6

NR.6

„KARŠUVOS ŽIEDAS“ –
ŠILALĖS KRAŠTO ĮDOMYBĖS

AT S T U M A S A P I E 3 0 K M
REKOMENDUO JAMA KELIAUTI AUTOMOBILIU
ARBA DVIRAČIU

Dionizo Poškos Baublių muziejus
Baubliai – pirmasis senienų muziejus Lietuvoje. Muziejų išskaptuoto ąžuolo kamiene 1812 m. įrengė žemaičių bajoras, rašytojas
ir istorikas, kultūros šviesuolis Dionizas Poška (1764 – 1830). 1824
m. šalia Baublio pastatytas antrasis ąžuolo kamienas (Baublio
brolis).
Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia
Bažnyčia pradėta statyti 1896 m. ir baigta 1915 m. 1928
m. įrengti originalūs šoniniai nužievintų ąžuolo
kamienų ir šakų altoriai, kuriuose susivienija krikščionybė ir pagonybė. Tokie altoriai yra vieninteliai
Lietuvoje. Rugpjūčio mėnesį, pamaldų metu,
bažnyčioje „sninga“.
Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Pastatyta 1835-1836 m. Ji medinė, liaudies meistrų
statyta pagal vietines tradicijas, turinti klasicistinių
elementų, perimtų iš profesionaliosios architektūros.
Upynos liaudies amatų muziejus
jį įkūrė kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas. Muziejuje apie 3 700 eksponatų. Visi jie surinkti iš Upynos
ir gretimų apylinkių. Pagrindinė muziejaus ekspozicija įrengta buvusiame klebonijos svirne. Muziejuje
gausūs liaudies meno rinkiniai, įvairių amatininkų darbo įrankiai ir jų dirbiniai. Lauke, ant muziejaus
sienų, pritvirtinta daugybė kaltinių kryžių, surikiuoti koplytstulpiai ir stogastulpiai, o kitame pastate
saugomi didesni žemės ūkio padargai ir mechanizmai.
Stasio Girėno gimtinė-muziejus Vytogaloje
1988 m. atstatytas ir įrengtas S. Girėno gyvenamasis namas. Jame įrengta S. Girėnui, jo skrydžiui per
Atlanto vandenyną ir Vytogalos kaimo istorijai skirta ekspozicija.

Čia rasite maršruto žemėlapį

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus
Muziejus kaupia, saugo, populiarina kultūros bei meno vertybes, supažindina su Šilalės krašto tradicijomis, papročiais, kultūros paveldu, teikia turistinę informaciją bei veda ekskursijas po Šilalės miestą
ir rajoną. Muziejaus fonduose sukaupta virš 23 000 archeologijos, istorijos, numizmatikos ir etnografijos eksponatų. Parodų salėse rengiamos tautodailininkų, profesionalių menininkų bei mokinių
parodos. Muziejus kviečia aplankyti ir savo filialus: Dionizo Poškos Baublių muziejų, Kazimiero
Jauniaus klėtelę-muziejų ir Upynos liaudies amatų muziejų.
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
1905–1909 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Neogotikinė, kryžminio plano, vienabokštė, su
bokšteliais, siekianti beveik 60 m aukštį. Bažnyčią projektavo architektas J. Dzekonskis. Bažnyčioje
išliko 1912 m. Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio sukurti vargonai.
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NR. 7

„KVĖDARNOS APYLINKIŲ SLĖPINIAI“
PA Ž I N T I N I S M A R Š R U TA S L I N K K L A I P Ė D O S
ILGIS ~ 35 KM
KELIAUKITE AUTOMOBILIU ARBA DVIRAČIU

