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5. Paminklas Baliui Buračui

Šiaulėnų miestelio centre 2011 m. atidengtas

paminklas iš Radviliškio rajono Sidarių kaimo

kilusiam krašto šviesuoliui Baliui Buračui.

Paminklo autorius – kraštietis Stasys Žirgulis. 

Balys Buračas – pedagogas, garsus fotografas,

etnografas, kraštotyrininkas. Keliaudamas po

Lietuvą, sukaupė didžiulį fotografijų archyvą –

daugiau kaip 18 tūkst. negatyvų ir dvigubai

daugiau pozityvų. Buvo surinkęs apie 4 200

dainų, 7 600 papročių ir smulkiosios tautosakos

pavyzdžių, šokių bei žaidimų aprašymų, 6 400

margučių, 800 lietuviškų tautinių juostų.

Paskelbė apie 600 straipsnių. Šiaulėnų krašto

muziejuje įrengta erdvė, skirta broliams Baliui ir

Jonui Buračams, jų veiklai atminti.

 Šiaulėnų miestelio centrinė aikštė, Radviliškio r.

Aušrėnų kaimas, Radviliškio r.

2018 m. liepos mėn. paminklas narsiam 1863 m.

sukilimo vadui Adomui Bitei buvo pastatytas jo

gimtajame Aušrėnų kaime, Radviliškio rajone, iš

Šiaulių kilusio, krašto istorija besidominčio,

Mindaugo Stakučio ir sukilimo vado giminaičių

pastangomis. Paminklą Romualdas Bitė skyrė

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui, istorinio

sukilimo vadui, savo senelio broliui Adomui Bitei ir

jo bendražygiams, kovojusiems už mūsų laisvę.

Paminklas pastatytas iš akmenėlių, surinktų A. Bitės

gimtinės laukuose. Akmeninės plokštės, kurioje

iškaltas Vytis, autorius – skulptorius Valentinas

Šimonėlis. Rankų darbo kryžius dovanotas sūnėno

Dainiaus. Paminklas pastatytas privačioje

Romualdo sūnėno Dainiaus Bitės žemėje.

2020 m. išleista M. Stakučio knyga „Adomas Bitė –

Žemaitijos legenda".

4. Paminklas Adomui Bitei



1 . Memorialinė lenta 
Tėvui Stanislovui

Dariaus ir Girėno g. 15 Radviliškis

Nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. pen kio lik tuoju numeriu

paženklintą na mą Rad vi liš ky je, Da riaus ir  Gi rė no

gat vė je, puošia memorialinė lenta,

skirta Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo

metinėms. Šiame mieste gimęs ir, manoma,

šiame name gyvenęs Algirdas My ko las 

Dob ro volskis visų žinomas kaip kunigas, vienuolis

kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei

okupacijai veikėjas, pamokslininkas 

Tėvas Stanislovas. 

Kunigas savo pamokslais drąsino žmones

nepasiduoti nusivylimui ir girtuoklystei, skatino

remti kovotojus už laisvę, žavėtis tik tikromis

vertybėmis. 1996 m. jis apdovanotas Lietuvos

didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

Apie jo gyvenimą išleista knygų, sukurta filmų.

2. Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio piligrimų 
namai-muziejus

Šeduvoje, kur paskutinius savo gyvenimo metus

praleido palaimintasis arkivyskupas Teofilius

Matulionis, 2017 m. atidaryti piligrimų namai. 

Šeduva buvo arkivyskupo T. Matulionio tremties

vieta. 

Dvasininko kambarėlis atkurtas, remiantis

nuotraukomis. Čia išsaugota  arkivyskupo laikų

geležinė lova, pora kėdžių, ant stalelio – brevijorius,

baltos, megztos pirštinės. Greta esančioje salėje

pristatoma paroda apie šio dvasininko nueitą

gyvenimo kelią.

Dėl  pal. Teofiliaus memorialinio kambario lankymo

kreiptis į Šeduvos parapijos kleboną kun. 

Virginijų Kazaitį. 

Vilniaus g. 7 Šeduva, Radviliškio r. 

 Vaižganto g. 4, Sidabravas, Radviliškio r.

Sidabravo miestelio bibliotekoje 2014 m.

įrengtas bibliografo, knygos istoriko, Vilniaus

universiteto profesoriaus lituanisto, habilituoto

mokslų daktaro Vlado Žuko, kilusio iš

Radviliškio rajono, Pakiršinio kaimo, atminimo

kambarys. Čia eksponuojama Žukų šeimos

dovanota gausi meno, vertingų knygų, daiktų

kolekcija.

Publikuotas ne vienas šio žymaus kraštiečio

mokslinis darbas apie knygotyrą, jos,

bibliografijos istoriją, tarpukario spaustuves, jis

taip pat parengė daug straipsnių, knygų,

bibliografijų apie sutiktus, pažintus kultūros

žmones ir kt.

3. Vlado Žuko memorialinis
kambarys
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