Procesy
czarownic

Historia miasta Szumperk
Szumperk został założonym w 13 wieku jako administracyjne centrum regionu, gdzie wydobywały się
metale szlachetne. Stopniowo jego siła ekonomiczna
zaczęła się opierać o rzemiosła, zwłaszcza o produkcję
materiałów włókienniczych. Miasto było majątkiem
królewskim, owszem często była zatrzymywana przednim rodom szlacheckim.
W 16 wieku miasto stało się przez chwilę siedzibą Žerotínów. W 17 wieku miasto przypadło do poddaństwa
Lichtensteinów, przeżyło grozy wojny trzydziestoletniej, w roku 1669 było całkowicie spalone a dziesięć lat
później miały tu miejsce procesy czarownic.
W 19 wieku przyniósł miastu niezwykły rozwój przemysł włókienniczy. Współczesny kształt miasto od
drugiej połowy 19 wieku nadali przedni architekci wiedeńscy, których dzieła możemy znaleźć w najróżniejszych częściach miasta. Dzięki swej wystawności miasto
było wtedy nazywane „Małym Wiedniem“.
Po drugiej wojnie światowej doszło do wysiedlenia niemieckich obywateli z miasta, którzy tu tworzyli
druzgocącą większość. Po krótkiej stagnacji miasto dalej rozwijało się a współczesny stan 28 tysięcy obywateli oznacza prawie podwójny stan wobec roku 1938.
Kosztowna odnowa pamiątek, domów mieszkalnych
i ulic w ostatnich latach wyraźnie zmieniła zaniedbaną
historyczną część Szumperka i wróciła tu pełnowartościowe życie miejskie.

Dom
Geschadera

stała ekspozycja w Domu Geschadera
w Szumperku

Godziny otwarcia, kontakty
Lipiec, Sierpień
Pon – Ne
godz. 9 - 12, 13 - 17

Czerwiec, Wrzesień
Pon – Ne
godz. 9 - 15

Oprócz podanych terminów można zamówić zwiedzanie
z minimalnym wyprzedzeniem 14 dni. Zwiedzanie trwa
około 40 minut. Każdy uczestnik otrzyma po zapłaceniu
biletu system guidePORT , z którego dowie się ciekawostki o procesach czarownic z 2 połowy 17 wieku oraz o samej
wystawie. Podziemia, gdzie znajduje się wystawa, jest wybudowane tak, aby zwiedzający mógł się tu poruszać sam
i przechodzić przez z jednego pomieszczenia do drugiego
bez oprowadzania.
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Wystawa Procesy czarownic
w Domu Geschadera
Do najbardziej znaczących pamiątek miasta należy
także Europejski Dom Spotkań, tzw. Dom Geschadera, w którym w okresie nieszczęsnych i słynnych procesów czarownic odgrywały się przygody i osobiste
tragedie konkretnych ofiar szumperskich.
W pomieszczeniach piwnicznych tej pamiątkowo
chronionej budowy znajduje się ekspozycja „Procesy
czarownic“, która wykorzystuje najnowocześniejszą
technikę przewodnictwa (tzw.guidePORTTM), i nawiązuje tematycznie na przechadzkową trasę Šumperkiem
„Gdzie w Šumperku mieszkały czarownice“.
Dom Geschadera jest także jednym z zatrzymań
na „Czarodziejskiej trasie rowerowej“ prowadzącej
po stopach procesów czarownic od Mohelnicy przez
Szumperk až do Złotych Gór.
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Wyrok śmierci nad dziekanem Lautnerem,
pieczęć inkwizytora Bobliga
Zdjęcie z wystawy
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Plan wystawy
1 - informacje wstępne
2 - dokumenty
3 - projekcja filmu nr 1
4 - korytarz wyroków
5 - więzienie Peschka
6 - sala tortur,
projekcja filmu nr 2

