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A bástya már hosszú ideje a város jel-
képe, amely a település emblémáján és fenn-
állása 900 éves évfordulójának (1108-2008) 
logóján is megtalálható az Oderát stilizáló 
szalaggal a háttérben. Sőt, rákerült a „Tör-
ténelmi lengyel városok” című, a Lengyel 
Nemzet Bank által kibocsátott egymillió 
darabos érmesorozat „Racibórz” 2 złotys 
hátoldalára is.

Reneszánsz stílusban emelték 1574-
ben. A várfalaktól eltekintve ez a város erő-
dítéseinek  egyetlen máig megmaradt ele-
me. Lőrésekkel és 4 tornyocskával ellátott 
attika koronázza. Védelmet adott építőinek, 
de börtöntorony szerepét is betöltötte. A 
fennmaradt emlékek szerint volt benne egy 
úgynevezett „hidegszoba” szalmával borí-
tott padlóval, itt őrizték a foglyokat. A XVII. 
században pedig ide zárták be néhány téli 
hónapra azokat a mészáros mestereket, aki-

ket a magisztrátus árdrágítással vádolt meg.
A bástyánál megmaradt a város már 

1299-ben álló gótikus védőfalainak egy rész-
lete. Az óváros védelmi rendszerét a XIV. 
században jelentősen bővítették, több védő-
bástyával és három kapuval látták el. A fa-
lak előtt mély védőárkot ástak. A török ve-
szedelemtől tartva a védőfalakat 1663-ban 
megerősítették. Az erődítéseket a XVIII. 
századtól kezdve fokozatosan elbontották, 
a védőárkot 1764 és 1771 között betemet-
ték. Napjainkban a  régi védműrendszer 
fennmaradt elemei a Basztowa, a Batorego, 
a Drzymały, a Lecznicza és a Drewniana ut-
cákban láthatók.

A bástya 
és a védőfalak
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Racibórz városáról az 
első írásos emlék 1108-ból 
származik. Gallus Anonymus 
Krónikájából tudhatjuk meg, 
hogy Ferdeszájú Boleszláv feje-
delem seregei foglalták vissza 
a morvák kezén lévő várost. 
Lengyel várnagyi székhellyé 
vált, majd a XII. sz. máso-
dik felében a Görbelábúnak 
nevezett Mieszko, Racibórz 
és Opole hercegének, lengyel 
uralkodónak a székhelye lett. 
Később a soron következő fel-

ső-sziléziai hercegek székhelyévé vált, köz-
tük Kázméré, Lokietek Ulászló lengyel ki-
rály nagyapjáé.

A Golężycyek törzsének idejéből szár-
mazó, a Geographus Bavarus (845) lapjain 
már említett, faszerkezetekkel megerősí-
tett földvár helyén a XIII. sz. első felében 
kezdték emelni a racibórzi vár első falazott 
részeit. Przemysł herceg utasítására 1290 
környékén kezdték meg építeni a kétszin-
tes, gótikus kápolnát, amely védőszentjé-
ül Canterbury (Becket) Szent Tamást, az 
angol vértanút kapta, akit II. Henrik ki-
rály gyilkoltatott meg. A védőszent meg-
választása a boroszlói püspök, II. Tamás, 
és IV. Probus Henrik fejedelem közötti vi-
szálynak emel emléket, amelynek végki-
fejlete itt, Racibórz-ban játszódott le. Ezt 

Ioannes Dlugossius (Jan Długosz) az An-
nales seu Cronicae incliti Regni Poloniae (A 
dicső lengyel királyság évkönyvei, illetve 
krónikái) c. művében örökítette meg. A 
várat, ahová a püspök menekült, körbe-
zárták Probus seregei. Végül a hatalmasok 
megbékéltek egymással, és a püspök hálá-
jának jeléül a kápolnához társaskáptalant 
alapított. A kanonokok egészen 1416-ig 
maradtak itt.

