
Ziemia Salzburska 

4-dniowa wycieczka po Salzburgu - mieście Mozarta - i Ziemi Salzburskiej 

W Boże Narodzenie roku 1818, w Oberndorfie koło Salzburga, kolęda „Cicha noc” została 

zaśpiewana po raz pierwszy. Na Ziemi Salzburskiej twórcy pieśni - ksiądz Joseph Mohr i 

nauczyciel Franz Xaver Gruber - spędzili też większą część swojego życia. Joseph Mohr 

urodził się w mieście Salzburgu, następnie pracował w wielu parafiach landu. Franz Xaver 

Gruber jako dwudziestolatek w 1807 roku - po ukończeniu kształcenia i pierwszym roku 

praktyki w zawodzie nauczyciela - sprowadził się do miejscowości Arnsdorf. Obaj panowie 

poznali się w Oberndorfie, a fundamentem ich wieloletniej przyjaźni stało się zamiłowanie do 

muzyki. 

Trasa naszej 4-dniowej wycieczki, którą rozpoczniemy w mieście Salzburgu, poprowadzi nas 

przez Ziemię Salzburską do wszystkich siedmiu miejscowości związanych z kolędą „Cicha 

noc”. W życiu obu mężczyzn, którzy swoją kolędą na zawsze odmienili święta Bożego 

Narodzenia, miejsca te odegrały ważną rolę. 

 Dzień 1 „Magiczny świąteczny Salzburg” 

Położony na północnym skraju Alp, w samym sercu Austrii Salzburg należy do 

najpiękniejszych barokowych miast Europy. Salzburscy arcybiskupi wywarli zasadniczy 

wpływ na architekturę miasta i uczynili z niego to, czym jest dzisiaj: światowe dziedzictwo 

kulturowe UNESCO i jedną z najpopularniejszych miejskich destynacji turystycznych. 

Szczególnie w okresie adwentu miasto, ze swymi imponującymi placami i fontannami, 

wąskimi uliczkami i przechodnimi kamienicami, roztacza wręcz magiczną aurę. Salzburski 

jarmark świąteczny przy Placu Katedralnym jest jednym z najsłynniejszych i najstarszych na 

świecie. Jednak przed świętami również na wielu dziedzińcach domów, pod Twierdzą 

Hohensalzburg i pod Pałacem Hellbrunn, otwierają swe podwoje romantyczne i nastrojowe 

jarmarki. 

Atrakcje w Salzburgu: 

 Zwiedzanie Salzburga śladami autora tekstu kolędy - Josepha Mohra. Razem z 

przewodnikiem pójdziemy między innymi do Katedry w Salzburgu, gdzie znajduje się 

chrzcielnica, w której oprócz Josepha Mohra ochrzczony został także W.A. Mozart. 

Odwiedzimy także ulicę Steingasse i Uniwersytet w Salzburgu. 

 Zwiedzanie wystawy „CICHA NOC 00” w Muzeum Salzburga, które mieści się w 

Nowej Rezydencji w centrum salzburskiej starówki. Wystawa ta stanowi część 

decentralnej wystawy krajowej, którą będzie można oglądać od 29 września 2018 do 

3 lutego 2019. 

 Wieczorem przedstawienie w teatrze Felsenreitschule. 

Dzień 2 „Dzień w Oberndorfie. Tu, gdzie wszystko się 

zaczęło...” 



Z Salzburga jedziemy salzburską kolejką lokalną lub samochodem do oddalonego o ok. 

20 km miasteczka Oberndorf. Przejazd kolejką trwa tylko ok. 30 minut, a trasa wiedzie przez 

malownicze tereny podsalzburskiego powiatu Flachgau. Szczególnie praktyczny jest 

przystanek w Arnsdorfie - kolejnej miejscowości, która wiąże się ze słynną kolędą - to tutaj 

kompozytor pieśni, Franz Xaver Gruber, mieszkał i pracował przez 22 lata. 

