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BUZDYGANY

to
NAGRODY
przyznawane przez miesięcznik „Polska Zbrojna” ludziom szczególnie zasłużonym
dla polskich sił zbrojnych. Replika szesnastowiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej trafia każdego roku do kilku wyjątkowych osób. Nagroda od lat niezmiennie
wywołuje duże emocje w środowisku wojskowym.
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BUZDYGANY AWARDS
are awarded by Polska Zbrojna monthly to those who excel in their service for the Polish Armed Forces. The replica of
the 16th-century mace has invariably been a much appreciated award in Polish military for years.
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Almost

200 PEOPLE
have been awarded Buzdygany Award throughout twenty three years of its existence. Buzdygany Winners are people who are inspired, passionate and deeply
engaged in their work on the growth of the Polish Armed Forces. They also support Polish soldiers in their everyday service. Buzdygany Award is very rarely awarded for the entire professional output, but it often foreshadows bright
careers of the Winners. For that reason, Buzdygany Award is highly recognized
in the army, and called “a military Oscar”.
The Buzdygany Winners: BrigGen Jarosław Gromadziński — Commander
of the 15th Giżycka Mechanized Brigade; BrigGen Sławomir Wojciechowski —
Operational Commander of the Branches of the Armed Forces; BrigGen (Pilot)
Tadeusz Mikutel — Chief of the Staff of the Operational Command of the Branches of the Armed Forces; LtGen Grzegorz Gielerak, Professor MD, PhD — Director
of Military Institute of Medicine (WIM); Gen Janusz Brochwicz-Lewiński pseud.
“Gryf ” — soldier of the Home Army “Parasol” (“Umbrella”) battalion during 1944
Warsaw Uprising; special forces soldiers; Professor Marek Kwiatkowski — Polish
art historian, museum and Warsaw expert; Bogusław Wołoszański — journalist,
history popularizer, author of a popular history TV show — “Sensations of the
20th century”; MCpl Piotr Małachowski — a discus thrower and an olympics medalist; Professor Stanisław Ilnicki, MD,PhD — Clinic of Psychiatry and Combat
Stress, and many others.
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W CIĄGU 23 LAT
istnienia nagrody wyróżniono niemal 200 osób. Laureatami Buzdyganów zostają osoby nietuzinkowe, które dzięki pasji i zaangażowaniu wpływają na rozwój Sił Zbrojnych RP oraz wspierają naszych żołnierzy podczas codziennej służby. Buzdygany nie są
jednak przyznawane za całokształt dorobku zawodowego, za to często zapowiadają późniejsze sukcesy laureatów. Świadczą o tym
ich awanse i kariery. Dlatego właśnie to wyróżnienie cieszy się takim uznaniem i jest nazywane wojskowym Oscarem. Grono dotychczasowych laureatów Buzdyganów to m.in. przedstawiciele najwyższych władz państwowych (były prezydent RP, były minister
obrony narodowej i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego), polskiego parlamentu, środowisk akademickich oraz wysokiej
rangi dowódcy i szefowie instytucji wojskowych.
Prestiżową nagrodę przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna” zdobyli m.in. gen. bryg. Jarosław Gromadziński – dowódca
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej; gen. bryg. Sławomir Wojciechowski – Dowódca Operacyjny RSZ; gen. bryg. pil. Tadeusz
Mikutel – szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ; gen. dyw. prof. dr hab. n.med. Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu
Medycznego; gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf ” – żołnierz batalionu AK „Parasol”; żołnierze wojsk specjalnych; prof. Marek
Kwiatkowski – polski historyk sztuki, muzealnik, varsavianista; Bogusław Wołoszański – dziennikarz, popularyzator historii, autor kultowego programu telewizyjnego „Sensacje XX wieku”; plut. Piotr Małachowski – medalista igrzysk olimpijskich w rzucie dyskiem oraz
prof. dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki – Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
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Uroczysta

24 GALA
odbędzie się 9 marca 2018 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Wśród gości będą
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sejmu, Senatu, poszczególnych
rodzajów sił zbrojnych, szkolnictwa wojskowego, instytucji wspierających Wojsko
Polskie, a także przedsiębiorcy związani z przemysłem obronnym oraz dziennikarze.
Swoją obecnością zaszczycą nas również dotychczasowi laureaci tego wyróżnienia.
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THE 24TH BUZDYGANY AWARDS GALA
will be held on March 9, 2018 in Warsaw Marriott Hotel. We will be honored to welcome the representatives of: the Ministry of National
Defense, the Seym and Senate, the branches of the armed forces, military education, institutions supporting the army, defense industry
and the media. We will also host our Buzdygany Winners of past years.

