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1946 metų birželio 4 dieną Tauro apygardos 
partizanai Grybinės kaime užpuolė ir nužudė per 
20 stribų ir sovietinių aktyvistų. Per susišaudymą žuvo ir 
keli partizanai. 

Juozas Lukša-Daumantas ir Kazimieras Pyplys-Audronis (pirmoje 
eilėje priklaupę) prieš žygį į Vakarus atsisveikina su Tauro apygardos 

partizanais. (delfi nuotr.) 
 

Sovietų valdžia žuvusių NKVD-istų garbei kovos vietoje 
pastatė paminklą. 

Paminklas žuvusiems NKVD-istams Grybinės kaime. (lrytas nuotr.) 
 
Šiais metais jau antrą kartą paminklas buvo ištepliotas 
raudonais dažais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ištepliotas paminklas. (delfi nuotr.) 
 

 
 

Vietinė valdžia sužinojo, kad vietoje, kurioje stovėjo 
paminklas, nebuvo palaidoti žmonės. Jie nusprendė 
paminklą pašalinti. Tačiau nenorėjo jo sunaikinti. Kur jį 
padėti? 
 
Jie padarė taip, kaip anksčiau padarė kitos vietinės 
valdžios: išvežė paminklą į Grūto parką. 
 
 

Įėjimas į Grūto parką. (city-info.net nuotr.) 
 
Grūto parke yra išstatyti sovietiniai paminklai, kurie 
anksčiau stovėdavo įvairiose Lietuvos vietovėse ir kurių 
niekas nenori.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lenino ir Stalino 
paminklai Grūto 
parke. (wikipedia 

nuotr.) 
 
 
 
Dabar ten stovi 
ir NKVD-istų paminklas iš Grybinės kaimo.  
 
Rusija dėl to nepatenkinta. Jos ambasadorius pasakė, kad 
Rusijos valdžia pakeis savo požiūrį į lietuvių 
veiklą įamžinant tremtinių Rusijoje atminimą. 
 
Pagalvokime. NKVD-istai buvo okupacinės valdžios 
tarnautojai. Ar tremtiniai tokią rolę turėjo Rusijoje?Gal 
reikėtų išryškinti šį skirtumą? Ką manai? 
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Žodynėlis 

Tauro apygardos partizanai: viena svarbiausių Lietuvos partizanų apygardų. Veikė Suvalkijoje – Marijampolės, Šakių 
ir Vilkaviškio apskrityse bei Alytaus ir Kauno apskričių kairiakrantėse dalyse.  

Grybinė: kaimas šiaurės vakarinėje Marijampolės savivaldybės dalyje 

Suvalkija pažymėta violetine spalva. (wikipedia žml.): 

Grybinė (wikipedia žml.): 
 
stribai: Antrojo pasaulinio karo metu ir 
pokario metais sukarinti komunistų ir 
komjaunuolių būriai, sudaryti kovoti su 
partizanais ir pulti visus, kurie priešinosi 
sovietų valdžiai.  

NKVD: Sovietų Sąjungos vidaus reikalų liaudies komisariatas, represinė žinyba, 
atlikusi Vidaus reikalų ministerijos ir saugumo policijos funkcijas. Institucija buvo atsakinga už civilių žudynes, 
trėmimus, etninius valymus, SSRS priešiškų asmenų likvidavimą; KGB 

Grūto parkas: Grūto kaimas – netoli Druskininkų esantis parkas, kuriame įrengta socialistinio realizmo dvasia sukurtų 
tarybinio laikotarpio veikėjų skulptūrų ekspozicija. Atidarytas 2001 m. balandžio 1 d. Steigėjas – Viliumas Malinauskas. 

Lietuvai 1990 m. atgavus nepriklausomybę, čia buvo perkelta dauguma iki tol reikšmingose vietose stovėjusių skulptūrų. 
Parkas įkurtas Dzūkijos nacionalinio parko pelkėse. Parke – daugiau kaip 100 sovietmečio politinių lyderių statulų. 
 
požiūris: nusistatymas; attitude 
 
įamžinant tremtinių Rusijoje atminimą: lietuviai keliauja į Sibirą ir lanko tremtinių lietuvių kapus, taiso kapines.  
 
okupacinė valdžia: valdžia, kuri susikūrė užėmus kraštą ir atėmus iš jo laisvę; occupation government 
 
 


