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Straż Graniczna wyróżniona statuetką "Benemerenti"
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Dziś podczas uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w
Warszawie Straż Graniczna została uhonorowana wyróżnieniem
Ordynariatu Polowego WP „Benemerenti”. W imieniu naszej formacji
statuetkę oraz pamiątkowy dyplom odebrał Komendant Główny Straży
Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.
Wyróżnienie Ordynariatu Polowego „Benemerenti” Straż Graniczna otrzymała „za codzienną
ochronę granic RP, za działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej
migracji i przemytowi za stanie na straży interesów Państwa Polskiego i jego obywateli”.
Podczas uroczystości pięcioro funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym Komendant Główny
Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz Zastępca Komendanta Głównego Straży
Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger, zostało odznaczonych medalem „MILITO PRO
CHRISTO”.
– Dzisiaj nadszedł czas, aby dostrzec i powiedzieć to wielkie „Dziękujemy” Straży Granicznej –
powiedział do wyróżnionych Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. Józef Guzdek.
– Nastąpił wielki paraliż, kiedy zaatakował ten podstępny wróg, któremu na imię koronawirus.
Ja też doświadczyłem tego paraliżu.

Ale Straż Graniczna, jej funkcjonariusze nie dali się

opanować lękom. Dzień i noc stali na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny i jej granic.
– W kwietniu ubiegłego roku wraz z Dziekanem Straży Granicznej wyruszyliśmy na szlak wokół
Polski – mówił dalej ksiądz biskup. – Na wschodnią granicę, później południową, a wreszcie od
Świnoujścia aż po Zgorzelec. To była niesamowita lekcja, niesamowite doświadczenie.
Spotkanie się z komendantami i funkcjonariuszami SG, którzy byli na granicy dzień i noc po to,
by strzec naszego wspólnego dobra, któremu na imię Polska. Wtedy jeszcze bardziej
doceniłem służbę SG.
Jeżeli podczas tegorocznego „Benemerenti” szukamy dobrze zasłużonych, to bez wątpienia tą
formacją jest Straż Graniczna.
– Szanowny Komendancie Główny, Panie Generale, na ręce pana chcę podziękować wszystkim
funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, bo wszyscy dobrze zasłużyliście się. To
wyróżnienie i te medale mówią, że walczyliście o wartości najwyższe i odnieśliście zwycięstwo.
Nie zawiedliście na żadnej z granic – zakończył Biskup Wojskowy.

– Z ogromną radością i satysfakcją odebrałem przyznane Straży Granicznej wyróżnienie
„Benemerenti” – powiedział podczas uroczystości Komendant Główny Straży Granicznej gen.
dyw. SG Tomasz Praga. – Jestem dumny, że dziś, w obliczu 30-lecia formacji, Straż Graniczna
znalazła się w tak szacownym gronie laureatów. Dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników
Straży Graniczne, a także dla mnie osobiście, jako Komendanta Głównego to wielki honor,
ponieważ to wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, które dają świadectwo najwyższym
wartościom, jakimi są prawda i sprawiedliwość.
– Dziś w imieniu własnym i odznaczonych dziękuję za wręczone medale „MILITO PRO
CHRISTO”. Będą one nam zawsze przypominać w służbie i w życiu codziennym, że powinniśmy
i musimy kierować się najwyższymi wartościami takimi, jak prawda i sprawiedliwość –
powiedział Komendant Główny SG.
Uroczystość uświetniły kolędy w wykonaniu Zespołu Estradowego Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej.
***
Wyróżnienie Ordynariatu Polowego „Benemerenti” („dobrze zasłużonym”) zostało ustanowione
23 lutego 1995 r. dekretem Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.
Przyznawane jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym
wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Nagrodzeni
otrzymywali pierwotnie okolicznościowy dyplom oraz kryształowy puchar, zaś od 2012 roku
dyplom i statuetkę.
***
Medal „MILITO PRO CHRISTO” (łac. „Walczę dla Chrystusa”) to polskie odznaczenie kościelne
Ordynariatu Polowego WP, przyznawane corocznie dla podkreślenia zasług osób, które dają
świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są
całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają
duszpasterstwo wojskowe. Medal ustanowił w 2001 ówczesny biskup polowy WP Sławoj Leszek
Głódź.
Odznaczenie może być także przyznawane organizacjom za działalność na rzecz dobra
publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami
chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda. Pierwszymi odznaczonymi zostali
wszyscy wyróżnieni Dyplomem „Benemerenti”.
w oparciu o materiały Ordynariatu Polowego WP
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