A művészettörténészek véleménye sze-
rint is kétségtelen, hogy a gótikus, kétszintes 
kápolna korunk legértékesebb ilyen típusú 
műemléke Lengyelországban. A felső-szi-
léziai gótika gyöngyszemének tartják, és – 
a híres párizsi kápolnához való hasonlatos-
sága miatt – a sziléziai Saint-Chapelle-nek 
is nevezik. Fennmaradt benne a csodálatos 
bordás keresztboltozat, a kanonokok sediliái 
(ülőpadjai), valamint az eredeti mérműves 
ablakok. A régi hagyományok szerint szent 
ereklyéket őriztek és imádtak itt, valószí-
nű, hogy a szentté avatott canterbury ér-
sek relikviáit.

A kápolna tetejéből kiálló tornyocská-
ban egy XIX. századi térképre bukkantak az 
1980-as években. Ezen Schneider építőmes-
ter jelölt be egy Odera alatti titkos átjárót 
a várból a Domonkos nővérek Szentlélek-
rendházába. A tömlöc bejárata a várudvar 
dél-keleti sarka alatt elrejtve, az öreg bástya 
földszintjén található.

A várkápolna 
– a gótika gyöngyszeme
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Lengyelország déli részét 1241-ben 
a mongol hordák lerohanták. Dzsingisz-kán 
harcosaival a sorsdöntő ütközetre Legnica vi-
dékén került sor, ahol a lengyel seregek meg-
semmisítő vereséget szenvedtek. A csatában 
lelte halálát fővezérük, Jámbor Henrik feje-
delem is. Az ütközetből nagyobb veszteségek 
nélkül csak II. Kövér Henrik opole–racibórzi 
fejedelem csapatai kerültek ki.

A mészárlásból megmenekült Jan 
Iwanowic, Henrik fejedelem testőrségének 
tagja eljutott Racibórzba, ahol a Legnica mel-
letti tragikus eseményekről szóló beszámo-
lóját a domonkosok perjele, Kielczai Vince 
jegyezte le a kolostor krónikáskönyvében. A 
perjel egyébként Szent Szaniszló két életraj-
zának írójaként, és a Gaude Mater Polonia 
himnusz szerzőjeként vált híressé. Ezt a kró-
nikát ma elveszettnek tekintik, de a XV. szá-
zadban még felhasználta a krakkói 
kanonok és híres történetíró, Ioannes 
Dlugossius. Ebből a forrásból emelte át 
az Annales seu Cronicae incliti Regni 
Poloniae (A dicső lengyel királyság év-
könyvei, illetve krónikái) c. művébe 
a legnicai csatában eleső Henrik fe-
jedelem utolsó szavait, amelyek így 
hangzottak: gorze szo nam stalo /
szerencsétlenség hullott ránk/. A fe-
jedelem a hadszíntérről távozó felső-
sziléziai sereget látva ejtette ki ezeket 
a szavakat. Ez a legrégibb írott lengyel 

nyelvű mondat, majd harminc évvel korábbi 
a híres Księga Henrykowska (a henrykówi 
ciszterciták krónikája) lengyel mondatánál.

Amikor 1241-ben Vince feljegyez-
te Iwanowic beszámolóját, a racibórzi do-
monkosoknak még nem volt templomuk és 
rendházuk sem. Nagy valószínűséggel egy 
polgárházban laktak, és egy kis kápolnában 
szolgáltak, amelynek helyén 1246 és 1258 
között emelték a Szent Jakab templomot. A 
templom mellett jött létre a kolostor. A rend 
1810-ig működött, ekkor a poroszok felosz-
latták. A klauzúra épületeit elbontották, de 
a gótikus templom mindmáig fennmaradt 
a Piactér észak-keleti csücskében, mégpedig az 
1300-as tűzvész után újjáépített formájában. 
A racibórzi domonkosok rendházából szárma-
zik a híres, gazdagon díszített, XVI. századi 
graduále, amelyet ma a múzeumban őriznek.

A Szent Jakab templom 

– és az első lengyel 

nyelvű mondat
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A Keresztelő Szent János templom 

– a Szenvedő 
Jézus szentély

Ostróg (ma Racibórz egyik kerülete) 
Szent János temploma első írásos említé-
se 1307 körüli. Eredetileg fatemplom volt, 
a jelenlegi téglaépületet 1856-1860 között 
emelték a kölni építész, Statz Vince tervei 
alapján. Az egyik legszebb felső-sziléziai neo-
gótikus templom, amelyet a XIII. századi, 
a középkori gótika gyöngyszemének tartott 
Freiburg im Breisgau-i (Baden-Würtemberg) 
katedrális mintájára építettek.

