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„Kemping” Krzysztofa Jankowskiego
najlepszym filmem 12 Multimedia Happy End
Pu blicz ność 12 Mul ti me dia Hap py
End w Rze szo wie przy zna ła Grand
Prix fil mo wi „Kemping” w re ży se rii
Krzysz to fa Jan kow skie go. Ho no ro wą
Zło tą Ry bę ode brał ak tor Ma rian
Dzię dziel. Spe cjal ną Zło tą Ry bę or ga ni za to rzy przy zna li Bo do Koxo wi.

dla Dominika Matwiejczyka za film „Nic
o Chloe”
Kategoria: Studencki Film Fabularny
dla Aleksandry Góreckiej za film „44”
Kategoria: Profesjonalny Film Dokumentalny dla Pawła Łozińskiego za film
„Ojciec i syn”
Kategoria: Niezależny Film Dokumentalny dla Kryspina Pluty za film
„Optimista”
Kategoria: Studencki Film Dokumentalny dla Rafała Makolądry za film „Ludzie ze stali”

Krzysztof Jankowski

W sobotę (11 paździer nika) w Wojewódzkim Domu Kultury wręczono
nagrody 12 Multimedia Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych.
Na najlepsze filmy przez pięć dni festiwalu głosowała publiczność. Grand
Prix i czek na 3000 zł od Multimedia
Polska otrzymał Krzysztof Jankowski
za niezależną komedię pt. „Kemping”
opowiadającą o łamaniu stereotypów
podczas rodzinnych wakacji. To już
drugie Grand Prix Happy Endu w karierze Jankowskiego. Dwa lata temu
w Rzeszowie zwyciężył jego film „Odwyk”.
Najlepszym filmem fabular nym został „Chce się żyć” Macieja Pieprzycy.
Za najlepszy film niezależny został
uznany „Nic o Chloe” Dominika Matwiejczyka.
Specjalną nagrodę, po raz pierwszy,
przyznali blogerzy Sfilmowani, którzy
w tym roku prowadzili rozmowy
z twórcami oraz recenzowali na bieżąco
filmy konkursowe. Sfilmowaną Złotą
Rybę otrzymał film dokumentalny
„Skrzydła” opowiadający o studencie,
który stara się zbudować skrzydła.

Pozostałe nagrody:
Sfilmowana Ryba dla filmu
„Skrzydła” Michała Bajtała
Wyróżnienie

dla Kamili Józefowicz
za film „Galumphing”
Honorową Złotą Rybę za wspieranie kina niezależnego odebrał aktor
Marian Dziędziel, który uczestniczy
w licz nych projek tach two rzo nych
przez młodych ludzi i, jak przyznał
podczas sobotniego spotkania z widzami, czyta każdy nadesłany do niego
scenariusz i propozycję. Rzeszow ska
widownia mogła zobaczyć aktora właśnie w jednym z takich niezależnych
filmów krótkometrażowych pt. „Marionetka”.

do celu. Otrzymał ją Bodo Kox, dobrze
znany rzeszowskiej widowni, czołowy
twórca niezależny, który w zeszłym roku zadebiutował profesjonalnym filmem „Dziewczyna z szafy”. Film został
doceniony na całym świecie. W zeszłym
roku „Dziewczyna…” otrzymała Grand
Prix 11 Multimedia Happy End.

W tym roku przyznana została też
Specjalna Złota Ryba za upar te dążenie

Grand Prix dla Krzysztofa Jankowskiego
za film „Kemping”

Kategoria: Profesjonalny Film Fabu-

larny dla Macieja Pieprzycy za film „Chce
się żyć”
Kategoria: Niezależny Film Fabularny

Werdykt plebiscytu publiczności
12. Multimedia Happy End Festiwalu
Filmów Optymistycznych, Rzeszów 2014

Marian Dziędziel odbiera Złotą Rybę
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Dziędziel i Kox

Honorowa Złota Ryba
dla Mariana Dziędziela
Specjalna Złota Ryba
dla Bodo Koxa
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Politechnika Rzeszowska kształci
informatyków we współpracy z Asseco Poland
As se co Po land po pro wa dzą
przed miot „Sys te my in for ma tycz ne kla sy en ter pri se”.
ro ku
aka de mic kim
W
2014/2015 studenci kierunku Infor matyka na Politechnice Rzeszow skiej mo gą roz wijać swoje
umiejętności w zakresie przy gotowywania rozwiązań dla dużych or ganizacji biznesowych. Przedmiot
fakultatywny o nazwie „Systemy
in for ma tycz ne kla sy en ter pri se”
poprowadzą specjaliści Asseco Poland, naj więk sze go pro du cen ta
oprogramowania w Polsce.

nych. Poza przeprowadzeniem wykładów i zajęć laboratoryjnych
Politechnika Rzeszow ska zamierza
współpracować z Asseco Poland w
ramach realizacji prac dyplomowych i prze wodów doktor skich w
zakresie infor matyki. Współpraca
może obejmować także wspólne
projekty naukowe i przedsięwzięcia promujące infor matykę.

