12 stycznia 2021

Buzdygany - "wojskowe Oskary"

Buzdygany to nagrody przyznawane przez miesięcznik „Polska Zbrojna” ludziom szczególnie zasłużonym dla
polskich sił zbrojnych. Repliki szesnastowiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej trafiają każdego roku do
kilku wyjątkowych osób. Nagroda od lat niezmiennie wywołuje duże emocje w środowisku wojskowym,
zyskując miano „wojskowych Oskarów”.
Od 26 lat istnienia nagrody redakcja Wojskowego Instytutu Wydawniczego (WIW) wyróżniła ponad 200 osób.
Laureatami Buzdyganów zawsze byli ludzie wyjątkowi, których osobowości i działania wyróżniały ich w
środowisku niezależnie od tego czy byli żołnierzami czy cywilami. Dzięki swojej postawie mogli być dla
wszystkich punktem odniesienia, a swoją pracą przyczynili się do budowy jakości, etosu i pozytywnego
wizerunku sił zbrojnych.

Tym razem nagrody nie zostały wręczone, jak zwykle, podczas uroczystej gali z udziałem laureatów. Ze
względu na pandemię COVID-19 uroczystość wręczenia Buzdyganów 2019 znacznie różniła się od
poprzednich edycji. Laureaci odebrali nagrody z rąk kierownictwa redakcji Wojskowego Instytutu
Wydawniczego tuż przed końcem roku.

Buzdygany, z rąk kierownictwa WIW odebrali:
• płk Paweł Chabielski, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, nagrodzony za budowanie
więzi między wojskiem a lokalną społecznością,
• płk dr inż. Mariusz Chmielewski, wówczas zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, dziś wicedyrektor
Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, uhonorowany za wprowadzanie wojska w
cybernetyczny wymiar,
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• ppłk pil. Dominik Duda, były żołnierz 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, za bojową perspektywę w lataniu na
F-16,
• ppłk Adam Krysiak, do niedawna dowódca 2 Batalionu Zmechanizowanego 15 Brygady Zmechanizowanej,
dziś szef sztabu 20 Brygady Zmechanizowanej. Otrzymał nagrodę za nowatorskie podejście do szkolenia,
także w wymiarze sojuszniczym,
• kpt. Szczepan Pietraszek z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, za zdobywanie szczytów w szkoleniowej
sztafecie i wierność tradycjom podhalańczyków,
• płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, za
to, że ratuje żołnierzom wzrok

Swoje wyróżnienie przyznali także czytelnicy portalu „Polska Zbrojna”, którzy w internetowym plebiscycie
mogli głosować na jednego spośród czterech kandydatów. Największe uznanie zyskał st. sierż. Artur Pelo z 7
Brygady Obrony Wybrzeża. Internauci przede wszystkim docenili znakomite wyniki sierżanta w ekstremalnych
biegach organizowanych i współorganizowanych przez Wojskowy Klub Biegacza „Meta” z Lublińca.
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Buzdygany 2019
https://www.youtube.com/watch?v=fAh6VgvQUfk&feature=emb_logo
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