
Pu blicz ność 12 Mul ti me dia Hap py
End w Rze szo wie przy zna ła Grand
Prix fil mo wi „Kem ping” 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 Ko xo wi.

W so bo tę (11 paź dzier ni ka) w Wo -
je wódz kim Do mu Kul tu ry wrę czo no
na gro dy 12 Mul ti me dia Hap py End Fe -
sti wa lu Fil mów Opty mi stycz nych.
Na naj lep sze fil my przez pięć dni fe sti -
wa lu gło so wa ła pu blicz ność. Grand
Prix i czek na 3000 zł od Mul ti me dia
Pol ska otrzy mał Krzysz tof Jan kow ski
za nie za leż ną ko me dię pt. „Kem ping”
opo wia da ją cą o ła ma niu ste reo ty pów
pod czas ro dzin nych wa ka cji. To już
dru gie Grand Prix Hap py En du w ka -
rie rze Jan kow skie go. Dwa la ta te mu
w Rze szo wie zwy cię żył je go film „Od -
wyk”.

Naj lep szym fil mem fa bu lar nym zo -
stał „Chce się żyć” Ma cie ja Pie przy cy.
Za naj lep szy f ilm nie za leż ny zo stał
uzna ny „Nic o Chloe” Do mi ni ka Ma -
twiej czy ka.

Spe cjal ną na gro dę, po raz pierw szy,
przy zna li blo ge rzy Sfil mo wa ni, któ rzy
w tym ro ku pro wa dzi li roz mo wy
z twór ca mi oraz re cen zo wa li na bie żą co
fil my kon kur so we. Sfil mo wa ną Zło tą
Ry bę otrzy mał f ilm do ku men tal ny
„Skrzy dła” opo wia da ją cy o stu den cie,
któ ry sta ra się zbu do wać skrzy dła.

Ho no ro wą Zło tą Ry bę za wspie ra -
nie ki na nie za leż ne go ode brał ak tor
Ma rian Dzię dziel, któ ry uczest ni czy
w licz nych pro jek tach two rzo nych
przez mło dych lu dzi i, jak przy znał
pod czas so bot nie go spo tka nia z wi dza -
mi, czy ta każ dy na de sła ny do nie go
sce na riusz i pro po zy cję. Rze szow ska
wi dow nia mo gła zo ba czyć ak to ra wła -
śnie w jed nym z ta kich nie za leż nych
fil mów krót ko me tra żo wych pt. „Ma -
rio net ka”.

W tym ro ku przy zna na zo sta ła też
Spe cjal na Zło ta Ry ba za upar te dą że nie

do ce lu. Otrzy mał ją Bo do Kox, do brze
zna ny rze szow skiej wi dow ni, czo ło wy
twór ca nie za leż ny, któ ry w ze szłym ro -
ku za de biu to wał pro fe sjo nal nym fil -
mem „Dziew czy na z sza fy”. Film zo stał
do ce nio ny na ca łym świe cie. W ze szłym
ro ku „Dziew czy na…” otrzy ma ła Grand
Prix 11 Mul ti me dia Hap py End. 

Wer dykt ple bi scy tu pu blicz no ści 
12. Mul ti me dia Hap py End Fe sti wa lu 
Fil mów Opty mi stycz nych, Rze szów 2014

Grand Prix dla Krzysz to fa Jan kow skie go
za film „Kem ping”

Ka te go ria: Pro fe sjo nal ny Film Fa bu -
lar ny dla Ma cie ja Pie przy cy za film „Chce
się żyć”
Ka te go ria: Nie za leż ny Film Fa bu lar ny

dla Do mi ni ka Ma twiej czy ka za film „Nic
o Chloe”
Ka te go ria: Stu denc ki Film Fa bu lar ny
dla Alek san dry Gó rec kiej za film „44”
Ka te go ria: Pro fe sjo nal ny Film Do ku -
men tal ny dla Paw ła Ło ziń skie go za film
„Oj ciec i syn”
Ka te go ria: Nie za leż ny Film Do ku -
men tal ny dla Kry spi na Plu ty za film
„Opti mi sta”
Ka te go ria: Stu denc ki Film Do ku men -
tal ny dla Ra fa ła Ma ko lą dry za film „Lu -
dzie ze sta li”

Po zo sta łe na gro dy:

Sfil mo wa na Ry ba dla fil mu 
„Skrzy dła” Mi cha ła Baj ta ła

Wy róż nie nie
dla Ka mi li Jó ze fo wicz 
za film „Ga lum phing”

Ho no ro wa Zło ta Ry ba 
dla Ma ria na Dzię dzie la
Spe cjal na Zło ta Ry ba 
dla Bo do Ko xa
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reklama

„Kem ping” Krzysz to fa Jan kow skie go 
naj lep szym fil mem 12 Mul ti me dia Hap py End

Krzysz tof Jan kow ski

Ma rian Dzię dziel od bie ra Zło tą Ry bę

Dzię dziel i Kox
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reklama

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”.