- Realizacja złożonych projektów in for ma tycz nych w spo sób
zgodny z oczekiwaniami dużych
or ga ni za cji na le ży do uni ka to wych kompetencji Asseco. Współpraca z Politechniką Rzeszowską
to dla nas szansa na bezpośredni
kontakt z przyszłymi informatykami, ale obejmuje także możliwość realizacji praktyk i stażów
studenckich. Ci studenci, u których
do strze że my poten cjał oraz chęć
rozwoju mogą liczyć na atrakcyjną ofer tę pracy - mówi Maciej

Przedmiot ma charakter fakultatywny, więc skorzy stać będą mogli zwłaszcza ci studenci, którzy
wiążą swoją przy szłość z rynkiem
tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw oraz instytucji publiczreklama

fot. Marian Misiakiewicz

- Bliska współpraca uczelni z
Po li tech ni ka Rze szow ska
roz sze rza ofer tę pro gra mową dla stu den tów kie run ku
In for ma ty ka. Spe cja li ści
przedsiębiorcami jest kluczem do
przekazania studentom umiejętności najbardziej poszukiwanych na
rynku pracy. To cenna inicjatywa
z punktu widzenia naszych studentów. – mó wi prof. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Mierzejew ski, Dyrektor Per sonalny w Asseco Poland.
Współpraca Politechniki Rzeszow skiej z Asseco Poland ma na
uwa dze pro mowa nie wspól nych
działań między środowiskiem naukowym a biznesem oraz dążenie
do praktycznego nauczania zawodu studentów infor matyki Politechniki Rzeszow skiej.
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Student z pełnym portfelem
Studia to czas na zdobycie wyższego wykształcenia, które w
przyszłości ma pomóc znaleźć dobrze płatną pracę. Ten okres
wiąże się jednak ze sporymi obciążeniami dla studenckiego
portfela. Wielu żaków właśnie wtedy przekonuje się, ile kosztuje życie na własny rachunek.

Nauczenie się gospodarowania własnym budżetem to
jedna z dodatkowych umiejętności, którą można zdobyć
podczas studiów. Wy jazd z rodzinnej miejscowości dla wielu osób jest prawdziwą szkołą życia. Na co żacy wydają najwięcej pieniędzy i w jaki sposób mogą poprawić swoją sytuację materialną?

Najwięcej na mieszkanie i jedzenie
Jaka kwota miesięcznie wystarczy studentowi, by się
utrzymać? Wszystko zależy od tego, gdzie mieszka, ile wydaje na jedzenie i różne rozrywki. Dla osób spoza miasta, w
którym znajduje się uczelnia, najdroższą kwestią jest zwykle
zakwaterowanie. Można zdecydować się na pokój w akademiku, gdzie ceny zależą przede wszystkim od rodzaju pokoju i tego, ile osób w nim mieszka. Alternatywą jest wynajem
pokoju w mieszkaniu studenckim bądź na stancji. Tutaj cena jest uzależniona od wielu czynników – lokalizacji, standardu mieszkania i jego powierzchni, a także liczby osób wynajmujących. Często konieczne jest wpłacenie kaucji, która
zwykle wynosi tyle, ile miesięczny czynsz i jest zwracana przy
rozwiązywaniu umowy.
Na liście wydatków, które pochłaniają znaczną część studenckiego budżetu, jest też jedzenie. Większość żaków wydaje na
ten cel około 400-600 zł miesięcznie. Część stara się ograniczyć
wydatki i zamiast jeść na mieście gotuje w domu lub przywozi
gotowe obiady od rodziców. Jeśli lokum jest położone daleko od
uczelni, trzeba też liczyć się z koniecznością zakupu biletu miesięcznego. Ulgą dla portfela jest tutaj możliwość skorzystania ze
zniżki. Dobra wiadomość dla żaków – legitymacja studencka
uprawnia też często do rabatów na przykład w punktach ksero,
księgarniach, pubach, restauracjach, szkołach językowych czy klubach fitness.

