Žymios istorinės datos ir sukaktys 2015 metais

1655 m. sudegė naujai pastatyta Birštono bažnyčia;
1805 m. Birštone gyveno ir dirbo žymus lenkų istorikas Teodoras Narbutas. Jis priklausė
Nemuno pritaikymo laivybai Prūsijos generolo Entelveino grupėje;
1805 m. Birštone dirbo bendra Rusijos-Prūsijos komisija, tyrinėjanti Nemuno pritaikymo
galimybes laivybai. Jai vadovavo Rusijos generolas Felkonis ir Prūsijos vandens susisiekimo
inžinierius Entelveinas;
1840 m. Paprienės dvarininkė K.Gasicka-Pileckaja Birštono mineralinių šaltinių vandeniu pagydė
skrufulioze- odos liga) sergančią dukterį. Tuo metu Birštone veikė saviveiklinis kurortas.
1845-1910 m. žymus lenkų istorikas, archeologas, etnografas Zygmuntas Janas Alfredas
Gliogeris. Savo išvyką Nemunu valtimis aprašė monografijoje ,,Nemunu“ 1872 m., kurioje
aprašomas ir 19 amžiaus Birštonas;
1855 m. pradėtos statyti pirmųjų gydyklų (vonių) pastatas. Medinis pastatas, netoli senųjų šaltinių
Druskupio upelio slėnyje. Vienam gale-pašildymo aparatas, o kitame įrengtos vonios- varinės ir
emaliuotos;
1860 m. Birštone lankėsi žinomas lenkų poetas Vladislavas Sirokomlė (Liudvikas
Kondratovičius), plaukęs Nemunu valtimi ir savo keliones aprašęs monografijoje ,,Nemunas nuo
versmių iki žiočių“.
1880 m. žymus dailininkas mozaikininkas Nikodemas Silvanavičius Vytauto kalno papėdėje
pradėjo statytis vasarnamį;
1885 m. gydytojas Ivanas Radeckis parašė ,,Birštono mineraliniai vandenys‘‘;
1895 m. lapkričio 21 d. gimė brigados generolas Kazimieras Sprangauskas. Nuo 1941 m. sausio
16 d. iki birželio mėnesio dirbo Birštono pradinės mokyklos vedėju.1941 m. birželį suimtas ir
ištremtas į Sibirą.
1905 m. kurorte kilo gaisras, kuris sunaikino beveik visą miestelio centrą, ir keletą vilų. Kurortas
atiteko L.Miller-Kochanovskajai.
1925 m. išėjo pirmasis kurorto istorijoje leidinys apie Birštoną lietuvių kalba, gydytojo Jurgio
Venckūno ,,Birštonas. Radioaktyviniai mineraliniai vandenys ir dumbliai‘...;
1925 m. pertvarkytos gydyklos, viešbučiai, atstatyta kurorto svetainė-Kurhauzas, ant Vytauto
kalno įrengti gėlo bei mineralinio vandens rezervuarai;
1930 m. švenčiant Vytauto Didžiojo 500 - ąsias mirties metines, šaltinis ,,Viktorija“ oficialiai
pervadintas ,,Vytauto“ vardu;
1930 m. gimė profesorius baltistas, kalbininkas Jonas Kazlauskas;
1930 m. gimė gydytojas kurortologas Vytautas Meška;

1940 m. hidrologas profesorius Steponas Kolupaila savo monografijoje ,Nemunas“ daug dėmesio
skyrė ir Birštonui;
1940 m. sudegė 2 aukštų mūrinė vila ,,Rūta‘‘. Pasistatė kunigas J.Karvelis iš likusių nuo Birštono
bažnyčios statybinių medžiagų;
1945 m. Birštone ,,Baltojoje viloje“ gydėsi rašytojas Balys Sruoga, čia parašė veikalą ,,Dievų
miškas“ ir dalį dramos ,,Barbora Radvilaitė‘‘;
1970 m. gegužės 24 d. mirė gydytojas balneologas Jurgis Venckūnas;
1970 m. pastatytas gastronomas su kavine;
1975 m. įkurta žemės ūkio darbuotojų sanatorija ,,Versmė“;
Nuo 1980 m. vyksta tarptautiniai džiazo festivaliai Birštone;
1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė;
1995 m. įkurta Birštono miesto savivaldybė ir patvirtintas Birštono herbas-mistinė žuvis banginis.