Az ostrógi templom a XIX. és a XX. 
században jelentős zarándokhellyé vált 
a csodatévő hírében álló Szenvedő Jézus 
képe miatt, amely a Szentkereszt mellékol-
táron található. A táblakép a XVII. század 
végén – XVIII. század elején keletkezett, 
ismeretlen olasz festő alkotása, amelyen 
Il Volterrano és Palloni hatása érvényesül. 
Az oldalán ütött sebére mutató Jézus alak 
rendkívül szuggesztív, borzongató, ezért 
1827-ben a von Ratibor hercegi család meg-
bízásából a Megváltó sokkal kevésbé meg-
rendítő ábrázolásával egy másolat készült. 
Ez került a főoltárra, Jan Bochenek meste-
ri, Jézus megkeresztelését a Jordán vizében 
ábrázoló festménye alá.

A Racibórzi Szenvedőnek is nevezett 
ostrógi Jézus kultuszát, és azokat a csodá-
kat, melyek közbenjárásának köszönhetők, 
számos forrás és fogadalmi tárgy bizonyít-
ja. A híres lengyel utazó és néprajzkuta-
tó, Lucjan Malinowski az ostrógi szentélyt 

egy sorba állította a Piekary Śląskieben és 
a Częstochowában találhatókkal.

A templom kereszthajójában fi gyelem-
re méltóak az 1900-as évek elejéről szárma-
zó, a racibórzi Otto Lazar és a müncheni 
Franz Borgias Mayer nevezetes műhelyeiből 
származó gyönyörű vitrázsok. Ezek egész 
Sziléziában egyedülálló alkotások. Lazar vit-
rázsának ikonográfi ája: Szent Anna a leány 
Máriával, Szent Eduárd király hátán férfi t 
vivő alakja, Szent Katalin a kerékkel, vala-
mint Szent Szaniszló püspök Piotrowinnel. 
Az alakok alatt kapott helyet az „Isten di-
csőségére” feliratos pajzs, a von Ratiborok 
hercegi címere, Racibórz címere és Len-
gyelország címere. A müncheni cég készí-
tette az igen nagy benyomást keltő „Utolsó 
ítélet” vitrázst.
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A gazdag zsidó bankár, 
Anzelm von Rothschild báró, 
Chałupki és Szilerzowice ura 
1860 körül Egyiptomban 
járt, ahonnan számos emlé-
ket hozott magával, köztük 
egy egyiptomi nő sírjának 
teljes berendezését – ezt aján-
déknak szánta jegyesének. A 
hagyomány szerint a külö-
nös ajándékot jegyese visz-
szautasította. Ennek ellené-
re a szilerzowicei kastélyban 
Rothschild estélyre meghí-
vott vendégeinek jelenlétében a kettős ko-
porsót felnyitották, felvágták a kartonázst, 
kivették a múmiát, amelyről a vászonpólyát 
is lefejtették.

1864-ben a báró úgy döntött, hogy az 
utazásból hozott emlékeitől megszabadul, 
ekkor a múmia a domonkos-rendi apácák 
régi klauzúrájában működő racibórzi ki-
rályi evangélikus gimnázium ókori szertá-
rába került. 1927-ben a gimnázium szom-
szédságában, a domonkos-rendi apácák 
régi templomának épületében megalaku-
ló Városi Múzeum (Muzeum Miejskie)  
vette át a műtárgyakat. Később sok éven 
át tartó viszály keletkezett a racibórzi és 
a gliwicei múzeum között, amely kikölcsö-
nözte a múmiát, de nem akarta visszaadni. 
Erre végül is csak 1934-ben került sor. Az 

ókori emlék szerencsésen 
túlélte a II. világháborút.

