Muzeum Ziemi Piskiej

Harmonogram wydarzeń w roku Jubileuszu Pisza
Muzeum Ziemi Piskiej przygotowało cykl wydarzeń dla uczczenia 375-lecia nadania Piszowi praw
miejskich. W programie znalazły się spotkania z historykami, koncerty, konferencja dla młodzieży.
Całość zwieńczy listopadowa gala.

Tegoroczne wydarzenia organizowane przez Muzeum Ziemi Piskiej poświęcone są najważniejszemu wydarzeniu w
historii Pisza, który formalnie stał się miastem w 1645 roku. 375. rocznica nadania praw miejskich będzie dobrą
okazją do rozmów o rozwoju osady nad Pisą, jej mieszkańcach i ich losach. Zaproszeni historycy będą prezentować
wyniki najnowszych badań materiałów źródłowych. Tradycyjnie, muzealne spotkania będą miały także ciekawe tło
artystyczne, w tym roku wyjątkowo bogate.
Pierwsze wydarzenie zaplanowano 27 marca. W Muzeum Ziemi Piskiej gościł będzie wówczas zespół Pod Strzechą,
wykonujący muzykę z nurtu poezji śpiewanej. 17 kwietnia wykład pt. „Monografia Pisza – co by tu napisać? Uwagi
archeologa ślęczącego nad tekstem” wygłosi dr Jerzy Marek Łapo. Zebrani wysłuchają także koncertu piszanki
Katarzyny Chudzik-Bazydło. Wokalistka od lat współpracuje z trójmiejskim muzykiem Robertem Kanaanem. Duet
zaprezentuje piosenki z płyty pt. „Continuum”, będącej ich pierwszym wspólnym projektem.
Muzyczny charakter będzie miała również tegoroczna Noc Muzeów. Piszanie będą mieli okazję wysłuchać utworów z
płyty pt. „Głos dawnych Mazurów”, za którą stoi Nina Nu. Artystka zaaranżowała 15 wierszy mazurskich poetów i
zaprosiła do współpracy znakomitych muzyków. Płyta wyszła pod patronatem honorowym Muzeum Ziemi Piskiej w
ubiegłym roku. O Mazurach opowiadał będzie Krzysztof Andrzej Worobiec, który od lat bada historię wiosek z Puszczy
Piskiej opuszczonych po II wojnie światowej i znikających z lokalnego krajobrazu. Ostatnim wydarzeniem przed
wakacyjną przerwą będzie wykład dr. Alicji Dobrosielskiej pt. „O bohaterskich Janach, miodobraniu i polowaniach –
początki Pisza”, który zaplanowano 19 czerwca.
11 września odbędzie się kolejne wydarzenie artystyczne – spektakl muzyczny pt. „Herbatka u starszych panów”.
Najsłynniejsze piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego zaśpiewają Kamil Zięba i Zuzanna Makowska, a na
fortepianie będzie im akompaniował Adam Sychowski. Z kolei 25 września zaplanowano konferencję we współpracy z
Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zaproszeni historycy przybliżą piskiej młodzieży
znaczenie i losy Bitwy Warszawskiej z 1920 r. Podsumowaniem całego cyklu wydarzeń będzie listopadowa gala, która
zwieńczy uroczystości z okazji Jubileuszu Pisza.
Muzeum Ziemi Piskiej w tym roku chce także wydać monografię Pisza. Publikacja ma przybliżać historię miasta od
czasów najdawniejszych. Książka będzie pracą zbiorową pod redakcją dr Anety Karwowskiej, dyrektor Muzeum Ziemi
Piskiej, oraz dr. Jerzego Kiełbika, dyrektora Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Autorzy
poszczególnych rozdziałów są na etapie opracowywania materiałów. W związku z pracami nad monografią, w tym
roku nie ukaże się kolejny numer pisma „Znad Pisy”.
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