Muzeum Ziemi Piskiej

Pół wieku Muzeum Ziemi Piskiej – w poniedziałek
rocznica, w listopadzie jubileuszowa gala
W najbliższy poniedziałek mija 50. rocznica utworzenia Muzeum Ziemi Piskiej. Przez pół wieku
działalności muzeum przeszło zmianę nazwy i siedziby, gościło tysiące zwiedzających, a na jubileusz
przygotowało m.in. nową aranżację sal wystawienniczych.

Muzeum Ziemi Piskiej rozpoczęło działalność jako Muzeum Regionalne w Piszu 22 lipca 1969 roku. O utworzenie
placówki, której zadaniem będzie zbieranie i upowszechnianie dorobku mieszkańców pogranicza Mazur i Kurpi
zabiegali m.in. członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Piskiej, wówczas najbardziej wpływowi mieszkańcy miasta.
Pierwsze zbiory prezentowano w budynku baszty, a w latach połowie lat 80. stale powiększającą się ekspozycję
przeniesiono do przyziemi ratusza. Wówczas muzeum otrzymało także obecną nazwę.
Kierownikiem nowo powstałej placówki muzealnej w Piszu został Mieczysław Kulęgowski, wielki pasjonat historii Ziemi
Piskiej. Po reformie administracyjnej kraju i utworzeniu województwa suwalskiego w 1975 r., piskie muzeum zostało
oddziałem Muzeum Okręgowego w Suwałkach, a funkcję kierownika placówki powierzono mgr. inż. leśnikowi
Wiesławowi Krzeszewskiemu. Po jego tragicznej śmierci ponownie kierownikiem został Mieczysław Kulęgowski, który
pracował w muzeum do 1998 r. Następnymi dyrektorami placówki byli Dietmar Serafin oraz dr Waldemar Brenda, a
obecnie muzeum kieruje dr Aneta Karwowska.
Rok jubileuszowy rozpoczęliśmy od zmiany aranżacji sal wystawienniczych. Gruntowny remont, zrealizowany w
drugiej połowie poprzedniego roku, objął część historyczną. Zmienił się także wystrój sali przyrodniczej. Zbiory
uzupełniono o obiekty dokumentujące historię rybactwa w regionie, całość wyeksponowano w nowoczesny sposób w
boksach tematycznych, opracowano nowe treści opisowe. Ponadto pojawiły się wielkoformatowe zdjęcia, tła
dźwiękowe i film dokumentalny.
Muzeum Ziemi Piskiej jest aktywne na rynku wydawniczym. Mocną pozycję w regionie ma popularnonaukowe pismo
„Znad Pisy”, a najnowszym projektem, nad którym pracują muzealnicy wraz z historykami zajmującymi się dziejami
Warmii i Mazur jest monografia Pisza. Książka opisująca historię miasta od czasów najdawniejszych będzie gotowa
jesienią przyszłego roku.
Muzeum przygotowuje galę z okazji 50-lecia, która odbędzie się 22 listopada i będzie ostatnim aktem cyklu
tegorocznych wydarzeń. W programie m.in. film o historii muzeum oraz promocja nowego numeru pisma „Znad Pisy”,
w którym opisana jest historia placówki wraz z kalendarium muzealnych wydarzeń z okresu półwiecza.
Od początku roku odbywają się spotkania z zaproszonymi gośćmi i koncerty. Na najbliższe spotkanie zapraszamy 27
lipca do Wiartla, gdzie będziemy rozmawiać o historii wsi.

Na zdjęciu otwarcie wystawy „Z dziejów oręża polskiego” w 1989 r. Od lewej: Zenon Żywek - Naczelnik Gminy Pisz,
Zbigniew Zieliński – I Sekretarz PZPR, gen. Tadeusz Szaciłło, płk. Andrzej Szerenc, Mieczysław Kulęgowski – kierownik
Muzeum, Marek Misiński – kustosz Muzeum, Włodzimierz Stępniak.
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