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adne wyróżnienia w Wojsku Polskim nie budziły dotychczas tak dużych emocji, mobilizacji zainteresowanych i zaangażowania w typowaniu kandydatów, a na końcu wzruszeń i radości podczas dorocznej gali. Prawdę mówiąc, nie przypuszczaliśmy, że tak będzie, kiedy przed dwudziestu laty ogłaszaliśmy narodziny nowej, honorowej przecież tylko nagrody,
którą wymyślił ówczesny szef miesięcznika „Żołnierz Polski”, a później tygodnika „Polska Zbrojna” – redaktor Ireneusz Czyżewski. Buzdygany tak już zadomowiły się w naszych siłach zbrojnych, że bywają określane mianem wojskowych Oskarów.
Repliki XVI-wiecznej broni trafiają od dwudziestu lat do najlepszych oficerów i podoficerów, znanych polityków, wybitnych
dziennikarzy, rzutkich przemysłowców oraz sympatyków i miłośników wojska. Słowem – do ludzi przebojowych, o nieszablonowych pomysłach i życiorysach, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej armii. Niezmiennie wychodzimy z założenia,
że Buzdygany, w przeciwieństwie do wielu innych plebiscytów i konkursów, nie są nagrodą za całokształt czy zwieńczeniem zawodowej drogi. Laureaci dostają je za to, co zrobili, co robią i na pewno jeszcze zrobią dla armii. O trafności wielu
wyborów świadczą późniejsze losy nagrodzonych. Prawie każdy osiągał wyższe, a nawet najwyższe szczeble kariery:
żołnierze – awanse na naramiennikach, z generalskimi włącznie, politycy – wysokie urzędy w państwie, uczeni – tytuły
profesorskie.
W tym albumie prezentujemy sylwetki 144 laureatów wyróżnionych w ciągu dwudziestu lat przyznawania Buzdyganów.
Niestety, nie wszystkim było dane dożyć naszego jubileuszu.
Historia Buzdyganów to odzwierciedlenie oblicza polskiej armii.
W o j ci e ch
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o far, no award in the Polish Armed Forces has evoked so much enthusiasm, mobilization and emotional commitment
in the process of selecting candidates, and finally – happiness and overwhelming emotions during the Buzdygany
Awards Gala. Frankly speaking, we had never thought that it would end up this way, when 20 years ago we decided to
announce the birth of our new – after all quite prestigious – award. Buzdygany Awards were initiated by Ireneusz
Czyżewski, the then Editor-in-Chief of Żołnierz Polski (a monthly), which later became Polska Zbrojna (a weekly).
Buzdygany Awards have got so incorporated into our armed forces that they are sometimes called “Military Oscars”.
Buzdygany, which are the replicas of the 16th-century mace, for twenty years have been awarded to the best officers and
non-commissioned officers, popular politicians, outstanding journalists, enterprising businessmen, and the fans and lovers
of the army. In other words – to those who are adventurous, who break with stereotypes, who have original ideas for life and
unique resumes, and finally – who contribute to the growth of the Polish Armed Forces. We invariably assume that Buzdygany
Awards, contrary to many other awards, are not granted for lifetime achievements or as a crowning of one’s career. Buzdygany
Laureates are awarded for what they did, what they do and what they certainly will do for the army in the future. After those
past 20 years, we now know we were right in our choice of Laureates. Almost all of them would climb up the ladder of their
careers: soldiers would get promoted to higher ranks (including general ones), politicians would hold the highest
governmental and state administration positions, and scientists and academics – would earn the title of a professor.
The Buzdygany Awards album presents the profiles of 144 laureates awarded throughout those 20 years. Unfortunately,
many of them passed away, and today we can only cherish the memory of them on the occasion of this special anniversary.
The history of Buzdygany Awards mirrors the face of the Polish Armed Forces.
W o j ci e ch
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Wstąpienie Polski do NATO – minister obrony
narodowej Janusz Onyszkiewicz w kwaterze głównej
sojuszu 16 marca 1999 roku.
Poland's access to NATO - Janusz Onyszkiewicz,
Minister of National Defense, in NATO Headquarters.
March 16, 1999
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Za oryginalność analizy problemów sztuki wojennej
Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej
W momencie otrzymania wyróżnienia był dyrektorem Departamentu
Systemu Obronnego w MON. Od 2010 roku zarządza Biurem Bezpieczeństwa
Narodowego oraz wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
For unique analysis of the Issues on the art of war
Brigadier General (Ret.) Stanisław Koziej, Prof.
He received his award as the Director of the Defense System Department
at the Ministry of National Defense. Since 2010, he has been managing
the National Security Bureau (BBN) and has been a member of the National
Security Council.

8

Za skuteczność i przyszłościowy styl dowodzenia
Gen. bryg. w st. spocz. dr Włodzimierz Michalski
Został doceniony jako dowódca grupy organizacyjno-przygotowawczej 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. W 1997 roku wyznaczono go
na stanowisko szefa wojsk aeromobilnych, później objął funkcję zastępcy szefa sztabu Wojsk Lądowych.
For effectiveness and prospective style of command
Brigadier General (Ret.) Włodzimierz Michalski, Ph.D.
He was awarded as the Commander of the Organization and
Preparation Group of the 25th Air Cavalry Division. In 1997, he was
appointed to the post of the Chief of the Airmobile Forces, and later
of the Deputy Staff Chief of the Land Forces.

1994
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Za pasję organizowania aktywnego wypoczynku
młodzieży
Płk rez. Stanisław Janowicz
Nagrodę odbierał jako major, zastępca dowódcy 6 Pułku Zmechanizowanego Legionów w Wałczu. Dziesięć lat później został żołnierzem
rezerwy. Jest twórcą i prezesem Wojskowego Stowarzyszenia Sport
– Turystyka – Obronność.
For passion in organizing active recreation for
youngsters
Colonel (Res.) Stanisław Janowicz
He was awarded in the rank of major, and as the Deputy Commander
of the 6th Mechanized Regiment of Legions in Wałcz. Ten years later,
he retired from military service. He is a creator and the President of
the Sports–Tourism–Defense Military Association.

Za inwencję w prezentowaniu problematyki militarno-historycznej
Bogusław Wołoszański
Zasłynął dzięki programowi telewizyjnemu pod tytułem „Sensacje XX wieku”.
Jest autorem scenariusza serialu „Tajemnice twierdzy szyfrów”
oraz prowadzącym program „Skarby Trzeciej Rzeszy”. Nakład jego
książek przekroczył milion egzemplarzy.

Za odwagę publicznego upomnienia się o dobro spraw
nadrzędnych
Waldemar Tkaczyk
Od 1992 roku przez 18 lat pełnił funkcję wójta gminy Kościerzyna. Obecnie
jest radnym powiatu kościerskiego. Zasiada w Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

For creativity in presenting military and historical issues
Bogusław Wołoszański
He became popular for his "Sensacje XX wieku" ("Sensations of the 20th
Century") TV series. He wrote a screenplay for "Tajemnice twierdzy szyfrów"
("The Secrets of Code Fortress") TV series, and he is a presenter in the
"Skarby Trzeciej Rzeszy"("Treasures of the Third Reich") historical
documentary series. His books have sold over a million copies.

For courage in public call for the good of matters of highest
priority
Waldemar Tkaczyk
Starting in 1992, for 18 years he was a mayor of Kościerzyna urban gmina.
Today, he is a councilman in Kościerskie district. He is the member of the
Commission for Budget, Economic Growth and Promotion.
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Minister obrony narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk
gratuluje laureatom Buzdyganów podczas gali w 1994 roku.
Vice Admiral Piotr Kołodziejczyk, Minister of National Defense,
congratulates Buzdygany Awards winners (1994)

1 9 9 4

Za opracowanie i przeprowadzenie unikalnych badań
stanu środowiska
Płk dr hab. inż. Andrzej Spychała
Był komendantem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej, następnie pełnił funkcję zastępcy
jej komendanta. Współtworzył wiele prac i patentów. Był doradcą
ministra obrony ds. fortyfikacji i minerstwa. Zmarł 15 listopada
2005 roku.
For developing and conducting unique research
on environment
Colonel Andrzej Spychała, Ph.D. in Eng.
He was the Commandant (later: the Deputy Commandant) of the
Department of Civil Engineering and Geodesy at the Military
University of Technology (WAT) in Warsaw. He was a co-creator of
many works and patents. He died on November 15, 2005.
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Za promocję możliwości wytwórczych polskiego
przemysłu zbrojeniowego
Roman Musiał
Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów pierwszego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Przez wiele
lat wspierał firmy związane z branżą zbrojeniową. Obecnie jest
prezesem inżynierskiego centrum technologicznego Mind Made.
For promotion of production capabilities of
Polish defense industry
Roman Musiał
He is one of the initiators and founding fathers of the first
International Defense Industry Exhibition (MSPO) in Kielce.
For many years, he had supported defense companies. Currently,
he is the Director of Mind Made engineer technological center.

Za styl przełamywania historycznych barier na polu współpracy
wojskowej
Gen. broni Zygmunt Sadowski, gen. William G. Carter III
Uhonorowani za „Cooperative Bridge” („Most współpracy”) – wspólne ćwiczenia państw NATO i starających się o przystąpienie do sojuszu. Obu laureatów
nie ma już w wojsku. Generał Carter odszedł ze służby w 1997 roku, generał
Sadowski zmarł w 2003 roku.
For breaking historical barriers in military cooperation
Lieutenant General Zygmunt Sadowski, General William G. Carter III
They won Buzdygan for NATO Cooperative Bridge Exercise – joint exercise of
NATO states and the states willing to become a part of the Alliance. General
Carter retired from military service in 1997, and General Sadowski died in
2003.
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anizacjami, funkcjonującymi obok Islamskiego Ruchu Uzbekistanu. Po związanej z
wejściem NATO do Afganistanu utracie talibskiego sojusznika i okresie osłabienia
teraz Ruch odbudowuje
struktury w dolinie. A po nieuchronnej
w 2014 roku ewakuacji wojsk sojuszu północnoatlantyckiego z Afganistanu uzbeccy
zbrojni ortodoksi odzyskają „głębię strategiczną” i znów staną się postrache
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Za odwagę wytrawnego żołnierza na dziennikarskich
posterunkach, w tym zwłaszcza za relację z wojny w Czeczenii
Maria Wiernikowska
Wieloletnia korespondentka wojenna Telewizji Polskiej. Przygotowywała
materiały z Jugosławii, Czeczenii, Rosji, Bośni i Hercegowiny,
a także z Afganistanu. Duża popularnością cieszyły się jej reportaże
z powodzi w 1997 roku.
For Courage of experienced soldier in her journalist work,
particularly for her reports on war in Chechnya
Maria Wiernikowska
A Polish TV war correspondent for many years; she would cover stories from
war zones in Chechnya, Russia, Bosnia and Herzegovina, and Afghanistan.
In 1997, her reports on the flood in Poland were also widely appreciated.

Za niekonwencjonalny wkład w kształtowanie wizerunku
Wojska
Polskiego
anizacjami,
funkcjonującymi obok IslamPpłk rez. Robert Strzelecki
skiego
Ruchu
Uzbekistanu. Po związanej z
Był wykładowcą w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,
wejściem
doGeneralnym
Afganistanu
utracie
tapóźniej
służył wNATO
Sztabie
Wojska
Polskiego.
Był rzecznilibskiego
sojusznika
i
okresie
osłabienia
kiem prasowym Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku.
terazroku
Ruch
odbudowuje
W 2006
odszedł
do rezerwy.
Forstruktury
his unconventional
contribution
w dolinie. A po
nieuchronnejto creation of
thewPolish
Forces image
2014 Armed
roku ewakuacji
wojsk sojuszu półLieutenant
Colonel (Res.)z Robert
Strzelecki
nocnoatlantyckiego
Afganistanu
uzbeccy
He was
a teacher
at theodzyskają
Land Forces„głębię
TrainingstrateCenter in Poznań, and
zbrojni
ortodoksi
later worked in the General Staff of the Polish Armed Forces. He was
giczną” i znów staną się postrache
the Press Officer for the Multinational Division Center-South in Iraq.
In 2006, he retired to reserve.

Za pionierskie prace badawcze i kliniczne w dziedzinie
ochrony układu krwiotwórczego
Płk prof. dr hab. Zygmunt Pojda
Przez większość życia zawodowego był związany z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, w którym jest kierownikiem
Pracowni Inżynierii Komórkowej.
For pioneer research, also clinical, in haematopoietic
system protection
Colonel Zygmunt Pojda, Prof.
For most of his professional life, he worked in the Military Institute
of Hygiene and Epidemiology. Currently, he is the Director of the Cell
Engineering Laboratory at the Oncology Center of Maria
Skłodowska-Curie Institute.

15

B U Z D Y G A N Y

Za dowódczy profesjonalizm, odwagę odkrywcy i postawę oficera
dżentelmena w czasie 38 tysięcy mil żeglugi dookoła świata
Kadm. dr inż. Czesław Dyrcz
Gdy został uhonorowany Buzdyganem, dowodził w stopniu komandora
ORP „Iskra”. Od 2007 roku jest rektorem-komendantem Akademii Marynarki
Wojennej, a od 2010 roku pełni funkcję zastępcy dowódcy 3 Flotylli Okrętów.
Pod żaglami dwukrotnie opłynął świat.
For professionalism in commanding, courage of explorer and
attitude of gentleman officer during 38 thousand miles
of sailing around the world
Rear Admiral Czesław Dyrcz, Ph.D. in Eng.
When he was awarded, he was in the rank of captain (Navy) and commanded
the ORP Iskra ship. Since 2007, he has been the Rector–Commandant of the
Polish Naval Academy, and since 2010 – the Deputy Commander of the 3rd
Ship Flotilla. He has sailed around the world twice.
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Za skuteczność w dowodzeniu w warunkach
zagrożenia wojennego oraz kształtowanie
wizerunku oficera WP za granicą
Gen. dyw. w st. spocz. Jan Kempara
Gdy otrzymywał wyróżnienie, jeszcze w stopniu pułkownika,
był szefem sztabu 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Później zajmował wiele eksponowanych stanowisk, w tym – jako ostatnie
– zastępcy dowódcy Korpusu Międzynarodowego w Grecji.
For commanding efficiency in conditions of war threat
and for shaping Polish officer image abroad
Major General (Ret.) Jan Kempara
In 1996, he was a colonel, and the Staff Chief of the 6th Air Assault
Brigade. Later on, he held many prominent positions, including –
most recently – the one of the Deputy Commander of International
Corps in Greece.