A félig bepólyált mú-
mia, a koporsók és a gaz-
dagon díszített, rendkívül 
színpompás kartonázs, va-
lamint a háború előtt a ber-
lini Egyiptomi Múzeumból 
beszerzett három eredeti, 
a halottak belső szerveinek 
tárolására szolgáló kanópusz 
edény ma a racibórzi mú-
zeum legféltettebb kincsei 
közé tartozik, mely évente 

látogatók ezreit vonzza. Az „Ozirisz föld-
jén” c. állandó kiállítás a néhai domini-
kánus Szentlélek templom falai között ka-
pott helyet.

A racibórzi múmiával kapcsolatos, 
többek között a neves német egyiptoló-
gus, Karl Richard Lepsius által végzett ku-
tatások feltárták, hogy az Egyiptomi Nő 
a XXII. dinasztia idején (i.e. 946-722) élt. 
Neve „Djed-Amonet-ius-anch”, ami annyit 
tesz: „Amonet istennő mondta, élni fog”. 
Gazdag férjes asszony volt, valószínűleg 
egy thébai pap és orvos leánya. Fiatalon, 
kb. húszéves korában halt meg. A halál oka, 
ahogy azt a mai röntgenvizsgálatok kimutat-
ták, terhességi komplikáció lehetett.

Az Egyiptomi Nő múmiája 

– az excentrikus 
báró ajándéka
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A régi emlékek szerint a domonkos-
rendi apácák Szentlélek kolostortemploma 
nem csak az apácák és a rend jótevőinek 
sírjait őrzi, hanem a felső-sziléziai, a Piast-
dinasztiából és a Přemysl-dinasztiából szár-
mazó uralkodók sírjait is. A sírokra a múlt 
század 90-es éveiben folytatott régészeti 
feltárások során bukkantak rá. A presbi-
tériumban és a már nem létező, eredeti-
leg a templom északi falához simuló Szent 
Domonkos-kápolna helyén éveken át foly-
tatott kutatások során számos kriptát tár-
tak fel, férfi ak, nők és gyermekek marad-
ványaival.

Közülük a legfontosabbak a Szent Do-
monkos-kápolna fejedelmi sírjai, a feltéte-
lezések szerint a szentéletű Ofka (Eufemia) 
Piastówna, Przemysław fejedelem leánya, 
a racibórzi domonkos-rendi apácák perjel-
nője szüleinek és testvéreinek sírjai. A pres-
bitériumban az utolsó Přemysl-házból szár-
mazó, Racibórzt uraló, 1521-ben meghalt 
Walentyn fejedelem sírját tárták fel. A di-
nasztia kihalását jelképezte az uralkodó sír-
jában talált kettétört kard.

A presbitériumi feltárásokat látogat-
hatóvá, múzeumi kiállítássá alakították, 
így az egész országban egyedülálló módon 
megtekinthető a középkori sírok belseje. 
A tárlatot a sírokban talált műtárgyakkal, 
többek között medalionokkal, keresztekkel, 
ruhadíszekkel gazdagították.

A néhai Szentlélek templomi feltárások 
érdekességét növelték a krakkói antropológu-
sok által végzett vizsgálatok. A szentélyben 
örök nyugalomra helyezett nőknél feltűnő-
en sok esetben találták meg egy ritka örök-
letes betegség, a HFI (Hyperostosis frontalis 
interna – túlzott csontlerakódás a koponya-
csont elülső részében) tüneteit. Két ilyen ko-
ponya egymással rokonságban lévő nőkhöz 
tartozott, ami világszenzációt jelentett, ez 
később nemzetközi antropológiai szimpó-
ziumokon került ismertetésre.

A Piast-ház 
és a Přemysl-ház 
temetkezési helye
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A legenda szerint a  raciborzi erős 
Szczepan azzal a paranccsal vette át az őr-
séget a város határában, hogy riassza a város 
polgárait, ha közelednek a husziták. Mikor 
óvatlanul elaludt egy tölgyfa alatt, a huszi-
ták elfogták és megkötözték. Fel akarták 
akasztani a fára, de riadtan elmenekültek, 
amikor megjelent előttük a Szűzanya és az 
angyalok seregének egy vitéze. A megme-
neküléséért hálás Szczepan elzarándokolt 
Częstochowába, ahonnan a csodatevő Jasna 
Góra-i (Fényes-hegyi) kép másolatával tért 
haza. A képet a tölgyfára akasztotta, előtte az 
ófalusi káplán celebrált szentmisét. A hagyo-
mányok szerint 1432-ben emeltek itt temp-
lomot egy magyar gróf adományaként, aki 
a Szűzanya képe előtti imáival kieszközölte 
halálos beteg feleségének gyógyulását.

