
Tyrol 
Dwudniowa wycieczka przez dolinę Zillertal i nad jezioro Achensee 

Przez długi czas uważano, że kolęda „Cicha noc” jest „tyrolską pieśnią z doliny Zillertal”. 

Pogląd ten był związany z obecnością tej pieśni w repertuarze tyrolskich pieśniarzy, którzy 

przez wiele lat śpiewali ją mieszkańcom Europy i Ameryki. Trasa wycieczki do trzech 

tyrolskich miejscowości związanych z kolędą „Cicha noc” prowadzi do doliny Zillertal, skąd 

pochodzą rodziny śpiewaków - Strasserów i Rainerów, oraz nad jezioro Achensee, gdzie 

Ludwig Rainer spędził jesień swojego życia. Zarówno Zillertal, jak i Achensee, należą do 

najpiękniejszych regionów turystycznych w Tyrolu, a podróż można o każdej porze roku 

połączyć z uprawianiem sportu i aktywnym wypoczynkiem. 

Dzień 1 „Do doliny Zillertal, ojczyzny śpiewających rodzin 

Strasserów i Rainerów” 

W barokowym pałacu w Fügen w XVIII wieku mieszkał c.k. major i podkomorzy graf 

Ludwig von Dönhoff (1769-1838). W roku 1822 podejmował on wraz z rodziną w swojej 

rezydencji w dolinie Zillertal cesarza Austrii Franciszka I i cara Aleksandra I. Aby zabawić 

gości, jednego wieczoru zorganizowano występ śpiewającej rodziny Rainerów z Fügen - 

rodzeństwa Marii, Feliksa, Antona i Josepha. Kameralny koncert tak bardzo zachwycił 

prominentnych gości, że car zaprosił śpiewaków do Rosji. W ten oto sposób zespół - później 

znany pod nazwą „Ur-Rainer” - wyruszył na światowe tournée, a tym samym zapoczątkował 

tyrolską tradycję śpiewu naturalnego i pieśni narodowej. Z polecenia możnych Rainerowie 

występowali w wielu miastach Europy, w tym na najznaczniejszych dworach, między innymi 

przed angielskim królem Jerzym IV. Liczące 4000 mieszkańców Fügen jest obecnie 

największą gminą w dolinie Zillertal. 

Atrakcje w Fügen: 

 Kilka kroków od pałacu znajduje się cmentarz parafialny, a na nim pomnik 

upamiętniający śpiewaków z zespołu „Ur-Rainer”, a także grób rodziny Dönhoff i 

płyta nagrobna Carla Maurachera, organmistrza, który przywiózł „Cichą noc” z 

Oberndorfu do doliny Zillertal. 

 Muzeum krajoznawcze w Widumspfiste poświęciło kolędzie „Cicha noc” oddzielną 

wystawę. Prezentuje ona największą na świecie znaną kolekcję płyt z „Cichą nocą”. 

Niektóre płyty zwiedzający mogą przesłuchać. Oprócz tego możemy się tutaj 

dowiedzieć wielu ciekawych szczegółów na temat tyrolskich śpiewaków z doliny 

Zillertal oraz organmistrza Carla Maurachera, a także dawnego rzemiosła i górnictwa 

w Fügen. 

 W kilku terminach podczas adwentu 2017 roku, w hali widowiskowej w Fügen 

odbędzie się nastrojowe przedstawienie słowno-muzyczne pod tytułem „Mauracher 

& Mohr – historie o ‘Cichej nocy’ ”. 

 Od 2 grudnia 2017 do 2 lutego 2018 w sali wystawowej FeuerWerk – 

HolzErlebnisWelt w Fügen odbędzie się wystawa szopek bożonarodzeniowych 

wykonanych przez Johanna Eberhartera (1925-2003). Zaprezentuje ona trzy duże 

szopki w stylu orientalnym, które po raz pierwszy będzie można zobaczyć w ramach 

jednej ekspozycji. 



 Na adwent w roku 2018 zaplanowano wystawienie w SteudlTENN - na scenie 

teatralnej w liczącym 700 lat budynku w Uderns - muzycznego przedstawienia 

obejmującego nigdzie jeszcze nie prezentowane interpretacje kolędy „Cicha noc” . 