1996

1 9 9 6
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Za niekonwencjonalny styl dowodzenia i kreowanie atmosfery
„wojska nowych czasów”
Płk Andrzej Cygan
Był dowódcą 8 Lęborskiego Batalionu Rozpoznawczego oraz 20 Bartoszyckiej
Brygady Zmechanizowanej, a także zastępcą komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Obecnie jest na emeryturze.

18

For unconventional style of command and creating
atmosphere of “the army of new times”
Colonel Andrzej Cygan
He was the Commander of the 8th Lębork Reconnaissance Battalion and the
20th Bartoszyce Mechanized Brigade, and the Deputy Commandant of the
Land Forces Military Academy in Wrocław. He is now on retirement.

Za nowy styl upowszechniania wiedzy
i praktyki obronnej
Roman Kasprowicz
Był komendantem Centralnego Ośrodka Łączności Głównej Kwatery
ZHP w Łosicach. Pracuje z młodzieżą w Harcerskim Klubie Łączności. Utworzył grupę łączności kryzysowej w ramach Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łosicach.
For new style in distributing defense knowledge
and practice
Roman Kasprowicz
He was the Commandant of the Liaison Center for the Polish
Scouting and Guiding Association (ZHP) Headquarters in Łosice. He
works with young people in the Scouting Liaison Club. He created a
crisis liaison group within the Volunteer Fire Department in Łosice.

1 9 9 6

Za oryginalność, wiarygodność i pasję w kreowaniu procesu
przejmowania tradycji orężnych w Wojsku Polskim
Płk nawig. rez. Tadeusz Krząstek
Płk rez. prof. dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz
Prof. dr hab. Grzegorz Nowik
Opracowali rodowody dwustu jednostek Wojska Polskiego, koordynowali przebieg wymiany sztandarów wojskowych, dotarli do środowisk kombatanckich
na całym świecie. Dziś nie są już związani z MON. T. Krząstek wykłada w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, D. Radziwiłłowicz
– w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakładu Historii XX wieku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a G. Nowik pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

For originality, reliability and passion in creating process of
adopting traditions of Polish arms in the Polish Army
Colonel (Res.) Tadeusz Krząstek
Colonel (Res.) Dariusz Radziwiłłowicz, Prof.
Grzegorz Nowik, Prof.
They would trace the lineage of two hundred military units of the Polish Army,
coordinate the process of exchanging military flags, and they would reach
veteran communities around the world. Today, they have no relations with the
MoND. Tadeusz Krząstek teaches at the Center for East European Studies of
Warsaw University, Dariusz Radziwiłowicz – at the Institute of History and
International Relations of the Faculty of History of the 21st Century of the
University of Warmia and Mazury, and Grzegorz Nowik works at the Institute of
Political Studies of the Polish Academy of Sciences.

Za niepowtarzalny wkład w rozwój polskiej myśli
wojskowej, zwłaszcza za książkę „Sztuka tworzenia
przewagi”
Płk w st. spocz. prof. dr Kazimierz Nożko
Wieloletni członek komitetu redakcyjnego „Myśli Wojskowej”. Był
zastępcą komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP, teoretykiem sztuki wojennej. Zmarł w 1998 roku.
For unique contribution to development of Polish
military thought, particularly for his book on the art of
building advantage (“Sztuka tworzenia przewagi”)
Colonel (Ret.) Kazimierz Nożko, Prof.
For many years a member of the editorial committee of “Myśl
Wojskowa” magazine. He was the Deputy Commandant of the
Academy of the General Staff of the Polish Armed Forces, and an art
of war theoretician. He died in 1998.
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Za twórcze zastosowanie techniki laserowej
w diagnostyce i terapii nowotworów
Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Obecny rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej
pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął ponad 30 lat temu.
Buzdygana otrzymał jeszcze jako podpułkownik, będąc już
wtedy związany z warszawską uczelnią.
For creative use of laser technology in diagnostics and
therapy of cancer
Brigadier General Zygmunt Mierczyk, Prof.
Active Rector-Commandant of the Military University of Technology
(WAT); he started his teaching and research and development work
over 30 years ago. He was awarded Buzdygan when he was a
lieutenant colonel, and he already worked for WAT.

1997

1 9 9 7

Za oryginalność, otwartość i tempo w pracy nad „Koncepcją
formowania Dowództwa Wojsk Lądowych”
Gen. broni w st. spocz. dr inż. Józef Flis
Był zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP oraz komendantem-rektorem
Akademii Obrony Narodowej. Od 2007 roku jest żołnierzem rezerwy. Obecnie
pełni funkcję prorektora ds. organizacyjno-programowych Wszechnicy Polskiej
– Szkoły Wyższej w Warszawie.
For originality, open-mindness and fast pace in his work on
Concept of Forming the Land Forces Command
Lieutenant General (Ret.) Józef Flis, Ph.D. in Eng.
He was the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces and the
Rector-Commandant of the National Defense University (AON). In 2007, he
retired to reserve. Today, he is the Pro-Rector for Organization and
Programming in Wszechnica Polska University (WPSW) in Warsaw.

Za pomysłowość i oryginalność w propagowaniu spraw
obronnych na łamach miesięcznika „Komandos”
Andrzej Wojtas
Przez dwie dekady był redaktorem naczelnym „Militarnego
Magazynu Specjalnego Komandos”. Obecnie zasiada w radzie naukowej
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
For creativity and originality in promoting defense
issues on pages of Komandos magazine
Andrzej Wojtas
For two decades, he was the Editor-in-Chief of Komandos magazine
(Militarny Magazyn Specjalny – Military Special Magazine). Today,
he is among the members of the scientific committee
at the Research Center for Security at the University of Lower
Silesia (DSW).
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Za opracowanie nowoczesnego radaru dalekiego zasięgu
Dr inż. Wiesław Klembowski
Nagrodę otrzymał wraz zespołem inżynierów z Przemysłowego Instytutu
Telekomunikacji. Obecnie pracuje jako konsultant w firmie
SAAB Technologies Poland.
For designing advanced long-distance radar
Wiesław Klembowski, Ph.D. in Eng.
He was awarded along with his team of engineers of the Telecommunications
Research Institute (PIT). Currently, he is the consultant for SAAB Technologies
Poland.

B U Z D Y G A N Y

22

Za książkę pod tytułem „O obronie militarnej Polski
przełomu XX i XXI wieku”
Płk rez. prof. dr hab. Józef Marczak
Uczestniczył w opracowywaniu „Koncepcji rozwoju obrony terytorialnej”. Był szefem Katedry Obrony Terytorialnej w Akademii Obrony
Narodowej. Obecnie związany z Instytutem Strategii na Wydziale
Bezpieczeństwa Narodowego.

Za niepowtarzalne walory osobistego przykładu odwagi,
pomysłowości i dowódczego talentu
Gen.anizacjami,
w st. spocz.funkcjonującymi
Mieczysław Bieniek
obok IslamW roku otrzymania wyróżnienia dowodził 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej.
skiego
Ruchu
Uzbekistanu.
Po
związanej z
Był zastępcą dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji w Sojuszniczym
wejściem
NATO do Afganistanu
Dowództwie
Transformacyjnym
NATO wutracie
Norfolk.taW 2014 roku zakończył
libskiego
służbę
w SZRP.sojusznika i okresie osłabienia

For book on military defense of Poland at the break of
20th and 21st century (“O obronie militarnej Polski
przełomu XX I XXI wieku”)
Colonel (Res.) Józef Marczak, Prof.
He worked on “The Concept on Development of Territorial Defense”.
He was the Chief of the Territorial Defense Faculty of the National
Defense University (AON). Currently, he works for the Strategy Institute at the National Security Department.

For unusual bravery, creativity and commanding talent
General
(Ret.)wMieczysław
Bieniek
struktury
dolinie. A po
nieuchronnej
In 1997,
he was
25th
Air Cavalry
w 2014
rokucommanding
ewakuacji the
wojsk
sojuszu
pół-Division. He was the NATO
Deputy
Strategic Commander
for Transformation
in NATO Allied Command
nocnoatlantyckiego
z Afganistanu
uzbeccy
Transformation
in Norfolk.
In 2014,„głębię
he retired
from service in the Polish Armed
zbrojni ortodoksi
odzyskają
strateForces.

teraz Ruch odbudowuje

giczną” i znów staną się postrache

Za książkę pod tytułem „O obronie militarnej Polski
przełomu XX i XXI wieku”
Płk prof. dr hab. Jacek Pawłowski
Był zastępcą dyrektora Departamentu Systemu Obronnego MON, dziekanem
Wydziału Strategiczno-Obronnego oraz wykładowcą na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.
For book on military defense of Poland at the break of 20th and
21st century (“O obronie militarnej Polski przełomu XX I XXI wieku”)
Colonel Jacek Pawłowski, Prof.
He was the Deputy Director of the MoND Defense System Department, the
Dean of the Strategic and Defense Department and a teacher at the National
Security Department of the National Defense University (AON).
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anizacjami, funkcjonującymi obok Islamskiego Ruchu Uzbekistanu. Po związanej z
wejściem NATO do Afganistanu utracie talibskiego sojusznika i okresie osłabienia
teraz Ruch odbudowuje
struktury w dolinie. A po nieuchronnej
w 2014 roku ewakuacji wojsk sojuszu północnoatlantyckiego z Afganistanu uzbeccy
zbrojni ortodoksi odzyskają „głębię strategiczną” i znów staną się postrache
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zbrojni ortodoksi odzyskają „głębię strategiczną” i znów staną się postrache
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wejściem NATO do Afganistanu utracie talibskiego sojusznika i okresie osłabienia
teraz Ruch odbudowuje
struktury w dolinie. A po nieuchronnej
w 2014 roku ewakuacji wojsk sojuszu północnoatlantyckiego z Afganistanu uzbeccy
zbrojni ortodoksi odzyskają „głębię strategiczną” i znów staną się postrache
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Za upór w jednoczeniu środowisk kombatanckich i niestrudzoną
promocję tradycji wojskowej, honoru i patriotyzmu
Kpt. Marek Gajewski
Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego. Był przewodniczącym Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka oraz pomysłodawcą
konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Zmarł w 2012 roku.
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For persistence in integrating veteran communities and for
tireless promotion of military tradition, honor and patriotism
Captain Marek Gajewski
The Home Army soldier, the Warsaw Uprising insurgent. He was the President
of the Association of Veteran Organizations in Płock and an initiator of the
competition – “Life of a Soldier and the History of Polish Arms”. He died
in 2012.

Za determinację w podejmowaniu wyzwań nowej rzeczywistości
wojskowej na morskich akwenach
ORP „Kaszub”
Pierwszy polski okręt przeznaczony do współdziałania z siłami zbrojnymi
państw NATO pod dowództwem kpt. mar. Edwarda Mazurkiewicza. Obecnie
wchodzi w skład dywizjonu okrętów bojowych 3 Flotylli Okrętów. Jego dowódcą
jest kmdr ppor. Zbigniew Konieczny.
For determination in facing challenges of new military reality
on maritime waters
ORP Kaszub ship
The first Polish ship for cooperation with the armed forces of NATO states
under the command of Lieutenant (N) Edward Mazurkiewicz. Today, she is a
part of a battleship division of the 3rd Ship Flotilla. The ship’s commander is
Lieutenant Commander Zbigniew Konieczny.
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Za dowódczy profesjonalizm i charyzmę skutecznego mediatora
w rozwiązywaniu lokalnych konfliktów w Bośni i Hercegowinie
Gen. broni Edward Gruszka
Od stycznia 1997 roku do lipca 1998 dowodził Polskim Batalionem
Sił Stabilizacyjnych w siłach SFOR w Bośni i Hercegowinie.
Obecnie jest szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
For professionalism in commanding and for charismatic mediation
in solving local conflicts in Bosnia and Herzegovina
Lieutenant General Edward Gruszka
From January 1997 to July 1998, he commanded the SFOR Polish Battalion in
Bosnia and Herzegovina. Today, he is the Chief of the Inspectorate for the
Polish Armed Forces Support.

Za udowodnienie, że połączenie autorytetu uczonego z talentem
menedżera jest niezawodną legitymacją dla społeczności
międzynarodowej
Płk rez. prof. dr hab. Eugeniusz Dziuk
Był komendantem Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Już jako cywil kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego.
Obecnie jest konsultantem w Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej.
For proving that combination of scientist’s authority with
manager’s talent is enough for international community
Colonel (Res.) Eugeniusz Dziuk, Prof.
He was the Commandant of the MoND Central Clinical Hospital. After he
retired from military service, he was the Head of the Nuclear Medicine
Department of the Military Institute of Health Services. Today, he is a
consultant in the Endocrinology and Radioisotopic Therapy Department.
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Za piękną kartę dorobku dziennikarskiego, na której talent,
dociekliwość i oryginalny styl zajmują najwięcej miejsca
Marek Matysek
Wiele lat był korespondentem „Radiowego magazynu wojskowego”
emitowanego w Programie 1 Polskiego Radia. Później prowadził przyrodniczą
audycję „Ekoradio”. Obecnie jest rzecznikiem prasowym Polskiego Związku
Łowieckiego.
For beautiful journalist history characterised by his talent,
inquisitiveness and original writing style
Marek Matysek
For many years, he was a correspondent for “Radio Military Magazine” aired in
the Polish Radio Channel One. Later, he would be the host of the radio show on
environmental issues – “Ecoradio”. Currently, he is the Press Officer for the
Polish Hunting Association (PZŁ).
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Za niepokorność i odwagę w burzeniu barier ostrożności
oraz oryginalne metody budowy autorytetu oficera WP
Mjr rez. Arkadiusz Kups
W momencie otrzymania wyróżnienia kapitan Arkadiusz Kups służył
w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. Rok później odszedł do rezerwy i zajął się
realizowaniem różnych przedsięwzięć. Najbardziej znane to cykliczna impreza
Selekcja oraz szkolenia z systemu walki Combat 56.
For being rebellious and daring in tearing down barriers of
precaution and for original methods in building authority of the
Polish Army officer
Major (Res.) Arkadiusz Kups
When he won his Buzdygan, Captain Arkadiusz Kups was a soldier of the 25th Air
Cavalry Division. A year later, he retired to reserve, and began being active in many
other fields. The most popular event organized by Kups every year is Selekcja
(Selection), a military live-action role playing game, and Combat 56 trainings.
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Za pasję i odwagę w przygotowywaniu relacji z najbardziej
niebezpiecznych zakamarków świata objętych konfliktem zbrojnym
Waldemar Milewicz
Korespondent wojenny Telewizji Polskiej. Relacjonował m.in. wydarzenia
z frontu w Bośni i Hercegowinie, Czeczeni, Rwandzie, Kosowie i Somalii.
Był autorem cyklu reportaży pt. „Dziwny jest ten świat”. Zginął w 2004 roku
w Iraku podczas ostrzału z broni maszynowej.
For passion and courage in covering war stories from most
dangerous corners of the world under armed conflict
Waldemar Milewicz
A war correspondent for the Polish Television. He would report from wars in
Bosnia and Herzegovina, Chechnya, Rwanda, Kosovo and Somalia. He was an
author of a documentary series called “Dziwny jest ten świat” (“Strange is This
World”). He was shot by armed gunmen in 2004 in Iraq.
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Za upór w przekonywaniu, że każdy może przyczynić się do
zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, broniąc
swojej małej Ojczyzny
Gen. bryg. w st. spocz. January Komański
Nagrodę otrzymał jako szef Zarządu Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego WP. Dowodził m.in. 6 Dywizją Powietrznodesantową, a po
jej przeorganizowaniu 6 Brygadą Powietrznodesantową.
For stamina in process of convincing others that
everyone can contribute to security of Poland by
defending their own little Homeland
Brigadier General (Ret.) January Komański
He was awarded a Buzdygan when he was the Chief of the Territorial
Defense Directorate of the General Staff of the Polish Armed
Forces. He commanded the 6th Air-Assault (Airborne) Division,
which later became the 6th Air-Assault (Airborne) Brigade.

