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Zamek Lenno
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-08
UTM: 33U E 546495 N 5652011

N 51° 01.067 E 015° 39.772
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

4 Found it

(Regular)

1 Publish Listing

Short Description

Najstarszy murowany zamek na współczesnych ziemiach polskich.

Long Description
Na terenie rezerwatu „Zamkowa Góra we Wleniu” znajdują się ruiny średniowiecznego zamku.
Przypuszcza się, że już ok. 1108 r. Bolesław Krzywousty zbudował tu warowną siedzibę kasztelanii,
wzmiankowanej w 1155 r. jako castrum Valan. Najstarsze zachowane fragmenty murów zamkowych
datuje się na koniec XII w. W I poł. XIII w. książę Henryk Brodaty wzniósł tu budynek mieszkalny,
kaplicę oraz sześcioboczną wieżę. Prawdopodobnie z jego inicjatywy powstała również istniejąca po
dziś dzień cylindryczna wieża, w której w 1277 r. Bolesław Rogatka więził swego krewniaka, księcia
Henryka IV Probusa. Kilkakrotne rozbudowy (zwłaszcza w 1568 r.) poważnie zmieniły wygląd warowni,
która w okresie wojny trzydziestoletniej przechodziła z rąk do rąk. W 1622 r. zdobył ją książę Zygmunt
Karol Radziwiłł. W 1646 r. Wleński Gródek opanowały i spaliły wojska habsburskie.
W latach 1989-1994 prowadzono na zamku badania archeologiczne (Katedra Archeologii Uniwersytetu
we Wrocławiu). Założeniem tych badań było dalsze poznanie rozwoju przestrzennego zamku oraz
identyfikacji wzmiankowanej w źródłach pisanych historii kasztelanii wleńskiej.
Z dobrze zachowanej baszty, udostępnionej dla turystów, przy pięknej pogodzie można podziwiać
pasmo Karkonoszy a także panoramę Gór Kaczawskich i Pogórza Izerskiego.
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[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by MisioTeam (139 found)
Zdobyta na wyprawie z Naznaczonym i rezerterem :) dzięki!
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by Naznaczony (238 found)
Wycieczka po Wleniu :) Dzięki
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by rezerter4 (36 found)
Znaleziona :)
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by leśny krecik (26 found)
Super keszyk, wskazówka bardzo dokładna. Wybralismy się na zamek z rodzinką z Poznania, a tu
nowe skrytki i zupełnie przypadkowo jeszcze FTF wpadł. Widać, że zamek w coraz fajniejszym stanie.
Na logbooku brakuje opisu kesza (kto założył, itp)
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