Skąd pieniądze?
Wydatków podczas studiów jest sporo, ale na szczęście
jest co najmniej kilka sposobów na to, by poprawić swoją sytuację materialną. Co prawda osoby uczące się w trybie dziennym nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia na etacie, ale
mogą rozważyć zajęcia tymczasowe, gwarantujące elastyczne
godziny pracy. Roznosząc ulotki, będąc hostessą lub pracując
wieczorami za barem można zarobić średnio od 6 do 15 zł za
godzinę. Dość powszechną praktyką wśród studentów jest także udzielanie korepetycji.
Można również zwrócić się o pomoc do swojej uczelni.
Na wsparcie mogą liczyć studenci, którzy z różnych przyczyn
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Takie osoby mogą
ubiegać się o stypendium socjalne lub zapomogę losową. Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta oraz zasobów, jakimi dysponuje uczelnia. Pomoc uzyskają także osoby niepełnosprawne – mogą one ubiegać się o
stypendium specjalne. Szczególnym rodzajem wsparcia finansowego jest stypendium Rektora, przyznawane za wybitne wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub za
sukcesy na polu artystycznym. Warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przyznawania różnych stypendiów, bo ich
wysokość może wynosić nawet kilkaset złotych i znacząco
podreperować studencki budżet.
Jeszcze innym sposobem poprawy sytuacji materialnej jest
kredyt studencki. W wybranych bankach mogą się o niego ubiegać wszyscy żacy, bez względu na typ uczelni, formę studiów i
stopień. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki w szkole wyższej
przed ukończeniem 25. roku życia. Przy rozpatrywaniu wniosku
o udzielnie kredytu pod uwagę bierze się wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie studenta. Po wydaniu pozytywnej
decyzji kredyt jest wypłacany w roku akademickim w miesięcznych transzach o określonej wysokości. Jego spłacanie rozpoczyna się natomiast dwa lata po ukończeniu studiów, a liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz. Odsetki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej NBP począwszy od
dnia spłaty pierwszej raty kredytu.
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” informuje, iż polisy o numerach:
DU20237584
DU20237587
DU20237588
DU20237589
DU20237590
DU20237594
DU20237596
DU20237598
DU20237599
DU20236582
DU20236586
zostały anulowane w związku z czym nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie
roszczenia z nich zgłaszane.
reklama
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Nowa metoda R20 zapewnia skuteczność już po 1 zabiegu – tłumaczy Urszula Sztwiertnia.

Dziś „dziarają” się wszyscy, niezależnie od
wykonywanego zawodu i wieku. A popularne motywy: delfin, motyl, ornamenty roślinne i gwiazdki mają przede wszystkim
zdobić ciało. Co jednak, jeśli tatuaż powstał pod wpływem impulsu i przysparza
problemów? Radzimy jak usunąć w mało
inwazyjny sposób „wakacyjną pamiątkę”
dzięki laserowi.

Lato nie jest najlepszym momentem
na robienie tatuażu ponieważ powstała rana dłużej się goi. Do tego nie można eksponować „ozdobionej” partii ciała na słońcu, co w wakacje jest utrudnione. Mimo to
właśnie w okresie lata na „dziarę” decyduje
się wiele osób. Jednych zwodzi okazja i
moda na konkretny wzór, drugich uwodzą
wytatuowane symbole na ciele innych
osób. – Kształty, napisy i wzory - tatuaże
przyjmują wiele form, zależnie od życzenia
klienta salonu, w którym są wykonywane.
Często są to przemyślane projekty, mające
swoją historię i sens, jednak wiele tatuaży
jest wynikiem decyzji podjętej pod wpływem chwili. W efekcie, nierzadko możemy
spotkać osoby, które szukają sposobów na
usunięcie kaprysu, jakim okazał się dla
nich tatuaż – tłumaczy Urszula Sztwiertnia,
konsultant medyczny firmy Shar-Pol specjalizującej się w nowoczesnych systemach
dla medycyny estetycznej. – Wśród osób,
które chciałyby skutecznie usunąć tatuaż
są też te, które uwieczniły na skórze imię
czy twarz partnerki, partnera, ale już nic
ich ze sobą nie łączy. Na szczęście istnieją
metody usunięcia takiej ozdoby – dodaje
Urszula Sztwiertnia.