1999
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Za zapewnienie Polsce „przepustki” do członkostwa w NATO, którą
było utworzenie dostosowanego do sojuszniczych wymogów
Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych (ASOC)
Gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk Pietrzak
Z lotnictwem związany od 60 lat. W 1996 roku zakończył służbę wojskową. Wykładał w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie jest pełnomocnikiem ministra
obrony narodowej ds. budowy i wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych.
For providing Poland “pass” to NATO membership: creating Air
Sovereignty Operations Center (ASOC) based on NATO requirements
Major General (Ret.) Pilot Henryk Pietrzak
In aviation for 60 years; he retired in 1996. He taught at the Military
University of Technology (AON). He is the Commissioner of Defense Minister
for Development and Implementation of Air Sovereignty Operations Center.
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Za wykazanie, iż piloci polscy – dzięki swym talentom,
umiejętnościom i poświęceniu – są w stanie dorównać
najlepszym lotnikom na świecie
Gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel
Buzdyganem uhonorowany jako budzący ogromne nadzieje na przyszłość major, zastępca dowódcy pułku ds. szkolenia w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu. Dziś w stopniu
gen. bryg. dowodzi 1 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego.
For showing that Polish pilots, owing to their talents, skills
and devotion, can be as good as the best pilots in the world
Brigadier General Pilot Tadeusz Mikutel
He was awarded his Buzdygan when he was a major with bright
perspectives for the future, and the Deputy Regiment Commander for
Training in the 7th Bomber Reconnaissance Aviation Regiment in
Powidz. Today, in the rank of brigadier general, he commands
the 1st Tactical Air Wing.
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Za udowodnienie, że służba wojskowa nie musi być wcale
bezbarwna, bo jeśli podchodzi się do niej z pasją, może stać się
prawdziwie męską przygodą
Gen. bryg. Piotr Patalong
Chwilę przed wyróżnieniem awansował z majora na podpułkownika. Dowodził
wówczas 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej. Do niedawna dowódca Wojsk
Specjalnych. Obecnie szef Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
For proving that military service is not so colorless,
because when you are passionate about it, it may become
truly manly adventure
Brigadier General Piotr Patalong
Just before he was awarded, he was promoted to the rank of lieutenant colonel.
He was then the Commander of the 7th Air Cavalry Battalion. Until recently, he was
the Commander of the Special Forces. Today, he is the Chief of the Inspectorate for
the Special Forces of the General Staff of the Branches of the Armed Forces.
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Za udowodnienie, że strategia sztuki wojennej jest wielkim
wyzwaniem intelektualnym i że – wbrew utartym schematom
– można ją przedstawić przystępnie i interesująco
Gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Balcerowicz
Naukowiec, autor wielu publikacji o tematyce obronnej. W chwili uhonorowania nagrodą był komendantem Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii
Obrony Narodowej. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim.
For proving that the art of war strategy is great intellectual
challenge and can be presented in interesting and simple way
Major General (Ret.) Bolesław Balcerowicz
An academic, the author of many publications on defense issues. When he
won the award, he was the Commandant of the Strategic and Defense Faculty
of the National Defense University (AON). Currently, he is the professor at the
University of Warsaw (UW).
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Za upór w przekonaniu, iż małe może być piękne, a obrona małych
Ojczyzn to nie przejaw zaściankowości, lecz także nowatorskie
rozwiązanie, które wzmacnia bezpieczeństwo Rzeczypospolitej
i skuteczność NATO
Płk rez. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Uczestniczył w tworzeniu systemu obrony terytorialnej, w której to tematyce
jest ekspertem. Obecnie jest profesorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
For persistence in believing that small can be beautiful,
and that defending our little Homelands is not sign of
provincialism but rather innovative solution which enforces
security of Poland and NATO effectiveness
Colonel (Res.) Ryszard Jakubczak, Prof.
He participated in creating the system of territorial defense which he is an
expert on. Today he is a professor at the Police Academy (WSP) in Szczytno.
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Za upór w karczowaniu dżungli normalizacyjnej, dzięki
czemu to, co w NATO, oznacza już to samo, co w Polsce
Płk w st. spocz. Marian Pławiak
Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości. Zainicjował prace nad
utworzeniem systemu oceny zgodności wyrobów. Był dyrektorem Wojskowego Biura Standaryzacji, Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
For stamina in rooting out jungle of normalization which
resulted in standardization of NATO and Polish norms
Colonel (Ret.) Marian Pławiak
The laureate of the Polish Honorable Quality Award. He initiated
the work on creating a system for product capability assessment.
He was the Director of the Military Standardization Bureau, the
Bureau of Military Normalization Service, and the Military Center for
Normalization, Quality and Codification.

2000
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Za to, że choć został zmuszony do zdjęcia munduru, nie obraził się
i nadal przysparza wojsku młodzieży, dla której patriotyzm
i gotowość do obrony Ojczyzny nie są pustymi frazesami
St. sierż. rez. hcm. Jan Kusek
Były żołnierz 62 Kompanii Specjalnej, założyciel Harcerskiego Klubu Lotniczego „Trawers”. Dziś związany ze strażą pożarną – jest komendantem Jednostki
Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi.
For the fact that although he once had to retire from military
service, he never turned his back on the army, and still
encourages young people, for whom patriotism and will to defend
their Homeland is not just shallow cliché, to join the army
Staff Seargent (Res.) Scoutmaster Jan Kusek
A former soldier of the 62nd Special Company, and a founding father of the
Trawers Scout Air Club. Today, he is the Commandant of the Search and Rescue Unit of the Fire Brigade in Złotoryja.
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Za wykazanie, że żołnierze polscy – dzięki swym talentom,
umiejętnościom i poświęceniu – mogą być stawiani za wzór
innym
Płk dypl. rez. Zbigniew Wójt
Był zastępcą szefa wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Dowodził 1 Brzeską Brygadą Saperów i 10 Brygadą Kawalerii
Pancernej. W 11 Dywizji Kawalerii Pancernej był szefem sztabu.
Obecnie jest żołnierzem rezerwy.
For proving that Polish soldiers – owing to his talents,
skills and sacrifice – can be role-models for others
Colonel (Res.) Zbigniew Wójt
He was the Deputy Chief of the Engineering Forces of the Silesian
Military District. He commanded the 1st Brzesko Engineer Brigade
and the 10th Armored Cavalry Brigade. He was the Staff Chief of the
11th Armored Cavalry Division. He retired to reserve.

B U Z D Y G A N Y
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Za mówienie prawdy, choć bywa ona bolesna,
za konsekwencję i przeciwstawianie się utartym schematom
Gen. broni w st. spocz. Edward Pietrzyk
W latach 2000–2006 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2007 roku
mianowany polskim ambasadorem w Iraku, gdzie został ciężko
ranny w zamachu terrorystycznym. Od listopada 2009 do końca
2013 roku był ambasadorem w Korei Północnej.
For telling the truth, however painful, and for
consistency and breaking with traditional ways
of doing things
Lieutenant General (Ret.) Edward Pietrzyk
During 2000–2006, he was the Land Forces Commander. In 2007,
he was appointed the Polish ambassador in Iraq where he was
heavily wounded in a terrorist attack. From November of 2009 to
the end of 2013, he was the Polish ambassador in North Korea.
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Za niepozorność, pod którą tak naprawdę kryje się ogromna
konsekwencja, skuteczność i odpowiedzialność, ale ze szczyptą
kawaleryjskiej fantazji
Gen. dyw. rez. Roman Polko
Uhonorowany został jako dowódca GROM-u. Teraz koncentruje się na wykorzystaniu wiedzy wojskowej w świecie biznesu. Wykłada na uczelniach wyższych
oraz pisze książki, opublikował m.in. pozycję pt. „RozGROMić konkurencję”.
For modesty which in fact hides enormous persistence,
effectiveness and responsibility, though still with a note of
fanciness
Major General (Res.) Roman Polko
At the moment of award, he was the Commander of the Operational Maneuver
Response Group (GROM). Currently, he concentrates on how to apply military
knowledge in the world of business. He gives academic lectures and write
books – one of them is “RozGROMić konkurencję”.

Od 2003 roku Polski Kontyngent Wojskowy
prowadził działania w Iraku.
Polish Military Contingent was deployed
in Iraq from 2003.

BUZDYGANY

2001–2010
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Za okazanie sojuszniczej solidarności, która przypomina
o obowiązkach, ale i służy pomocnym ramieniem
Edgar Buckley
Pracował w brytyjskim ministerstwie obrony. W latach 1999–2003 był zastępcą sekretarza generalnego NATO ds. planowania obronnego i operacji. Pełnił
także funkcję wiceprezesa firmy Thales oraz dyrektora Thales-Raytheon
Systems Company.
For showing solidarity of ally, which reminds about duties, but
also provides assistance
Edgar Buckley
He worked in the British Ministry of Defense. During 1999–2003, he was the
NATO Deputy Secretary General for Defense Planning and Operations. He was
the Vice-President of Thales and the Director of Thales-Raytheon Systems
Company.
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Za sformowanie z trzech żywiołów – litewskiego, polskiego
i ukraińskiego – jednostki, która w trudnych warunkach operacji
kosowskiej mogła być stawiana za wzór innym
Gen. bryg. Bogdan Tworkowski
Uhonorowany jeszcze w stopniu podpułkownika jako dowódca Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych. Później dowodził między innymi 6 Brygadą
Powietrznodesantową. Obecnie jest zastępcą szefa Sztabu ds. Wsparcia
w Dowództwie Sił Lądowych NATO w Izmirze.
For combining three elements: Lithuanian, Polish and Ukrainian
into one unit which in difficult conditions of Kosovo operation
was still role-model for others
Brigadier General Bogdan Tworkowski
He was awarded when he was lieutenant colonel and the Commander of the
Polish-Ukrainian Peace Force Battalion. Later, he would command (among
others) the 6th Air-Assault (Airborne) Brigade. Today, he is the Deputy Staff
Chief for Support in the NATO Land Forces Command in Izmir.
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Za determinację w budowaniu konsensusu społecznego
i politycznego wokół spraw obronności, ale też za odwagę
w podejmowaniu decyzji nie zawsze popularnych, lecz niestety
koniecznych
Bronisław Komorowski
Obecnego prezydenta Rzeczypospolitej nie trzeba przedstawiać. Z wykształcenia historyk. Ze sprawami obronności państwa związany od wielu lat. Buzdyganem został nagrodzony jako minister obrony narodowej.
For determination in building social and political consensus
around defense issues, but also for courage in making decisions
not always popular with the public, but unfortunately necessary
Bronisław Komorowski
The sitting President of the Republic of Poland. A historian by education. For
many years, he has been dealing with state defense affairs. He won Buzdygan
when he was the Polish Minister of National Defense.
Za wrażliwość, która wbrew dominującym stereotypom pozwala
spojrzeć na żołnierzy obiektywnie, a nawet z nutką życzliwości
Barbara Bilińska-Kępa
Choć odbierała nagrodę jako zastępca dyrektora Programu 2 TVP do spraw
programowych, została wyróżniona za wieloletnią pracę w Redakcji Wojskowej
Programu 1. Obecnie jest dyrektorem Biura Handlu TVP.
For sensibility which disturbs our stereotypes of how we perceive
soldiers so we can look at them from different – objective –
perspective, or even with a note of kindness
Barbara Bilińska-Kępa
Although she won her Buzdygan when she was the Deputy Director of the
Polish Television Channel Two for Programming, she was actually awarded for
her many years of work for the Channel One Military Editorial Office. Currently,
she is the Director of the Polish Television Sales Office.
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Za nieuleganie wygodnym schematom, co pozwoliło mu na rozstanie
z ciężką kawalerią pancerną i tworzenie nie tylko znacznie lżejszej
– powietrznej, lecz na dodatek prawdziwie elitarnej
Gen. broni Tadeusz Buk
Był zastępcą dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Później dowodził m.in.
1 Dywizją Zmechanizowaną, IX zmianą PKW i Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. Zginął jako dowódca Wojsk Lądowych w katastrofie Tu-154.
For not choosing easy way out which helped him to leave heavy
armored cavalry to create not only lighter one – air cavalry – but
also truly elite one
Lieutenant General Tadeusz Buk
He was the Deputy Commander of the 25th Air Cavalry Brigade. Later, he would
command other units, some of them were: 1st Mechanized Division, 9th Rotation
of the Polish Military Contingent, and the Multinational Division Center-South. He
was the Commander of the Land Forces when he died in Tu-154 air crash.
Za nową logikę w logistyce, pozwalającą wierzyć,
że możliwe jest oszczędzanie niekoniecznie tylko przez
zaciskanie pasa
Płk rez. Roman Szpak
Jako szef służb materiałowych Dowództwa Wojsk Lądowych zainicjował przekazywanie żywienia żołnierzy firmom cywilnym. Obecnie wykłada na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.
For new logic in logistics which led us to believe that
it is actually possible to make some savings not
necessarily by tightening our belts
Colonel (Res.) Roman Szpak
As the Chief of Services for Material and Assets in the Land Forces
Command, he initiated the idea that catering for soldiers should be
provided by civil companies. Today, he teaches at the Faculty of
Mechanics of the Military University of Technology (WAT).
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Za odniesienie zwycięstwa nad plagą robactwa, perfidią
klimatu i czarem żołnierskiej kuchni, co umożliwiło
normalne wykonanie zadań bojowych w Afganistanie
Gen. bryg. Marek Mecherzyński
Gdy dostał Buzdygana, dowodził w stopniu podpułkownika Polskim
Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie w czasie operacji „Trwała
wolność”. Dziś jako generał stoi na czele 12 Dywizji Zmechanizowanej.
For victory over bugs, treachery of climate, and charm
of military cuisine which allowed for proper
conduct of combat tasks in Afghanistan
Brigadier General Marek Mecherzyński
When he was awarded, he was in the rank of lieutenant colonel and
the Commander of the Polish Military Contingent in Afghanistan
during Operation Enduring Freedom. Today – in the rank of general –
he commands the 12th Mechanized Division.
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Za nieuleganie aktualnej modzie, wedle której czołgi to przeżytek,
i dowiedzenie, że mogą one zbliżyć nas do sojuszu, a na pewno
do sąsiada
Gen. dyw. Bogusław Samol
W momencie przyznania wyróżnienia dowodził żołnierzami 10 Brygady
Pancernej. Później był dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Dowodzi Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim.

