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tras. Èia veikë Nemuno laivø prieplauka, muitinë, prekybos punktas, grûdø ir kitø
prekiø sandëliai.
1772 m. Veliuonoje ásikûrë vienuoliai bernardinai.
1795 m. vasario 15 d. Veliuonai buvo sugràþintos savivaldos teisës.
XIX a., kai Veliuonos dvaras priklausë Zaleskiams, buvo pastatyti mediniai dvaro
centriniai rûmai. Ðis pastatas mûsø dienomis saugomas kaip XIX a. klasicizmo laikotarpio architektûros paminklas. Medinius dvaro rûmus juosia parkas. Èia auga daug
retø atveþtiniø medþiø, tarp jø ir geltonþiedþiai tulpmedþiai, maumedþiai, glaustaðakis
àþuolas, raudonasis àþuolas, raudonlapis paprastasis klevas, maumedis, lenktaðakis
uosis. Veimuto puðys, juodosios, vakarinës tujos ir nemaþai kitø vertingø medþiø.
Dvaro centriniame pastate dabar veikia Veliuonos kraðto istorijos muziejus. Jo
ekspozicija pasakoja apie kraðto istorijà nuo IV a. iki mûsø dienø, Veliuonos ir jos
apylinkiø etnografijà, pristato archeologinius radinius. Èia veikia ir „Petro Cvirkos klasë“, kur yra galimybë iðsamiai susipaþinti su raðytojo P.Cvirkos (1909–1947) biografija, jo gyvenamojo laikotarpio mokykla. Muziejuje sukaupta daug informacijos apie
etnografinio ansamblio „Veliuonietis“, jo ákûrëjos, vadovës L. Matusevièienës, gyvenimà, kûrybinæ veiklà. Muziejuje rengiamos ir kilnojamos dailës, liaudies meno, kraðtotyros parodos.
1817 m. Veliuonos kapinëse Zaleskis pastatë medinæ koplyèià.
1903 m. Veliuonoje buvo 925 gyventojai.
Carinës Rusijos laikais Veliuona buvo valsèiaus centras ir priklausë Kauno apskrièiai.
Pirmojo pasaulinio karo metais Veliuona buvo labai nuniokota.
1930 m., minint Vytauto Didþiojo mirties 500 metø sukaktá, Veliuonoje pastatytas
Vytauto Didþiojo paminklas (sukûrë skulptorius A. Ðimkûnas, projektavo V. Grybas).
1923 m. Veliuonos miestelyje ir dvare buvo 95 sodybos ir 573 gyventojai, 1936 m.

Veliuonos parapijoje – 4807 parapijieèiai,
1939 m. Veliuonos miestelyje ir dvare – daugiau negu 700 gyventojø.
(Nukelta á 16 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2011_4.p65

15

15

IR DABARTIS

4/25/2011, 10:41 AM

2011 / 4

16

I STORIJA

IR DABARTIS

(Atkelta ið 15 p.)

ZZ_2011_4.p65

Veliuonos Ðvè. Mergelës Marijos Ëmimo á dangø
baþnyèia

1925 m. ant Gedimino kapo kalno pastatytas obeliskas.
1939 m. ant kalno pastatyta graþi medinë Veliuonos mokykla.
Sovietmeèiu Veliuona buvo priskirta Vilkijos rajonui, buvo apylinkës ir kolûkio centras.
1991 m. minint Veliuonos 700 metø jubiliejø, miestelyje atidengtas Veliuonos jubiliejui
skirtas paminklas (sukûrë skulptorius Ð. Ðimulynas).
Paskutiniais metais Veliuonoje daugiau negu 900 gyventojø. Tai itin graþiai tvarkoma
gyvenvietë.
Seniûnijos teritorijoje yra 9 archeologijos, 4 architektûros, 2 mitologijos paminklai,
veikia 4 muziejai: Veliuonos kraðto istorijos, raðytojo P. Cvirkos (Klangiø kaimas), Antano
ir Jono Juðkø vidurinës mokyklos literatûros, gamtos muziejus bei Raðytojo Jono Maèiulio-Maironio memorialinë ekspozicija.
Turistai Veliuonoje daþniausiai domisi Veliuonos senamiesèio centru, kur stovi Vytauto Didþiojo ir Veliuonos 700 metø jubiliejui skirti paminklai, akmuo su áspausta pëda. Èia
ir Nemuno slënio apþvalgos aikðtelë. Jei aplankei Veliuonà, bûtinai uþsuksi ir á archeologiniø piliakalniø kompleksà, uþkopsi á Gedimino kapo piliakalná, ant kurio stovi paminklas LDK kunigaikðèiui Gediminui (1925 m.), Pilies (Ramybës) kalno piliakalnio, kurio
virðuje – aukuras deivei Velionei, apþvalgos aikðtelës. Verta uþsukti ir á piliavietæ, vadinamà Pilaitëmis (buv. Bajerburgo pilis), Veliuonos dvaro rûmus, Veliuonos Ðvè. Mergelës Marijos Ëmimo á dangø baþnyèià, susipaþinti su èia veikianèia sakraline ekspozicija,
aplankyti buvusius Veliuonos uþeigos namus, XVIII a. pab. statytà buvusá grûdø sandëlá
„Magazinas“. Na o jei pasuksi kiek ið ðono, nesunkiai Klangiø kaime rasi ir raðytojo P.
Cvirkos memorialinæ sodybà-muziejø.
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