Jak pozbyć się tatuażu?
Tradycyjne sposoby to wycięcie kawałka skóry, na którym znajduje się tareklama

Jak przebiega zabieg?
Zabieg laserowy polega na rozerwaniu
torebki kolagenowej otaczającej barwnik w
skórze, a następnie rozproszeniu barwnika. Kolorowa substancja zawarta w komórce dostaje się do przestrzeni międzykomórkowej, skąd jest wydalana poprzez
układ limfatyczny. – Laser przeznaczony
do usuwania tatuażu kosmetycznego czy
profesjonalnego musi generować bardzo
krótkie impulsy (kilka nanosekund) o dużej mocy. Takie parametry uzyskiwane są
tylko w laserach typu Q-switch. Jednak
podczas usuwania kolorowych tatuaży
większą skuteczność gwarantują lasery
emitujące światło o odpowiednio wysokiej
energii, które absorbuje się w barwniku o
różnych kolorach. Światło popularnych laserów Q-switch Nd:Yag absorbuje się tylko
w czarnym i niebieskim barwniku. Obecnie jedną z wyższych skuteczności cechuje
się laser aleksandrytowy Nd:Yag AlexTriVantage – wyjaśnia Urszula Sztwiertnia,
konsultant medyczny firmy SHAR-POL.

Jak usunąć
tatuaż po
wakacyjnym
szaleństwie?
tuaż i dermabrazja laserowa, czyli zdejmowanie poszczególnych warstw naskórka. Obydwa sposoby niosą jednak ze sobą ryzyko pozostawienia dużych blizn,
dlatego nie są to najbardziej polecane
metody. W dobie nowoczesnych technologii war to zwrócić uwagę na te bez-

pieczniejsze, w których główną rolę odgrywają lasery. – Zabieg laserowy w porównaniu do innych jest bezpieczny i w
pełni kontrolowany. Odbywa się bez
znieczulenia i przede wszystkim nie zagraża zdrowiu pacjenta. Co więcej, zabieg laserowy jest najskuteczniejszy. La-

ser musi być jednak odpowiednio dobrany do tatuażu, a na efekty musimy cierpliwie poczekać, ponieważ do całkowitego wyleczenia i regeneracji skóry potrzeba czasu. Liczba zabiegów zależna jest
od typu i wielkości tatuażu, a także głębokości, na jakiej znajduje się barwnik.

Pamiętajmy, aby po kuracji często nawilżać skórę i nie narażać jej na skrajne
czynniki atmosferyczne, jak silny mróz
czy promieniowanie słoneczne. Przed wyborem odpowiedniego salonu kosmetycznego, upewnijmy się, że jest profesjonalny,
tzn. jego pracownicy przestrzegają wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa, a sam
gabinet posiada warunki i rekomendację
do przeprowadzania tego typu zabiegów.
A D RE SY GA BI NE TÓW OFE RU JĄCYCH
ZA BIEG MOŻ NA ZNA LEŹĆ NA STRO NIE :
WWW. SHAR - POL . PL
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Najdroższe
monety świata
Sięgające zenitu emocje wzbudziła w zeszłym roku aukcja srebrnej jednodolarówki z 1794 roku, tzw. Flowing Hair Silver
Dollar. Moneta ostatecznie została
sprzedana za ponad 10 mln dolarów, bijąc rekord należący do amerykańskiego
Double Eagle z 1933 r. który to na aukcji
w 2002 r. osiągnął cenę 7,590,020 USD.
Z kolei najdroższą polską monetą sprzedaną na aukcji jest 100 dukatów koronnych Zygmunta III Wazy.

W 2008 roku w nowojorskim domu
aukcyjnym jeden z trzech oryginalnych 100
dukatów koronnych Zygmunta III Wazy
osiągnął rekordową cenę 1,38 miliona dolarów. – „Moneta ta jest uważana
za najpiękniejszą w Polsce i jedną z największych, jakie kiedykolwiek wybito
w Europie. Jej motywy zaprojektował wybitny siedemnastowieczny medalier Samuel Ammon” – mówi
Adam Zieliński Dyrektor Zarządzający Skarbnicy Narodowej.
Niemniej polskiej
monecie daleko jeszcze
do pobicia rekordu – 10
016 875 dolarów – taką
dokładnie wartość uzyskała
na aukcji srebrna jednodolarówka z 1794
roku. Co było powodem tak zawrotnej ceny? – „Po pierwsze, rzadkość występowania
tego rodzaju monet. Po drugie, jej dobry
stan zachowania. Po trzecie, ogromna wartość historyczna. Była to pierwsza dolarowa
moneta wyemitowana przez Stany Zjednoczone. Oprócz kobiety symbolizującej wolność widnieje na niej
15 gwiazdek, z których każda oznacza
jeden z stanów wchodzących wówczas
w skład nowego amerykańskiego państwa”
– dodaje Adam Zieliński.
Nie mniejsze emocje wzbudziła również aukcja z kwietnia 2013 roku, podczas
której wystawiana była legendarna niklowa
5-centówka z głową Statuy Wolności z 1913
r. Eksperci szacowali, że moneta osiągnie