For not giving in to current trends saying that tanks are passé,
and for proving that they may even bring us closer to NATO, and
certainly closer to our neighbor
Major General Bogusław Samol
In 2002, he commanded the 10th Armored Brigade. Later, he was the
Commander of the 16th Pomeranian Mechanized Division. Today, he
commands Multinational Corps Northeast.
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Za ciekawość wojska, która pozwala mu dostrzec
i pokazać, że w koszarach toczy się takie samo życie
jak wszędzie, tylko w innych dekoracjach
Stanisław Wolny
Głos redaktora Stanisława Wolnego zna cała Polska. Przez wiele lat
komentował uroczystości państwowe, wojskowe i patriotyczne.
Obecnie jest szefem firmy zajmującej się produkcją filmową.
For his interest in the military and for showing us that in
military barracks life goes on just like everywhere else –
it is simply decorations that are somewhat different
Stanisław Wolny
Everybody in Poland would recognize the voice of Stanisław Wolny.
For many years, he had been commenting official national, military
and patriotic event. At present, he is in charge of a film production
company.
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Za końskie zdrowie, które pozwoliło mu, niekiedy wbrew woli
współczesnych, ale zgodnie z logiką dziejów, przywrócić
Rzeczypospolitej kawaleryjskie tradycje
Roman Jagieliński
Był szefem Polskiego Związku Jeździeckiego. Zajmował się polityką, działał
w Polskim Związku Łowieckim. Jest jednym z organizatorów dożynek prezydenckich. Obecnie zarządza Grupą Producentów Owoców.
For his health of steel which allowed him, sometimes against will
of his contemporaries but in accordance with logic of history, to
bring cavalry traditions back to Poland
Roman Jagieliński
He was the President of the Polish Equestrian Federation (PZJ). He was active
in politics and in the Polish Hunting Association (PZŁ). He is among
the organizers of the Presidential Harvest Festival. At present, he manages
the Group of Fruit Producers.
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Za udowodnienie, iż wojsko może funkcjonować bez pieniędzy
i do tego oszczędnie
Gen. dyw. w st. spocz. Marcin Krzywoszyński
Buzdygana otrzymał jako dyrektor Departamentu Budżetowego MON. Funkcję
tę pełnił przez dziewięć lat. Obecnie jest doradcą Zarządu Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich.
For proving that the army can function without money
and do it quite economically
Major General (Ret.) Marcin Krzywoszyński
He won a Buzdygan when he was the Director of the MoND Budget Department
(for nine years). Currently, he is a consultant for the Board of the Military
Mechanical Works in Siemianowice Śląskie.

Za niestrudzoną inwencję w wymyślaniu nowych wzorów
i typów „bombek”, co wprawia w nieskrywany zachwyt
ludzi wojska
Lesław Flis
Nagrodę otrzymał jako dyrektor ds. produkcji specjalnej i rozwoju
Zakładów Metalowych Dezamet w Nowej Dębie. Zmarł przed sześcioma laty. Do ostatnich dni był związany z tą firmą.
For unwearying invention in inventing new models
and types of “little bombs” which makes all military
people delighted at the very idea
Lesław Flis
He was awarded as the Director for Special Production and
Development at Dezamet Metal Works. He died six years ago.
He worked for this company until his last days.
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Za nieudawanie ważnej persony, ale po prostu bycie ważną personą
Andrzej Towpik
Pierwszy polski stały przedstawiciel przy NATO. Obecnie przewodniczący
Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (United
Nations Association – Poland).
For not pretending to be VIP, but simply being VIP
Andrzej Towpik
The first Polish permanent representative to NATO. Currently, he is the
President of the Program Council of the United Nations Association – Poland.
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Za posłuchanie się Matki Chrzestnej, która prosiła, aby
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, pływając po morzach świata,
rozsławiał imię polskiego marynarza i polskiego stoczniowca
Kmdr por. Grzegorz Okuljar
Nagrodzony w momencie, gdy dowodził ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”
podczas służby na wodach Zatoki Perskiej. W 2013 roku został mianowany dowódcą 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. Funkcję tę pełni do dziś.
For listening to his godmother and her wish that Polish ship – ORP
Kontradmiral Xawery Czernicki – sails world seas, glorifying
fame and name of Polish sailor and shipbuilder
Commander Grzegorz Okuljar
He was awarded when he was commanding ORP Kontradmirał Xawery
Czernicki during his service on the Persian Gulf waters. In 2013, he was
appointed the Commander of the 2nd Transport-Mine Ship Squadron, which
he has been commanding until today.
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Za opanowanie sztuki pilotażu, która umożliwia robienie
na biało-czerwonych Iskrach ewolucji zapierających dech
w piersiach
Płk rez. pil. Jerzy Leń
Przez długie lata był liderem Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”.
W 2012 roku odszedł do rezerwy. Obecnie jest członkiem zespołu Polskie Legendy Lotnictwa, pracuje również jako pilot-instruktor w Dęblinie.
For mastering pilot skills to perfection which makes his
performance on red and white Iskry aircraft take our breath away
Colonel (Res.) Pilot Jerzy Leń
For many years, he was the leader of the Red and White Iskry Aerobatic Team.
In 2012, he retired to reserve. Today, he is the member of the Polish Aviation
Legends team and works as a pilot instructor in Dęblin.
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Za odwagę snucia marzeń, pozwalającą na kreślenie wizji armii,
które może nigdy się nie ziszczą, ale – na przekór skrzeczącej
niekiedy rzeczywistości – dają nadzieję
Gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
Otrzymał wyróżnienie w tym samym roku, w którym został mianowany pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP. Tam też zakończył dziesięć lat
później swoją służbę jako pierwszy żołnierz RP.
For courage to have dreams and such visions of the army
which may never come true but which – sometimes against
reality – give hope
General (Ret.) Mieczysław Cieniuch
He was awarded in the year of his appointment to the First Deputy Chief of the
General Staff of the Polish Armed Forces. He had been the first soldier of
Poland for the next ten years until he retired.
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Za udowodnienie, że wojsko też może być naszym towarem
eksportowym, zasługującym na znak jakości Teraz Polska
Ppłk rez. Piotr Ząbkowski
Nagrodę odebrał jako dowódca 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów,
wchodzącego w skład 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Po
odejściu z wojska prowadził działalność gospodarczą w kraju. Teraz mieszka
we Francji.
For proving that the army can also be our export product,
worthy of quality label of Teraz Polska
Lieutenant Colonel (Res.) Piotr Ząbkowski
He was awarded when he was the Commander of the 10th Mechanized
Battalion of Dragoons of the 10th Armored Cavalry Brigade in Świętoszów.
After he retired from military service, he ran his own company. Today, he lives
in France.
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Za zapalenie światełka, którego blask pozwala ujrzeć wojsko
na ekranie telewizyjnym takim, jakim jest ono naprawdę
Ryszard Pacławski
Był naczelnikiem ZHP, ale nagrodę odebrał jako szef Programu 3 TVP. Później
zasiadał w Zarządzie Telewizji Polskiej, następnie był członkiem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Obecnie pracuje w branży energetyki odnawialnej.
For light which helps us see the army on TV screen
just as it really is
Ryszard Pacławski
He was the Chief of the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP), but he
received his award as the Chief of the Polish Television Channel Three. Later,
he was the Member of the Management Board of the Polish Television, then
the Member of the Board of PSE S.A. Currently, he works in the renewable
energy sources sector.
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Za odwagę w przełamywaniu barier, które – jak się
okazuje – najczęściej są w naszych głowach
Kmdr por. Dorota Stachura
W 2004 roku służyła jako szef sekcji współpracy cywilno-wojskowej
CIMIC podczas II zmiany PKW w Iraku. Obecnie jest zastępcą
attaché obrony i morskiego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Za gwarancję, że w każdych warunkach, nawet ekstremalnych,
ktoś do żołnierza zawsze zagada
Andrzej Siezieniewski
Dziennikarz, który od przeszło 40 lat jest związany z Polskim Radiem. W latach
2002–2006 pełnił funkcję prezesa zarządu tej instytucji. Na to stanowisko
powrócił w 2011 roku.

For courage in overcoming obstacles which – as it turns
out – are usually only in our heads
Commander Dorota Stachura
In 2004, she was the Chief of the Civil-Military Cooperation (CIMIC)
Section during the 2nd Rotation of the Polish Military Contingent in
Iraq. Currently, she is the Deputy Navy and Defense Attaché in the
Embassy of the Republic of Poland in Washington.

For guarantee that in every conditions, even those extreme ones,
soldier will always have somebody to talk to
Andrzej Siezieniewski
A journalist who for 40 years has worked for Polish Radio. During 2002–2006,
he was the Polish Radio President of the Board. He then returned to take
the post again in 2011.
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Za nowe pomysły na ulżenie żołnierskiej doli
Gen. bryg. rez. Kazimierz Jaklewicz
Do historii wojska przejdzie jako dowódca, który w 2003 roku
rozpoczął w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej
w Międzyrzeczu proces formowania pierwszego w armii
batalionu zawodowego. Obecnie jest w rezerwie.
For new ideas on making soldier’s life easier
Brigadier General (Res.) Kazimierz Jaklewicz
He will be remembered as the commander who in 2003 launched in
the 17th Wielkopolska Mechanized Brigade in Międzyrzecze the first
in the Polish army professional battalion. He has recently retired to
reserve.

Za stworzenie od podstaw ordynariatu polowego
i otwarcia dla kościoła bram koszar
Abp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź
26 sierpnia 2004 roku Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji
warszawsko-praskiej. Wcześniej przez 13 lat był biskupem polowym
Wojska Polskiego. Od 2008 roku jest metropolitą gdańskim.
For creating from scratch field ordinariate and
opening barracks gates to the church
Archbishop Major General Sławoj Leszek Głódź
On August 26, 2004 John Paul II ordained him the Bishop of Warsaw-Prague
Diocese. Previously, for 13 years he was the Field Bishop of the Polish Armed
Forces. Since 2008, he has been the Metropolitan Bishop of Gdańsk.
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Za uporczywe próby dowiedzenia, że wojsko może być
lepiej dowodzone, jeśli zastąpi się dowódców
Dr inż. Roman Dufrene
W latach 1991–2006 był dyrektorem Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji. Spółka działa teraz pod nazwą Bumar Elektronika. Pełni w niej funkcję eksperta w Biurze Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej.
For unrelenting attempts to prove that the army can be
better commanded when commanders are replaced
Roman Dufrene, Ph.D. in Eng.
During 1991–2006, he was the Director of the Telecommunications
Research Institute (PIT), which has recently changed its name to
Bumar Elektronika. Today, he is an expert in the Bureau of the Air
Defense and Anti-Aircraft Systems.
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Za niestrudzoną inwencję w kreśleniu kolejnych planów,
bez gwarancji, że komukolwiek się spodobają
Gen. bryg. w st. spocz. Stefan Czmur
Gdy jako pułkownik otrzymywał nagrodę, był szefem Zarządu Planowania
Rozwoju Sił Zbrojnych SGWP. Zakończył służbę w stopniu generała brygady.
Obecnie jest ambasadorem RP w Norwegii i Islandii.
For never-ending creativity in making yet new plans without any
guarantee that they will be approved
Brigadier General (Ret.) Stefan Czmur
He was awarded when in the rank of colonel and as the Chief of the Directorate
for Development Planning of the General Staff of the Polish Armed Forces.
He retired from active military service as brigade general. Currently,
he is a Polish ambassador in Norway and Iceland.
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Za zweryfikowaną w walce odwagę żołnierza
i profesjonalizm dowódcy
Gen. bryg. Jerzy Gut
Gdy został wyróżniony Buzdyganem, był szefem szkolenia
6 Brygady Powietrznodesantowej. Dowodził też grupą bojową
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Obecnie jest
szefem nowo sformowanego Centrum Operacji Specjalnych.

2005

For battlefield-tested courage of soldier
and professionalism of commander
Brigadier General Jerzy Gut
When he won his Buzdygan, he was the Chief for Training in the
6th Air Assault (Aiborne) Brigade. He also commanded the Combat Group of the Polish Military Contingent in Iraq. At present,
he is the Chief of the Special Operations Center.

