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Tuo metu SSRS kariškiai, specialioji milicija padeginėjo Lietu-
vos pasienio postus, terorizavo juose dirbančius pareigūnus. Pavojin-
ga situacija susidarė ir Šalčininkų užkardos ruože. Nuspręsta laikinai 
nebudėti šios užkardos pasienio postuose, o pasieniečių vagonėlius 
pervežti į saugesnes vietas. Tačiau, niekur neradę technikos, Krakūnų 
posto pasieniečiai liko budėti prie savo vagonėlio. 1991 m. gegužės 
19-osios naktis buvo lemtinga – iš Baltarusijos atvažiavę ginkluoti 
užpuolikai nužudė poste budėjusį G. Žagunį. 

G. Žagunis buvo palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, šalia Sau-
sio 13-osios ir Medininkų aukų. Po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
1-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius), 
taip pat Lietuvos šaulių sąjungos „Šaulių žvaigždės“ ordinu, Sausio 13-os-
ios atminimo ir Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais, VSAT atmini-
mo ženklu „Valstybės sienos apsaugai – 85“, Pasienio policijos atminimo 
ženklu „Savanoris pasienietis – 5 metai“, Pasieniečių klubo atminimo 
1-ojo ir 2-ojo laipsnių ženklais „Buvome, esame, būsime“. Įamžinant pir-
mojo po Nepriklausomybės atkūrimo žuvusio pasieniečio atminimą, 
Vilniaus pasienio policijos rinktinės užkarda Poškonių kaime pavadinta 
Gintaro Žagunio vardu. 2001 m. ten atidengta paminklinė lenta. 2004 m. 
lapkričio 19 d. buvo atidengtas ir naujas granitinis paminklas (skulpto-
rius Vidmantas Gylikis, architektai Leonas Ziberkas, Kęstutis Lupeikis ir 
Marius Morkūnas) G. Žagunio žūties vietoje Krakūnų k. 
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Gintaras Žagunis gimė 1957 m. birželio 20 d. Rozalimo miestelyje, 
netoli Pakruojo. Mokėsi ir augo Trakuose, į kuriuos šeima persikėlė, kai 
jam buvo penkeri. Baigęs Lentvario 2-ąją vidurinę mokyklą, 1975 m. 
įstojo į Vilniaus statybos technikumą. Besimokydamas jame, buvo 
pašauktas į sovietinę kariuomenę. 1976–1978 m. tarnavo statybos da-
linyje prie Maskvos. Atlikęs tarnybą grįžo į Lietuvą ir 1980 m. baigė moks-
lus Statybos technikume, įgydamas statybos techniko kvalifikaciją. Dir-
bo Trakų restauravimo dirbtuvėse, vėliau – Respublikinėje normatyvų 
tyrimo stotyje Vilniuje, Komunalinio ūkio projektavimo institute. 

Mokėsi dailės, gražiai piešė. Šoko Trakų kultūros namų tautinių 
šokių kolektyve. Aistringai mėgo buriuoti, daug nusimanė apie bur-
laivius ir svajojo kada nors įsigyti jachtą. 

Nuo 1984 m. G. Žagunis tarnavo VRM Vyriausybinių ir valstybinių 
pastatų apsaugos batalione. Prasidėjus Sąjūdžiui, aktyviai dalyvavo jo 
veikloje, tapo Šaulių sąjungos nariu, įstojo į Lietuvos demokratų partiją. 
Nepaklusęs reikalavimui nutraukti politinę veiklą, 1989 m. iš tarnybos 
buvo atleistas.

Susikūrus Krašto apsaugos struktūroms, G. Žagunis vienas pirmųjų 
pasiprašė priimamas į tarnybą ir 1990 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti 
pasienio apsaugoje. Už Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės apsaugą per 1991 m. sausio įvykius jis buvo apdovanotas 
Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus padėkos raštu. 
1991 m. vasario 19 d. buvo paskirtas Krašto apsaugos departamento 
Šalčininkų užkardos Dieveniškių ruožo patrulinės tarnybos baro pa-
mainos viršininku. Pusmetį iki žūties budėjo Krakūnų kelio poste. Kryžius ir Lietuvos laisvės gynėjų memorialas šioje vietoje palaidotiems 1991 m. sausio 13 d. prie Vilniaus 

Televizijos bokšto žuvusiems L. Asanavičiūtei, V. Druskiui, D. Gerbutavičiui, R. Jankauskui, A. P. Kavoliu-
kui, V. Maciulevičiui, A. J. Povilaičiui, I. Šimulioniui, V. Vaitkui, sausio 30 d. kelyje Vilnius-Kaunas žuvusiam 
J. Tautkui, gegužės 19 d. Šalčininkų užkardos Krakūnų pasienio punkte žuvusiam pareigūnui G. Žaguniui 
ir liepos 31 d. Medininkų pasienio poste žuvusiems pareigūnams M. Balavakui, J. Janoniui, A. Juozakui, 
A. Kazlauskui, A. Musteikiui, S. Orlavičiui, R. Rabavičiui atminti. Bendras memorialo ir G. Žagunio kapo 
vaizdas. Vilnius. Antakalnio sen. Antakalnio kapinės. Kryžius pastatytas 1991 m. sausio 16 d. Memorialo 
aut. skulptorius Stasys Kuzma, architektai Marius Šaliamoras ir Jūras Balkevičius. Atidengtas 1993 m. sau-
sio 17 d.  R. Trimonienės nuotr., 1996 m.