BUZDYGANY AWARDS GALA
traditionally is a celebration joined by entertainment, concerts or shows, and a perfect occasion to talk to interesting and outstanding
personalities of the army. The Gala also contributes to promoting a positive image of the army in Polish society.
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UROCZYSTE WRĘCZENIE BUZDYGANÓW
tradycyjnie jest połączone z koncertami, pokazami i spotkaniami ciekawych ludzi związanych z armią. Impreza przyczynia się również
do promowania pozytywnego wizerunku wojska w społeczeństwie.

PAKIETY
Z okazji tegorocznej gali rozdania nagród „Polski Zbrojnej” – Buzdygany 2017 – naszym Partnerom proponujemy współpracę w ramach
wybranych pakietów:

MECENAS

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

70 tys. zł

30 tys. zł

10 tys. zł

5 tys. zł

Prezentacja
Ścianka
Folder
Zaproszenie
Upominek
Stoisko
Roll-up
Sprzęt
Nagroda Mecenasa

Prezentacja
Ścianka
Folder

– umieszczenie logotypu podczas oficjalnej prezentacji Buzdyganów wyświetlanej w czasie gali
– zamieszczenie logotypu na ściance Buzdyganów
– reklama w oficjalnym folderze gali „Laureaci Buzdyganów 2017”; mecenas gali zostanie dodatkowo
wyróżniony na okładce

Upominek

– zestaw pocztówek patriotycznych w eleganckim pudełku; logotypy mecenasa i partnera złotego
na pudełku oraz dla mecenasa możliwość dołączenia pocztówki mecenasa

Zaproszenie
Stoisko

– umieszczenie logotypu na zaproszeniu na galę
– możliwość zaprezentowania materiałów reklamowych i produktów w strefie wystawienniczej podczas
uroczystości

Roll-up
Sprzęt
Nagroda Mecenasa

– możliwość wystawienia dodatkowych roll-upów reklamowych obok sceny
– możliwość wyeksponowania sprzętu przed budynkiem, w którym odbywa się uroczystość
– możliwość wręczenia nagrody własnej na gali Buzdygany 2017
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PACKAGES
This year, on the occasion of Buzdygany 2017 Awards Gala, our Partners can choose from one of the packages below:

PATRON

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BROWN PARTNER

PLN 70,000

PLN 30,000

PLN 10,000

PLN 5,000

Presentation
Pop-Up Wall
Folder
Invitation
Gift
Stand
Roll-up
Equipment
Patron’s Award

Presentation
Pop-up wall
Folder

– logo on the official Buzdygany PowerPoint presentation displayed during the Gala
– logo on Buzdygany pop-up wall
– ad insertion in the official folder with profiles of 2017 Buzdygany Winners; the Patron will additionally
be displayed on the cover

Invitation
Gift

– logo on the Buzdygany Gala invitation
– a set of patriotic postcards in elegant present box; logos of the Patron and Gold Partner on the box;
exclusively for the Patron – possibility to include own postcard

Stand
Roll-up
Equipment
Patron’s Award

– exhibition of marketing materials and products inside the venue (within exhibition zone) during the Gala
– putting up additional rollups in the proximity of the stage
– exhibition of company’s equipment (products) outside the Gala venue
– the possibility to hand the Patron’s own award at the Buzdygany 2017 Gala
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PAMIĄTKOWA
„Kwartalnik Bellona” to jedno z najstarszych polskich czasopism naukowych
o tematyce militarnej, które ukazuje się nieprzerwanie od 1918 roku.
„Księga pamiątkowa Kwartalnika Bellona” to zbiór opublikowanych na przestrzeni tych 100 lat artykułów najznamienitszych autorów, m.in. gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, gen. Stanisława Sosabowskiego, gen. Stanisława Maczka czy
gen. Charlesa de Gaulle’a. „Księga pamiątkowa” przedstawia podróż przez historię pisma, w trakcie której widać zmieniające się tendencje oraz inne czynniki
wpływające na charakter i kierunek pisma.
Wydanie będzie dostępne na uroczystości 100-lecia pisma, na gali Buzdygany
2017, a także udostępnione w formie pdf na stronie internetowej pisma.
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100 Years of Kwartalnik Bellona, February 20, 2018

BELLONA BOOK OF REMEMBRANCE —
100TH ANNIVERSARY OF KWARTALNIK BELLONA
Kwartalnik Bellona is one of the oldest Polish military academic magazine, which has been published continually since 1918. The Book
of Remembrance is a collection of articles published in Kwartalnik Bellona during those 100 years by the most eminent Bellona authors
such as General Tadeusz Jordan-Rozwadowski, General Stanisław Sosabowski, General Stanisław Maczek, General Charles de Gaulle,
etc. Bellona Book of Remembrance is a journey through the history of the magazine which evolved affected by changing tendencies
and other factors.
This edition will be distributed during the ceremony of the 100th Anniversary of Kwartalnik Bellona, the Buzdygany 2017 Gala,
and its digital version will be published in pdf. format at www.kwartalnikbellona.pl

