Žymios Birštono datos ir įvykiai 2017 metais
1382 m. Pirmą kartą rašytiniuose istorijos šaltiniuose paminėtas Birštonas, kaip viena
iš Panemunės pilių gynybai nuo kryžiuočių antpuolių. Žinomas Prūsijos kronikininkas
Vygandas Marburgietis ,,Naujojoje Prūsijos kronikoje“ mini, kad maršalas Kunas fon
Hatenšteinas žygio į Lietuvą metu, padalijo kariuomenę į tris dalis: Puniai, Alytui ir
Birštonui pulti.
1387 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila, pavesdamas savo broliui Skirgailai
valdyti Trakų kunigaikštystę, rašte nurodo ir jos teritoriją, paminėdamas Birštoną su
valsčiumi, kurio dalis yra ir kairėje Nemuno pusėje.
1817 m. Birštono mineralinius šaltinius, esančius prie Druskupio upelio tyrinėjo
Vilniaus universiteto profesoriai – Bonifacas Jundzilas, Emanuelis Liachnickis, kalnų
inžinierius Janis von Ulmanis. Buvo manoma, kad Druskupio upelio slėnyje
trykštantys šaltiniaiplauna druskos klodus, todėl pasiekiantis paviršių vanduo ir yra
sūrus.
1862 m. dr. Anicetas Renieras aprašė Birštono mineralinių vandenų veikimą, o
gydytojas N.Krasovskis išdėstė gydytojų patyrimą gydant vandenimis.
1867 m.
J.F. Novakovskis rašė apie Birštoną Varšuvos laikraštyje ,,Tygodnik
Illustrowany“. Birštone rado 37 valstietiškas pirkias ir 17 gerai įrengtų namų
miestiečiams. Geresnieji Birštono namai buvo išsidėstę apie aikštę ir prie gatvės,
vedančios į kurortinę miestelio dalį. Čia stovėjo katalikų bažnyčia ir vaistinė.
1882 m. Savo darbą ir stebėjimus Birštono kurorte gydytojas I. Radeckis apibendrino
Sankt Peterburge išleistoje monografijoje ,,Birštono mineraliniai šaltiniai ir jų poveikis
organizmui“. Monografijoje autorius aprašė Birštono ir kai kurių Nemuno kilpose
esančių kaimų dirvožemis, mineraliniai šaltiniai, jų vandens poveikis įvairių gydymų
susirgimui. Mineralinio vandens sudėtis ir jo poveikis lyginamas su kitų Rusijos ir
Europos kurortų mineraliniais vandenimis. Šiais gydytojo Radeckio tyrinėjimais
kurorto gydytojai rėmėsi ne tiki iki Pirmojo pasaulinio karo, bet ir ilgokai po jo.
1872 m. Lenkų etnografas ir kultūros istorikas keliavo valtimis Nemunu. Birštonas jį
pasitiko žemdirbišku vaizdu - panemunėje ant eglaičių ištiestomis baltinamomis
drobulėmis, šiaudais dengtomis pirkiomis. Miestelio gatvės negrįstos, aikštė apžėlusi
piktžolėmis, daržai ir sodybos aptverti aukštomis tvoromis, mat gyventojai mėgo laikyti
palaidus gyvulius.
1922 m. Birštono kurortą iš tuometės savininkės Lidijos Miller – Kochanovskajos
nusavino Lietuvos valstybė ir pavedė jį valdyti Sveikatos departamentui.
1927 m. pastatytas purvo gydyklų pastatas su Raudonojo Kryžiaus emblema.

1927 m. liepos mėn. Raudonojo Kryžiaus valdyba parašė raštą Sveikatos departamentui
su prašymu leisti sutvarkyti ,,Viktorijos“ šaltinį. Pagal architekto R.Steikūno projektą
šaltinį turėjo apsaugoti iš rupaus akmens ir cemento suformuotas ledlaužis.
1932 m. Jurgis Venckūnas, leidinys ,,Vonių paskirstymo pavyzdžiai“.
1937 m. buvo nutarta ruošti naują Birštono planą, pertvarkyti tiek patį kurortą, tiek
miestelį.
1947 m. Buvo išgręžtas pirmas giluminis mineralinio vandens gręžinys.
1967 m. buvo įkurta Kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorija, tyrusi kurortologinės
reabilitacijos, psichologijos, kurortinių veiksnių ir kompleksinio kurortinio gydymo
problemas, ieškoma efektyvesnių kurortinio gydymo metodų.
1967 m. kovo 6 d. Valstybinio Kauno istorijos muziejaus Birštono filialo direktoriumi
paskirtas geografijos mokytojas Petras Kazlauskas.
1972 m. liepos mėn.
Juozui Šleikui.

parengta pastovi Birštono muziejaus ekspozicija, vadovaujant

1972 m. pastatytas naujas 150 vietų vaikų lopšelis – darželis, kinoteatras, knygynas.
1972 m. Baigta statyti akademinio irklavimo bazė ir įkurta Birštono sporto mokykla.

