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Paminklas šioje vietoje niekintiems Šilalės apylinkėse žuvusiems, 
taip pat Šilalės krašto žuvusiems Kęstučio ir Žemaičių apygardų 
partizanams atminti. Šilalės r. Šilalės m. J. Basanavičiaus aikštės ir 
Vytauto g. sankryža. Aut. T. Žymančius. Atidengtas 1998 m. lap-
kričio 18 d. Bendras paminklo ir įrašų jame vaizdas. V. Almonaičio 
nuotr., 1998 m.

Kęstučio apygardos Pušies rinktinės partizanai: Petras Oželis-
Jaunutis (kairėje) ir Feliksas Urbonas-Algirdas (dešinėje). Iš 
Genocido aukų muziejaus fondų

Petras Povilas Oželis gimė 1932 m. sausio 1 d. 
Tauragės aps. Švėkšnos vls. Lekiškės k. Juozapo 
ir Elenos Lomsargytės Oželių šeimoje. Be jo, čia 
augo dar keturi vaikai: seserys Bronė (1926 m.) ir 
Joana (1939 m.), broliai Juozas (1923 m.) ir Kostas 
(1930 m.).

1947 m. buvo suimtas tėvas J. Oželis ir nuteistas 
2 metams už pyliavų nevykdymą. Kalintas Šilutės 
Macikų lageryje. 1949 m. kovo 27 d. motina Elena 
Oželienė kartu su dukromis ir sūnumi Kostu buvo 
ištremti į Sibirą. Broliai Juozas ir Petras Oželiai 
sugebėjo išvengti tremties. 1949 m. rudenį paleistas 
iš lagerio į namus grįžo tėvas. Jis buvo labai ligotas 
ir netrukus mirė. 

Pabėgę nuo tremties broliai Juozas ir Petras tapo 
Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus 
rajono (vėliau – tėvūnijos) Pilies būrio Paramos 
grupės partizanais. Juozas gavo slapyvardį Dagilis, 
o Petras – slapyvardį Jaunutis. Tokį slapyvardį 
Petras gavo neatsitiktinai. 1949-aisiais, kai tapo 
partizanu, jam tebuvo septyniolika metų. Galima 
sakyti, visa jo jaunystė prabėgo miške. 

1952 m. sausio 26 d. Žadvainių miške kartu su 
keturiais bendražygiais žuvo brolis Juozas Oželis-
Dagilis. 

1999 m. gegužės 12 d. P. Oželiui pri pa žin tas 
ka rio sa va no rio sta tu sas, Lietuvos Respublikos 
Prezidento 1999 m. gegužės 19  d. dekretu jis 
apdovanotas Vy čio Kry žiaus 4-ojo laips nio or-
di nu (dabar – Vy čio Kry žiaus ordino Karininko 
kryžius), Lietuvos Res pub li kos krašto apsaugos 
ministerijos 1999 m. gegužės 20  d. įsakymu jam 
suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis (po 
mirties).  
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