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GC575WF
Zamek Gryf
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-17
UTM: 33U E 529655 N 5648942

N 50° 59.478 E 015° 25.353
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

4 Found it

1 Didn't find it

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Zamek Gryf – ruiny w Proszówce

Long Description
Na bazaltowym wzgórzu pod Proszówką wznoszą się malownicze ruiny zamku Gryf. W dawnych
wiekach była to jedna z najważniejszych budowli obronnych w tej części Śląska. Wśród jego
budowniczych wymienia się książąt piastowskich, m.in. Henryka Brodatego. Zamek został częściowo
zniszczony oblężeniem w latach 1645-1646. Po 1654 r. zamek zmodernizował hrabia Krzysztof Leopold
von Schaffgotsch. W 1687 r. goszczono tu królową polską Marysieńkę, małżonkę Jana III Sobieskiego.
Gryf wzmocniony był jeszcze w 1745 r., lecz stracił później strategiczne znaczenie. W latach 1798-1799
zamek poddano częściowej rozbiórce.
Aktualnie dostęp do ruin jest utrudniony. Aby podjąć skrytkę nie trzeba wchodzić na teren prywatny.

Additional Hints
xnfmgna KKY

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?
ticks!, scenic view, takes less than 1 hour, available 24-7, bikes allowed, motorcycles allowed, quads
allowed, off-road vehicles allowed, stealth required, park and grab, hike shorter than 1km

Logs
[

Found it] Saturday, 21 June 2014 by artur397 (24 found)
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Znaleziona,świecidełko zostawione. To nie ten kasztan.

This entry was edited by artur397 on Saturday, 21 June 2014 at 18:10:23 UTC.
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by Wędrowcy BK (375 found)
{FTF} Hurra!
Kasztanowiec był i nasz GPS pokazywał dokładnie właśnie to drzewo. A może po prostu
zasugerowaliśmy się gatunkiem. Dziękujemy. Z Arosa musieliśmy się minąć - bo w pozostałych
miejscach bylismy juz drudzy... Ale zwiedzanie okolicy, na rowerach, prowadzeni przez kesze rewelacyjna wycieczka!
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by M.1543 (16 found)
Szybki kesz z Arose84PL ;)
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by Arose84PL (73 found)
niestety spoznilismy sie z ftf :/
Znaleziona wraz z M.1543,
kordy rozbiezne o 20 m ale dokladnosc +-20 m wiec by gralo.
dzieki!
[
Didn't find it] Wednesday, 18 June 2014 by maji(pl) (1154 found)
Kordy nie prowadzą do opisywanego we wskazówce kasztanowca. Pod jedynym wielkim
kasztanowcem leżą cegły, ale nic poza tym. Są dwie dziuple, w jednej stary telefon komórkowy, w
drugiej słoik z robakami. Kesze na Gryfie giną?
[
Publish Listing] Tuesday, 17 June 2014 by Silesian Reviewer (0 found)
Published
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