Za wkład w rozwój nowoczesnych środków walki
Płk rez. dr inż. Tomasz Rapacki
Buzdygana otrzymał, gdy pracował jako adiunkt w Instytucie Radioelektroniki
Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, z którą był związany
przez dużą część zawodowego życia. Obecnie jest wiceprezesem firmy
AM Technologies.
For contribution to development of advanced warfare
Colonel (Res.) Tomasz Rapacki, Ph.D. in Eng.
He was awarded when he was an academic lecturer in the Institute of
Radioelectronics of the Electronics Department of the Military University
of Technology (WAT), where he worked most of his professional life. Currently,
he is the Vice-President of AM Technologies.
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Za dzielność i hart ducha w zmaganiu się z losem
człowieka poszkodowanego oraz w dążeniu do spełnienia
swych życiowych aspiracji
Plut. Paweł Ślizak
W wyniku ciężkich ran odniesionych podczas operacji wojskowej
w Iraku musiał odejść do cywila. Po kilku latach pracy na stanowisku starszego referenta znów włożył mundur. Służy w 2 Brygadzie
Saperów w Kazuniu.
For courage and fortitude in his struggle with fate of 
victim and in aiming at fulfilling his life aspirations
Master Corporal Paweł Ślizak
Heavily wounded in the military operation in Iraq, he had to retire to
reserve. After several years of his work as a senior clerk in the army,
he put his soldier’s uniform on again. Currently, he serves in the 2nd
Engineer Brigade in Kazuń.
Za tworzenie atmosfery przychylności dla pięknego mariażu
sztuki i wychowania wojskowego
Prof. Marek Kwiatkowski
Historyk sztuki, muzealnik. Buzdyganem został uhonorowany jako dyrektor
Muzeum Łazienki Królewskie. Obecnie zajmuje się Muzeum Kolekcji
im. Jana Pawła II oraz skansenem w Nowej Suchej. Pisze także książki
i prowadzi wykłady.
For creating atmosphere favoring beautiful marriage of
the art and military education
Marek Kwiatkowski, Prof.
He is an art historian and a museum curator. He won a Buzdygan when he was
the Director of Łazienki Park Museum. Currently, he works on the Museum of
John Paul II Collection and the heritage park in Nowa Sucha. He writes books
and give lectures.
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Za godną podziwu determinację we wprowadzaniu nowoczesnych
metod leczenia
Gen. bryg. rez. dr med. Andrzej Wiśniewski
Uhonorowany w stopniu pułkownika, kiedy dowodził 10 Wojskowym Szpitalem
Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Ze służby odszedł w 2011 roku jako asystent szefa SGWP ds. Wojskowej Służby Zdrowia. Obecnie jest dyrektorem fundacji Valetudinaria.
For determination, which we admire, in implementing advanced
medical treatment methods
Brigadier General (Res.) Andrzej Wiśniewski, M.D.
When he was awarded, he was in the rank of colonel and commanded the 10th
Military Research Hospital with Polyclinic in Bydgoszcz. He retired from service
in 2010 as the Assistant Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces
for Military Healthcare. Currently, he is the Director of the Valetudinaria
Foundation.
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Za mistrzostwo pilotażu sprawiające, że etos lotniczej
służby staje się bliski tysiącom ludzi
Płk dypl. pil. rez. Wojciech Krupa
W latach 2004–2006 dowodził 31 Bazą Lotniczą w Krzesinach. W kolejnym
roku przeszedł do rezerwy. Obecnie jest właścicielem Ośrodka Szkolenia
Lotniczego „Żelazny 6” oraz twórcą i liderem Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”.
For mastery in skill of pilotage that makes ethos of aviation
close to hearts of thousands of people
Colonel (Res.) Pilot Wojciech Krupa
During 2004–2006, he commanded the 31st Air Base in Krzesiny. The
following year, he retired to reserve. Today, he owns the Żelazny 6 Air Training
Center and is a creator and leader of Żelazny Aerobatic Team.
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Za to, że miał odwagę zainicjować w Kielcach powstanie
targów, które stały się wizytówką miasta i polskiego
przemysłu zbrojeniowego
Andrzej Mochoń
Jeden z współtwórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego. Od 2006 roku jest prezesem Targów Kielce. W tym
czasie pełnił też funkcję prezesa Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
For courage in launching international exhibition
in Kielce which became showcase of city and
Polish defense industry
Andrzej Mochoń
One of the co-creators of the International Defense Industry Ehxibition (MSPO Kielce). Since 2006, he has been the President of Targi
Kielce. He was also the President of the Polish Chamber of Exhibition
Industry.

2006
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Za stworzenie nowoczesnej koncepcji reorganizacji i rozwoju
polskich działań psychologicznych, za które zdobył uznanie
sojuszników
Płk rez. Witold Klinger
Jest twórcą Centralnej Grupy Działań Psychologicznych, mającej wspierać
siły zbrojne na polu walki, podczas kryzysu oraz w operacjach pokojowych
na szczeblu operacyjnym i taktycznym. W 2011 roku przeszedł do rezerwy.
For modern concept of reorganization and development of Polish
psychological activities which gained him recognition of allies
Colonel (Res.) Witold Klinger
He is a creator of the Central Group for Psychological Activities. The group is to
provide the armed forces with psychological support on a battlefield, in crisis
situations and during peace operations at the operational and tactical level.
In 2001, he retired to reserve.
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Za nowatorskie koncepcje związane z przyjęciem przez polskie Siły
Powietrzne samolotu F-16
Płk pil. Ryszard Grzeliński
Był szefem Grupy Organizacyjnej Wdrożenia Samolotu F-16, następnie zastępcą szefa wojsk lotniczych Dowództwa Sił Powietrznych. Służył także w Sztabie
Generalnym WP jako zastępca szefa Zarządu Szkolenia – P7.
For innovative concepts related to purchase of F-16 aircraft
by the Polish Air Force
Colonel Pilot Ryszard Grzeliński
He was the Chief of the Working Group for F-16 Aircraft Implementation, then
the Deputy Chief of the Aviation Forces of the Air Force Command. He also
served at the General Staff of the Polish Armed Forces as the Deputy Chief of
Training Directorate (J7).

Za nowatorskie sposoby dowodzenia oraz dostrzeganie
i szanowanie zwykłych żołnierzy, co sprawia, że cieszy się
wśród nich prawdziwym autorytetem
Gen. broni rez. Waldemar Skrzypczak
Nagrodzony jako dowódca Wojsk Lądowych. Od czerwca 2012 był
wiceministrem obrony narodowej, podsekretarzem stanu ds. uzbrojenia i modernizacji armii. Z funkcji tej zrezygnował w 2013 roku.
For innovative ways of commanding and for seeing and
respecting regular soldiers which made him enjoy their
respect
Lieutenant General (Res.) Waldemar Skrzypczak
He was awarded as the Land Forces Commander. From June of
2012, he was the Deputy Minister of the Ministry of National
Defense, the Under-Secretary of State for Armament and Army
Modernization. He resigned from this post in 2013.
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Za brawurową akcję ratowania rannego kolegi w Iraku,
po której wcale nie czuje się bohaterem
Mł. chor. Zbigniew Ulaszewski
Za uratowanie kolegi spod ostrzału został wyróżniony nie tylko Buzdyganem, ale i wpisem do „Księgi honorowej MON”. Od początku
służby związany z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, w której jest
pomocnikiem dowódcy plutonu.
For his daring operation to rescue his wounded
colleague in Iraq which totally does not make him feel
like hero
Warrant Officer 4th Zbigniew Ulaszewski
For saving the life of his colleague who was under fire. Not only was
he awarded a Buzdygan, but also honored in the MoND Book of
Honor. From the beginning, he has served in the 25th Air Cavalry
Brigade where he is the Assistant Platoon Commander.
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Za twórcze i odważne przekształcanie wojskowej rzeczywistości
oraz oryginalne, propaństwowe myślenie zwieńczone jedynym
w swoim rodzaju dokumentem – pierwszym „Strategicznym
przeglądem obronnym MON”
Dr Andrzej Karkoszka
Autor „Strategicznego przeglądu obronnego”. W latach 1995–1998 był sekretarzem stanu w MON. Obecnie jest dyrektorem rozwoju rynku w WSK PZL-Świdnik SA (AgustaWestland).
For creative and daring transformation of military reality and for
original pro-national way of thinking which resulted in unique
document – “MoND Strategic Defense Review”.
Andrzej Karkoszka, Ph.D.
The author of the “MoND Strategic Defense Review” document. During 1995–
1998, he was the MoND Secretary of State. Today, he is the Director for Market
Development at WSK PZL-Świdnik SA (AgustaWestland).
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Podoficer Roku
Sierż. sztab. rez. Zbigniew Siekierski
Nagrodzony jako żołnierz 56 Pułku Śmigłowców Bojowych. Podczas
służby w Iraku uratował życie rannemu koledze. Obecnie jest na
emeryturze. Służbę zakończył w 56 Bazie Lotniczej w Inowrocławiu,
która jest kontynuatorką tradycji 56 Pułku.
non-commissioned officer of the year
Staff Seargant (Res.) Zbigniew Siekierski
He was awarded a Buzdygan when he was a soldier of the 56th
Attack Helicopter Regiment. In Iraq, he saved life of his wounded
colleague. He retired to reserve while in the 56th Air Base in
Inowrocław, which continues the tradition of the 56th Regiment.
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Najlepszy Żołnierz Sił Powietrznych – za udział w misji
„Air Policing” oraz dostosowywanie metod szkolenia
lotniczego do nowych, natowskich wymogów
Płk dypl. pil. Robert Cierniak
Odbierał nagrodę jako dowódca 23 Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Później był szefem Oddziału Programowania Procedur Lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych. Teraz przebywa na studiach
generalskich w Kanadzie.
Best Soldier of the Polish Air Force – For participation in
Operation Air Policing and for adjusting aviation training
methods to new NATO requirements
Colonel Pilot Robert Cierniak
At the moment of award, he was the Commander of the 23rd Air
Base in Mińsk Mazowiecki. He was later the Chief of the Unit for
Flight Procedure Programming in the Air Force Command. Currently,
he does military studies in Canada.

2007

Publicysta Roku
Ppłk w st. spocz. Jerzy Garstka
Miłośnik i znawca wojskowości. Wieloletni publicysta. Swoje artykuły publikuje
m.in. w „Przeglądzie Sił Zbrojnych”, wydawanym przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, a także w „Armii”, „Nowej Technice Wojskowej” i „Raporcie WTO”.
Publicist of the Year
Lieutenant Colonel (Ret.) Jerzy Garstka
A fan of and an expert on the military. For many years he has published his
articles in, for example, Przegląd Sił Zbrojnych magazine published by the
Military Publishing Institute (WIW), and in Armia, Nowa Technika Wojskowa
and Raport WTO magazines.

Najlepszy Żołnierz Wojsk Lądowych
Kpr. Daniel Delost
W 2007 roku, oprócz Buzdygana, zdobył tytuł Szeregowy Roku 11 Dywizji
Kawalerii Pancernej. Był wówczas kierowcą Leoparda 2A4 w 1 Batalionie
Czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Tam też służy do dzisiaj.
Best Soldier of the Land Forces
Corporal Daniel Delost
In 2007, not only was he awarded a Buzdygan, but also the title of Private of
the Year of the 11th Armored Cavalry Division. At that time, he was a driver of
the Leopard 2A4 tank in the 1st Tank Battalion of the 10th Armored Cavalry
Brigade. He has been serving there until today.
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Przyjaciel Wojska – za profesjonalne i ekspresowe dostarczanie
mediom informacji z życia Wojska Polskiego
Katarzyna Lechowicz
Od wielu lat dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej. Doceniona za rzetelne
przekazywanie informacji dotyczących Wojska Polskiego. Po otrzymaniu
nagrody wzbogaciła swoje publikacje o działania prowadzone w Iraku
i Afganistanie.
Friend of the Army – For professional and instant informing the
media about what is going on in the Polish Armed Forces
Katarzyna Lechowicz
For many years, she has been a journalist for the Polish Press Agency (PAP).
She was appreciated for providing reliable information on the Polish Armed
Forces. After she won her Buzdygan, she wrote many publications about
activities and operations in Iraq and Afghanistan.
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Najlepszy Żołnierz Marynarki Wojennej
Kmdr por. Leszek Dziadek
Gdy otrzymał nagrodę, był dowódcą okrętu podwodnego ORP „Kondor”. Obecnie służy w Oddziale Oficerów Flagowych Inspektoratu Marynarki Wojennej
w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Best Soldier of the Polish Navy
Commander Leszek Dziadek
When he was awarded, he commanded the ORP Kondor submarine. Currently,
he serves in the Flag Officer Division of the Inspectorate for the Polish Navy at
the General Command of the Branches of the Polish Armed Forces.
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Nagroda Specjalna
Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku
PKW w Iraku pełnił swoją misję przez ponad osiem lat. W tym czasie nad
Zatoką Perską służyło 18 zmian. Ostatnia powróciła pod koniec 2011 roku.
W 2007 roku, za który przyznano nagrodę, misja miała charakter
doradczo-szkoleniowy.
Special Award
Polish Military Contingent in Iraq
The mission of PMC in Iraq lasted over eight years. During that time,
18 rotations would serve their missions in the Persian Gulf. The last one
returned at the end of 2011. In 2007, for which Buzdygan was awarded,
the mission was of mentoring and liaison nature.

Oficer Roku
Ppłk Tomasz Biedziak
Wyróżnienie otrzymał za bojowe osiągnięcia podczas misji zagranicznych. Przed
dwoma laty objął obowiązki szefa szkolenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
W 2013 roku wyjechał do Afganistanu jako zastępca dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
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Officer of the Year
Lieutenant Colonel Tomasz Biedziak
He won his Buzdygan for his combat achievements in missions abroad. Two
years ago, he took the position of the Chief for Training in the 10th Armored
Cavalry Brigade. In 2013, he went to Afghanistan as the Deputy Commander of
the Polish Military Contingent.

Żołnierz Roku
Płk Tomasz Szulejko
Nagrodę odbierał jako major. Od wielu lat pełni funkcje
związane ze służbami prasowymi. Był rzecznikiem
m.in. dowódcy Wojsk Lądowych. Obecnie służy
na takim stanowisku w Sztabie Generalnym WP.
Soldier of the Year
Colonel Tomasz Szulejko
He was awarded when in the rank of major. For many years he has
been working for press services. For example, he was the Press
Officer for the Land Forces Commander. Today, he is the Press
Officer for the General Staff of the Polish Armed Forces.
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Żołnierz Roku – za odwagę i kompetencje dowódcze,
które sprawiły, że podczas zaciętych walk w irackiej
Karbali nie zginął żaden Polak
Ppłk Grzegorz Kaliciak
Z ramienia 17 Brygady Zmechanizowanej uczestniczył w misjach w Iraku i Afganistanie. Jako laureat był szefem sztabu batalionu dowodzenia w wielkopolskiej brygadzie. Obecnie dowodzi tym batalionem.
Soldier of the Year – For courage and commanding skills
owing to which no Polish soldier died in fierce fights in
Iraqi Karbala
Lieutenant Colonel Grzegorz Kaliciak
With the 17th Mechanized Brigade, he participated in the missions
in Iraq and Afghanistan. When he won his award, he was the Staff
Chief of the Command Battalion in the 17th MB. Today he
commands this battalion.
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Publicysta Roku – za rzetelność i sumienność
w dokumentowaniu wydarzeń dotyczących floty, godnym
służby najwierniejszego i oddanego żołnierza
Marian Kluczyński
Pracownik Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego Marynarki Wojennej.
Miłośnik fotografii. Zdjęcia jego autorstwa publikowane są w wielu
wydawnictwach poświęconych tematyce wojskowej.
Publicist of the Year – for reliability and diligence
in documenting events regarding naval fleet which
is worth service of most faithful and devoted soldier
Marian Kluczyński
A journalist of the Polish Navy Team of Editors and Publishers.
A photography lover. His photographs are published in many
military publications.
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Najlepszy Żołnierz Sił Powietrznych – za mistrzowski poziom
lotniczych i dowódczych umiejętności, o których w polskich
Siłach Powietrznych krążą legendy
Płk rez. pil. Robert Kozak
Buzdyganem uhonorowany jako dowódca 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.
Później dowodził także 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego. Z armii odszedł
w 2011 roku. Niecały rok później zginął w wypadku samochodowym.
Best Soldier of the Polish Air Force – For mastery in aviation and
command skills which are legendary in the Polish Air Force
Colonel (Res.) Pilot Robert Kozak
He was awarded when he was the Commander of the 1st Tactical Aviation
Squadron. Later, he was the Commander of the 23rd Tactical Aviation Base.
He retired in 2011. Less than a year later, he died in a car accident.
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Najlepszy Żołnierz Marynarki Wojennej – za wszechstronność
w rzemiośle marynarskim, która sprawia, że określenie
„wilk morski” w stosunku do niego trzeba by zdefiniować na nowo
Kmdr por. Piotr Nieć
Do Marynarki Wojennej wstąpił w 1990 roku. Większość zadań służbowych
wykonywał na okrętach, zajmując kolejne, coraz wyższe stanowiska. Od lipca
2007 roku dowodzi ORP „Pułaski”.
Best Soldier of the Polish Navy – for comprehensiveness in craft
of sailing which gives term “sea dog” brand new meaning when
used to define him
Commander Piotr Nieć
He joined the Polish Navy in 1990. He would be carrying out most of his duties
on ships, steadily climbing up the ladder of his marine career. Since July 2007,
he has been commanding ORP Pułaski ship.