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus - Šilalės krašto muziejus
pradėtas kurti 1962 m. Šiuo metu Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejaus fonduose yra virš 23 000 eksponatų. Muziejuje eksponuojama apie 600 archeologijos ir etnografijos eksponatų. Muziejuje įrengtos archeologijos, etnografijos, tremties, liaudies meno
ekspozicijos, gausiose fotografijose atsispindi ir miesto istorija.
Gūvainių piliakalnis – mažai žinomas, šiek tiek netipinis Žemaitijos piliakalnis. Piliakalnio chronologija neaiški (I tūkst.?)
Piliakalnio pietrytinėje papėdėje yra Pilviniu vadinamas pėduotas
akmuo. (Padavimas: žmonės pasakoja, kad ant Geniotalio kranto, į
rytus nuo piliakalnio yra akmuo su velnio pėda). Sakoma, kad čia
velniai gyvenę ir gaudydavę pilies gyventojus. (Nėra privažiavimo).
Pavėžio piliakalnis – Tai piliakalnis saugantis atminimą apie
Pavėžio kaimelį. Ant šio piliakalnio galimai stovėjusi ne pilis, o
tvirta sodyba. Aplinkinių kaimų žmonės piliakalnį vadina Vokietkapiu, dėl sklandančių padavimų apie vokiečių karius, kurie čia
buvo sumušti ir palaidoti.
Šiaurinis piliakalnio šonas nuplautas upelio, apaugęs medžiais.
Piliakalnis žinomas ir Drobūkščių vardu. (Nėra privažiavimo).

Čia rasite maršruto žemėlapį

Padievaičio piliakalnis - Tai vieta, pamažu tampanti turistų traukos centru.
Praeityje šis piliakalnis galimai buvusi galinga tvirtovė - daugumos istorikų sutarimu, čia buvo
lokalizuojama kunigaikščio Gedimino pilis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. – XIV a.
Archeologinių žvalgymų metu rasti arbaleto strėlių antgaliai leidžia teigti, kad čia būta smarkaus
susirėmimo. Vokiečių kronikų užrašai ir naujausi archeologiniai radiniai tik patvirtina hipotezę, kad
būtent čia yra stovėjusi pirmoji Gedimino pilis, kurią galutinai sunaikino šį kraštą aktyviai puolę
kryžiuočiai. Gyvenvietės teritorijoje rasta pasaginių segių, smeigtukų, kabučių, apyrankių, žiedų bei
kitų žalvarinių papuošalų, kuriuos galimai žmonės nešiojo dar pirmaisiais amžiais po Kristaus. Itin
vertingas radinys - keturios romėniškos monetos. Monetos įrodo, kad ir žemaičiai palaikė prekybos
ryšius su Romos imperija.
2021 metais pabaigti Padievaičio piliakalnio tvarkybos darbai. Archeologinio komplekso teritorijoje
atlikti kraštovaizdžio formavimo darbai: pašalinti menkaverčiai medžiai, krūmai, įrengti pėsčiųjų
takai, apžvalgos aikštelės, poilsio zona, mašinų stovėjimo aikštelė, Jūros upės pakrantėje baidarininkų
išlaipinimo – laipinimo vieta.
Netoli piliakalnio esantis mitologinis Velnio akmuo taip pat pritaikytas turizmui. Krikščionybės laikais
apie akmenį sklandė legendos, imta sieti jį su velniu, vietiniai pasakoja esą ,,kartą velnias susipyko su
ponu, todėl jis nutarė sudaužyti bažnyčią. Aplakstęs miškus ir laukus, susirado akmenį ir pradėjo
tempti link bažnyčios. Bet beeidamas pavargo ir pasidėjęs naštą prie upės, nutarė pailsėti. Bet kai
atsisėdo ant akmens ir aptingo. Besėdint praėjo ir pyktis. Todėl kai jis atsikėlė, akmenyje buvo įspausta
didelė duobė, o pats velnias pašoko ir nudūmė pastatęs ragus.“
Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos nekaltojo
prasidėjimo bažnyčia - Pastatyta ir įrengta 1936 m.
Bažnyčią projektavęs Romanas Steikūnas rėmėsi
romaninės viduramžių architektūros tradicijomis,
todėl pastatas atrodo masyvus, rūstokas. Jis išmūrytas iš akmenų. Didžiausia vidaus interjero puošmena – trys 1942 m. iš Plungės atgabenti altoriai.
Didysis – Švč. Mergelės Marijos – profesionalaus
darbo, panašaus į XVIII a. pab. kurtus vėlyvojo
baroko altorius. Kuklesni šoniniai altoriai turi
klasicizmo elementų, sprendžiant pagal išvaizdą,
galėtų būti sukurti XIX a.
Tai šeštoji bažnyčia miestelyje, dėl Kvėdarną
varginusių gaisrų. Tiesa, ir ši bažnyčia degė (1941 m.),
bebuvo likusios tik sienos, nepaisant nepalankių
tuometinių sąlygų, bažnyčia buvo palaipsniui
atstatyta ir įrengta. Šventoriuje yra tradicinės
išvaizdos mūrinė koplytėlė (parapijiečių pastatyta
1901 m.). Taip pat čia iškilęs dviejų kryžmų medinis
kryžius kunigui, kalbininkui Kazimierui Jauniui
atminti.

