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Nasza jednostka uhonorowana przez biskupa polowego

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych otrzymała Benemerenti – wyróżnienie biskupa polowego przyznane jej
„za wydawanie publikacji związanych z obronnością państwa, wydawnictw specjalistycznych i
okolicznościowych, a także materiałów szkoleniowych na potrzeby Wojska Polskiego". Wyróżnienie, z rąk
gen. bryg. Józefa Guzdka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odebrał dyrektor Drukarni Zbigniew
Błażejewski.
Drukarnia Wydawnictw Specjalnych od ponad stu lat jest nierozerwalnie związana z Siłami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej. Dziś wytwarza publikacje specjalistyczne oraz materiały wydawnicze na potrzeby
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podległych mu instytucji wojskowych. Posiada nowoczesną bazę
techniczną, co gwarantuje wysoką jakość usług poligraficznych, introligatorskich i grawerskich.
W laudacji biskup polowy WP podkreślił, że "poprzez wysoki poziom poligraficzny, introligatorski i wydawniczy
gwarantuje ona najwyższą jakość swoich produktów oraz niezawodność". Zaznaczył, że dzięki jej działalności
"każdego roku do rąk czytelników trafia wiele wartościowych wydawnictw, wśród których znajdują się także te
dotyczące duszpasterstwa wojskowego".
Zbigniew Błażejewski otrzymał Medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, natomiast medale Milito
pro Christo - Elżbieta Kiljańska, kierownik sekcji poligraficznej, a także Anna Kowalczyk, kierownik wydziału
druku cyfrowego, Anna Rybaczyk, introligator galanteryjny i Jerzy Wojnar, operator maszyn introligatorskich.
– Dziękuję, że nagrodę Benemerenti mogliśmy odebrać w gronie tak znamienitych laureatów, jak Straż
Graniczna i zaprzyjaźniona z nami Centralna Biblioteka Wojskowa – powiedział dyrektor Drukarni. Dodał, że
tylko osoby mające za sobą doświadczenia związane z pracą w wydawnictwie i poligrafii są w stanie w pełni
zrozumieć na czym polega codzienna trudna praca osób zajmujących się wydawaniem publikacji.
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Straż Graniczna zostałą wyróżniona za "codzienną ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej, za działania mające
na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji i przemytowi, za stanie na straży interesów państwa
polskiego i jego obywateli".

Centralną Bibliotekę Wojskową uhonorowano za "upowszechnianie i prezentację dorobku współczesnej i
dawnej myśli wojskowej, rozwijanie zainteresowań czytelników dziedziną nauk o bezpieczeństwie i obronności,
służenie wiedzą i doświadczeniem, a także za wspomaganie systemu edukacji w kształtowaniu postaw
patriotycznych".

Z powodu pandemii uroczystość odbyła się w znacznie skromniejszej oprawie uwzględniającej przepisy
sanitarne, a uczestniczyli w niej jedynie odznaczeni.
***
Historycznie, Benemerenti to odznaczenie honorowe ustanowione przez papieża Grzegorza XVI w 1832 r.,
przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla kościoła katolickiego, oddane wraz z rodzinami i
społecznościami. W 1925 r. przyjęto, że medal będzie przyznawany w dowód uznania dla osób zasłużonych w
służbie Kościoła, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, świeckich i duchownych.
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