Oficer Roku – za wyjątkowe umiejętności dowódcze,
dzięki czemu nie sposób zliczyć w Polsce ludzi, którym
pomagał, pomaga i jeszcze pomoże
Płk dr inż. Zbigniew Piątek
W momencie uhonorowania nagrodą szefował Wojewódzkiemu Sztabowi
Wojskowemu w Katowicach. Obecnie kieruje Zakładem Przygotowań Obronnych
Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.
Officer of the Year – For exceptional commanding skills owing
to which he has helped, is helping and still will be helping
countless number of people
Colonel Zbigniew Piątek, Ph.D. in Eng.
At the time of award, he was the Chief of the Voivodeship General Staff in
Katowice. Currently, he heads the Institute of State Defense Preparations at
the Department of National Security of the National Defense University (AON).
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Podoficer Roku – za męstwo i wzorową postawę żołnierską
w VIII zmianie PKW w Iraku i najwyższą klasę wyszkolenia
na czołgu Leopard
St. chor. Marcin Trelka
Do służby i czołgów powrócił po poważnych obrażeniach odniesionych
w Iraku. Nagrodzony został jako specjalista w sekcji obsługi
symulatorów w Ośrodku Szkolenia „Leopard” 10 Brygady Kawalerii
Pancernej. Obecnie jest szefem sekcji szkolenia w tym ośrodku.
non-commissioned officer of the Year – For valor and
exemplary behavior in 8th rotation of PMC in Iraq and for
excellent skills in operating Leopard tank
Warrant Officer 2nd Marcin Trelka
He returned to the army after recovering from vast injury he had sustained
in Iraq. He was awarded when he was the Specialist of the Simulator
Operating Section in the Leopard Training Center of the 10th Armored
Cavalry Brigade. Currently, he is the Chief of Training Section in this center.

B U Z D Y G A N Y

Nagroda Specjalna – za innowacyjne metody w szkoleniu
żołnierzy, upór w tworzeniu szkoły snajperów w Międzyrzeczu
Gen. dyw. Mirosław Różański
Buzdyganem został uhonorowany, gdy pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu
Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP. W ostatnich miesiącach
2013 roku odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu armii do wprowadzenia
reformy dowodzenia.
Special Award – For innovative methods in training soldiers
and personal stamina in establishing the sniper school
in Międzyrzecze
Major General Mirosław Różański
He was awarded when he was the Deputy Chief of the Directorate for Strategic
Planning of the General Staff of the Polish Armed Forces. In the last month of
2013, he played a crucial role in preparing the army for the reform on
commanding.
Za wyjątkową skrupulatność w zabieganiu o to, by nowelizowane
lub nowe ustawy dotyczące obronności uwzględniały interesy
żołnierzy
Płk rez. Anatol Tichoniuk
Otrzymał nagrodę, kiedy był przewodniczącym Konwentu Dziekanów Korpusu
Oficerów Wojska Polskiego. Obecnie jest żołnierzem rezerwy. Wykłada w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
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For exceptional accuracy in attempts to include best interests of
soldiers in amended and new regulations on defense
Colonel (Res.) Anatol Tichoniuk
He was awarded when he was the President of the Council of Senior Officers of
the Polish Professional Soldiers. He retired to reserve, and now teaches at the
Military Academy of the Land Forces in Wrocław.

Oficer Roku – za wyjątkową postawę podczas misji w Iraku,
spektakularne akcje humanitarne i medyczny profesjonalizm
Płk rez. lek. Robert Salamon
Nagrodę otrzymał za dokonania w czasie pełnienia funkcji komendanta
2 Szpitala Operacji Pokojowych. Obecnie jest w rezerwie. Pracuje jako chirurg
w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.
Officer of the Year – For exceptional attitude during military
mission in Iraq, spectacular humanitarian operations and
for medical professionalism
Colonel (Res.) Robert Salamon, M.D.
He was awarded for his achievements in his work as the Commandant of the
2nd Hospital of Peacekeeping Operations. He has retired to reserve. He is a
house surgeon in the 109th Military Hospital in Szczecin.
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Przyjaciel Wojska – za pasję i energię poświęconą problemom
wojska, dzięki czemu sprawy obronności nie schodzą w Sejmie
na dalszy plan
Jadwiga Zakrzewska
Posłanka na Sejm III, V, VI i VII kadencji. Od wielu lat zaangażowana w sprawy
obronności i problemy społeczne żołnierzy. Od 2007 roku wiceprzewodnicząca
sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Friend of the Army – For passion and energy devoted to army
problems which make defense issues still important for the Seym
Jadwiga Zakrzewska
Member of Parliament in the Polish Seym’s third, fifth, sixth and seventh term.
For many years now, she has been deeply engaged in the issues of defense
and social problems of soldiers. Since 2007, she has been the Vice-President
of the Parliamentary Commission of National Defense.

Najlepszy Żołnierz Wojsk Lądowych – za determinację i chęć
powrotu do czynnej służby mimo ciężkich urazów, jakich doznał
podczas misji w III zmianie PKW Afganistan
St. szer. Emil Uran
Spełnił swoje marzenie – wrócił do czynnej służby. Jest starszym kancelistą
w białostockim 18 Pułku Rozpoznawczym. Jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju.
Best Soldier of the Land Forces – For determination and will to
return to active service, despite heavy injuries he sustained
during third rotation of Polish Military Contingent in Afghanistan
Lance Corporal Emil Uran
He made his dream come true – he returned to active service. Now he is a senior
clerk in the 18th Reconnaissance Regiment in Białystok. He is also the Member of
the Board of the Association of War Victims and the Wounded in Missions Abroad.
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Za twórcze i skuteczne wdrażanie rozwiązań
teleinformatycznych w Siłach Zbrojnych RP
Dr Henryk Kruszyński
Z wykształcenia inżynier elektronik. Od wielu lat prezes
firmy Teldat.
Jest współtwórcą rewolucyjnej sieciocentrycznej
platformy teleinformatycznej Jaśmin.
For creative and effective implementation of ICT
solutions in the Polish Armed Forces
Henryk Kruszyński, Ph.D.
Engineer in electronics by education and the President of Teldat
company for many years. He is a co-creator of the revolutionary
network-centric ICT platform – Jasmine.
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Za pasję i zaangażowanie w pielęgnowaniu pamięci
i tradycji wojsk pancernych
Mjr Tomasz Ogrodniczuk
Od 17 lat jest kustoszem poznańskiego Muzeum Broni Pancernej. Jego hobby
to zbieranie, naprawianie i uruchamianie starych pojazdów pancernych.
Od czasu gdy opiekuje się zbiorami, zwiększył liczbę eksponatów
ponaddwukrotnie.

For passion and commitment in fostering memory and tradition
of armored troops
Major Tomasz Ogrodniczuk
For 17 years, he has been a museum curator in the Armored Weapon Museum
in Poznań. His hobby includes collection, repair and starting old armored
vehicles. Since he took charge of the collection, he has at least doubled the
number of the museum’s collectibles.
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Za inicjatywę i chęć wsparcia żołnierzy rannych
podczas operacji wojskowych poza granicami kraju
St. szer. w st. spocz. Daniel Kubas
Współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych
w Misjach poza Granicami Kraju. Dziś samodzielny referent do spraw pomocy
weteranom poszkodowanym i rodzinom poległych w 12 Szczecińskiej Dywizji
Zmechanizowanej.
For initiative and will to support soldiers
wounded in military operations abroad
Lance Corporal (Ret.) Daniel Kubas
Co-founder and the first President of the Association of War Victims and the
Wounded in Missions Abroad. Today, he works in the 12th Mechanized Division
in Szczecin and his duties include assistance to victim veterans and
to the families of soldiers killed at war.
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Za odwagę, męstwo oraz chęć ratowania kompanów
za wszelką cenę
St. kpr. Łukasz Owczarek
W trakcie pobytu w Iraku doznał poważnego urazu słuchu. Powrócił
jednak do pododdziału i kontynuował służbę. Podobnie jak w chwili,
gdy otrzymał nagrodę, jest żołnierzem 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
For courage, valor and will to save his colleagues,
no matter what it takes
Chief Corporal Łukasz Owczarek
In Iraq, he suffered severe hearing injury. He however managed to
return to service. Just as he was at the moment of award, he is now
a soldier of the 10th Mechanized Battalion of Dragoons of the 10th
Armored Cavalry Brigade.
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Za perfekcyjne przygotowanie polskiego komponentu Grupy
Bojowej Unii Europejskiej
Gen. bryg. Sławomir Wojciechowski
Był dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dowodził IX zmianą
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Obecnie jest dyrektorem
Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.
For perfect training Polish component of EU Combat Group
Brigadier General Sławomir Wojciechowski
He was the Commander of the 17th Wielkopolska Mechanized Brigade. He
commanded the 9th Rotation of the Polish Military Contingent in Afghanistan.
Currently, he is the Director of the MoND Strategy and Defense Planning
Department.