Vytauto Didžiojo paminklas – Paminklas priešais Kvėdarnos bažnyčią pastatytas 1930 m., minint
500-ąsias didžiojo kunigaikščio mirties metines. Paminklo pastatymo iniciatoriai – Kvėdarnos šaulių
būrys, obelisko autorius – skulptorius Aleksandras Klimanskis. Po karo dauguma tokių paminklų buvo
sunaikinta, tačiau šis išliko ir 1989 m. paminklas buvo restauruotas.
Knygnešio Petro Kavaliausko kapas – Kvėdarnos kapinėse, aukštu mediniu stogastulpiu
pažymėtame kape palaidotas Petras Kavaliauskas - aklas knygnešys, iš pradžių vienas, paskui žmonos
ir kitų padėjėjų pagalba gabendavęs knygas ne tik Kvėdarnoje, bet ir aplinkinėse parapijose. P. Kavaliauskas tituluojamas žymiausiu Šilalės krašto knygnešiu, šiam darbui pašventęs net 26 savo gyvenimo
metus.
Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia - Pastatyta 1906-1908 m. Didžiojo Pajūrio dvaro savininko grafo
Vladislovo Pliaterio lėšomis, taip pat prisidėjo ir parapijiečiai. Bažnyčia raudonų plytų mūro,
vienabokštė, eklektiška, turi neoromantinės architektūros ir neogotikos bruožų. Svarbiausias akcentas
– dekoratyvus eklektiškas Šv. Joakimo didysis altorius, kurio centre kabo Švč. Mergelės Marijos arba Šv.
Joakimo paveikslas.
Kazimiero Jauniaus klėtelė – muziejus – Kazimieras Jaunius - kunigas, teologas, lietuvių kalbos
tyrinėtojas. Nusipelnė lietuvių kalbai - lietuvių kalbos ryšių su kitomis indoeuropiečių kalbomis tyrinėjimais, lietuvių kalbos tarmių susisteminimais, priegaidžių aprašymu, naujais sukurtais gramatikos
terminais. 1891 m. parengė ir išleido lietuvių kalbos gramatiką. Tėviškėje atstatyta klėtelė ir joje
įrengtas etnografijos muziejus.
*Vasaros sezono metu siūlome prie maršruto pridėti :
Paminklinis akmuo skirtas Petro Kavaliausko atminimui;
Knygnešio ainių Kavaliauskų sodyba (sodyboje,
suremontuotoje protėvių troboje, dailininkas Albinas
Kavaliauskas įkūrė Kaimo buities muziejų. Eksponuojami
tradicinius liaudies amatus bei buitį atspindintys eksponatai. Muziejų galima aplankyti vasarą iš anksto susitarus
su savininku.);
Gvaldų (Drungeliškės) koplyčia (Koplyčia pastatyta
miške. Pasakojama, kad devynioliktajame šimtmetyje
toje vietoje ant akmens apsireiškė Kristus ir čia surasta
Jėzaus Nazariečio statulėlė. Kiti tikėjo čia esant gydančių
galių, dėl ko ir buvo pastatyta koplyčia. Apie 1937 m. virš
mažosios koplytėlės buvo suręsta dar viena, didesnė
koplyčia. Koplyčia koplyčioje – unikalus reiškinys.)
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“ PA R T I Z A N Ų PA L I K T I Ž E N K L A I ”
REKOMENDUO JAMA KELIAUTI AUTOMOBILIU
ARBA DVIRAČIU

