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GC566JQ
Park - Gryfów Śląski
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-02
UTM: 33U E 529764 N 5653546

N 51° 01.962 E 015° 25.469
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

6 Found it

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Gryfów Śląski - park

Long Description
Nie wiadomo kiedy dokładnie założono miasto ponieważ żaden z dokumentów wiarygodnie ukazujący
czas założenia miasta się nie zachował. Przyjęte jest, że w roku 1242 Bolesław Rogatka miał nadać
Gryfowowi prawa miejskie. 23 sierpnia 1354 Bolko II książę świdnicko – jaworski nadał miastu szereg
praw, które sporządzone zostały na podstawie prawa lwóweckiego. Gryfowa nie ominęły zniszczenia
wojen husyckich, które nękały miasto w latach 1427-1431. XV wiek nie oszczędzał Gryfowa, a szereg
klęsk które nękały miasto powodowały spadek liczby ludności do 12 osób.
Następne stulecie to okres dynamicznego rozwoju miasta, głownie dzięki rodzinie Schaffgotschów. Byli
oni właścicielami Gryfowa i okolicznych miejscowości. W 1524 roku mieszczanie gryfowscy wznieśli
okazały ratusz – symbol bogactwa miasta, oraz dwa kramy sąsiadujące z nim: solny i mięsny.
Wybudowano także winiarnię, a w 1542 roku podwyższono dzwonnicę. Pierwszy młyn powstał w 1544
roku z nakazu Hansa Schaffgotscha, a wraz z bratem Krzysztofem za Bramą Jeleniogórską postawili
szpital. Rok 1562 to zawieszenie dzwonu odlanego przez lwóweckich ludwisarzy, a w 1581 roku
gryfowski ratusz zyskał jedno piętro więcej. W późniejszym okresie (1589) wybudowano pierwszą w
mieście aptekę. Kontakty handlowe, które zapoczątkował gryfowski burmistrz Hans Rother zapewniły
na długi czas dobrobyt miastu dzięki wymianie handlowej m.in. z Holandią, Augsburgiem i Lipskiem. W
1764 roku gryfowskie zakłady uruchomiły produkcję adamaszku lnianego i tkanin. Okres wojen
napoleońskich i Wiosny Ludów nie wpłynął na osłabienie znaczenia gospodarczego miasta. Rok 1783
przyniósł bolesną stratę dla Gryfowa – spłonęło praktycznie całe miasto. Spłonęły słodownia, browar,
budynki parafialne i ponad 120 kamienic miejskich. Ożywienie miasta spowodowało doprowadzenie
kolei i uruchomienie połączeń kolejowych z Jelenią Górą, Lwówkiem Śląskim, Świeradowem-Zdrojem i
Zgorzelcem co nastąpiło w roku 1865. Gryfów Śląski w 1927 posiadał najnowszą centralę telefoniczną
firmy Siemens. Miejska Kasa Oszczędności w Gryfowie w latach 1919-1924 emitowała banknoty i
monety gryfowskie. W 1929 pożar strawił wieżę ratuszową, która została odbudowana jako konstrukcja
żelbetowa.
Skrytka znajduje się w pięknie zrewitalizowanym parku. Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu.
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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?
bikes allowed, available 24-7, hike shorter than 1km, scenic view, takes less than 1 hour, stealth
required, parking available, kid friendly, park and grab, dogs allowed

Logs
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by artur397 (24 found)
Odnaleziona,świecidełko zostawione. Proponuję zmienić miejsce
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by KASIA81PL (83 found)
Bardzo szybko i sprawnie znaleziona. Dziękujemy !
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by Verenne (43 found)
Jest. Fajny park :) I kaczki, które robią wzorki na wodzie, pływając synchronicznie ;)
Tylko znowu uwaga - czy to maskowanie da radę, jesienią i zimą, czy przypadkiem kesz nie znajdzie się
za bardzo na widoku?
This entry was edited by Verenne on Saturday, 21 June 2014 at 15:57:37 UTC.
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by Wędrowcy BK (375 found)
Spóźnilismy sie pół godziny i byłby FTF. Ale bardzo i tak nas ucieszyły kesze w Gryfowie. Jadąc od
Proszówki Gryfów nad Kwisą ukazał się jako włoskie miasteczko tarasowe. Pełe uroku, trochę może
obłażące farbą i słońca maławo... Ale pięknie. Dziękujemy
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by M.1543 (16 found)
FTF wraz z Arose84PL ! ;)
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by Arose84PL (73 found)
FTF!! Znaleziona wraz z M.1543,
Dzieki :)
[
Publish Listing] Wednesday, 18 June 2014 by Silesian Reviewer (0 found)
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