PAKIETY
Z okazji Jubileuszu 100-lecia „Kwartalnika Bellona” – naszym Partnerom proponujemy współpracę w ramach wybranych pakietów:

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

20 tys. zł

5 tys. zł

Prezentacja
Ścianka
Roll-up
Wydanie specjalne
Zaproszenie
Stoisko
Wystawa

40 tys. zł

Prezentacja

– umieszczenie logotypu podczas oficjalnej prezentacji wyświetlanej w czasie uroczystości

Ścianka

– zamieszczenie logotypu na ściance reklamowej

Roll-up

– możliwość wystawienia roll-upu w miejscu uroczystości

Wydanie specjalne
Zaproszenie
Stoisko

– logo na IV okładce wydania specjalnego „Kwartalnika Bellona” (partnerzy wydania)
– umieszczenie logotypu na zaproszeniu na uroczystość
– możliwość zaprezentowania materiałów reklamowych i produktów w strefie wystawienniczej
podczas uroczystości

Wystawa

– logotyp na planszy otwierającej wystawę towarzyszącą uroczystości

100 Years of Kwartalnik Bellona, February 20, 2018

PACKAGES
On the occasion of the 100th Anniversary of Kwartalnik Bellona, our Partners can choose from one of the packages below:

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BROWN PARTNER

PLN 20,000

PLN 5,000

Presentation
Pop-Up Wall
Roll-up
Special Edition
Invitation
Stand
Exhibition

PLN 40,000

Presentation
Pop-up wall
Roll-up
Special Edition
Invitation
Stand

– logo on the official PowerPoint presentation displayed during the ceremony
– logo on a pop-up wall
– putting up a roll-up inside the venue
– logo on the 4th cover of Kwartalnik Bellona’s special edition
– logo on the invitation
– exhibition of marketing materials and products inside the venue (within exhibition zone) during
the ceremony

Exhibition

– logo on the board opening the exhibition during the ceremony
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The
PARTNER
earns trust and respect in defense industry and in the army,
and is recognized as one who cares for Poland’s security

appreciates the amazing people working for the army’s good

earns the image of a company respecting the tradition of the Polish Army

creates the brand’s identity in new environment
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B u z d y g a n y ?

Marka
PARTNER
zyskuje zaufanie i szacunek w branży przemysłu obronnego oraz w środowisku wojskowym jako podmiot,
dla którego ważne jest bezpieczeństwo kraju

docenia osobowości działające na rzecz polskiej armii

zyskuje wizerunek firmy szanującej tradycje Wojska Polskiego

jawi się jako firma otwarta na ciekawe inicjatywy

kreuje swoją tożsamość w nowym otoczeniu

Nasze

TRADYCJE
wydawnicze sięgają 100 lat. Choć przywiązujemy do nich wielką wagę, w codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i specjalistyczną wiedzę naszych
dziennikarzy, dzięki czemu niezmiennie dostarczamy czytelnikom analitycznych
informacji o Wojsku Polskim, w różnej formie – od dziennika internetowego
po pisma naukowe. Zajmujemy się też działalnością na rzecz instytucji i partnerów biznesowych. Organizujemy profesjonalne konferencje, eventy promocyjne,
kampanie reklamowe. Jesteśmy przygotowani do świadczenia usług graficznych,
dziennikarskich, fotograficznych i redakcyjnych.

Pismo polskich żołnierzy i miłośników militariów. Comiesięczna dawka rzetelnych informacji z życia wojska, reportaże z poligonów, misji, dyskusje z udziałem
najlepszych ekspertów, a także porady prawne. Różne oblicza armii w jednym wydawnictwie.
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OUR PUBLISHING TRADITIONS
are over 100 years old. Although we attach great value to these traditions, in our
everyday work we use modern tools and take advantage of our journalists’ specialist
knowledge. We thus invariably present to our readers reliable information about the
Polish Armed Forces in many different forms — from a news website to a paper academic quarterly magazine. We offer a range of activities covered in WIW’s business
profile to institutions and our business partners. Our team guarantees complex and
professional management of events, conferences, seminars or promotional campaigns. Our services include activities in graphic design, journalism, photography and
publishing.

Military monthly magazine for soldiers and fans of the army. Every month, they
get a new portion of reliable information about army life, reports from military
training fields, expert discussions, and even some legal advice. In other words, the
army’s different faces in one publication.

Wojskowy In sty tut Wy daw nic zy (Military Pu blish ing Institu te)
Alej e Je ro zol imskie 97, 00-909 War szawa, tel. +48 261 845 365, e-m ail: sekretariat@zbrojni.pl
W y dział Mar ketin g u i Promoc ji ( Marketing and Advertising D epartm ent)
tel . +48 261 845 180, e-m ail: reklam a@zbrojni.pl