Oberndorf został odłączony od miejscowości Laufen dopiero w 1816 roku. Został 

przyłączony do Salzburga, podczas gdy Laufen pozostało pod bawarskim panowaniem. Dla 

ludności zamieszkującej tę stronę rzeki Salzach był to wielki cios, gdyż Oberndorf  nie miał 

żadnej infrastruktury, nie posiadał ani administracji, ani własnego kościoła. Dzisiaj warto się 

wybrać na spacer do Laufen przez otwarty w 1903 roku most, który w tamtym czasie uchodził 

za jeden z najpiękniejszych w Niemczech. Podobnie jak w Salzburgu i Hallein, fasady domów 

są tutaj utrzymane w typowym dla tego obszaru stylu regionu Inn-Salzach. Nad Laufen wciąż 

jeszcze unosi się aura dawnej romantyki miejscowości żyjącej z żeglugi rzecznej. Poza tym 

znad brzegów Salzach rozciąga się cudowny widok na masywy Untersberg, Göll i 

Tennengebirge na południu. 

Atrakcje w Oberndorfie i Arnsdorfie: 

 wizyta w słynnej Kaplicy Cichej Nocy w Dzielnicy Cichej Nocy w Oberndorfie oraz 

w muzeum urządzonym w odnowionej plebanii. Na dwóch kondygnacjach muzeum 

prezentuje pieśń „Cicha noc” i jej historię. Okres, kiedy powstawała kolęda i czas, 

kiedy zdobywała popularność, a także środowisko, w jakim powstawała, to kolejne 

tematy, jakimi zajmuje się muzeum. Możliwe jest także zwiedzanie z przewodnikiem. 

 Przed świętami Bożego Narodzenia w Oberndorfie odbywa się jarmark adwentowy i 

działa specjalna Poczta Cichej Nocy - można na niej nadać życzenia świąteczne ze 

specjalnym świątecznym znaczkiem i stemplem, prosto z miejsca, w którym kolęda 

„Cicha noc” została zaśpiewana po raz pierwszy. 

 Spacer do kościoła „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” w Maria Bühel koło 

Oberndorfu. Motywy pielgrzymek do wybudowanego w latach 1670 - 1673 kościoła 

wiążą się z odgrywającą ogromną rolę w tamtym okresie żeglugą po rzece Salzach. 

Obrazy ołtarzowe zostały namalowane przez urodzonego w Laufen Johanna Michaela 

Rottmayra, jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa monumentalnego w stylu 

włoskim w epoce dojrzałego baroku. 

 W Arnsdorfie zwiedzanie Muzeum Cichej Nocy w najstarszym, wciąż używanym 

budynku szkolnym w Austrii. Tutaj Gruber mieszkał przez 21 lat i w tym czasie 

skomponował melodię do kolędy. 

 Następnie zwiedzanie słynnego sanktuarium, kościoła „Maria im Mösl”. 

Osobom, które podróżują samochodem, polecamy dodatkowo wycieczkę do oddalonego o 

55 km Hintersee w regionie Fuschlsee (Salzkammergut). Tutaj Joseph Mohr był wikarym 

przez prawie 9 lat. Dzisiaj jest tu ścieżka tematyczna, która biegnie od kościoła parafialnego 

do malowniczo położonej kaplicy pamięci Josepha Mohra. 

Dzień 3 „Mariapfarr w regionie Salzburger Lungau i 

Wagrain w Salzburger Sportwelt“ 

Na południe od gór Radstädter Tauern leży region turystyczny Salzburger Lungau, który 

obejmuje 15 miejscowości i 13 dolin. Salzburger Lungau to także Rezerwat Biosfery 



UNESCO i prawdziwa oaza pierwotnej przyrody. Miejscowość Mariapfarr, w której Joseph 

Mohr w 1816 roku jako młody koadiutor napisał wiersz „Cicha noc! Święta noc!”, uchodzi za 

jedno z najbardziej słonecznych miejsc w Austrii. Niedaleko od Mariapfarr na romantyczny 

spacer zapraszają „meandry rzeki Longa”. W 2015 roku rzeka ta została uznana w ramach 

wielkiej medialnej kampanii za najpiękniejsze miejsce na Ziemi Salzburskiej i trzecie pod 

względem urody w Austrii. 

Atrakcje w Mariapfarr: 

 W Muzeum Cichej Nocy w Mariapfarr warto zobaczyć zrekonstruowaną „izbę 

Mohra”, w której napisał on swą słynną kolędę, a także srebrny ołtarzyk. 

 Zwiedzanie odnowionego kościoła i  oglądanie Fontanny Cichej Nocy na nowym 

Placu Josepha Mohra. 

