Zapraszamy na III Kiermas Warmiński
Wjazd na Warmię biskupa Jana Dantyszka, przyjazd delegacji Zakonu Krzyżackiego na czele z
Wielkim Mistrzem Bruno Platterem, sesja naukowa
poświęcona działalności Zakonu na Warmii i koncert
zespołów Babsztyl i Horpyna &#8211; to główne
punkty programu III Kiermasu Warmińskiego, który
odbędzie się 3 lipca 2010 w Bałdach w gminie Purda.

Czy wiecie, że&#8230; członek Zakonu Krzyżackiego dał początek naszej Świętej Warmii? W tym roku mija
osiemsetna rocznica urodzin biskupa Anzelma, który jako pierwszy i jedyny biskup warmiński był
Krzyżakiem. Warmia to część dawnej diecezji, którą biskup Anzelm otrzymał jako uposażenie, zresztą sam
wybrał ziemie w środku państwa krzyżackiego.
- Został konsekrowany w roku 1250, od tego momentu stał się organizatorem diecezji &#8211; wytyczał
jej granice, zakładał miasta i wsie, nad którymi miał władztwo i duchowe, i świeckie &#8211; informuje
Edward Cyfus, szef promocji w Urzędzie Gminy Purda. &#8211; To biskup Anzelm zainicjował budowę
katedry i rezydencji biskupiej w Braniewie, a w 1260, za przyzwoleniem papieża Innocentego IV, powołał
kapitułę warmińską.
Dantyszek z Kopernikiem
W czasie III Warmińskiego Kiermasu w Bałdach, który odbędzie się już 3 lipca na Trakcie Biskupim zostanie
odsłonięty głaz pamiątkowy poświęcony biskupowi Anzelmowi. Zostanie on poświęcony przez niezwykłego
fundatora, czyli biskupa Bruno Plattera &#8211; obecnego Wielkiego Mistrza Zakonu Szpitalników
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Kiermas rozpocznie się jednak od inscenizacji wjazdu na
Warmię biskupa Jana Dantyszka, który był biskupem warmińskim w latach 1537-1548. Warto wspomnieć,
że jako biskup prowadził również intensywną działalność na polu kulturalnym &#8211; był mecenasem
sztuki, fundował studia zagraniczne miejscowej młodzieży. Był humanistą o szerokich kontaktach
europejskich, korespondował m.in. z Erazmem z Rotterdamu i Georgiusem Sabinusem. Dantyszkowi będzie
towarzyszył kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, przedstawiciel kapituły warmińskiej, jednocześnie jego
przyjaciel i osobisty lekarz.

Dr Bruno Platter, wielki mistrz zakonu krzyżackiego
odsłoni w Bałdach głaz biskupa Anzelma (fot.
www.havelshouseofhistory.com)
Pogoda jest załatwiona
W dalszej kolejności organizatorzy zaplanowali odsłonięcie
kolejnych głazów pamiątkowych poświęconym biskupom
warmińskim (głaz biskupa Jana Obłąka ufundował mistrz
kamieniarski Sławomir Sobolewski, głaz bp Józefa Drzazgi
ufundowało gospodarstwo rybackie Szwaderki, a głaz
Tiedemanna Giese powiat Osnabruck). Na III Kiermasie nie
zabraknie też występu ambasadora Warmii, czyli Krzysztofa
Daukszewicza. Gwiazdą muzyczna będzie w tym roku
legendarny zespół Babsztyl, do którego po latach powrócił
wokalista Ryszard Wolbach oraz skoczna, energetyczna i
żywiołowa ukraińska Horpyna (wszak impreza w Bałdach
odbywa się w duchu dialogu z innymi mieszkańcami Warmii).
Swój ognisty temperament ujawni także warmiński Elvis Presley.
- Jak co roku nie zabraknie też występów zespołów ludowych,
warmińskiego jadła i napitków oraz jarmarku sztuki ludowej i
rękodzieła &#8211; dodaje Mirosław Pampuch, starosta
olsztyński, kolejny współorganizator Kiermasu. &#8211; Jedno jest pewne: impreza jak co roku będzie
udana, a o pogodę proszę się nie martwić, bo jak pokazały poprzednie edycje Kiermasu, pan Bóg jest
Warmiakiem!
Imprezę zwieńczy pokaz sztucznych ogni.
Konferencja naukowa
Z okazji przyjazdu delegacji Zakonu Krzyżackiego w przeddzień Kiermasu 2 lipca o godz. 9 w Centrum
Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się sesja naukowa poświęcona
działalności Zakonu Krzyżackiego na Warmii, ale i w historii dziejów. W programie znajdzie się siedem
referatów poświęconych tej tematyce, które wygłoszą m.in. Wielki Mistrz dr Bruno Platter, Frank Bayard,
kierownik Centralnego Archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu, ks. prof. Alojzy Szorc czy dr Jan
Gancewski (obaj z UWM).
Trasy i rozkład jazdy bezpłatnych autobusów
Godz. 9 (PKS Warmia)
Olsztyn, dw. PKS, stanowisko 11 &#8211; Dworcowa &#8211; Przychodnia &#8211; Piłsudskiego &#8211;
pl. Solidarności &#8211; Niepodległości SP10 &#8211; pętla Jaroty &#8211; Butryny
Godz. 9 (PKS Olsztyn)
Olsztyn, przystanek przy hali Urania &#8211; Wyszyńskiego/Pstrowskiego &#8211; Szczęsne &#8211;
Klewki &#8211; Trękusek &#8211; Nowa Wieś &#8211; Przykop &#8211; Butryny
Godz. 10, 11.30, 13, 16.45, 17.15
Olsztyn, dw, PKS, stanowisko 11 &#8211; Dworcowa &#8211; Przychodnia &#8211; Piłsudskiego &#8211;
pl. Solidarności &#8211; Niepodległości SP10 &#8211; pętla Jaroty &#8211; Bałdy
Kursy powrotne Bałdy-Olsztyn
wyjazd godz. 15, 17, 18.30, 20.00, 22.30
Mapa dojazdowa

Program III Kiermasu Warmińskiego
Godz. 10.00 &#8211; Uroczysta warmińska msza św. z udziałem orkiestry dętej w kościele w Butrynach.
Celebruje wraz z abp. Wojciechem Ziembą Wielki Mistrz bp. Bruno Platter.
11.30 &#8211; Przejazd oficjalnego orszaku z Butryn do Traktu Biskupiego w Bałdach; uroczyste
odsłanianie głazów.
13.00 &#8211; Uroczyste powitanie biskupa Jana Dantyszka na Warmii &#8211; inscenizacja historyczna.
13.30 &#8211; Oficjalne otwarcie Kiermasu
14.00-14.30 &#8211; Koncert orkiestry dętej.
Przez cały dzień
Kiermas, czyli esencja warmińskości: prezentacje tradycyjnych rzemiosł, nawiązujące do dawnych
zwyczajów zabawy i konkursy dla dzieci i całych rodzin, prezentacje folklorystyczne oraz stoiska z
wyrobami regionalnymi.
17.15 &#8211; Wystąpi ambasador Warmii &#8211; Krzysztof Daukszewicz.
18.15 &#8211; Na ludową nutę &#8211; ukraiński folk&rock w wykonaniu zespołu „Horpyna".
19.30 &#8211; Teatr Ognia
20.30 &#8211; Koncert zespołu „Babsztyl".
Na zakończenie &#8211; pokaz sztucznych ogni.
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