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Informacja prasowa
Wystawa „Przeciwko cesarzowi i papieżowi - Magdeburg i reformacja”
w Muzeum Kultury i Historii w Magdeburgu.
W Magdeburgu w dniach 03.09.2017 – 28.01.2018 będzie można zobaczyć wystawę
czasową „Przeciwko cesarzowi i papieżowi - Magdeburg i reformacja” ( niem. „Gegen
Kaiser und Papst - Magdeburg und die Reformation“). 31 października 2017r. w wielu
miejscach w Niemczech i na świecie odbędą się obchody jubileuszu 500-lecia ogłoszenia
przez Marcina Lutra 95 tez przeciw praktyce sprzedaży odpustów. Obchody te
upamiętniają wydarzenie, które miało rozległe skutki dla postępów kulturalnych,
społecznych i politycznych na całym świecie.
Magdeburg - jedno z największych miast Starego Imperium, liczące w XVI wieku 30 tys.
mieszkańców odegrało ważną rolę w odnowie Kościoła, która została zapoczątkowana w
Wittenberdze. To szczególne miejsce pamięci niemieckiego protestantyzmu i jego potężny
wpływ w czasie reformacji zwiedzający będą mogli obejrzeć podczas wystawy „Przeciwko
cesarzowi i papieżowi” w Muzeum Dziejów Kultury.
Wystąpienie Marcina Lutra za „czystą nauką Ewangelii” oraz jego walka przeciw nadużyciom
związanym ze sprzedażą odpustów znalazły wielu zwolenników wśród mieszkańców
Magdeburga. W czerwcu 1524 roku Marcin Luter głosił wielokrotnie swoje poglądy i
mianował swojego przyjaciela Nikolausa von Amsdorfa superintendentem Magdeburga.
Wystawa będzie ukazywać zacięte spory o wiarę, władzę i sprawiedliwość między miejskimi
rzecznikami i kaznodziejami, a także między ważnymi postaciami Imperium - kardynałem
Albrechtem Hohenzollernem i cesarzem Karolem V. Magdeburg uważany był wówczas za
„azyl” protestantyzmu, stał się miejscem schronienia protestantów, a następnie ośrodkiem
propagandy protestanckiej. Miasto odmówiło zgody na jakiekolwiek ustępstwa cesarza i
papieża. Doprowadziło to do krwawych konsekwencji podczas oblężenia w 1550 roku.
Dopiero Formuła Zgody - efekt współpracy teologów ewangelickich z całego Imperium która została sporządzona w 1577 roku, w klasztorze w Kloster Berge poza granicami miasta,
złagodziła gorliwość wyznaniową w Magdeburgu.
Zwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia pism, broszur, drzeworytów oraz rycin na
metalu ukazujących spór egzystencjalny o prawdziwą chrześcijańską wiarę. Ponadto będzie
można obejrzeć obrazy, dzieła sztuki i przedmioty codziennego użytku pochodzące z miast
reformacji XVI wieku.
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Informacje o TSS Polska
TSS Polska specjalizuje się w międzynarodowym konsultingu sprzedaży i marketingu dla branży turystycznej.
Wraz z centralą TSS Group w Niemczech tworzy kooperację 2900 biur podróży, z czego 600 biur agencyjnych
zrzesza w Polsce. Poprzez współpracę, niezależne biura agencyjne tworzą ważną grupę dystrybucyjną,
uzyskując preferencyjne warunki współpracy i dostęp do ofert niemieckich organizatorów. Ponadto kooperacja
gwarantuje wsparcie technologiczne i szkoleniowe.
W ramach usług marketingowych na rzecz podmiotów zagranicznych w Polsce wspiera sprzedaż B2B i B2C oraz
wprowadza nowe produkty turystyczne na rynek polski realizując działania marketingowe dla m.in. Condor,
A&O Hotels und Hostels, 9 Staedte Niedersachsen, Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH,
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, Leipzig Tourismus und Marketing, Hanse Merkur, Catalunya,
Andalucia, Gloria Hotels, AHORN Hotels, Dresden Flughafen, FIT Reisen, AIDA, Holiday Extras, onlineweg.de.
W latach 2010-2015 TSS Polska była generalnym agentem Deutsche Bahn na Polskę. Analogicznie TSS Group z
siedzibą w Dreźnie wspiera polskie organizacje i przedsiębiorców na rynku niemieckim.

2

