Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego dla dyrektora
Muzeum Wojska w Białymstoku

Okazja ku temu była wyjątkowa – jubileusz 50-lecia Muzeum
Wojska w Białymstoku. Dyrektor tej instytucji – Robert Jerzy
Sadowski od ośmiu lat z sukcesem kieruje tą jedna z
najważniejszych instytucji kulturalnych w mieście, jedyną taką
na wschód od Wisły.
W środę, 27 września w sali kina Forum w Białymstoku odbyła się
uroczysta gala podsumowująca 50-lecie istnienia Muzeum.
Przypomnijmy, że decyzja o jego założeniu powstała we wrześniu
1968 roku, kiedy ówczesna Wojewódzka Rada Narodowa podjęła
decyzję o utworzeniu Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku
jako oddział Muzeum Okręgowego.
- Ten rok jest ważny dla nas z wielu powodów, dzisiaj świętujemy
50-lecie istnienia Muzeum Wojska, ale to przecież przede wszystkim
rok upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę – mówił w czasie uroczystości Jerzy Leszczyński, Marszałek
Województwa Podlaskiego. – Ale każda instytucja to przede
wszystkim ludzie, a do tych Muzeum Wojska zawsze miało
szczęście począwszy od pierwszego jej dyrektora pana Zbigniewa
Kosztyły, aż do obecnego Roberta Sadowskiego, który razem ze
swoim zespołem z takim sukcesem przybliża nam naszą – często niełatwą historię. Dzięki ich pracy jest to Muzeum nowatorskie,
przyjazne dla każdego, gdzie młodzi ludzie mogą poznać historię
swojego kraju.
I właśnie dlatego marszałek Jerzy Leszczyński wręczył dyrektorowi
Robertowi Sadowskiemu Odznakę Honorową Województwa
Podlaskiego. To za kadencji dyrektora Sadowskiego placówka
przeszła gruntowną modernizację (w 2010 roku), dzięki czemu
powstały ekspozycje interaktywne, a korzystać z nich mogą osoby

powstały ekspozycje interaktywne, a korzystać z nich mogą osoby
niepełnosprawne. Wpłynęło to znacznie na zwiększenie frekwencji
w Muzeum. To Robert Sadowski w 2010 roku podjął starania o
przybliżenie pamięci o zesłanych Polakach na Sybir w czasie II
wojny światowej, co dało podwaliny powstania wystawy stałej –
„Losy Polaków zesłanych na Sybir od XVI wieku do 1956 roku”, a w
konsekwencji powstania Muzeum Sybiru w Białymstoku. Dzięki
bliskiej współpracy ze Związkiem Sybiraków, Rodziną Katyńską
każdego roku w Białymstoku odbywa się Marsz Pamięci Zesłańców
Sybiru.
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