A szentély legkorábbi említése 1445-
ből származik. Eleinte fatemplom állt itt, 
majd 1723-1736 között épült a helyén a je-
lenlegi, téglából épített barokk templom. A 
Racibórzi Szűzanya a főoltáron kapott he-
lyet, a képet a II. János Pál pápa által meg-
szentelt koronával díszítették fel. A lengyel 
pápa emlékművét, Czesław Dźwigaj pro-
fesszor alkotását, 2006-ban állították fel 
a templom előtt.

A csodatévő szentképet számos zarán-
dok keresi fel. A Racibórz-i Szűzanya számos 
áldásáról híres, leginkább a gyermekre vá-
gyó asszonyok segítője. Bécsbe vezető útján, 

1683-ban III. Sobieski János király a Szent-
kép előtt imádkozott, győzelmet kérve a Bécs 
alatt törökökkel vívandó csatában.

A képet mindeddig nem vetették alá 
tüzetes vizsgálatoknak, de az előzetes szak-
értői vélemények szerint XVI-XVII. száza-
di lehet. Érdekes tény, hogy Racibórz vá-
rosát a tűzvésztől óvó Szűzanyát ábrázoló 
veduta található az ún. Mensa Marianan 
– a Fényes-hegyi kolostorban (Jasna Góra) 
a częstochowai Fekete Madonna-kép hátol-
dalán elhelyezett XVIII. századi festményen.

A Szűzanya szentélye 

– Sobieski győzelemért 

fohászkodik
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A Racibórzban legrégebbi, a Legszen-
tebb Szűz Mária Mennybemenetelének szen-
telt főplébániatemplomot – a hagyományok 
szerint – 1205-ben emelték, Mieszko fejede-
lem, a felső-sziléziai fejedelemség létrehozó-
ja, Racibórz ura és lengyel uralkodó regnálása 
idején. Építői a Racibórz-ban letelepedő, Hol-
landiából ide került bevándorlók, fl amandok, 
vallonok voltak. Az eredeti templom 1300-
ban leégett, de rövid idő alatt újjáé-
pítették. Ebből az időből származik 
a főhajó a csillagokkal díszített bol-
tozattal a keleti oldalán, valamint 
a presbitérium a sziléziai koragótika 
egyedülálló jegyeivel.

A templomban találtak állan-
dó tartózkodási helyet 1416-ban 
a racibórzi kanonokok, akik koráb-
ban a várkápolnához tartoztak. Az 
új helyen a káptalan gazdag beren-
dezéséről a bűneiért vezekelni akaró, 
kegyetlen racibórzi fejedelem, Jan 
Żelazny (Vas János) gondoskodott. A pres-
bitérium déli falához egy káptalantermet és 
kincstárat építettek. A presbitériumot 1654-
ben impozáns, a krakkói Mária templom 
mesterművű stallumaihoz hasonló kanonoki 
stallumokkal (ülőhelyekkel) gazdagították. 
A racibórzi káptalan kanonokjai közé sok 
felső-sziléziai plébános került. A káptalant 
a poroszok 1810-ben felszámolták, átvé-
ve számos földbirtokát. Ezután a káptalani 

templom a legnagyobb racibórz-i egyház-
község központja lett.