Pajūrio miestelio tremtinių aikštė ir memorialas - Restauruotas paminklas, skirtas visiems
žuvusiems tremtyje, lageriuose, nukankintiems partizanams, gyvenusiems Šilalės krašte, įrengtas
traukinio vagonas, panašus į tą, kuriuo anuomet iš Lietuvos tremdavo mūsų krašto gyventojus.
Prieškaryje Tremtinių aikštės vietoje buvo turgus, tarybiniais laikais – dykvietė, o dabar ši vieta tapo
susibūrimo centru saviškiams ir atvykusiems iš svetur.
Buvusi NKVD būstinė - Šalia bažnyčios, Vytauto Didžiojo g. 9 įsikūrusi klebonija. Pastatas mūrinis,
dviaukštis, pastatytas 1939 metais.
Dar 1940 m. sovietinė valdžia šį pastatą nacionalizavo ir jame įkūrė NKVD – Vidaus reikalų liaudies
komisariatas (rus. Народный комиссариат внутренних дел).
NKVD atliko vidaus reikalų ministerijos ir saugumo policijos funkcijas: buvo atsakingas už
transporto reikalus, priešgaisrinę apsaugą, civilių žudynes, etninius valymus, genocidą, SSRS
priešiškų asmenų likvidacijas Sovietų Sąjungoje bei užsienyje ir kt.
Liūdniausią šio pastato istorijos tarpsnį mena pritvirtinta memorialinė lenta, liudijanti, kad saugumas čia buvo įsikūręs 1949–1953m. Saugumiečiai joje kankino Lietuvos žmones. Namo rūsyje,
keturiose kamerose, kalėjo areštuotieji, o virš jų buvo tardymo kabinetai. Ne vienas šilališkis čia
atsisveikino su laisve ar net gyvybe.
Paminklinė lenta atidengta 1992 metais.
Paminklas Lietuvos partizanams žuvusiems Šilalės rajone – Granitiniame monumente iškalta
apie 180 pavardžių, tačiau tikslesniais duomenimis, Šilalės rajone žuvo gerokai daugiau – maždaug
350 laisvės kovotojų. 15 ryšininkų ir pogrindininkų, partizanai ir jų rėmėjai, žuvę lageriuose ir
tremtyje, visi jie žuvo kovodami už laisvę. Vienas pagrindinių paminklo pastatymo iniciatorių –
buvęs partizanų ryšininkas Titas Žymančius.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (Struikų g. 11). Paminklinė lenta prie gimnazijos paradinių
durų. Joje iškalta 12 šios mokyklos mokinių ir mokytojų, žuvusių rezistenciniame judėjime, atminimui. Iniciatoriai - LPKTS Šilalės skyriaus taryba. Darbus atliko Albinas ir Gerimantas Rimkai.
Atidengta 2005 m. lapkričio 23 d. Pašventino Šilalės parapijos klebonas Petras Merliūnas.

Čia rasite maršruto žemėlapį

Šilalės krašto rezistentų kapinės - Šilalės pušyne, šiaurės rytiniame miesto pakraštyje, prigludusi prie
evangelikų liuteronų kapinių, yra masinė partizanų užkasimo vieta. Okupacijos pradžioje, vykstant
partizaninėms kovoms, Šilalės stribai ir enkavedistai čia į tranšėjas bei buvusius karo meto apkasus
vežė, vertė ir užpylė žemėmis žuvusių ir niekintų ant grindinio partizanų kūnus. Kiek jų čia pakasta,
niekas nežino. Skaičiuojama dešimtimis.
Atgimimo pradžioje partizano Prano Karbausko-Margio brolis Povilas, partizanų bendražygis Titas
Žymančius-Sakalas ir Jurgis Juozapaitis pasirūpino, kad vieta butų aptverta, prijungiant ją prie evangelikų liuteronų kapinių, pastatė paminklą su žodžiais: Ilsėkitės - tėvynė bus laisva. Nėra didesnės meilės, Kaip
atiduoti gyvybę.
Granite iškalti perspektyvon bėgę kryžiai simbolizuoja žuvusius, o jų tūkstančiai. Paminklas pastatytas
ir atidengtas 1990 m. birželio 10 d.

