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Paminklinė kompozicija partizanų ryšininkų Miknių sodyboje įrengtame 
bunkeryje 1949 m. vasario 10–20 d. vykusiam visos Lietuvos partizanų 
vadų suvažiavimui, jo metu įkurtam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui (LLKS), 
1949 m. vasario 16 d. paskelbtai LLKS Tarybos deklaracijai ir šios deklara-
cijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui, Aleksandrui Grybinui-Faustui, 
Vytautui Gužui-Kardui, Juozui Šibailai-Merainiui, Broniui Liesiui-Nakčiai, 
Leonardui Grigoniui-Užpaliui, Adolfui Ramanauskui-Vanagui ir Petrui Bart-
kui-Žadgailai atminti. Radviliškio r. Grinkiškio sen. Minaičių k. J. Mikniūtės-
Petrėtienės sodyba. Bendras kompozicijos, paminklinio akmens ir vieno iš 
ženklų vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navickas ir architektė Viktorija Molie-
nė. Atidengta 2003 m. gegužės 24 d. 2010 m. demontuota. R. Trimonienės 
nuotr., 2003 m.

Petras Bartkus gimė 1925 m. gegužės 30 d. Raseinių aps. Raseinių vls. 

Pakapurnio k. 

Į pasipriešinimo kovą įsitraukė 1941 m. Vokiečių okupacijos metu stu-

dijavo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Buvo aktyvus Lietuvos 

laisvės armijos (LLA) dalyvis.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, subūrė Raseinių apskrities 

partizanus. Žebenkšties rinktinės štabo narys, vėliau – Jungtinės Kęstučio 

apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas. Leido laikraštį „Lais-

vės varpas“. 

1947 m. gegužės 28 d. Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio 

(BDPS) prezidiumo pirmininko nutarimu P. Bartkui suteiktas laisvės ko-

votojo partizanų majoro laipsnis. 1947 m. lapkričio mėn. Jungtinės Kęs-

tučio apygardos vadas Jonas Žemaitis-Tylius Petrą Bartkų-Žadgailą kartu 

su Bronislovu Liesiu-Ėgliumi paskyrė organizuoti Prisikėlimo apygardą. 

P. Bartkus atvyko prie Šiaulių ir atliko didžiulį organizacinį darbą. Jis – 

pirmasis 1948 m. balandžio mėn. įsteigtos Prisikėlimo apygardos vadas, 

nemažai nuveikęs spaudos leidybos srityje. Jam vadovaujant apygardai 

buvo išleistas pirmasis laikraščio „Prisikėlimo ugnis“ numeris. P. Bartkus 

kūrė eilėraščius, kuriuos skelbė partizanų spaudoje Alkupėno slapyvardžiu. 

1948 m. išėjo jo eilėraščių rinkinys „Partizano sielos atgarsiai“ (antras pa-

taisytas leidimas). 

1948 m. gegužės mėn. įkūrus Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų sritį, P. 

Bartkus tapo jos vado J. Žemaičio-Vytauto pavaduotoju, vėliau – Vieningos 

laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo Organizacinio skyriaus viršinin-

ku. Nuo 1948 m. spalio mėn. – BDPS  prezidiumo sekretorius. 

1949 m. vasario 10–20 d. Prisikėlimo apygardos teritorijoje tarp Radvi-

liškio ir Baisogalos esančiame Minaičių k. P. Bartkus dalyvavo visos Lietu-

vos partizanų vadų suvažiavime, kuriame buvo paskelbta apie vieningos 

pasipriešinimo organizacijos – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) 

įkūrimą, vasario 16 d. priimta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos de-

klaracija. Suvažiavime Žadgaila  paskirtas LLKS Vyriausiosios vadovybės 

prezidiumo sekretoriumi.

Žuvo P. Bartkus 1949 m. rugpjūčio 13 d. Radviliškio aps. Grinkiškio vls. 

Užpelkių miške įrengtoje partizanų stovykloje per kautynes su MGB ka-

riuomenės kareiviais. Kartu žuvo kpt. B. Liesis (LLKS Tarybos prezidiumo 

narys), Vytautas Šniuolis-Svajūnas (Prisikėlimo apygardos štabo viršinin-

kas) ir du neatpažinti partizanai. 

Po mirties P. Bartkui suteiktas laisvės kovotojo karžygio garbės vardas. 

1997 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam su-

teiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus or-

dino Didysis kryžius), 1997 m. gruodžio 22 d. pripažintas kario savanorio 

statusas. 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 

suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).


