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GC5407V
Tarczyn
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-05-02
UTM: 33U E 549464 N 5651488

N 51° 00.770 E 015° 42.308
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

1 Found it

(Micro)

1 Publish Listing

Short Description

Jedna z najmniejszych wsi w Sudetach Zachodnich, położona na wzniesieniu góry Tarczynka
(422 m. n.p.m.), skąd rozciąga się wspaniały widok na Karkonosze, Góry Kaczawskie oraz
Pogórze Izersko-Kaczawskie.

Long Description
Nazwa wsi zaczęła obowiązywać dopiero po 1946 roku, dawniej: Tarczek, Złota Góra, Kuttenberg,
Kutenberg, Kotchendorff.
Pierwsze wzmianki na temat osady pojawiły się już w 1390 r. wówczas to dobra w Tarczynie nabyli
Konrad i Anna Zedlitz. Od tej pory historia osady była ściśle powiązana z Pałacem Książęcym we
Wleniu (dawniej Gościradz, Kleppelsdorf) i jego właścicielami.
Przez wieś prowadził uczęszczany szlak na Okole (714 m. n.p.m.), stała tu opisywana w starych
przewodnikach karczma sądowa, oraz ponoć klasztor zakonny. Jednak największą atrakcją, swego
czasu, był świerk Laudona - pod koniec III wojny śląskiej (1760 r.) prawdopodobnie tuż przed wielką
bitwą o Kamienną Górę, austriacki generał Ernst Gideon von Laudon przeprowadził tutaj odprawę
wojsk - blisko trzydziesto pięciotysięcznej armii - co zostało upamiętnione przez nazwanie jego imieniem
rosnącego w pobliżu okazałego drzewa. W 1900 r. świerk złamał się ze starości. W jego miejsce RGV
postawiła tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Niestety do dziś po miejscu i tablicy pozostała tylko
pamięć.

Additional Hints
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Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
Additional Waypoints
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Prefiks Szukaj Nazwa
Współrzędne
PW
WIDOK Widok (Punkt odniesienia)
N 51° 00.836 E 015° 42.171
Note:
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Co to są atrybuty?
scenic view, takes less than 1 hour

Logs
[
Found it] Friday, 20 June 2014 by Wędrowcy BK (375 found)
{FTF}
W rankingu najpiękniejszych miejsc na ziemi, gdzie chciałoby sie spędzić pełnosprawną emeryturę
Tarczyn zajął pierwsze miejsce.
A że koniec świata.... I droga ciężka pod górę.... Dlatego pewnie FTF czekał te parę dni na nas.
Dziękujemy za piękne miejsce, którego pewnie byśmy nie poznali, gdyby nie kesz.
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