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50 lat biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna im. Gustawa Wyssogoty Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej 24
września 2014 roku, świętowała 50- lecie istnienia.
Jubileuszowe uroczystości – święto czytelników i przyjaciół biblioteki rozpoczeły się magicznym
„Walcem Barbary” z Nocy i dni w wykonaniu Marcina Iwańca ucznia gimnazjum.
Szacownych gości powitała dyrektor biblioteki Ewa Konieczna. Na uroczystość przybyli: Michał
Zdun, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Figiel, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie, Pawel Kordybacha, instruktor WBP, Ewa Wiśnicka, dyrektor Miejskiej
Biblioteki w Łukowie, Renata Zienkiewicz, instruktor ds. bibliotek w powiecie, dyrektorzy bibliotek z
powiatu łukowskiego, Władysław Mika, wójt gminy Wola Mysłowska, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół
z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy, czytelnicy i przyjaciele biblioteki.
Nastepnie zaprezentowano krótki rys historyczny Bilioteki, w którym to przypomniano najważniejsze
fakty z dziejów Biblioteki, wypunktowane zostały osiagniecia zwłaszcza ostatniego dziesięciolecia.
Nierozerwalnie z historią biblioteki związana jest postać patrona Gustawa Wyssogoty
Zakrzewskiego, powstańca styczniowego. Jego sylwetkę przedstawili gościom Aleksandra Wójcik i
Kamil Głasek uczniowie gimnazjum.
Z okazji jubileuszu biblioteki wójt Władysław Mika wręczył okolicznościowe wyróżnienia najlepszym
czytelnikom. Wśród zacnego grona znależli się:Eugenia i Michał Połciowie, Bożena Buczek, Renata
Pacek, Tomasz Chudzik, Aleksandra Beczek, Natalia Gomoła, Grzegorz Iwaniec, Maksymilian
Szewczak.
Uroczystość była też okazją do podsumowania obchodów Roku Kolberga. Wręczono nagrody
laureatom konkursu Słowniczek gwary ludowej Twojej miejscowości:I miejsce zajął Marcin Iwaniec,
II miejsceKamila Kowalik i Adriana Kwas. Zaprezentowali się także laureaci Gminnego Konkursu
Recytatorskiego Poezja i proza ludowa.
Jubileuszowe uroczystości uświetnił program artystyczny w wykonaniu Małgorzaty Kupiszewskiej,
Stanislawa Górki i teatru tańca. Małgorzata Kupiszewska jest autorką albumu Dokąd zmierzasz?,
który zostal uznany za najlepszą książkę katolicką 2014 roku. Drugi z gości, aktor i profesor
Akademii Teatralnej Stanislaw Górka wystąpil ze spektaklem Gruziński toast. Na zakończenie tej
części spotkania wystąpił teatr tańca Kwieciste gwiazdy z Ukrainy. Jubileuszowe uroczystości
zakończyło spotkanie towarzyskie przy degustacji urodzinowego tortu.
Wspaniała lekcja historii, patriotyzmu, kultury, sztuki, folkloru i rozrywki.
Czapki z głów!
tak napisała w kronice biblioteki uczestniczka uroczystości.
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