Žymios Birštono datos ir sukaktys 2018 m.
1473 m. žiemą Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis su sūnumis Jonu Albrechtu ir
Kazimieru (vėliau paskelbtu šventuoju), Birštono dvare slėpėsi nuo tuo metu Valstybėje siautusios
maro epidemijos.;
1518 m. kariuomenės sąrašuose paminėtas Birštono miestas su valsčiumi, turėjęs teikti kariuomenei
32 arklius;
1578 m. Birštono karališkojo dvaro aprašyme minima, jog dvarui priklausė Birštono ir Prienų
miesteliai, daug aplinkinių kaimų. Pačiame Birštono mieste gyveno 95 suaugę žmonės.
1843 m. Vilniaus vaistininkas, farmacijos magistras Justinas Kuševičius atliko pirmuosius Birštono
šaltinių vandens tyrimus. Jo tyrimų išvados: Birštono vandens negalima lyginti su medicinoje
vartojamais mineraliniais vandenimis. Jie labiau panašūs į balų vandenis paliekančius paviršiuje
rudas geležies nuosėdas;
1863-1864 m. dėl tuometinių krašto aplinkybių Birštono kurortas neveikė ( 1863 – 1864 m.
sukilimas);
1863 m. gimė žymus gydytojas veterinaras, bakteriologas ir visuomenės veikėjas Elijošius
Nonevičius. 1922 m. buvo paskirtas veterinarinės inspekcijos gydytoju su buveine Prienuose.
Gyveno Nemajūnuose, važinėjo po kaimus Jiezno, Birštono, Nemajūnų apylinkėse gydydamas
gyvulius. Įvertinus E. Nonevičiaus mokslinę ir praktinę veiklą jis buvo pakviestas dėstyti į Lietuvos
universitetą Kaune.
1883 m. R. Pšibilskio duomenimis, Birštone gydėsi ligoniai iš 16 Rusijos imperijos gubernijų;
1923 m. savo įspūdžiais apie Birštoną ir jo mineralinio vandens šaltinius rašė rašytojas Juozas
Tumas – Vaižgantas : ,, …lomoje prie bažnyčios aukštumos dar ilgesnė lomikė liūnelis, kur gana
smarkiai verda keletas sūraus vandens verdenių; Prieš 70-80 metų tuos gamtos stebuklus jau
pasiėmė savo žinion gydytojai ir ėmė jais apdalinėti reumatikus, artritikus, neurostenikus ir vidurių
ligomis sergančius; kam liepė gerti Vytauto kalno sūriąsias ,,ašarėles”, kam maudytis šildytame
sūryme”.
1928 m. išėjo pirmasis kurorto istorijoje leidinys lietuvių kalba – gyd. Jurgio Venckūno ,,
Birštonas. Gydomieji radioaktyviai mineraliniai vandenys ir dumblai”;
1933 m. kurorto direktoriumi buvo pakviestas dirbti karo gydytojas, pulkininkas Balys Matulionis;
1933 m. baigtos statyti mineralinio vandens gydyklos;
1933 m. pastatyta kurorto poliklinika;
1933 m. Birštonas tapo valsčiaus centru;
1938 m. sezoną Birštono kurorte gydėsi 5000 ligonių. Iš jų keli šimtai užsieniečių iš Didžiosios
Britanijos, JAV, Vokietijos, Austrijos, Palestinos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Lenkijos, TSRS ir
du Pietų Afrikos respublikos piliečiai;
1968 m. prie Birštoną supančios kalvos iškilo pastatas, skirtas žemės ūkio darbuotojų tobulinimosi
kursams. Kurie davė pradžią kurtis sanatorijai ,,Versmė";
1978 m. pastatyti 540 vietų kultūros rūmai, projekto autorė architektė R. Mickienė;
1978 m. Birštone buvo užbaigti hidrogeologiniai žvalgymo darbai, išgręžta 15 gręžinių, kurių gylis
siekė 190 - 430 m , aptikta nuo mažos iki itin aukštos mineralizacijos mineralinio vandens;
1993 m. Birštono muziejus atsiskyrė nuo Kauno valstybinio istorijos muziejaus.

