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GC560A3
Pomnik ofiar I WŚ Nielestno
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-07
UTM: 33U E 547378 N 5649919

N 50° 59.934 E 015° 40.511
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

6 Found it

(Micro)

1 Publish Listing

Short Description

Niedawno odnowiony pomnik żołnierzy, ofiar I wojny światowej.

Long Description
W czasie I Wojny Światowej wojska niemieckie straciły ponad 2 miliony żołnierzy. Z każdej
miejscowości zginęło przynajmniej kilka osób i prawie w każdej wiosce stawiano im pomniki. Czczenie
pamięci żołnierzy - ofiar walk narodowo-wyzwoleńczych i wojen, rozpoczęło się od 1813-1815 r., tj. od
czasów wojen napoleońskich. Początkowo były to epitafia (umieszczane w kościołach), na których
nanoszono nazwiska wojskowych ofiar wojny. Ważnym Impulsem do tego, były strofy wiersza z 1813 r.
„Wezwanie” poety śląskiego i żołnierza Teodora Koernera „Vergiß, mein Volk, die treuen Toten nicht ”
(Nie zapomnij, mój narodzie, o wiernych zabitych”). W wierszu „Wezwanie” Korner wzywał do
ozdobienia urny z prochami poległych bohaterów wieńcem z liści dębowych. Taki wieniec (także orzeł,
krzyż żelazny, potem hełm) był elementem graficznym epitafiów od 1815 r. Potem po wojnach z 1866 i
1871 i głównie po 1918 r. oprócz epitafiów kościelnych, rozpoczęto we wsiach budowę pomników. Były
one umieszczane obok kościołów, szkół, cmentarzy, na placach, rozwidleniach dróg itd. Pomniki te
miały najczęściej kształt prostopadłościanów lub zbliżony do obelisku, z wykutymi nazwiskami. Niektóre
były wykonane w postaci dużego głazu.

Additional Hints
cbq enzvravrz

Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Co to są atrybuty?
takes less than 1 hour, stealth required, park and grab

Logs
[
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Ładnie pomnik odnowiony. Dziękujemy za doprowadzenie do niego, a przecież nawet widoczny od
głównej drogi.
[
Found it] Monday, 09 June 2014 by ochkarol (1863 found)
11:16 Tx.

[
Found it] Sunday, 08 June 2014 by rotour (486 found)
Znaleziona z Karmel1998. Dziękuję i pozdrawiam
[
Found it] Sunday, 08 June 2014 by Karmel1998 (427 found)
znalezione z Rotourem. Dziękuje i pozdrawiam
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by MarcinC (211 found)
{FTF}
Znalezione z michal_2002
dziękujemy i pozdrawiamy
[
Found it] Saturday, 07 June 2014 by michal_2002 (1309 found)
{FTF}
Znaleziona z MarcinC w drodze do domu po WWFM XI w Lwówku Śląskim
dziękujemy i pozdrawiamy
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