A templombelsőt az Andrzej 
Scodonius prelátus és Felső-Szilézia legré-
gebbi konfraternitása, a Bractwo Literackie 
(Irodalmi Társulat) adományaként az 1656-
1660 között Salomon Steinhof mester által 
készített monumentális főoltár uralja. Az 
oszlopok közötti fülkékben szentek kap-

tak helyet: Keresztelő Szent Já-
nos, Szent Hedvig, Szent János 
apostol és evangélista, Szent Er-
zsébet, Szent Vencel, Szent Se-
bestyén, Szent Rókus és Szent 
Flórián szobrai. A felső lezárás-
ban Racibórz védőszentje, Szent 
Marcellus fi gurája kapott helyet, 
aki a legendák szerint 1290-ben 
megmentette a várost a szkíták 
(vagyis inkább a ruszinok és a ta-
tárok) támadásától. Az oltárt két 
értékes kép is díszíti: a XVII. szá-

zad közepe táján készült „Legszentebb Szűz 
Mária koronázása” és az 1890-ből származó, 
Jan Bochenek mester festette „Legszentebb 
Szűz Mária mennybemenetele”.

A főhajóhoz illeszkedik nyugati olda-
lán a XV. századi Lengyel Kápolna, a szent-
életű, boldogként illetett, a domonkosok által 
világszerte tisztelt Ofka (Eufémia) Piastówna, 
racibórzi hercegkisasszony, domonkos-rendi 
perjelnő kultuszának helye.

A gótikus főplébániatemplom 

– a régi káptalani 
templom
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Fot. Bolesław Stachow

A sziléziai barokk művészet kivételes 
értékű darabja, Johann Melchior Österreich 
mester 1727-ből származó alkotása. Az 
emlékművet a kereskedők középkori há-
zának helyén, Maria Elżbieta Gaschin és 
a  racibórzi városi tanácsosok állíttatták 
hálájuk jeléül a város megvédéséért a ször-
nyű kolerajárványtól. A háromoldalú kő 
talapzaton az adományozók címereivel 
díszített felépítmény áll, amelyet a szen-
tek – Szent Marcellus pápa, Racibórz vé-
dőszentje, Szent Flórián, a  tűzvészek el-
len védő szent, valamint Szent Sebestyén, 

a járványoktól védő szent – alakjai fognak 
közre. Tetején a Szeplőtelenül Fogantatott 
Mária szobra áll.

Az oszlop csodával határos módon 
menekült meg az 1945-ös pusztításból, míg 
körülötte az összes épület romba dőlt. A ha-
gyomány szerint valahányszor bárki is ásni 
merészelne az oszlop körül, a város víz alá 
kerül – ez így is történt: pl. az 1997-es ka-
tasztrofális árvíz idején...). Fennmaradt az 
a hiedelem is, hogy beköszönt a világvége, 
ha eljön az a nap, amikor egy racibórzi lakos 
sem vet keresztet az oszlop előtt.

A Mária-oszlop 

– a világvége 

eljövetelének hirdetése
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Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz

A racibórzi Múzeum a Sterańczak csa-
lád gyűjtőszenvedélyének köszönhetően 
európai méretekben is egyedülálló, régi fo-
gászati felszereléseket bemutató kiállítással 
büszkélkedhet. A műemlék-számba menő, 
a valamikori fogászok és fogtechnikusok ál-
tal használt fogászati székek, szerszámok, be-
rendezések gyűjtését Kazimierz Sterańczak, 
a zabrzei Sziléziai Orvosi Egyetem Arc- és 
Állcsontsebészeti Klinikájának egykori dol-
gozója, fogtechnikai újító és feltaláló kezdte. 

E szenvedélyben rövidesen társa lett fogorvos 
fi a, Wojciech is és együtt gyűjtötték a leselej-
tezett rendelői és műhelyfelszereléseket.

Így jött létre egy impozáns gyűjte-
mény, amely a Múzeumban talált állandó 
kiállítóhelyet, máig borzongatva a látogató-
kat. Nehéz lenne ugyanis másképp reagálni 
például a XIX. századi kézi fogászati fúró, 
vagy a kedvesen hangzó „kecskepatácska” 
(„kozia stópka”) nevű, sajátos, foghúzásra 
szolgáló szerszám látványára.

Régi fogászati technika 

– egy kivételes 
gyűjtemény
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Fot. Marek Bichta

Az Odera holtágai vidékének csaknem 
négyszáz hektárnyi, egyedülálló, védett te-
rülete. Itt találhatók a cisztercita szerzetesek 
által a XIII-XIV. században létrehozott ha-
lastavak, lápok, sok fajnak életteret nyújtó, 
Lengyelországban ritka természetes láper-
dők, valamint fasorok, védett fák, mint pl. 
a híres, 400 éves Sobieski tölgy. Az ural-
kodó útja erre vezetett Bécs felé 1683-ban 
(ma a természetvédelmi területen halad át 
a Lengyel Huszárok Útja nevű turistaút. A 
XIX. században von Ratibor herceg vendé-
gei vadásztak errefelé, köztük kétszer is II. 
Vilmos német császár.

