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GC5608R
Zapomniany pomnik w Bełczynie
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-09
UTM: 33U E 552300 N 5654862

N 51° 02.575 E 015° 44.762
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Pomnik poświęcony poległym w latach 1813-1913

Long Description
Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XII w. i wiążą się z powstaniem kasztelani wleńskiej.
Położona na trasie pomiędzy zamkami Lenno a Grodziec u stóp Ostrzycy wieś często gościła rycerzy,
handlarzy i wędrowców. Od XV w. jest wymieniana jako własność klasztoru Benedyktynek z
Lubomierza. Po kasacie w 1810 r. wchodzi w obręb Bystrzycy. W 1813 r. w okolicach Bełczyny doszło
do potyczki wojsk Napoleona z Rosjanami. Po przebytych walkach wieś podupadła. W XIX wieku
znajdowała się tu szkoła ewangelicka i wiatrak, ludność zajmowała się głównie hodowlą bydła i owiec
oraz rzemiosłem.
W centrum wsi stoi pomnik zgodnie z wyrytym napisem na kolumnie poœświęcony jest poległym w
latach 1813-1913, więc od wojen napoleońskich poprzez walki narodowo wyzwoleńcze XIX i początku
XX wieku. Na jego kolumnie wykuto napis: "Gott war mit uns - Ihm sei die Ehre 1813 - 1913" co w
tłumaczeniu znaczy: "Bóg był z nami - Bądź mu chwała 1813 - 1913".
Jesienią 2011 roku na poddaszu nieczynnej już remizy OSP w Bełczynie odnaleziono dwie tablice
upamiętniające żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
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Decryption Key [Decrypt]
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Co to są atrybuty?
kid friendly, stealth required, takes less than 1 hour

Logs
[
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