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Barangolások a német hangulatú, történelmi és természeti nevezetességekben gazdag, nagymúltú
tartományban
Alsó-Szilézia, Lengyelország délnyugati szeglete természeti és történelmi látnivalók széles tárházával
várja az ide látogatókat, a hamisítatlan nagyvárosi miliõ kedvelõi éppúgy megtalálják számításukat,
ahogy a hegyek vándorai. Fõvárosa, Wroc³aw vibráló belvárosával, színesre festett, régi
polgárházaival, megannyi kulturális nevezetességével igazi turistamágnes. A tartomány kisebb
városai is számos kincset rejtegetnek, a viharos múltú Alsó-Szilézia azonban fõleg pompás várairól,
kastélyairól nevezetes. A lágyan hullámzó dombvidéket délrõl, a cseh határon végighúzódó Szudéták
hegylánca keretezi, melynek felsõ régiója igazi túraparadicsom, alsóbb részein pedig jónéhány
tradicionális, békebeli fürdõhely húzódik meg.Alsó-Szilézia bemutatása
A régiót megértendõ, mindenképp ismernünk kell néhány dolgot turbulens történelmérõl, hogyan is alakult ki
mai, érdekes, német alapokon nyugvó, de egyértelmûen lengyel képe. A népvándorlás korában szláv törzsek
telepedtek meg a területen, köztük a régió névadói, a slezánok, majd a nagyjából a magyar állammal együtt
kialakuló Lengyel Királyság hódította meg egész Sziléziát. Számos vár õrzi a Piast-dinasztia nyomait szerte
a környéken, a tatárjárás után viszont az önálló kis hercegségekre bomlott Sziléziába egyre több német
telepes vándorolt be, sajátos elegyet alakítva ki az iparilag és kereskedelmileg is gyorsan fejlõdõ régióban. A
XIV. században a Cseh Királyság részévé vált Alsó-Szilézia, a kétszáz éves cseh intermezzo jellegzetes
tanúi a vörös téglából épült templomok, melyek ma is meghatározzák a sziléziai városok központi tereinek
arculatát.
1526-ban az osztrák Habsburgok kaparintották meg a virágzó tartományt, majd a harmincéves háború
pusztításai döntötték romba, a XVIII. század közepén a megerõsödött Porosz Királyság lett az új úr, az
osztrák éra németesítési hulláma ekkor gyorsult fel igazán, a fõváros, Breslau, Berlin után a második
legnagyobb porosz városnak számított. A késõbbi Német Birodalom szerves részévé vált Alsó-Szilézia
végül 1945-ben került ismét Lengyelországhoz. A túlnyomórészt német nyelvû lakosság elmenekült, a
maradékot kitelepítették, Európa egyik legnagyobb népességcseréje történt meg, az üresen hagyott
településekre a Szovjetunió által elfoglalt kelet-lengyelországi területekrõl egész falvakat, városokat migráltak
át. Az utóbbi évtizedekben egy új, érdekes sziléziai identitástudat alakult ki, a lengyel gyökereiket,
hagyományaikat megtartó emberek magukévá tették, nagy tiszteletben tartják a német kulturális, történelmi
emlékeket, õrzik Szilézia sokszínûségét.Alsó-Szilézia látnivalóiWroc³aw, a tartomány székhelye
A fõváros, a több mint 600 000 lakosú Wroc³aw, a történelmi Breslau, Lengyelország negyedik legnagyobb
városa hozza az összes szép régi, lengyel város jellemzõit, impozáns középkori templomaival, többszintes,
színesre festett polgárházaival, óvárosa közepén az elmaradhatatlan négyzetes alaprajzú fõtérrel, a Rynek
-kel, a régi városháza oromzatos épületével. A sok tekintetben híresebb és turisták által jóval látogatottabb
Krakkóra emlékeztetõ nagyváros érdekes és izgalmas elegye viharos történelmének, a lengyelen kívül a
cseh, az osztrák, a porosz korszak is itt hagyta lenyomatát mind építészeti, mind kulturális vonatkozásban. A
példásan rendben tartott óváros megannyi látnivalójával, a vibráló, fiatalos helyekkel zsúfolt belváros, a
folyóágakkal átszõtt, hatalmas zöldterületekkel büszkélkedõ Wroc³aw, Lengyelország vitathatatlanul egyik
legizgalmasabb nagyvárosa, kihagyhatatlan úti cél. Alsó-Szilézia egyértelmû központja, minden út ide vezet,
a tartomány alfája és omegája. A városról szóló cikkünk, részletes információkkal és rengeteg fotóval ide
kattintva érhetõ el.Alsó-sziléziai várak
Az eseményekben gazdag történelem mementói a tartományon végighúzódó, többségében igen jó
állapotban lévõ várak, várkastélyok, melyek egy része múzeumként, más része exkluzív szállodaként
mûködik. Közülük a legismertebb és egyben a leglenyûgözõbb, a sûrû erdõvel borított dombvidéket átszelõ
folyócska kanyarulatában magasló sziklaszirt tetejére épült, legendákkal övezett Ksi±¿ (Fürstenstein)
várkastélya, mely 415 szobájával messze a legnagyobb a tartományban. A monumentális épületkomplexum

a történelmi építészeti korszakok stíluskavalkádja, a romántól egészen a XX. századi historicizmusig kapunk
széles spektrumot a példásan felújított várkastély látogatásakor. Ráadásul úgy tartja a legenda, Hitler
személyes rezidenciájaként tekintett a kastélyra a háború befejezése után, erre is utalhat, a vezetõvel
látogatható kiterjedt földalatti járatok, rejtélyes alagutak, termek végeláthatatlan sora. Részletes infókat és
sok fotót tartalmazó cikkünk ide kattintva érhetõ el.
A legromantikusabb várkastély címet a Kwisa folyó kanyarulatában, egy kiemelkedõ sziklaormon álló
Czocha vára viszi el. A festõi fekvésû, lenyûgözõ szépségû, példásan helyre állított épület népszerû úti cél,
számtalan izgalmas eseményével, remek szállodájával, autentikus ízeket kínáló éttermével. A várról szóló
cikkünkért katt ide.
Az elõbbieknél kissé komorabb, ridegebb hangulatú, középkori erõdítmény Grodziec vára, mely mai képét az
1400-as évek végén történt átépítéskor kapta. A harmincéves háborúban súlyosan megrongálódott várat
csak a XIX. században kezdték újjá építeni, 1830-tól Európában akkor egyedülállóként turisztikai célból
hasznosították a fokozatosan szépülõ várkastélyt, végül 1908-ban, a hivatalos megnyitón még II. Vilmos
császár is tiszteletét tette. A hamisítatlan középkori hangulatot árasztó vár tele van izgalmasabbnál
izgalmasabb látnivalókkal, hosszú, sötét alagutakkal, lovagteremmel, gyönyörû, gótikus hálóboltozatos
termekkel, a kötelezõ kínzókamrával, és a szép kilátást nyújtó vártoronyba is felmászhatunk. A
fegyverteremben kézbe is vehetjük a súlyos szablyákat, bárdokat, buzogányokat, sisakot és láncinget is
vehetünk fel. Az ódon vár nem véletlenül olyan népszerû filmforgatási helyszín, középkori tematikájú
eseményei is sokakat mozgatnak meg. Cím: Zamek Grodziec, Grodziec 111, Zagrodno. Nyitva: minden nap,
ápr.-okt.: 10.00
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