A helyi fl óra közel 450 magasabb rendű 
növényt ölel fel, közülük 30 védettnek nyilvá-
nított. Szigorú védelem alatt áll a fehér tün-
dérrózsa, a sárga vízitök, a rucaöröm, a su-

lyom. Különlegesség a ritka orchidea-faj, az 
elbai nőszőfű. Az itt előforduló madárfajok 
száma meghaladja a 210-et (a Lengyelország-
ban előforduló 435-ből), ezek főleg vízi, mo-
csári ill. ragadozó fajok, köztük vöcsökfélék, 
kárókatona-félék, rétisas- és halászsas-félék. 
Az átrepülők között megfi gyeltek olyan rit-
ka fajokat is, mint a vörös gém, vagy a fe-
keteszárnyú kuhi (ez az egyetlen megfi gye-
lési helye Lengyelországban). Előfordulnak 
ezenkívül hüllők (pl. keresztes vipera), kétél-
tűek (pl. vöröshasú unkák, gőték, varangyos 
békák), emlősök (pl. pézsmapocok, borz és 
tíz a Lengyelországban előforduló 22-féle 
denevér közül, köztük a Lengyelországi Ál-
latok Vörös Könyvébe bejegyzett szőröskarú 
koraidenevér), valamint szitakötők, poszmé-
hek, ormányosbogarak és lepkék is.

A Łężczoki 
Természetvédelmi 
Terület

21



Fot. Bolesław Stachow

Az időtlen idők óta Obora néven em-
legetett régi hercegi erdőt 1928-ban adta el 
a város polgárainak Wiktor von Ratibor her-
ceg. A gazdag arisztokrata azért megtartotta 
magának az erdő északi peremén kibukkanó 
forrást. A forrás kivételes tulajdonságairól 
nevezetes vizét fából készült vízvezetékrend-
szeren juttatták a vár serfőzdéjébe, ahol a ki-
tűnő racibórzi sör főzéséhez használták fel. 
A legendák szerint az Obora erdőben vala-
mikor egy remete lakott. A városi polgárok 
adományozta élelmet hű kutyája hordta 
a remetelakhoz. A hálás anachoréta estén-
ként elővett egy jókora kürtöt, a városra 
irányította és így szólt jótevőihez: – Isten 
áldásával, jó éjszakát.

Ma a  több mint 
160 hektáros, dombos 
területet a  Felső-Szilé-
ziában ritkaságszámba 
menő, a növény- és állat-
világ valamint a gombák 
különlegesnek számító 
egyedeiben gazdag, ve-
gyes elsődleges erdő 
uralja. Vannak itt négy 
méteres kerületű tölgy-
fák, hasadékok, tavak, 
források, patakok, sőt, 
különlegesen összeállí-
tott növénygyűjtemé-
nyek is. Az arborétum 

logójára az itt 1830-ban felfedezett törpe 
dundi került. Az Arborétum látogatását két 
jelzett tanösvény segíti: a dendrológiai és 
az ökológiai.

Az erdő a racibórziak kedvelt pihe-
nőhelye. Mini állatkert, tornapálya, szán-
kópálya és egy kis síugrópálya is található 
itt, a közelben pedig fürdőhelyre lelhetünk. 
Az Obora-erdőben fellelhető kurgánokat 
az 1960-as években krakkói régészek vizs-
gálták. A militáriák kedvelői sem marad-
nak élmény nélkül: az erdő keleti peremén 
a felkelések idejéből való erődítések nyo-
mait fedezhetik fel, míg az Obora község 
melletti erdőcskében egy II. világháborús 
bunkert találnak.

A Morva-kapu Arborétum 

– a régi 
hercegi erdő
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Fot. na okładce Katarzyna Przypadło
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