OTWARTE WARSZTATY EDUKACYJNE
Z GEOGRAFII KULTUROWEJ
patronat merytoryczny:
EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA we WROCŁAWIU
oraz
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

kierownik naukowy:
dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek
profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

SZLAKIEM MARCINA LUTRA
1-4.02.2018
Dzień 1:
Wyjazd z Wrocławia we wczesnych godzinach rannych (5.00). Przejazd do Torgau –
miasta, w którym ostatnie lata życia spędziła Katarzyna Luter. Zobaczymy tu jej dom,
kościół, w którym została pochowana oraz renesansowy zamek. Następnie przejazd
doliną Łaby do Witttenbergi – kolebki reformacji. To właśnie tu, na drzwiach kościoła
zamkowego w dniu 31 października 1517 roku ks. dr Marcin Luter, zakonnik
augustiański i wykładowca miejscowego uniwersytetu, przybił swoje 95 tez
sprzeciwiających się handlowi odpustami. Oprócz kościoła zamkowego (w jego
wnętrzu pochowani są Luter oraz Filip Melanchton – jego długoletni przyjaciel i
współpracownik) zobaczymy także kościół Miejski (pod wezwaniem NMP) ze słynnym
„ołtarzem reformacyjnym” pędzla Lucasa Cranacha. Następnie zwiedzimy Dom Lutra,
zwany Czarnym Klasztorem, w którym Luter mieszkał początkowo jako zakonnik a
później wraz ze swoją rodziną; oraz najnowszą atrakcję miasta – Panoramę
Reformacji, udostępnioną do zwiedzania jesienią 2016 roku. Wieczór możemy spędzić
na urokliwej starówce w jednym z licznych lokali. Obiadokolacja i nocleg w
miejscowym komfortowym hotelu.
Dzień 2:
Po śniadaniu, przed wyjazdem z Wittenbergi, zobaczymy jeszcze niezwykle oryginalny
budynek gimnazjum imienia Lutra i Melanchtona, zaprojektowany przez słynnego
wiedeńskiego architekta i plastyka Hundertwassera. Następnie przejazd do Mansfeld –
małego górniczego miasteczka u podnóża Harzu, gdzie Marcin Luter spędził
dzieciństwo. Zwiedzimy tu dom rodziców Lutra. Potem pojedziemy do Eisleben –
miasta, w którym Luter urodził się i zmarł. Zwiedzimy dom urodzenia Lutra, dom jego
śmierci, kościół św. Piotra i Pawła, w którym został ochrzczony oraz kościół św.
Andrzeja, w którym Luter na kilka dni przed śmiercią wygłosił swoje ostatnie kazanie.
Późnym popołudniem przejazd do Erfurtu – zwiedzanie katedry NMP, w której Luter w
1507 r. przyjął święcenia kapłańskie oraz sąsiedniego kościoła św. Sewera, następnie
obiadokolacja i nocleg w schronisku młodzieżowym.
Dzień 3:
Po śniadaniu pojedziemy do Eisenach, gdzie zwiedzimy słynny średniowieczny zamek
Wartburg z celą Lutra – Reformator ukrywał się tu przez kilkanaście miesięcy i
zajmował się tłumaczeniem Biblii na język niemiecki. Następnie udamy się do
muzeum starych samochodów przy fabryce produkującej niegdyś kultowe samochody
Wartburg. Potem zwiedzimy starówkę w Eisenach, a tam m. in. Dom Lutra (w którym
Reformator mieszkał w czasie nauki w miejscowej szkole), Dom Jana Sebastiana
Bacha (w którym wybitny kompozytor się urodził; w ramach zwiedzania krótki koncert
na stylowych instrumentach z jego czasów). Po przerwie obiadowej przejazd do
Schmalkalden – spacer po urokliwej starówce. Wczesnym wieczorem powrót do
Erfurtu – obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 4:
Po śniadaniu i wykwaterowaniu spacer po starówce w Erfurcie: zwiedzanie Starówki (wzgórze katedralne, zabytkowe
kamieniczki, Targ Rybny, synagoga, pozostałości mykwy, słynny Most Kramarzy nad rzeką Gerą). Osoby zainteresowane
mogą w tym czasie wziąć udział we mszy świętej w katolickim kościele św. Sewera (o 9.00). Następnie zwiedzanie
klasztoru augustianów, w którym Marcin Luter przebywał jako zakonnik w latach 1505-1511. Na koniec przejazd do
Weimaru - miasta Lucasa Cranacha, Jana Sebastiana Bacha, Johanna Wolfganga Goethego, Fryderyka Schillera i
Franciszka Liszta. Tam zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła (zwanego także kościołem Herdera, ponieważ słynny
filozof, teolog i geograf Johann Gottfried Herder był tu w latach 1776-1803 kaznodzieją i superintendentem Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego) w którym Luter kilkakrotnie wygłaszał kazania; we wnętrzu znajduje się m.in. ołtarz pędzla
obydwu Cranachów (ojca i syna), tryptyk „Trzy wcielenia Lutra” (jako mnicha, rycerza i Reformatora). Następnie trochę
czasu wolnego, który osoby chętne mogą przeznaczyć na dalsze zwiedzanie. Powrót do Wrocławia w późnych godzinach
wieczornych (około 22.00)
Oprócz zwiedzania poszczególnych obiektów wymienionych na trasie – (warsztaty to forma edukacyjna łącząca w sobie
wycieczkę studyjną, konferencję i seminarium naukowe) równolegle podczas imprezy (w autokarze lub wieczorem w
obiektach noclegowych) wygłaszane będą wykłady oraz referaty. Każdy uczestnik, jeśli wyraża taką chęć, może zgłosić
temat swojego wykładu lub referatu (z podaniem orientacyjnego czasu – od 10 do 30 minut) wiążącego się tematycznie
(np. historia reformacji, sylwetki Marcina Lutra, innych reformatorów lub wybitnych teologów protestanckich lub
ekumenicznych, protestantyzm w Polsce i Europie środkowej – także współcześnie, inicjatywy ekumeniczne i
międzyreligijne, turystyka religijna i kulturowa w krajach Europy środkowej w dobie jubileuszu 500-lecia reformacji itp.) lub
terytorialnie z szeroko pojętą tematyką warsztatów. Akceptujemy duże spektrum tematyczne. Wykłady i referaty postaramy
się wydać w formie monografii (recenzowanej). Każdy uczestnik warsztatów (zarówno z uczestnictwem czynnym – z
wygłoszeniem wykładu lub referatu, jak i biernym – tylko słuchający) otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w
warsztatach. Certyfikat ten będzie podstawą do zaliczenia sobie uczestnictwa w warsztatach do dorobku naukowego (dla
pracowników naukowych), do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (np. dla nauczycieli, przewodników turystycznych), jak
również do ubiegania się o częściową lub nawet całkowitą refundację udziału w warsztatach. Osoby prowadzące własną
działalność gospodarczą mogą koszty uczestnictwa w warsztatach zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności w
ramach podwyższania kwalifikacji.
Cena:
880 zł/os. (dla grupy co najmniej 37 osób)
1115 zł/os. (dla grupy 18 osób)
W cenie zawarte są następujące świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi,
- opieka pilota-przewodnika,
- 3 noclegi: pierwszy w hotelu w pokojach 2 osobowych, pozostałe w schronisku młodzieżowym w pokojach 2-7
osobowych z łazienkami,
- wyżywienie: 3 obiadokolacje, 3 śniadania,
- ubezpieczenie KL i NNW.
Dodatkowe opłaty:
- wstępy do zwiedzanych obiektów – około 60 Є, płatne w autokarze.
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