
Górna Austria 
Trzydniowa wycieczka z regionu Innviertel do Steyr 

W Górnej Austrii leżą trzy miejscowości związane z kolędą „Cicha noc”. Hochburg-Ach i 

Ried im Innkreis odegrały ważną rolę w życiu Franza Xavera Grubera. W Steyr natomiast po 

raz pierwszy „Cicha noc” ukazała się drukiem. Podążając dzisiaj śladami kolędy „Cicha noc” 

przemierzamy malownicze krajobrazy i zwiedzamy zabytkowe miejscowości. Górny 

Innviertel to spokojna i malownicza okolica. Niedaleko stąd do cudownego spektaklu natury, 

słynnego przełomu Salzach, w pobliżu znajduje się także „Ibmer Moor” - największy 

bagienny obszar w Austrii. Bramy Steyr natomiast otwierają przed miłośnikami natury drogę 

prosto do Parku Narodowego Alp Wapiennych. W okresie adwentu liczne jarmarki i 

przedświąteczne imprezy podkreślają magię skupionego wokół Steyr „Regionu Dzieciątka”.  

Dzień 1 „Dzieciństwo i młodość Franza Xavera Grubera w 

Hochburg-Ach“ 

Szlak Cichej Nocy przez Górną Austrię zaczyna się w małej wiosce Hochburg-Ach. Tutaj, w 

regionie Górny Innviertel, panuje błogi spokój. W pobliżu przebiega granica austriacko-

niemiecka. Płynie tędy rzeka Salzach, która wkrótce wpada do Innu. Wzrok sięga daleko 

ponad pagórkowatym terenem, a las na kształt podkowy otacza gminę, o której pierwszy raz 

wspomniano w dokumentach już w roku 878. Tutaj właśnie, w 1787 roku urodził się Franz 

Xaver Gruber - na chrzcie nadano mu imię Conrad - jako piąte dziecko w rodzinie. 

Steinpointsölde - dom, w którym się urodził - był małym wiejskim gospodarstwem, w którym 

mieszkali rodzice Franza wraz z sześciorgiem dzieci. Oprócz rolnictwa ważnym źródłem 

utrzymania rodziny było tkactwo, którego nauczył się także Franz Xaver Gruber. W 1805 

roku Gruber spędził trzy miesiące w bawarskim Burghausen na drugim brzegu Salzach, aby 

tam doskonalić swą grę na organach oraz umiejętności muzyczne. Kiedy Burghausen 

opanowały wojska francuskie, musiał opuścić miasto wcześniej, niż planował. 

Atrakcje w Hochburg-Ach: 

 Podczas zwiedzania Domu Pamięci Franza Xavera Grubera („Grubahäusl“) w 

Hochburg-Ach dowiadujemy się, jak wyglądało życie biednej rodziny tkaczy w epoce 

wojen napoleońskich. Małe, z dużą dbałością o szczegóły wyposażone muzeum, 

prezentuje wiejskie środowisko życia i pracy na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Liczący ponad 200 lat drewniany dom pod względem stylu, kształtu i wystroju jest 

identyczny z domem, w którym Gruber się urodził. Możemy w nim zobaczyć 

przedmioty stanowiące pamiątki po rodzinie Gruberów. Najcenniejszą z nich są 

krosna, na których Franz Xaver Gruber uczył się tkactwa. Kustosz Hans Schwarzmayr 

i jego zespół oferują zwiedzanie z przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu. 

 Spacer Szlakiem Pokoju Franza Xavera Grubera uświadamia nam ponadczasową 

wymowę kolędy.  Poszczególne stacje prezentują po jednej zwrotce kolędy, ale także 

uświadamiają nam, jak wielki zasięg na wszystkich kontynentach miało pokojowe 

przesłanie pieśni. Kontrast do niego stanowią informacje o niespokojnych czasach, w 

których narodziła się „Cicha noc”. Na inspirujący spacer Szlakiem Pokoju przez 

wszystkie kontynenty, który dla wielu może zamienić się w medytacyjną podróż w 

głąb siebie, można wyruszyć o każdej porze roku. 



 Ostatnim punktem programu dnia w Hochburg-Ach jest zwiedzanie kościoła 

parafialnego, w którym znajdują się organy Franza Xavera Grubera. To tutaj, w 

1798 roku, zaledwie jedenastoletni Franz Xaver Gruber zaprezentował swój 

niezwykły talent, kiedy nadarzyła się okazja, aby zastąpić w roli organisty chorego 

nauczyciela. To był decydujący moment w życiu chłopca, gdyż od tej chwili nawet 

zdumiony ojciec nie wątpił już w umiejętności swojego syna. Zakupiono instrument, a 

młody Franzl mógł już oficjalnie pobierać lekcje muzyki. 