Paminklas ryšininkei Petkutei Irenai (slap. Neringa, Vilnelė, Lakštingala) Lietuvos pasipriešinimo
sovietiniam okupaciniam režimui dalyvei. Nuo 1950 m. rašė patriotinius eilėraščius, kuriuos perduodavo partizanams, o šie spausdino laikraštėliuose. Medingėnų septynmetėje mokykloje mokė lietuvių
kalbos ir literatūros. Kai 1952 saugumas ją susekė, tapo Žemaičių apygardos štabo nare, viena artimiausių jos vado V. Montvydo (slapyvardis Žemaitis) bendražygių. Gyveno ūkininko J. Gečo sodyboje
(Putvinskių kaime, Kaltinėnų apylinkės) įrengtame bunkeryje. Partizanų vadovybės įpareigota ~1 m.
redagavo Žemaičių apygardos leidinį Laisvės balsas, laikraštį Malda girioje. Juose spausdinti I.
Petkutės sukurti eilėraščiai, žinios apie įvykius užsienyje. Manoma, kad I. Petkutė sukūrė daugumą
1952–53 partizanų spaudoje išspausdintų įvairiais slapyvardžiais pasirašytų eilėraščių. 1953 08 27
bunkerį apsupus saugumiečiams, I. Petkutė buvo sunkiai sužeista, bandė nusišauti; kitą dieną mirė
Telšių ligoninėje. Palaikai buvo išniekinti ir užkasti Varnių stribų būstinės kieme. Karė savanorė (2002,
po mirties).

Partizanų žeminė (Karūžiškė) - Šilalės rajone, minint 110-ąsias laisvės kovotojo Vlado Montvydo-Žemaičio gimimo metines, atkurta jau antroji partizanų žeminė. Pulkininkas Vladas Montvydas buvo
ketvirtasis ir paskutinis Žemaičių apygardos vadas.
Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio vadavietė buvo susprogdinta, tačiau laimei jos
brėžiniai išliko. Būtent išlikusių brėžinių dėka žeminė atstatyta lygiai tokia pati, kokia buvo. Žeminė
atstatyta ne autentiškoje vietoje, o perkelta šalia Medvėgalio.
Bunkeryje yra dvi angos: viršutinė, kuri buvo skirta įėjimui, ir šoninė – skirta pabėgimui. Viduje – gultai,
stalai, žemėlapiai, keletas kitų daiktų, kurie atspindi pokario dvasią.
Šilališkio Antano Rašinsko, laikinojo Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos vadovo, dėka,
mintis atkurti šią žeminę, buvo įgyvendinta.
ARBA
Lydžio rinktinės partizanų žeminė - 2014 m. Pagramančio regioniniame parke, Pagramančio miške
atkurta partizanų žeminė, kurioje glaudėsi Kęstučio apygardos Lydžio (nuo 1948 m. Butigeidžio)
rinktinės 3-čios kuopos 2-asis (nuo 1948 m. Jūros) būrys. Tai – pirmoji Šilalės rajone atidengta partizanų
slėptuvė, pasakojanti apie kovą už šalies nepriklausomybę.
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NR.9

„PIETRYTINIS ŠILALĖS RAJONO
K R A Š TA S ”

PA Ž I N T I N I S M A R Š R U TA S U P Y N O S, B I J OT Ų
I R K A LT I N Ė N Ų A P Y L I N K Ė S E .
AT S T U M A S – A P I E 5 5 K M
REKOMENDUO JAMA KELIAUTI AUTOMOBILIU

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus - Šilalės krašto muziejus pradėtas kurti 1962 m. Šiuo metu
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus fonduose yra virš 23 000 eksponatų. Muziejuje eksponuojama apie 600 archeologijos ir etnografijos eksponatų. Muziejuje įrengtos archeologijos, etnografijos, tremties, liaudies meno ekspozicijos, gausiose fotografijose atsispindi ir miesto istorija.
Trys Obelynai – vietovė išsidėsčiusi pusiaukelėje tarp Šilalės ir Upynos. XVI a. čia buvęs didžiulis
Karšuvos tijūno dvaras, o gyventa šioje vietoje jau nuo I- ojo amžiaus. XVIII a. Obelyno dvaras
laikytas viso Karšuvos valsčiaus „sostine“. Karšuvos tijūnija išsiplėtė iki 15 kaimų, o dabar likę 3
Obelynai: Senasis, Naujasis ir Rusų( pavadinimas atsirado tik XIXa.)
Gaidėnų ežeras – tai užpelkėjantis, beturintis tik „akį“, gamtos perlas. Ežero pakraščiai kaip
sūpynės. Vanduo rudas, švarus. Aplink ežerą auga saulašarės –vabzdžiaėdžiai augalai, įrašyti į mūsų
ir kaimyninių šalių Raudonąją knygą.
Gaidėnų alkakalnis – stūkso pietiniame Gaidėnų kaimo pakraštyje. Tai išlikęs žymus pagonybės
reliktas. Žmonių pasakojimai byloja, kad ant to kalno žmonės degindavo gaidį, skirtą Perkūnui,
dainuodavo, šokdavo. Dar pasakojama, kad seniau čia stovėjusi bažnyčia ir tik kai pastatė naująją
Varsėdžių bažnyčią, ši sunykusi.
Vytogala – kaimas žinomas nuo XVI a. 1887- 1902 m. čia veikė slapta daraktoriška mokykla. Vytogaloje gimė narsusis Atlanto nugalėtojas Stasys Girėnas. Čia atstatyta jo gimtoji sodyba - muziejus.
Kaime stovi paminklas žymiam prieškario laikų keliautojui, žurnalistui, pedagogui, šešiatomio
„Svečiuose pas 40 tautų“ autoriui, kuris, 1911 m., įsteigus pirmą oficialią mokyklą Vytogaloje,
mokytojavo ir net Peterburge vykusiame mokytojų suvažiavime išdrįso reikalauti, jog būtų leista
vaikus mokyti gimtąją kalba.
Svystkalnio regykla – ant paties Žemaičių aukštumos kepurės krašto. Svystkalnio aukštis 163,5 m, o
visi kaimai aplink jį žemiau išsidėstę apie 50 m. Puikiai matosi Karšuvos žemuma. Nuo Svystkalnio
galima matyti Tauragės ar net Tilžės miestų bokštus, vėjo jėgainės prie Rusijos sienos.

