15 grudnia 2018
OTWARCIE MUZEUM MISJI ZAGRANICZNYCH W FELIKSOWIE

To pierwsze w Polsce muzeum podejmujące wyłącznie tą tematykę. Tym bardziej cieszy nas fakt, że pan Jacek
Roszkowski podjął się tego zadania. Od wielu lat gromadził pamiątki związane z misjami, związał się z
organizacjami weteranów i środowiskiem wojskowych. Jest częstym gościem Centrum Weterana przy okazji
spotkań i wystaw które organizujemy. Pan Jacek Roszkowski zbudował przy swoim domu pawilon wystawowy
w którym w przyszłości wystawi zgromadzone przez siebie eksponaty. Jest to tym ważniejsze że przy realizacji
tego przedsięwzięcia nie korzystał z żadnych dotacji ani wsparcia samorządu czy ministerstwa. W otwarciu
muzeum uczestniczyli przedstawiciele organizacji weteranów, wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej oraz
miejscowej parafii. Dyrektor Muzeum przeciął wstęgę i wprowadził zaproszonych gości na skwer przed
muzeum. Znajduje się tam ekspozycja zewnętrzna i pomnik postawiony w hołdzie żołnierzom WP za ich służbę
oraz poległym w działaniach poza granicami państwa. P. Roszkowski opowiedział o początkach jego kolekcji i o
tym jak rosło jego zaangażowanie i fascynacja tematyką wojskowych misji zagranicznych. Po przemówieniu
zabrał głos przedstawiciel Centrum Weterana p. Mariusz Sybilski w imieniu Dyrektora Centrum weterana
wręczył panu Jackowi Roszkowskiemu plakietę okolicznościową z logo Centrum Weterana w uznaniu jego
zaangażowania w propagowanie wiedzy o zaangażowaniu polskich żołnierzy w utrzymanie światowego
porządku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych również wręczyli Dyrektorowi Muzeum dowody uznania
za jego działalność. Następnie przedstawiciel Centrum Weterana złożył wieniec pod pomnikiem a weterani i
obecni na uroczystości strażacy zapalili znicze. Po krótkiej przerwie goście zostali zaproszeni do budynku
muzeum gdzie gospodarz opowiadał o zgromadzonych zbiorach. Cieszy nas to tym bardziej, że dotychczas
jedynie Centrum Weterana i stowarzyszenia weteranów prowadziły misję edukacyjną opowiadając o
wojskowych misjach zagranicznych. Teraz do tego grona dołączyło Muzeum Misji Zagranicznych Wojska
Polskiego w Feliksowie. Zainteresowanych zwiedzeniem muzeum zapraszamy do odwiedzenia strony muzeum
na Facebooku oraz do zaplanowania wizyty w Feliksowie.
Dyrektorowi Muzeum życzymy powodzenia i wytrwałości w jego misji edukacyjnej.
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