Po południu przejazd z Salzburger Lungau do oddalonego o 65 km Wagrain w regionie 

Salzburger Sportwelt, gdzie Joseph Mohr spędził ostatnie lata swojego życia. Tutaj jest on 

pochowany i tutaj z wielkim szacunkiem wspomina się i podkreśla jego zaangażowanie 

społeczne na rzecz miejscowości i jej mieszkańców. 

W Wagrain mieszkał także przez 50 lat salzburski pisarz i poeta regionalny Carl Heinrich 

Waggerl (1897-1973). Pięć milionów sprzedanych książek i tłumaczenia na wiele języków 

pozwalają zaliczyć go do najpopularniejszych niemieckojęzycznych autorów XX wieku. 

Atrakcje w Wagrain: 

 Na dobrze oznaczonej ścieżce kulturalnej w Wagrain poczujemy tę „tajemniczą 

magię, która spowija wioskę”, w której Joseph Mohr mieszkał i pracował przez tak 

długi czas. Trasa około półtoragodzinnej wycieczki prowadzi między innymi do 

plebanii w Wagrain, do kościoła, w którym znajdują się ograny Mohra, i do miejsca 

jego ostatniego spoczynku. 

 Zwiedzanie Muzeum Cichej Nocy w pałacyku Pflegerschlössl. Tutaj dowiemy się 

więcej na temat słów kolędy, które zostały przetłumaczone na ponad 300 języków i 

dialektów. Oprócz tego muzeum zaprasza także na wystawę pod tytułem „Bieg 

czasu”. (Otwarcie: 3 grudnia 2017) 

Dzień 4 „Przez Hallein z powrotem do Salzburga” 

Wagrain dzieli od Hallein dobre 50 km. Tętniące życiem miasteczko jest dzisiaj stolicą 

powiatu Tennengau, a jego wąskie uliczki i arkady stanowią doskonały przykład 

charakterystycznej architektury regionu Inn-Salzach, emanującej śródziemnomorskim 

wdziękiem. Góra Dürrnberg, u której podnóża leży miasto, przez setki lat była źródłem cennej 

soli, którą po wydobyciu transportowano z kopalni drogą wodną, w dół rzeki Salzach. 

Osobom, które zainteresuje historia Celtów w Hallein, dzieje żeglugi na rzece Salzach, a 

także dawni salzburscy arcybiskupi, polecamy wycieczkę do nowoczesnego Muzeum Celtów. 

U stóp góry Dürrnberg znajduje się także najstarsze muzeum - kopalnia soli na świecie - 

„Salzwelten Hallein”. 

Atrakcje w Hallein: 



 Kompozytor kolędy, Franz Xaver Gruber, mieszkał w Hallein od 1835 roku aż do 

swojej śmierci w roku 1863. Pracował tutaj jako dyrygent chóru i organista, dzięki 

czemu mógł się poświęcić swojej największej pasji: muzyce. W okresie adwentu jeden 

z aktorów wciela się w postać Franza Xavera Grubera i pod hasłem „Gruber we 

własnej osobie” zabiera turystów na spacer po mieście. 

 Zwiedzanie kościoła parafialnego, w którym znajdują się organy Cichej Nocy 

(oddanie organów do użytku: 25 listopada 2018) 

 Zwiedzanie odnowionego domu Franza Xavera Grubera w Muzeum Cichej Nocy w 

Hallein (otwarcie: 29 września 2018, do tego czasu muzeum będzie zamknięte ze 

względu na remont), w którym można zobaczyć oryginalną gitarę Josepha Mohra i 

rękopisy nr II, IV i V. Tutaj, 30 grudnia 1854 roku, Gruber napisał „Authentische 

Veranlassung” - dokument opisujący prawdziwą historię powstania pieśni w 

Salzburgu. 

Szczególnie polecamy: 

Podczas podróży przez Ziemię Salzburską nie może zabraknąć atrakcji kulinarnych. Pomoże 

je nam zlokalizować bezpłatny przewodnik „Via Culinaria”, który ma aż 190 stron i zawiera 

w sumie 260 adresów lokali w mieście i kraju związkowym Salzburgu. Adresy są podzielone 

na 9 szlaków tematycznych, a dla większej przejrzystości podzielono je dodatkowo także 

według regionów. Cukiernie, nagradzane restauracje czy gościnne zajazdy - z tym 

przewodnikiem zawsze trafisz pod właściwy adres! 

www.via-culinaria.com 
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