Za współtworzenie programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
przystosowującego wojsko do nowoczesnych wymogów
Gen. dyw. Andrzej Wasilewski
Jest jednym z autorów „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata
2008–2010”. Gdy odbierał nagrodę, był szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SGWP. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Kadr MON.
For co-development of program on professionalization
of the Polish Armed Forces to adjust the army
to new requirements
Major General Andrzej Wasilewski
He is one of the authors of the “Program for Professionalization of the Polish
Armed Forces for 2008–2010”. When he won the award, he was the Chief of
the Organization and Replenishment Directorate – J1 of the General Staff of
the Polish Armed Forces. Currently, he is the Director of the MoND Personnel
Department.
Za dokonania podczas szefowania Obronie przed Bronią Masowego
Rażenia SGWP oraz za zmiany, które nastąpiły w Żandarmerii
Wojskowej pod jego dowództwem
Gen. bryg. w st. spocz. Marek Witczak
W momencie uhonorowania Buzdyganem był komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej. Teraz wykłada na Wydziale Nowych Technologii i Chemii
Wojskowej Akademii Technicznej.
For achievements as Chief of Defense Against Weapons of Mass
Destruction in the General Staff of the Polish Armed Forces which
resulted in changes in the Military Police under his command
Brigadier General (Ret.) Marek Witczak
When he won the award, he was the Chief Commandant of the Military Police.
Currently, he gives lectures at the Department of New Technologies and
Chemistry of the Military University of Technology (WAT).
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Za bohaterstwo, poświęcenie i realizację w praktyce
motta „nikogo nie zostawiamy”
Sierż. Arkadiusz Mendel
W chwili, gdy otrzymał Buzdygana, był dowódcą sekcji plutonu przewodników psów specjalnych w 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów.
Wciąż w niej służy razem z Tysonem, owczarkiem niemieckim. Jest
wielokrotnym uczestnikiem misji zagranicznych.
For heroism, sacrifice and following "No Man Left
Behind" motto in real life
Seargent Arkadiusz Mendel
When he was awarded, he was the Commander of the Platoon
Section for Guides of Special Dogs in the 2nd Mazowiecka Engineer
Brigade. He is still in service there with his dog Tyson, a German
shepherd. He has participated in the missions abroad multiple
times.
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Za sukcesy w zarządzaniu 4 Wojskowym Szpitalem
Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu
Płk lek. med. Grzegorz Stoiński
Swoje stanowisko objął 12 stycznia 2002 roku i zajmuje je do dziś.
Dzięki determinacji, menedżerskiej sprawności szybko opanował
sytuację w zadłużonej wówczas placówce.
For success in managing 4th Military research Hospital
and Polyclinic in Wrocław
Colonel Grzegorz Stoiński, M.D.
He took his position on January 12, 2002, and he has been working
there until today. His determination and manager skills soon helped
him to succeed in paying off the hospital debts.
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Pierwszy polski żołnierz służący w siłach wczesnego
ostrzegania NATO w Geilenkirchen
Płk rez. Tomasz Kotas
Przetarł szlak Polakom w sojuszniczym komponencie wczesnego
ostrzegania i kontroli powietrznej NATO (Airborne Early Warning
Force) w Geilenkirchen. Obecnie pracuje w Departamencie Polityki
Zbrojeniowej MON, gdzie zajmuje się bezzałogowymi statkami powietrznymi.
first Polish soldier in service of NATO Airborne Early
Warning Force in Geilenkirchen
Colonel (Res.) Tomasz Kotas
He paved the way for the Poles in the NATO Airborne Early Warning
Force in Geilenkirchen. Currently, he works in the MoND Armament
Policy Department where he covers the sector of the unmanned
aerial vehicles.
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„Steadfast Jazz 2013” to największe ćwiczenia
sojuszu północnoatlantyckiego w naszej części
Europy.
“Steadfast Jazz 2013” is the largest NATO exercise
in this part of Europe.
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Za osiągnięcie absolutnie wybitnego poziomu żołnierskiego
wyszkolenia i przywrócenie wiary w często dziś zapomniane
w wojsku pojęcie „esprit de corps”
2 kompania dalekiego rozpoznania 2 Pułku Rozpoznawczego
Podczas misji w Afganistanie doświadczyli wielu ciężkich chwil. Z ówczesnego
składu kompanii pozostało około połowy żołnierzy, którymi dowodził kpt. Artur
Sarzyński.
For absolutely outstanding soldier's skills and for restoring
faith in, today often forgotten, "esprit de corps"
2nd Company of Long-Distance Reconnaissance
of the 2nd Reconnaissance Regiment
During mission in Afghanistan, they experienced many hard moments.
Out of the company’s original number of soldiers, there are about half left;
the company’s commander was Captain Artur Sarzyński.
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Za reprezentowanie interesów kobiet całej polskiej armii,
także na arenie międzynarodowej. Za ludzką solidarność
i empatię, której często brakuje wielu żołnierzom
Kmdr Bożena Szubińska
Kiedy odbierała nagrodę, była pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw wojskowej służby kobiet oraz przewodniczącą Rady
do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP. Obie te funkcje pełni do dziś.
For representing interests of women in the Polish army,
also on international arena. For human solidarity and
empathy which many soldiers often lack
Captain (Navy) Bożena Szubińska
When she won her Buzdygan, she was the Defense Minister’s
Commissioner for Military Service of Women and the Chief of the
Council for Women Affairs in the Polish Armed Forces. She has been
holding both positions until today.
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Za wybitne umiejętności, które uczyniły go pierwszym polskim
oficerem Marynarki Wojennej, dowodzącym dużymi siłami
okrętowymi, reprezentującymi różne bandery w stałych
strukturach NATO
Kmdr por. Krzysztof Rybak
W Marynarce Wojennej służy od 30 lat. Buzdygana otrzymał jako dowódca
Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO. Od października 2011 roku dowodzi 13 Dywizjonem Trałowców.
For exceptional skills which made him the first Polish officer
of the Polish Navy in command of large ship forces representing
different flags in standing NATO structures
Commander Krzysztof Rybak
He has served in the Polish Navy for 30 years. He won his Buzdygan when he
was the Commander of the Standing NATO Mine Countermeasures Group.
Since October 2011, he has commanded the 13th Minesweeper Division.
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Za prawdziwie polski wynalazek, czyli system walki w bliskim
kontakcie, który zepchnął do lamusa archaiczne i nieefektywne
dotychczasowe metody szkolenia żołnierzy
Kpt. Włodzimierz Kopeć
Jako wykładowca poznańskiego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych od lat
szkoli żołnierzy z walki w bliskim kontakcie i walki bronią oraz bezpiecznego
posługiwania się nią według opracowanych przez siebie nowoczesnych
systemów.
For truly Polish invention – system of close-contact fighting
which made archaic and non-effective methods for training
soldiers land on the scrap heap
Captain Włodzimierz Kopeć
As an instructor at the Land Forces Training Center in Wrocław, he instructs
soldiers how to fight in close contact, fight with a gun, and how to safely use
a gun according to the modern systems developed by himself.
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Za nieszablonowość w działaniu nie tylko w swojej macierzystej
jednostce, lecz także w Polskim Kontyngencie Wojskowym
w Afganistanie
Gen. bryg. Andrzej Reudowicz
W 2010 roku dowodził 10 Brygadą Kawalerii Pancernej oraz VIII zmianą
PKW Afganistan. Przez ostatnie miesiące 2013 roku pełnił funkcję szefa zespołu
w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
For original activities not only in his own military unit, but also
in Polish Military Contingent in Afghanistan
Brigadier General Andrzej Reudowicz
In 2010, he commanded the 10th Armored Cavalry Brigade and the 8th PMC
Rotation in Afghanistan. In the last months of 2013, he was the team leader of
the Organizational Group of the General Command of the Polish Armed Forces.
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Za to, że dzięki pozytywistycznej pracy uczynił z kliniki dla
poszkodowanych żołnierzy spokojną przystań, gdzie ich
problemy psychiczne nie są już dziś tematem wstydliwym
Płk w st. spocz. prof. Stanisław Ilnicki
Twórca Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego w WIM. Jest już na
emeryturze, ale nadal zajmuje się psychiatrią wojskową. Pracuje
nad zintegrowaniem wszystkich ośrodków zajmujących się tą
dziedziną nauki.
For his positivist activities which made hospital for victim
soldiers safe haven where their mental problems
are no longer something to be ashamed of
Colonel (Ret.) Stanisław Ilnicki. Prof.
A founding father of the Psychiatry and Combat Stress Research
Hospital of the Military Institute of Health Services. He is now on
retirement, but is still active in military psychiatry. He works
on integrating all centers of that kind in Poland.
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Za wieloletni upór i wiarę w przywrócenie naszemu lotnictwu
wojskowemu samolotu polskiej konstrukcji w nowym wydaniu
– PZL 130 TC II Orlik
Władysław Skorski
Z Państwowymi Zakładami Lotniczymi związany jest od 1976 roku. Uczestniczył
we wdrażaniu programów takich maszyn, jak Skorpion, Wilga, Kruk B-T i wreszcie
Orlik. Obecnie jest wiceprezesem Airbus Defense & Space w Polsce.
For many years of stamina and belief in the fact that some day
Polish aviation would have his own Polish-designed military
aircraft in its new version – PZL 130 TC II Orlik
Władysław Skorski
He has worked for the PZL company since 1976. He participated in
implementing such aircraft projects as Skorpion, Wilga, Kruk B-T and
now Orlik. He is the Vice President of Airbus Defense & Space in Poland.

Za pomysły, które na trwałe zapisują się w historii współczesnych
wojsk powietrznodesantowych
Płk rez. Tomasz Piekarski
Absolwent WAT oraz US Army Command and General Staff College (Akademia
Sztabu Generalnego). W 2014 roku odszedł do cywila. W ostatnich latach
służby był zastępcą dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej.
For ideas which make history of contemporary air-assault
(airborne) forces
Colonel (Res.) Tomasz Piekarski
A graduate of the Military University of Technology (WAT) and the US Army
Command and General Staff College. In 2014, he retired from military service.
In the last years of his military service, he was the Deputy Commander of
the 6th Air-Assault (Airborne) Brigade.
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Za mozolne tworzenie takiego wizerunku Marynarki Wojennej,
że jest postrzegana dzisiaj jako jedna z najlepszych służb
mundurowych w kraju
Kmdr por. rez. Bartosz Zajda
Podczas wieloletniej służby w Marynarce Wojennej RP zyskał opinię jednego
z najlepszych rzeczników prasowych w Wojsku Polskim. Obecnie, już jako cywil,
zajmuje się doradztwem wizerunkowym komercyjnych firm.
For arduous efforts in creating right image of the Polish Navy –
now perceived as one of the best uniformed services in Poland
Commander (Res.) Bartosz Zajda
During many years of his service in the Polish Navy, he has earned the opinion
of one of the best press officers in the Polish Armed Forces. Currently,
as a civilian, he works as an image consultant for commercial companies.
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Za to, że potrafi pogodzić interes cywilnej agencji ze sprawnym
działaniem na rzecz wojska
Dr Krzysztof Michalski
Od ponad pięciu lat odnosi sukcesy jako prezes Agencji Mienia Wojskowego.
Wcześniej był zastępcą prezesa AMW ds. ekonomiczno-finansowych. Doktor
nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
For his capability to reconcile interests of civil agency with
effective activity for the army
Krzysztof Michalski, Ph.D.
For over five years, he has been successful as the President of the Military
Property Agency (AMW). Earlier, he was the Deputy President of AMW for
Economy and Finances. He has Ph.D. in Economics and is a graduate of
Wrocław Academy of Economics.
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Za stworzenie nowoczesnego, przyjaznego żołnierzom
systemu zakwaterowania, który odgrywa rolę
motywującą w podejmowaniu decyzji o wstępowaniu
w szeregi armii
Michał Świtalski
Jako prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przeprowadził reformę
struktury wewnętrznej i wdrożył nowe przepisy ustawy o zakwaterowaniu. Od początku urzędowania interesował go żołnierz i jego problemy.
For creating modern and friendly system of
accommodation, for some essential in making
decision about joining the army
Michał Świtalski
As the President of the Military Housing Agency (WAM), he has reformed
its internal structures and implemented new legal regulations on
accommodation. He has always been interested in problems of a soldier.
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Za kierowanie zespołem, który od dwunastu lat reprezentuje
i rozsławia polskie Siły Powietrzne podczas wielu pokazów
krajowych i międzynarodowych
Mjr pil. Tomasz Czerwiński
Lider Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”, w którego skład wchodzi
od dziesięciu lat. Ma wszystkie uprawnienia do latania na Iskrach, w tym także
instruktorskie. Wyszkolił kilka pokoleń podchorążych.
For managing team which for 12 years has been representing
and popularizing the Polish Air Force during many
Polish and international air shows
Major Pilot Tomasz Czerwiński
A leader of the White and Red Iskry Aerobatic Team where he has been flying
for ten years. He earned all certificates to allow him fly the Iskry aircraft,
including a pilot-instructor certificate. He has trained many generations
of officer cadets.
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Za to, że w nietuzinkowy sposób promuje polskie wojsko; potrafi
jednego dnia otworzyć bramy koszar kilkudziesięciu jednostek,
dzięki czemu wielu młodych ludzi może zobaczyć, na czym polega
zawód żołnierza
Jerzy Owsiak
Założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą dyryguje od ponad 22 lat. W tym czasie wielokrotnie współpracował z wojskiem.
Organizuje Przystanek Woodstock.
For original promotion of the Polish army and for opening doors
to several dozen military garrisons for one day – so many young
people could see what it means to be a professional soldier
Jerzy Owsiak
A founding father and the President of the Foundation of the Great Orchestra of
Christmas Charity for over 22 years. During that time, many times he cooperated
with the army. He is also an organizer of Przystanek Woodstock Festival.
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Za to, że od lat strzela do nas takimi pomysłami, bez których
trudno sobie wyobrazić rozwój współczesnej ręcznej broni
palnej w Polsce
Płk rez. dr inż. Ryszard Woźniak
Od 2007 roku, a więc od początku jego istnienia, kieruje Zakładem Konstrukcji
Specjalnych na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Pełni także funkcję jej rzecznika dyscyplinarnego.
For shooting at us with such ideas without which it would
have been quite difficult to even imagine development of
contemporary personal firearms in Poland
Colonel (Res.) Ryszard Woźniak, Ph.D. in Eng.
Since 2007, that is from the beginning of its existence, he has been managing
the Works of Special Designs at the Department of Mechatronics and Military
Aviation of the Military University of Technology (WAT). He also works as a
disciplinary proceedings representative there.
Za upór i konsekwencję w tworzeniu i wprowadzaniu
w życie kolejnych elementów nowoczesnego systemu
szkolenia zwiadowców
Płk Tomasz Łysek
Twórca kursów Patrol i SERE, które szkolenie z rozpoznania podniosły na wyższy poziom. W momencie uhonorowania Buzdyganem był
szefem Oddziału Rozpoznania w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Wojsk Lądowych.
For stamina and consistency in creating and
implementing yet another elements of modern system
of training ground reconnaissance officers
Colonel Tomasz Łysek
A creator of Patrol and SERE courses which raised training in
reconnaissance to the higher level. At the time of award, he was the
Chief of Reconnaissance Unit in the Directorate of Reconnaissance
and Electronic Warfare of the Land Forces.
Za odwagę, profesjonalizm w walce i fachowe dowodzenie akcjami
ratowania rannych kolegów w Iraku i Afganistanie
Chor. Wojciech Jackowski
Buzdygana otrzymał jako młodszy chorąży, pomocnik dowódcy plutonu
w 3 kompanii zmechanizowanej 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej
17 Brygady Zmechanizowanej. Dziś, w stopniu chorążego, dowodzi kompanią.
For courage, professionalism on battlefield and expert
command of search and rescue operations to save lives
of his wounded colleagues in Iraq and Afghanistan
Warrant Officer 3rd Wojciech Jackowski
He won his Buzdygan when in the rank of warrant officer 4th, and was the
Assistant Platoon Commander in the 3rd Mechanized Company of the 1st
Motorized Cavalry Battalion. Today, in the rank of warrant officer 3rd, he
commands a company.
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Za upór w budowaniu w Jednostce Wojskowej GROM
profesjonalnej spadochronowej bazy szkoleniowej i za
pionierskie szkolenie skoczków w systemie HALO i HAHO
Ppłk Jarosław Garstka
Otrzymał nagrodę jako zastępca Jednostki Wojskowej GROM. Po ponad dwudziestu latach służby odszedł z wojska. Obecnie pracuje jako instruktor skoków spadochronowych.
For persistence in building in GROM military unit professional
training base for parachute jumping and for pioneer training of
paratroopers in HALO and HAHO system
Lieutenant Colonel Jarosław Garstka
When he was awarded, he was the Deputy Commander of the GROM Military
Unit. He retired after over twenty years of military service. Today, he is
a parachute jump instructor.
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Za to, że gdy na Bałtyku dzieje się coś złego, zawsze można liczyć
na jego perfekcyjne dowodzenie akcją ratunkową, oraz za metody
działania, których nie stosują inne marynarki
Kmdr por. Grzegorz Zięba
Zawsze chciał się zajmować ratownictwem. Po studiach trafił na okręt ratowniczy ORP „Lech”. Dziś, podobnie jak w momencie uhonorowania Buzdyganem,
jest dowódcą ratowniczego ORP „Piast”.
For the fact that when there is something wrong going on
on the Baltic Sea we can always count on his perfect command
of safe and rescue operations, and for his own methods
not seen in other navies
Commander Grzegorz Zięba
He had always wanted to do search and rescue. After he graduated, he worked
on the ORP Lech search and rescue vessel. Today, just as at the moment
of the award, he commands the ORP Piast search and rescue vessel.
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Za konsekwencję w walce z internautami o dobre imię polskich
żołnierzy i ściganie tych, którzy na forach obrażają wojskowych
i nawołują do popełniania przestępstw
Ppor. Jacek Żebryk
Odbierał nagrodę jako starszy sierżant z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Jest żołnierzem wojsk specjalnych. Z wytoczonych z jego inicjatywy procesów
przeciwko internetowym oszczercom 21 zakończyło się wyrokami skazującymi.
For persistence in the struggle with internet users for good name
of Polish soldiers and prosecuting those who use online forums
to insult soldiers and exhort others to commit crime
Second Lieutenant Jacek Żebryk
He was awarded when still staff sergeant in the 21st Tactical Air Base in Świdwin.
Today, he serves in the special forces. Out of the court trials he initiated against
online slanderers, 21 of them ended in convictions.
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Za niezłomność i za to, że w najtrudniejszych chwilach
pozostali scementowanym zespołem wiernym zasadom
Operacyjny Zespół Doradczo-Szkoleniowy OMLT 2 z VII zmiany
PKW w Afganistanie
Czterdziestoosobowy zespół, dowodzony przez ppłk. Andrzeja Pawelskiego, mimo ciężkich doświadczeń (zginęło dwóch żołnierzy,
szesnastu zostało rannych), bezbłędnie wykonywał swoje zadania.
For stamina and the fact that even in most trying
circumstances they stayed together faithful
to their rules
Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT-2) of the 7th
Rotation of the Polish Military Contingent in Afghanistan
A team of forty, commanded by Lieutenant Colonel Andrzej Pawelski,
despite very hard moments (two soldiers died, sixteen were
wounded), was doing its job faultlessly.
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Za inicjowanie wielu projektów i przedsięwzięć, które mają jeden
wspólny mianownik: większe bezpieczeństwo lotów i rozwój
polskiego lotnictwa
Płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik
Od ponad 40 lat jest związany z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych,
gdzie trafił po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2004
roku został dyrektorem ITWL i funkcję tę pełni do dziś.
For initiating many projects and activities that have one
in common: better flight security and development
of the Polish aviation
Colonel (Res.) Ryszard Szczepanik, Prof.
For over 40 years, he has worked for the Air Force Institute of Technology where
he started after he graduated from the Military University of Technology (WAT).
Since 2004, he has been the Director of ITWL.
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Za konsekwentne promowanie rodzimej myśli technicznej
w projektach sprzętu dla polskiego żołnierza przyszłości
Dr inż. Ryszard Kardasz
Od 2004 roku jest prezesem Zarządu Przemysłowego Centrum Optyki. Wcześniej był m.in. dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Stalowej Woli,
prezesem Zarządu Huty Stalowa Wola i przewodniczącym Związku Pracodawców Przemysłu Zbrojeniowego.
For persistent promotion of Polish technology in designs
of equipment for the Polish soldier of the future
Ryszard Kardasz, Ph.D. in Eng.
Since 2004, he has been the President of the Board of PCO. Previously,
he held such posts as the Director of the Development and Research Center
in Stalowa Wola, President of the Board of HSW, or the Chairman of
the Association of Industry Employers.
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Za osiągnięcie bezprecedensowych w historii misji ISAF efektów
operacyjnych, nominujących go do tytułu ambasadora polskich
sił zbrojnych w strukturach międzynarodowych
„Biały”
Dowódca zespołu bojowego Jednostki Wojskowej Komandosów, którym dowodził w Afganistanie. Obecnie wraz ze swoimi żołnierzami wymienia się, w ramach ćwiczeń, doświadczeniami z chorwackimi siłami specjalnymi.
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For achieving unprecedented in history of ISAF missions
operational effects which nominated him for
the title of ambassador for the Polish Armed Forces
in international structures
"Biały"
The Commander of the Combat Team of the Commando Military Unit (JWK),
which he commanded in Afghanistan. Today, he and his colleagues share their
experiences (as a part of exercise) with the Croatian special force troops.
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Za wyjątkowe umiejętności pilota lotnictwa morskiego, które
wielokrotnie wykorzystywał w wielu arcytrudnych operacjach
Kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel
Służbę w lotnictwie Marynarki Wojennej rozpoczął w 1997 roku. Najpierw latał
na ratowniczych Anakondach. Obecnie, tak jak w chwili, gdy otrzymał nagrodę,
jest dowódcą klucza śmigłowców pokładowych SH-2G w 43 Bazie Lotnictwa
Morskiego.
For exceptional skills of naval pilot which helped him
in many extremely difficult operations
Lieutenant (N) Pilot Sebastian Bąbel
He started his service in the Polish Naval Aviation in 1997, and he first flew
the Anakonda rescue helicopter. Currently, just as it was at the moment when
he received his award, he commands the group of the SH-2G ship-based
helicopters in the 43rd Naval Air Base.