Dzień 2 „Ried im Innkreis – edukacja i Szopka Cichej 

Nocy“ 

Jeszcze tego samego wieczoru lub następnego ranka jedziemy dalej, do oddalonego o ok. 

60 km Ried im Innkreis. Tutaj w 1806 roku Franz Xaver Gruber zdawał swój egzamin 

nauczycielski. Podobnie jak w wielu innych miastach regionu Innviertel, również w centrum 

Ried im Innkreis dominują typowo bawarskie, barokowe fasady. Ried im Innkreis wraz z 

całym regionem Innviertel zostało przyłączone do Górnej Austrii dopiero w roku 1779. W 

epoce napoleońskiej miejscowość kilkakrotnie znajdowała się to pod bawarskim, to pod 

austriackim panowaniem. 

Kręta była też droga, którą przebyła szopka z kościoła św. Mikołaja w Oberndorfie do Ried 

im Innkreis. Po zburzeniu kościoła powędrowała najpierw na strych jakiegoś domu, a 

następnie do kolekcji księdza Johanna Veichtlbauera. W 1933 roku podarował on swoje 

zbiory miastu Ried im Innkreis. Dzięki temu oryginalna Szopka Cichej Nocy, przy której po 

raz pierwszy zaśpiewano najpopularniejszą kolędę świata, jest obecnie wystawiona w 

Muzeum Etnograficznym Regionu Innviertel w Ried im Innkreis. 

Atrakcja w Ried im Innkreis: 

 W Muzeum Etnograficznym Regionu Innviertel znajduje się oryginalna Szopka 

Cichej Nocy z kościoła św. Mikołaja w Oberndorfie. Jest to szopka kościelna, 

wykonana według wzorów weneckich, z okresu około roku 1800, z figurkami 

typowymi dla obszaru skupionego nad brzegami Innu i Salzach: ich dłonie i stopy są 

wycięte z drewna, głowy są zrobione z wosku. Pasterze mają na sobie stroje ludowe, 

takie jakie wówczas nosili chłopi i flisacy. 

Dzień 3 „Steyr to serce Regionu Dzieciątka” 

Kolejną miejscowością związaną z kolędą „Cicha noc” jest oddalone o ok. 90 km Steyr, 

położone w pobliżu Parku Narodowego Alp Wapiennych. Kolęda „Cicha noc” była 

początkowo rozpowszechniania przez przekaz ustny i odpisy. Według dokumentów, pierwszy 

raz w druku pojawiła się około roku 1830 w Steyr, w broszurce zawierającej cztery kolędy. 

Fascynujące znalezisko w archiwum pozwoliło dowieść, że pierwszy drukowany egzemplarz 

utworu powstał w Steyr. 

Atrakcje w Steyr: 

 W Austriackim Muzeum Bożego Narodzenia w Steyr od listopada 2018 r. będzie 

można oglądać replikę pierwszego drukowanego egzemplarza kolędy „Cicha noc”. 

Muzeum Bożego Narodzenia można zwiedzać z przewodnikiem przez cały rok, pod 



warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w biurze turystycznym w Steyr. Do 

specjalnych atrakcji muzeum należy obszerna kolekcja dawnych ozdób choinkowych 

z lat 1830 - 1930, 200 lalek oraz przejażdżka kolejką - cudem techniki na szynach - 

która przemierza trzy kondygnacje, aby na koniec dotrzeć do anielskich warsztatów na 

strychu. W każdą sobotę i niedzielę w okresie adwentu Muzeum Bożego Narodzenia 

odwiedza „Dzieciątko”. 

 Zwiedzanie barokowego kościoła Dzieciątka Jezus - sanktuarium o tej samej nazwie 

w Steyr. Święta figurka z wosku mierzy 10 cm i przedstawia dzieciątko Jezus, 

trzymające w dłoniach krzyż i koronę cierniową. W czasie adwentu działa tutaj także 

„Świąteczna Poczta”, z której co roku w cztery strony świata wysyła się ok. 2 miliony 

przesyłek listowych. 

 Podczas adwentu w Steyr i okolicach, nazywanych także „Regionem Dzieciątka”, 

odbywają się liczne jarmarki adwentowe, w tym np. na starym mieście i na 

promenadzie w Steyr, w Garsten, na Zamku Lamberg czy w Steinbach an der Steyr. 

Do tej ostatniej miejscowości jeździ zabytkowa, najstarsza w Austrii kolejka 

wąskotorowa (760 mm) - Steyrtal Museumsbahn. Podróż do Steinbach an der Steyr - 

żywego kalendarza adwentowego - trwa ok. jednej godziny. 
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