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Tiltas prie Seredþiaus

1913 m. pastatyta eklektinio neorenesanso stiliaus Seredþiaus baþnyèia

Paminklas Seredþiuje

(Atkelta ið 4 p.)
graþi net ir ankstyvà pavasará, net kai rytmeèio rûkas apylinkes dengia. Norëdami apþvelgti jas ið paukðèio skrydþio, pakylame ant Seredþiaus piliakalnio. Kad ir rûkas, nesunkiai
paèioje Nemuno pakrantëje áþiûrime buvusias Palocëliø piliakalnio kalveles, ir palei greitkelá iðsistaèiusi gyvenvietë ið èia – kaip ant delno, kaip ir pats Nemunas, vis dar kiek
patvinæs, bet diena ið dienos vis labiau atslûgstantis ir paliekantis pakrantëje buvusiø ledo
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lyèiø iðguldytus krûmus.
Seredþiaus kalvos ne tik vasarà, bet ir
ðiuo metu – nepakartojamo groþio ir neblogai priþiûrimi. Visa, kas reikalinga turistui,
èia taip pat rasi: visur rodyklës, informaciniai stendai, laipteliai, kuriais gali pasiekti
Seredþiaus piliakalnio ir kitø kalvø virðûnes. Gëriesi ðiø apylinkiø karðtovaizdþiu ir
dþiaugiesi, kad esi èia, ðiandien ir kad turi
galimybæ bent dalelæ èionykðèio gyvenimo
uþfiksuoti fotoaparatu, ir tà eklektinio stiliaus baþnyèià, ir dailius ðio miestelio darbðèiø bei tvarkingø þmoniø namelius, ir tas
ðiø apylinkiø kalvas, kuriø dar nespëjo uþdengti didþioji pavasario þaluma.
Prieð paliekant ðá miestelá, þvilgtelëkime á skaièius ir faktus, kurie primena ðio
miestelio istorijà ir þmones, kurie labiausiai ðá kraðtà garsina.
***
Ðiandien Seredþius – to paties pavadinimo seniûnijos centrinë gyvenvietë, miestelis prie Nemuno ir Dubysos santakos.
Anot legendø, I a. Romos kunigaikðtis
Palemonas, norëdamas atsikratyti savo
persekiotojø, atplaukë á Baltijos jûrà, vëliau Kurðiø mariomis pasiekë Nemunà, juo
keliavo iki Dubysos þioèiø, kartu su savo
bièiuliais apsistojo graþioje àþuolø giraitë-

4/25/2011, 10:37 AM

7
je, kuri augo ant Seredþiaus piliakalnio. Ði vieta vëliau buvusi pavadinta Palemono kalnu. Jis labai graþus, matomas ið daugelio vietø.
Spëjama, kad ant Seredþiaus (Palemono) piliakalnio karø su
kryþiuoèiais metais (nuo 1293 m.) stovëjo Pieðtvës pilis, kuria lietuviai naudojosi iki 1363 m., kai buvo sudeginta. Ji vëliau nebebuvo
atstatyta.
Kita vieta, þyminti kovø su kryþiuoèiais laikus, yra Palocëliø
piliavietë kur iki mûsø dienø iðliko dvi kalvelës, vadinamos Palocëliais. Anksèiau èia bûta didelës tvirtovës.
Nemuno deðiniojo kranto aukðtumos ðlaite, apie 1 km nuo kelio
Kaunas–Jurbarkas, 1,2 km á vakarus nuo Belvederio dvaro rûmø
yra iðlikæ buvusiø Belvederio gynybiniø átvirtinimø liekanø. Ði vietovë vadinama Ðanèiumi.
Seredþiaus miestelis iðaugo XV a. pr., po kryþiuoèiø sutriuðkinimo 1410 m. ávykusiame Þalgirio mûðyje.
XVI a. raðytiniuose ðaltiniuose pradedamas minëti Seredþiaus
vardas.
XIX a. netoli Seredþiaus pastatyti Belvederio rûmai, kuriuos apjuosë parkas. Prie rûmø nuo Nemuno pusës galima pakilti ne tik
vaþiuojant keliu, bet ir á rûmø aikðtelæ vedanèiais laiptais, kur yra
365 pakopos.
Seredþiaus miestelis labiausiai iðaugo XX a. I pusëje, Lietuvà
paskelbus Nepriklausomybës valstybe. Tada ði gyvenvietë tapo valsèiaus centru.
Seredþiuje vargonininku yra dirbæs kompozitorius ir vargonininkas Stasys Ðimkus.
Ðiuo metu Seredþiuje yra apie 700 gyventojø.
1913 m. pastatyta eklektinio renesanso stiliaus Seredþiaus baþnyèia.
***
Paliekame Seredþiø. Na o jei Tau, gerbiamas skaitytojui, teks
kada pro Seredþiø vaþiuoti, bûtiniausiai sustok. Sustok ir uþlipk ant
Seredþiaus piliakalnio (Palemono kalno), pasigroþëk ðiø apylinkiø
vaizdais, aplankyk 1913 m. statytà Seredþiaus ðv. Jono Krikðtytojo
baþnyèià, Palocëliø piliavietæ, kur yra stovëjusi kryþiuoèiø pilis,
Belvederio gynybinis átvirtinimas (Ðanèiø), VII a. kapinynà. Na o
tada siûlytume pasukti toliau Nemuno pakrante, limk Veliuonos,
vieno graþiausio ir geriausiai tvarkomo miestelio ne tik panemunëje, bet ir visoje Lietuvoje.
Antrojo pasaulinio karo aukø ir Seredþiaus miestelio gyventojø kapines
þenklina paminklai

Palocëliø piliakalnio kalvos
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