Čia rasite maršruto žemėlapį

Upynos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir varpinė – pastatyta 1835 m. Medinė, turinti klasicizmo
elementų, perimtų iš profesionaliosios architektūros. Šioje bažnyčioje 1893 m. pakrikštytas būsimasis
lakūnas Stasys Girėnas. Varpinėje kabo du varpai. Didesnysis – ypatingas, nes tai seniausiai išlietas
varpas , esantis Šilalės rajone (1796 m.).

Upynos liaudies amatų muziejus – jį įkūrė kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas. Muziejuje apie 3 700
eksponatų. Visi jie surinkti iš Upynos ir gretimų apylinkių. Pagrindinė muziejaus ekspozicija įrengta
buvusiame klebonijos svirne. Muziejuje gausūs liaudies meno rinkiniai, įvairių amatininkų darbo
įrankiai ir jų dirbiniai. Lauke, ant muziejaus sienų, pritvirtinta daugybė kaltinių kryžių, surikiuoti
koplytstulpiai ir stogastulpiai, o kitame pastate saugomi didesni žemės ūkio padargai ir mechanizmai.
Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia – pastatyta XX a. pradžioje.. Tai neogotikinio
stiliaus bažnyčia, išgarsėjusi šoniniais, iš nužievintų ąžuolo šakų padarytais, altoriais. Juos įrengė
kunigas K. Andriukaitis.
Nuotrauka: O. Pamedyčio

Baubliai – tai pirmas ir mažiausias viešas muziejus Lietuvoje, įkurtas 1812 m. Muziejaus įkūrėjas Žemaičių bajorų kultūrinio sąjūdžio atstovas, rašytojas D. Poška. Šalia tvenkinio atstatytas D. Poškos
vandens malūnas, o miestelio centre -gražiai sutvarkytas N. Paškevičiaus parkas.
Antininkų ąžuolas – tai gamtos
paminklas, kurio apimtis beveik 6
m. Pasakojama, kad prie šio
ąžuolo buvo sustojusi švedų
kariuomenė, o ąžuolas jau buvęs
toks didelis, kad kareiviai kalavijus
ant jo kabinę. Čia rinkdavosi 1863 –
1864 m. sukilimo dalyviai.
Pagrybio (Skuburlo) piliakalnis –
tai taisyklingos kūgio formos
piliakalnis, įspūdingai atrodantis
nuo Kaltinėnų apylinkių pusės.
Viršuje ovali aikštelė. Į pietus
įsikūręs erdvus papilys. Manoma,
kad čia buvo senoji Kaltinėnų
gyvenvietės vieta.
Aušrinės kalnas ir Rotužės
šaltinis – tai pagoniškosios
kultūros atspindžiai. Aušrinės
kalnas – alkakalnis, dar vadinamas
Didžiąja Aušrine. Jo aukštis 192 m
virš jūros lygio. Aušrinė mitologijoje

