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I STORIJA

IR DABARTIS

Virðuje – reklaminis stendas Veliuonos miestelio centre, deðinëje –
Veliuonois miestelio fragmentai

(Atkelta ið 9 p.)
Viena ið svarbiausiø lietuviø piliø tais laikais stovëjo Veliuonoje. Ið
pradþiø ji buvo vadinama Junigedos pilimi, nuo 1315 m. – Veliuonos.
Ðioje gyvenvietëje daugiausia lankytojø sulaukia piliakalnis,
vadinamas Gedimino kapo kalnu. Anot kai kuriø istorikø, bandydamas uþimti Bajerburgà ar gindamas Veliuonos pilá þuvo Lietuvos didysis kunigaikðtis Gediminas. Èia, Veliuonoje, jis esàs ir palaidotas. Jo garbei vietos gyventojai supylë kalnà ir já pavadino
Gedimino kapo kalnu. Dabar ant Veliuonos piliakalnio, kuris jau
daug metø graþiai tvarkomas, stovi paminklas-obeliskas, skirtas
Lietuvos kunigaikðèiui Gediminui
Veliuonoje yra ir antras piliakalnis, vadinamas Ramybës kalnu. Jis 32 m aukðèio, staèiais ðlaitais, nupjauto kûgio formos.
Anot istorikø, ant jo stovëjo Junigedos pilis, ðalia buvo átvirtintas
papilys. Ðià pilá ne kartà yra puldinëjæ kryþiuoèiai. Lietuvos didysis kunigaikðtis Vytautas ant ðio kalno pastatë naujà mûrinæ pilá.
Veliuonos du piliakalnius (Pilies ir Ramybës) skiria 17 m gylio
griovys.
Ant Ramybës piliakalnio yra padarytas aukuras deivei Velionai.
Kita svarbi senuosius kovø su kryþiuoèiais laikus menanti vieta yra Piliavietë, kuri vietos gyventojø Pilaitëmis vadinama. Tai
buvusi Bajerburgo pilies vieta. Jà kryþiuoèiai èia pasistatë 1337
metais. Lietuviai greitai uþëmë Bajerburgà ir jà sunaikino.
Spëjama, kad pagonybës laikais Veliuonoje buvo senosios lietuviø tikybos ðventovë ir kad apie 1406 m. ji buvo sunaikinta.
Nuo senø laikø Veliuona buvo Didþiojo kunigaikðèio dvaras,
daug metø èia gyveno Didþiojo kunigaikðèio vietininkai.
1421–1426 m. Vytautas Didysis Veliuonoje pastatë katalikø baþnyèia ir ásteigë parapijà. Tai viena ið 12 pirmøjø katalikø baþnyèiø
istorinëje Þemaitijoje.
1500 m. Lietuvos didysis kunigaikðtis Jogailaitis Veliuonai suteikë Magdeburgo teises. 1507 m. Žygimantas Augustas ðias teises Veliuonai patvirtino. 1580 m. Stepono Batoro laikais Veliuonai
buvo suteikta naujø privilegijø: leista turëti herbà (jo melsvame
fone pavaizduotas auksinis karpis su trimis vilko dantimis).
1636–1644 m. Veliuonoje pastatyta Ðvè. Mergelës Marijos Ëmimo
á dangø baþnyèia. Ji iðliko iki mûsø laikø. Ðis pastatas, kuriame
(Nukelta á 14 p.)
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