Za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie współpracy
cywilno-wojskowej na misjach w Iraku i Afganistanie
Płk Cezary Kiszkowiak
Nagrodę otrzymał jako szef Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej
(CIMIC) 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Od niedawna sprawuje funkcję attachè obrony w Ottawie.
For exceptional achievements in civil and military
cooperation in missions in Iraq and Afghanistan
Colonel Cezary Kiszkowiak
He won his award as the Chief of CIMIC of the 11th Lubuska Armored
Cavalry Division in Żagań. Since recently, he has been the Defense
Attaché in Ottawa.
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Za zmaterializowanie nowej idei szkolenia podoficerów w polskim
wojsku – kursu Lider
St. chor. szt. rez. Andrzej Wojtusik
Wyróżnieniem został uhonorowany, gdy pełnił funkcję pomocnika dowódcy
Wojsk Lądowych do spraw podoficerów. Twórca kursu przywództwa Lider.
W 2013 roku przeszedł do rezerwy.
For materializing new idea of training of Non-commissioned
officers in the Polish army – for “Leader” training class
Warrant Officer 1st (Res.) Andrzej Wojtusik
He won his award when he was the Assistant Commander of the Land Forces
for NCOs. He created the course for leaders: “Leader”. In 2013, he retired
to reserve.
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Za stworzenie docenianego przez internautów bloga
zAfganistanu.pl, który pozwolił wielu rodzinom zrozumieć sens
misji pod Hindukuszem, a także przetrwać rozłąkę
Marcin Ogdowski
Dziennikarz, pasjonat wojska. Autor książek na temat afgańskiej misji „Z Afganistanu.pl. Alfabet polskiej misji” i „Ostatni świadek”. Od kilku lat prowadzi kultowy
w wojskowym środowisku blog – zAfganistanu.pl.
For writing zAfganistanu.pl blog – very much appreciated by
online readers – which helped many families understand
Hindu Kush mission and survive separation
Marcin Ogdowski
A journalist and fan of the army. He wrote books on the Afghan mission:
“Z Afghanistanu.pl. Alfabet polskiej misji” and “Ostatni świadek”. For several
years, he has been writing an almost iconic blog about what’s on in the military
community – zAfganistanu.pl.

2 0 1 2

95

Za nietuzinkowy pomysł na pomoc koledze,
urzeczywistniający zasadę morskich komandosów,
że nigdy nie zostawiają swoich
Zespół żołnierzy jednostki Formoza
Pomysł, za który otrzymali Buzdygana, był sposobem na zebranie
pieniędzy na rehabilitację kolegi z jednostki. Ośmioosobowy zespół
komandosów w trzy tygodnie pokonał 400 mil morskich w ekstremalnej wyprawie po Bałtyku.
For original idea to help their friend which was simply
following the naval commandos’ motto:
"No Man Left Behind"
Formoza Team
The idea, which earned them a Buzdygan, was a way to collect
money for medical rehabilitation of their colleague. A team of eight
commandos in three weeks covered 400 naval miles in
their extreme expedition on the Baltic Sea.
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Za promowanie i wsparcie weteranów, rannych
i poszkodowanych w zagranicznych misjach wojskowych
oraz rodzin poległych żołnierzy
Marcin Gortat
Polski koszykarz, który grał w finale NBA. Od wielu lat wspiera młodych sportowców, od niedawna także polskich weteranów. Dzięki jego fundacji dzieci żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju uczestniczyły w obozach sportowych.
For promotion and support provided to veterans, victims
and wounded soldiers in military missions abroad and
to families of soldiers killed on battlefield
Marcin Gortat
A Polish basketball player who played in NBA finals. For many years,
he has been supporting young sportsmen, and since recently – Polish
veterans, too. It is thanks to his foundation that the children of soldiers
killed in missions abroad could participate in sports camps.

2013
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Za zbudowanie nowoczesnego ośrodka do szkolenia personelu
medycznego z ratownictwa pola walki oraz przełamanie
mentalności ludzi szkolących tych, którzy ratują życie
Płk lek. Zbigniew Aszkielaniec
Uhonorowany został za modernizację Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, którego jest komendantem. Uczestniczył w VIII zmianie PKW
w Iraku. Obecnie pracuje nad reformą wojskowej służby zdrowia.
For initiating a modern center for training medical personnel in
battlefield emergency rescue and for changing mental attitude
of instructors training those who save people’s life
Colonel Zbigniew Aszkielaniec, M.D.
He was awarded a Buzdygan for modernization of the Military Medical
Education Center in Łódź, which he commands. He participated in the 8th
Rotation of the Polish Military Contingent in Iraq. Currently, he works on the
reform on military healthcare services.
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Za ciężką pracę i niezwykłe zaangażowanie w roli ambasadora
polskich sił zbrojnych, łączącego etos przedwojennego oficera
z atrybutami nowoczesnego żołnierza
Płk Jerzy Jankowski
Jest polskim narodowym przedstawicielem przy Naczelnym Dowództwie Sił
Sojuszniczych NATO w Europie. Miał wpływ na zwiększenie zdolności operacyjnych Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.
For hard work and exceptional engagement in his role of
ambassador for the Polish Armed Forces where he combines
ethos of pre-war officer with qualities of modern soldier
Colonel Jerzy Jankowski
He is the Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters
Allied Powers Europe (SHAPE). He contributed to the increase of operational
capabilities of the Multinational Corps Northeast Command.

Za niestrudzoną energię w organizowaniu i promowaniu
prestiżowych niekonwencjonalnych imprez sportowych,
dzięki którym zasłużył sobie na miano człowieka
instytucji
St. chor. sztab. Zbigniew Rosiński
Od początku swojej służby był żołnierzem Wojsk Specjalnych, dziś
jest szefem Węzła Łączności w Lublińcu. Zasłynął jako pomysłodawca i założyciel Wojskowego Klubu Biegacza „Meta”.
For never-ending energy in organizing and promoting
prestigious unconventional sports events which earned
him the title of “one-man-institution”
Warrant Officer 1st Zbigniew Rosiński
From the beginning of his service, he was the soldier of the Special
Forces. Currently, he is the Chief of the Communications Center in
Lubliniec. He is known as the initiator and founding father of the
Meta Military Runner Club.

B U Z D Y G A N Y

Za udział i bohaterstwo w prawie setce misyjnych operacji,
podczas których uratował życie wielu cywilom, żołnierzom
polskim i sił koalicji
„Wir”
Ratownik medyczny Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Ma
uprawnienia, które pozwalają uczestniczyć w operacjach amerykańskich załóg
śmigłowców MEDVAC. Służył w operacjach wojskowych w Macedonii, Iraku
i Afganistanie.
For participation and heroism in almost a hundred mission
operations where he saved lives of many civilians, Polish and
coalition soldiers
"Wir"
A paramedic in the Military Unit of Commandos (JW Komandosów) in Lubliniec.
He is certified to participate in the operations of the US medevac helicopter
teams. He served in military operations in Macedonia, Iraq and Afghanistan.
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Za upór i profesjonalizm, dzięki któremu polska marynarka
wojenna ma znakomicie wyszkolonych nurków ratownictwa oraz
unikatową ekipę gotową do prowadzenia prac na dużych
głębokościach
Kmdr por. Robert Szymaniuk
Od dziesięciu lat kieruje pracami podwodnymi na głębokości większej niż
50 metrów, które wykonuje Inspektorat Marynarki Wojennej. W 2014 roku został
komendantem Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.
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For stamina and professionalism which earned the Polish Navy
exceptionally well trained rescue divers and unique team
ready to work very deep down
Commander Robert Szymaniuk
For 10 years, he has managed all underwater operations at the depths below
50 meters done by the Polish Navy Inspectorate. In 2014, he was appointed the
Commandant of the Polish Armed Forces Center for Training Divers and Frogmen.
Za niekonwencjonalne metody dowodzenia, opracowanie
systemu szkolenia snajperów, nowego modelu żołnierza
rozpoznania i sprawdzenie swego dzieła w boju
Kpt. Przemysław Wardowski
Jest dowódcą kompanii dowodzenia 7 Batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Doświadczenie zdobywał między innymi w operacjach wojskowych poza granicami kraju oraz licznych szkoleniach
antyterrorystycznych.
For unconventional commanding methods and
developing system of sniper training,
for new model of reconnaissance soldier,
and for checking it all out on battlefield
Captain Przemysław Wardowski
He is the Commander of the Command Company of the 7th Air
Cavalry Brigade. He gained his experience during military
operations abroad and numerous anti-terrorist trainings.

Jeden
zamiast trzech,
czyli Arsenał
wiedzy o wojsku
„Przegląd morski”,
„przegląd wojsk lądowych”,
„przegląd sił powietrznych”
w nowej odsłonie
Koszt prenumeraty pięciu edycji (od marca
do grudnia 2014 roku) wynosi 50 zł.
Zamówienia prosimy kierować na adres:
prenumerata@zbrojni.pl
Warunkiem realizacji zamówienia
jest wpłata 50 zł do 15 kwietnia
2014 roku na konto:
23 1130 1017 0020 1217 3820 0002
– Wojskowy Instytut Wydawniczy,
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

+

Dostępny od marca 2014 roku

„Atak dronów”

Tomasz Pędzik, „Tajemnice Talibanu”,
Warszawa 2013, wydanie I, format B6, stron 84.

Jakimi motywami kierują się bojownicy
talibscy? Jakie są ich cele? Oto pytania,
na które starał się odpowiedzieć autor
książki o działalności talibów po 2001 roku.

„Tajemnice Talibanu”

Józef Maciej Brzezina, „Atak dronów”, Warszawa 2013,
wydanie I, format B6, stron 148

20 zł

Praca zbiorowa, „Air Show. 95 lat polskiego
lotnictwa wojskowego”, Warszawa 2013,
wydanie I, polsko-angielskie, format A4,
obwoluta twarda, stron 132

Wydawnictwo albumowe
na temat historii i współczesności
polskiego lotnictwa wojskowego
oraz Międzynarodowych
Pokazów Lotniczych
Air Show w Radomiu.

„Air Show.
95 lat polskiego
lotnictwa
wojskowego”

Bogato ilustrowana prezentacja konstrukcji,
systemów sterowania oraz zastosowania
bezzałogowych statków powietrznych
– dronów – w wybranych armiach,
ze szczególnym uwzględnieniem
Stanów Zjednoczonych i Polski.

10 zł

25 zł

P u B L I k A c J e

Nasze wydawnictwa można zamówić e-mailem: prenumerata@zbrojni.pl., telefonicznie: (48) 22 68-40-400 lub (48) 22 68 45 365
Warunkiem wysyłki jest wpłacenie należnej kwoty na konto Wojskowego Instytutu Wydawniczego: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002

N A S Z e

Czytaj
nas codziennie