* QR kodo maršrute neįtraukti šie objektai:
Gaidėnuose reikia savarankiškai susirasti alkakalnį. Prie ežero privažiavimo nėra; Svystkalnio regykla; Upynos
liaudies amatų muziejaus adresas: Nepriklausomybės g. 13A, Upyna; Antininkų ąžuolas; Aušrinės kalnas ir
Rotužės šaltinis.
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Pagrybio (Skuburkalnis) piliakalnis - Piliakalnis įrengtas aukštumos pakraštyje, kairiajame Akmenos krante. Archeologai
piliakalnio rimčiau dar netyrinėjo, tačiau pati jo išvaizda sako, kad
čia turėjo stovėti viena iš Karšuvos žemės Kaltinėnų krašto pilių,
naudotų kovų su kryžiuočiais metu.

Pilės piliakalnis - Piliakalnis, vadinamas Kepaluškalniu ar
Raguvijos kalnu, įrengtas aukštumos pakraštyje, dviejų
daubų suformuotame kyšulyje. Šlaitai statūs, iki 20 m aukščio.
Piliakalnis yra apardytas arimų, dauguma pylimų nuskleisti,
grioviai užlyginti. Aikštelės centre stovi aukuras, plevėsuoja
Lietuvos istorinė ir Kaltinėnų seniūnijos vėliavos. Piliakalnis
datuojamas II tūkst. pradžia. Originalus, net kelių tvirtinimų
žiedų juosiamas piliakalnis.

Čia rasite maršruto žemėlapį

Medvėgalio piliakalnis - Archeologinį kompleksą sudaro Medvėgalio, Pilies, Piliorių, Ąžuolų,
Sumonų, Alkos, Bevardė kalva su kūlgrinda. Piliakalnyje stovėjusi Medvėgalio pilis viena iš
svarbiausių Medininkų krašto ir Žemaitijos tvirtovių. Medvėgalio pilis minima nuo 1316 m., kai
ją puolė kryžiuočiai. Medvėgalis Žemaitijos kalnų karalius iškilęs virš jūros 234,6 m., tai aukščiausia Žemaitijos vieta.
Bilionių piliakalnis - Piliakalnis dar vadinamas Šventkalniu ar Švedkalniu. Įrengtas ant didelės
kalvos, kuri virš jūros lygio pakilusi 204 m. Žiūrint į jį nuo Žemaičių plento piliakalnis primena
laiptuotą piramidę. Pietinėje papėdėje yra senovės gyvenvietė.
Treigių piliakalnis - Piliakalnis, vadinamas Eržinkalniu, įrengtas aukštumos krašte, Lokystos
kairiajame krante, ties jos intaku Virkule. Piliakalnis apaugęs pavieniais medžiais, likusiais po
kirtimo. Pietvakariniame šlaite įrengti laiptai. 1394 m. rugsėjo 24 d. kryžiuočių kelio į
Medininkų kraštą aprašyme nurodoma jų „pirma stovykla prie Lokystos, kur yra piliavietė“.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. – XIV a.

Padievyčio piliakalnis - Padievyčio piliakalnis – piliakalnis Šilalės rajone, Šiauduvos apylinkėse.
Jis įrengtas Dievyčio ežero pietiniame krante esančioje masyvioje kalvoje. Aikštelė netaisyklingo keturkampio formos, pailga rytų-vakarų kryptimi, 150×100 m dydžio, kiek žemesniu pietiniu kraštu. Piliakalnis apaugęs mišriu mišku, kuris anksčiau buvo kirstas, dalis aikštelės dirvonuoja, į jį rytiniu šlaitu veda kelias. Šlaitai statūs. Į rytus nuo piliakalnio per Ežervyčio pelkę veda
kūlgrinda. Datuojamas 1–2 tūkst. po Kr.

Šilalės turizmo informacijos centras
S. Gaudėšiaus g. 4, Šilalė
Tel. (8-449) 51572, mob. tel. +370 697 42967
El.p. silale.muziejus@gmail.com
www.silalesmuziejus.lt
Facebook - Šilalės krašto turizmo informacija
Instagram - @visitsilale

Darbo laikas:
Pirmadienis - Penktadienis
Nuo 8.00 - 17.00 val.
Šeštadieniais
Nuo 8.00 - 15.45