cenę nawet 5 mln dol. Ostatecznie została
sprzedana za 3 172 500 dol.
Wartość tej monety zdeterminowało
dokonane ponad 100 lat temu fałszerstwo!
Produkcji monet tej serii zaprzestano
w 1912 roku, niemniej 5 ostatnich egzemplarzy miało wybity rok 1913. Istnieje przypuszczenie, że oszustwa celowo dokonał
pracownik mennicy w Filadelfii Samuel W.
Brown, który w 1920 roku wystawił te okazy na sprzedaż. Od tej pory przez dwie dekady komplet pięciu monet często zmieniał
właścicieli. Dopiero w latach 40. zestaw został podzielony, a obecnie wystawiany
na aukcji okaz za 3 750 dol. kupił George O. Wolton, kolekcjoner z Karoliny Północnej. W 1962 Walton zginął w wypadku samochodowym. Na miejscu
znaleziono również kolekcję
jego monet, wśród nich tę
5-centówkę. Całość przejęła siostra kolekcjonera
Melva Givens. Niemniej
eksperci uznali wówczas
niklową monetę za falsyfikat. Dopiero spadkobiercy siostry Woltona ustalili, że jest to brakująca moneta z legendarnego już zestawu.
Jak widać historia 5-centowej niklowej
monety jest równie ciekawa jak 20 dolarówki Double Eagle
z 1933, której egzemplarz w 2012 roku
dzięki Skarbnicy Narodowej gościł w Polsce. Dzięki Skarbnicy Narodowej można również nabyć specjalną replikę najdroższej polskiej monety wystawionej na aukcji
– wspomnianych już 100 dukatów koronnych Zygmunta III Wazy.
Skarbnica Narodowa przekazała czytelnikom 5 numizmatów będących repliką
jednej z najpiękniejszych polskich monet
– 100 dukatów koronnych Zygmunta
III Wazy.
Osoby, które jako pierwsze zadzwonią
do redakcji 16 października o godz. 9,
otrzymają monetę.
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Wygrana Stali na 75-lecie
Piłkarze Stali Mielec wygrali międzynarodowy turniej piłkar ski zor ganizowany z okazji 75.rocznicy
powstania klubu FKS Stal Mielec.
Turniej piłkar ski z udziałem ekstraklasowego Podbeskidzia i Pogoni Lwów oraz pojedynek oldbojów to główne atrakcje jubileuszu
mieleckiej Stali

Nasi II – Ligowcy pokonali ekstraklasowego Bodbeskidzie Bielsko Biała oraz ukraińskiego IV ligowca –
Pogoń Lwów. Oba mecze zakończyły
się wynikiem 1:0, w obu przypadkach autorem gola był Damian Skiba. Drugie miejsce przypadło Podbeskidziu, które pokonało 1:0 ekipę ze
Lwowa.
W meczu Legendy Stali – Pracownicy PZL Mielec padł wynik 2:0,
po golach Lisa i Cyganowskiego.
Przy okazji wielkiego święta klub zaprosił na uroczystości wielu swoich
byłych znakomitych piłkarzy. Nie zabrakło Laty, Domarskiego czy Zygmunta Kukli i Krzysztofa Rześnego.
Był też Edward Kazimierski, urzędujący wiceprezes w latach największych sukcesów.
Mielecka Stal to najbardziej utytułowany klub na Podkar paciu. Piłkarska drużyna zdobywała dwukrotnie tytuł mistrza Polski, a w sezonie
1975/76 grała w ćwierćfinale Pucharu UEFA. Od tego czasu żadna polreklama

ska drużyna nie zagrała już na tym
szczeblu rozgrywek. W Stali występowały takie gwiazdy jak Grzegorz Lato, Henryk Kasperczak, Jan Domarski czy Andrzej Szar mach, którzy stanowili również o sile odnoszącej mię-

dzynarodowe sukcesy polskiej reprezentacji.
Piłkarzom, trenerom i działaczom życze nia skła dał mar sza łek
Władysław Or tyl, a towarzyszył mu
europoseł Tomasz Poręba.

Stal Mielec to piękny okres w historii Mielca. Gratuluję klubom, które tę tradycję kontynuują mimo wielu trudności. W dniu tak uroczystym
życzę, aby zespoły Stali nawiązały do
sukcesów sprzed lat – powiedział

marszałek Władysław Or tyl podczas
jubileuszowego tur nieju.
Uroczystości zakończyły się pasowaniem na piłkarza najmłodszych
wychowanków mieleckiego klubu.
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