Muzeum Ziemi Piskiej

Zapraszamy do zakupu nowego numeru „Znad Pisy”
Muzeum Ziemi Piskiej przygotowało kolejny numer pisma „Znad Pisy”. Najnowsza publikacja to zbiór
opracowań z zakresu historii, archeologii, literatury i językoznawstwa oraz przyrody Pisza, Ziemi Piskiej,
a także regionu. Numer 26 „Znad Pisy” jest do nabycia w kasie Muzeum Ziemi Piskiej w cenie 36 zł.

Kolekcja muzealnego wydawnictwa „Znad Pisy” powiększyła się o nowy numer. Pozycja 26 to tradycyjnie przegląd
niezwykle ważnych tematów dotyczących historii regionu, życia jego mieszkańców i otaczającej ich przyrody. Wśród
prezentowanych artykułów wyróżniają się te, które bezpośrednio dotyczą Pisza, prezentując kolejne ciekawe wątki.
Wśród mieszkańców naszego miasta nie brakuje miłośników lokalnej historii, dlatego nowy numer „Znad Pisy”
powinien być obowiązkową lekturą.
Nad najnowszym wydawnictwem Muzeum Ziemi Piskiej pracowało kilkunastu autorów pod kierownictwem redaktor
naczelnej dr Anety Karwowskiej. Wielu to stali współpracownicy redakcji, który swoimi interesującymi opracowaniami
w poprzednich wydaniach zyskali uznanie Czytelników. Ich praca jest najlepszym dowodem, że tematyka regionalna
to niewyczerpane źródło fascynujących informacji. W świetle nowych publikacji wiele wątków znanych powszechnie
od lat nabiera innego znaczenia. „Znad Pisy” jest jedną z pozycji, która pozwala poszerzać horyzonty, docierać do
niepublikowanych wcześniej treści, odkrywać tajemnice regionu.
Nowy numer „Znad Pisy” powinien przykuwać uwagę okładką. Prezentowany jest na niej anioł chrzcielny z kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu. Figura, która przez lata była elementem wystroju świątyni, ostatni okres spędziła na
poddaszu kościoła. Odnalezienie jej i konserwacja to ważne wydarzenia w historii najstarszej piskiej parafii. Kolejnym
etapem ma być podwieszenie anioła przed zabytkowym ołtarzem, gdzie jest właściwie miejsce sakralnego posągu.
Nowy numer oraz poprzednie wydania „Znad Pisy” można nabyć w kasie Muzeum Ziemi Piskiej od poniedziałku do
piątku w godz. 8-16. Pozycja kosztuje 36 zł. Tradycyjnie książkę można zakupić także w formie wysyłkowej. Należy
skontaktować się w tej sprawie drogą mailową, pisząc na adres mzppisz@wp.pl, oraz dokonać wpłaty na konto
muzeum. Kupujący będzie musiał pokryć koszty przesyłki Pocztą Polską w wysokości 13 zł.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i apele o pozostawanie w domu, Muzeum Ziemi Piskiej przygotowało jeszcze
jedną formę dystrybucji książki. Na terenie Pisza muzealnicy dostarczą „Znad Pisy” chętnym pod wskazany adres bez
dodatkowych kosztów. Zainteresowani zakupem w taki sposób proszeni są o kontakt telefoniczny - 87 423 22 64.
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