Muzeum Ziemi Piskiej

Muzeum weszło w nowe półwiecze
Uroczysta gala z udziałem około 250 osób zwieńczyła obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Ziemi Piskiej.
Spotkanie było sentymentalną podróżą w historię muzeum i powojennego Pisza, które przez pół wieku
znacząco zmieniły swoje oblicza.

Piątkowa uroczystość przejdzie do historii Muzeum Ziemi Piskiej. Nie tylko ze względu na charakter jubileuszu, ale
także wydarzenia na scenie w sali widowiskowej Piskiego Domu Kultury. Podczas blisko trzygodzinnego programu
mówiono o historii placówki, dokonaniach muzealników i współczesnych wyzwaniach. Nie zabrakło wspomnień osób
związanych z piskim muzeum w różnych okresach jego działalności, współpracowników i naukowców z regionu, którzy
licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Wszyscy przekonywali, że Pisz ma muzeum regionalne, którym może się chwalić.
Galę poprowadzili dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej, oraz Tomasz Szuran, konferansjer
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zebrani obejrzeli film dokumentalny pt. „Traktem
historii Ziemi Piskiej – 50 lat Muzeum Ziemi Piskiej” oraz wysłuchali prelekcji prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka pt.
„Wrastanie w Mazury – rola Muzeum Ziemi Piskiej w regionie”. W piątek zaprezentowano także premierowy numer
pisma „Znad Pisy”, który w dużej części poświęcony jest muzealnemu jubileuszowi. Książkę w cenie 35 zł można
nabyć w Muzeum Ziemi Piskiej.
Podczas gali przyznano dwie nagrody. Laureatów uhonorowano dyplomami i statuetkami wykonanymi przez artystę
rzeźbiarza Piotra Bogdaszewskiego, działającego w Polsce i za granicą, autora pomników m.in.: Jana Pawła II, Adama
Mickiewicza, Agnieszki Osieckiej czy doktora Władysława Klementowskiego. Osobowością Ziemi Piskiej im. Melchiora
Wańkowicza został Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka w Piszu. Tytuł „Przyjaciel Muzuem Ziemi Piskiej” przyznano
naukowcom, wolontariuszom oraz instytucjom wspierającym Muzeum:
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Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
dr hab. Anna Sylwia Czyż
dr Jerzy Marek Łapo
Nadleśnictwo Pisz
Nadleśnictwo Maskulińskie
Piski Dom Kultury
Paged Pisz Sp z o.o.
Natalia Kucisz Fabryka Kreatywności Wonderland
Marcin Chojnowski

Całość zwieńczył koncert pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”. Artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego przenieśli zebranych w świat przebojów muzyki XX wieku, prezentując repertuar polski i zagraniczny.
Znakomita muzyka oraz śpiew, barwne stroje wykonawców i tancerzy złożyły się w idealny finał uroczystych
obchodów Muzeum.
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