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Bijotai – Mažoji 
Lietuvos kultūros 
sostinė 2022  
Donatas TYTUVA
Nuotraukos Danutės MUKIENĖS

Jie yra nutolę apie 3 km nuo senojo Že-
maičių plento, 7 km į šiaurę nuo Taura-
gės rajono Skaudvilės miestelio. 2 km 
į šiaurės rytus nuo Bijotų – Barzdžių 
kaimas. Per Bijotus vingiuoja Ančios 
intakas Pela.  Nuolatinių gyventojų Bi-
jotuose – apie 200.  Čia veikia biblio-
teka, paštas, medicinos punktas, pla-
čiai žinomas Dionizo Poškos baublių 
muziejus, (Šilalės Vlado Statkevičiaus 
ekspozicinis padalinys). Yra išlikusių Bi-
jotų (Baublių, ankstesnis pavadinimas – 
Barzdžiai) dvaro pastatų. Atvykstančių-
jų dėmesio sulaukia ir N. Paškevičiaus 
dvaro parkas, 1 km į rytus nuo Bijotų 
esantis Barzdžių vandens malūnas, Bi-
jotų lurdo grota, Bijotų ąžuolas (gam-
tos paminklas).

Kalvelė, supilta minint D. Poškos mirties 100 metų ir Vytauto 
Didžiojo mirties 500 metų sukaktis

Bijotai – Šilalės ra-
jono gyvenvietė, to 
paties pavadinimo 
seniūnijos centras 
prie automagistra-
lės  Vilnius–Kau-
nas–Klaipėda. 

Pirmą kartą žinomuose rašytiniuose šaltiniuose 
Barzdžių (Bijotų) dvaras paminėtas XVI amžiuje. 

1812 m. Dionizas Poška įkūrė pirmąjį Lietuvo-
je viešą kraštotyros (senienų) muziejų (anksčiau jis 
buvo vadinamas Lietuvos istorijos muziejumi, da-
bar – Dionizo Poškos baublių muziejumi). 

1902 m. Bijotuose buvo  28 gyventojai,  1923m. 
Bijotų dvare – 62, 1959 m. Bijotų kaime – 39,  
1970m. – 90, 1979 m. – 108, 1989 m. – 205, 
2001m. –258, 2011 m. – 217 gyvenantojų.

1919 m. Bijotų gyvenvietėje pradėjo veikti pradinė 
mokykla. 1949 m. ji reorganizuota į septynmetę, 1961 
m. – į aštuonmetę, 1987 m. – į nepilną vidurinę (1–9 
klasės). 1999 m. mokykloje atidarius dešimtą klasę, ši 
įstaiga reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2002 m. 
rugsėjo 1 d. Bijotų pagrindinėje mokykloje pradėjo 
veikti priešmokyklinio ugdymo grupė.

1930 m. Barzdžių dvarvietėje, šalia D. Poškos 
įkurto Baublių muziejaus, pradėta statyti mokykla.

1935 m. buvusioje Bardžių dvarvietėje iškilo 
naujas medinis pradinės mokyklos pastatas. Jai 
suteiktas Dionizo Poškos vardas (sovietmečiu šis 
vardas buvo laikinai panaikintas).

1938 m. sausio 16 d. Bijotų dvaro Padvarių 
kaime  gimė kalbininkas, folkloristas, vertėjas, Lie-
tuvos nacionalinės Jono Basanavičiaus ir literatūri-
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Pasivažinėjimas karieta šventės dieną Bijotuose 

Albinas  GINTAUSKAS
Danutės MUKIENĖS nuotraukos