Po pierwszym przystanku w Fügen wyruszamy jeszcze ok. 19 km w głąb doliny do 

miejscowości Hippach. Tutaj mieszkała rodzina Strasserów, z czworgiem dzieci: Anną, 

Josephem, Amalią i Karoliną. Dorastały one w części Hippach o nazwie Laimach, stąd też 

czwórka śpiewaków wyruszała w świat na koncerty, podczas których prezentowała swoim 

słuchaczom kolędę „Cicha noc”. 

Atrakcja w Hippach: 

 Zwiedzanie „domu Strasserów”. Rodzinny dom rodzeństwa Strasserów pochodzi z 

XVIII wieku i charakteryzuje się typową dla doliny Zillertal architekturą - jest cały 

zbudowany z drewna, ma osmolone drewniane belki, izbę z okrągłym piecem, małe 

okna i okute drzwi. Objęty ochroną zabytków dom pozwala nam sobie wyobrazić 

surowe życie jego dawnych mieszkańców, którzy ponieśli w świat kolędę „Cicha 

noc”, zaznajamia nas także z historią słynnej kolędy. 

Dzień 2 „Tyrolski śpiewak Ludwig Rainer i ‘jego’ 

Achensee” 

Hippach dzieli od brzegów jeziora Achensee ok. 50 km. Największe jezioro Tyrolu leży, 

otoczone potężnymi szczytami, na wysokości 929 m n.p.m. i jest rajem dla miłośników 

pieszych wędrówek i sportów zimowych. W gminie Achenkirch, która rozciąga się na 

odcinku 12 km, mieszkał słynny syn Rainerów - Ludwig Rainer. Do dzisiaj można tam 

odnaleźć jego ślady. Gdy Ludwig Rainer, syn Marii Rainer - członkini zespołu „Ur-Rainer”, 

w 1868 roku jako zamożny człowiek wrócił z Ameryki i Rosji do Austrii, zbudował nad 

Achensee hotel Seehof . Otwarty w 1870 roku hotel był komfortowo wyposażony i przyciągał 

gości z całego świata. Po 2000 roku w hotelu wybuchł wielki pożar, w wyniku którego 

budynek został rozebrany i nigdy już go nie odbudowano. 

Atrakcje w regionie Achensee: 

 Spacer do kaplicy Seehof nad Achensee, z ołtarzem w stylu neogotyckim. Kaplica 

została zbudowana przez Ludwiga Rainera. Miejsce ostatniego spoczynku Ludwiga 

Rainera znajduje się na cmentarzu w Achenkirch. 

 Sixenhof, muzeum krajoznawcze doliny Achental, prezentuje środowisko życia i 

pracy mieszkańców regionu Achensee w minionych stuleciach. Wśród eksponatów od 

wielu lat znajduje się oryginalna skrzynia na ubrania, która należała do Ludwiga 

Rainera. Nowa wystawa, którą będzie można oglądać od listopada 2018 roku, 

przedstawi nam postać słynnego śpiewaka oraz międzynarodowy sukces kolędy 

„Cicha noc”. 

Co roku podczas adwentu Sixenhof zaprasza na nastrojowy przedświąteczny jarmark. 

Szczególnie polecamy: 

Jarmarki adwentowe w ośmiu miejscowościach: Innsbruck, Achensee, Hall in Tirol, 

Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Rattenberg i St. Johann in Tirol  stworzyły razem wspólną 



ofertę „Adwent w Tyrolu”. Wszystkie są wyjątkowo piękne, spełniają najwyższe kryteria 

jakościowe, a niektóre z nich należą do najstarszych w Tyrolu. Największy jarmark, 

obejmujący ponad 70 stoisk, odbywa się w Innsbrucku pod kamienicą „Złoty Dach”. 

Najwyżej, bo 300 m ponad miastem, jarmarkową ofertę można podziwiać w Hungerburgu, 

dzielnicy Innsbrucka. Najbardziej nastrojowo jest za to w średniowiecznym Rattenbergu, 

który stawia na blask świec i stare tradycje. 
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