W ro ku aka de mic kim
2014/2015 stu den ci kie run ku In -
for ma ty ka na Po li tech ni ce Rze -
szow skiej mo gą roz wi jać swo je
umie jęt no ści w za kre sie przy go to -
wy wa nia roz wią zań dla du żych or -
ga ni za cji biz ne so wych. Przed miot
fa kul ta tyw ny o na zwie „Sys te my
in for ma tycz ne kla sy en ter pri se”
po pro wa dzą spe cja li ści As se co Po -
land, naj więk sze go pro du cen ta
opro gra mo wa nia w Pol sce.

- Bli ska współ pra ca uczel ni z
Po li tech ni ka Rze szow ska
roz sze rza ofer tę pro gra mo -
wą dla stu den tów kie run ku
In for ma ty ka. Spe cja li ści
przed się bior ca mi jest klu czem do
prze ka za nia stu den tom umie jęt no -
ści naj bar dziej po szu ki wa nych na
ryn ku pra cy. To cen na ini cja ty wa
z punk tu wi dze nia na szych stu -
den tów. – mó wi prof. Ma rek Or -
kisz, Rek tor Po li tech ni ki Rze szow -
skiej

Przed miot ma cha rak ter fa kul -
ta tyw ny, więc sko rzy stać bę dą mo -
gli zwłasz cza ci stu den ci, któ rzy
wią żą swo ją przy szłość z ryn kiem
two rze nia apli ka cji dla przed się -
biorstw oraz in sty tu cji pu blicz -

nych. Po za prze pro wa dze niem wy -
kła dów i za jęć la bo ra to ryj nych
Po li tech ni ka Rze szow ska za mie rza
współ pra co wać z As se co Po land w
ra mach re ali za cji prac dy plo mo -
wych i prze wo dów dok tor skich w
za kre sie in for ma ty ki. Współ pra ca
mo że obej mo wać tak że wspól ne
pro jek ty na uko we i przed się wzię -
cia pro mu ją ce in for ma ty kę.

- Re ali za cja zło żo nych pro jek -
tów in for ma tycz nych w spo sób
zgod ny z ocze ki wa nia mi du żych
or ga ni za cji na le ży do uni ka to -
wych kom pe ten cji As se co. Współ -
pra ca z Po li tech ni ką Rze szow ską
to dla nas szan sa na bez po śred ni
kon takt z przy szły mi in for ma ty -
ka mi, ale obej mu je tak że moż li -
wość re ali za cji prak tyk i sta żów
stu denc kich. Ci stu den ci, u któ rych
do strze że my po ten cjał oraz chęć
roz wo ju mo gą li czyć na atrak cyj -
ną ofer tę pra cy - mó wi Ma ciej
Mie rze jew ski, Dy rek tor Per so nal -
ny w As se co Po land.

Współ pra ca Po li tech ni ki Rze -
szow skiej z As se co Po land  ma na
uwa dze pro mo wa nie wspól nych
dzia łań mię dzy śro do wi skiem na -
uko wym a biz ne sem oraz dą że nie
do prak tycz ne go na ucza nia za wo -
du stu den tów in for ma ty ki Po li -
tech ni ki Rze szow skiej.

Po li tech ni ka Rze szow ska kształ ci 
in for ma ty ków we współ pra cy z As se co Po land
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Stu dia to czas na zdo by cie wyż sze go wy kształ ce nia, któ re w
przy szło ści ma po móc zna leźć do brze płat ną pra cę. Ten okres
wią że się jed nak ze spo ry mi ob cią że nia mi dla stu denc kie go
port fe la. Wie lu ża ków wła śnie wte dy prze ko nu je się, ile kosz -
tu je ży cie na wła sny ra chu nek.

Na ucze nie się go spo da ro wa nia wła snym bu dże tem to
jed na z do dat ko wych umie jęt no ści, któ rą moż na zdo być
pod czas stu diów. Wy jazd z ro dzin nej miej sco wo ści dla wie -
lu osób jest praw dzi wą szko łą ży cia. Na co ża cy wy da ją naj -
wię cej pie nię dzy i w ja ki spo sób mo gą po pra wić swo ją sy tu -
ację ma te rial ną?

Naj wię cej na miesz ka nie i je dze nie
Ja ka kwo ta mie sięcz nie wy star czy stu den to wi, by się

utrzy mać? Wszyst ko za le ży od te go, gdzie miesz ka, ile wy da -
je na je dze nie i róż ne roz ryw ki. Dla osób spo za mia sta, w
któ rym znaj du je się uczel nia, naj droż szą kwe stią jest zwy kle
za kwa te ro wa nie. Moż na zde cy do wać się na po kój w aka de -
mi ku, gdzie ce ny za le żą przede wszyst kim od ro dza ju po ko -
ju i te go, ile osób w nim miesz ka. Al ter na ty wą jest wy na jem
po ko ju w miesz ka niu stu denc kim bądź na stan cji. Tu taj ce -
na jest uza leż nio na od wie lu czyn ni ków – lo ka li za cji, stan -
dar du miesz ka nia i je go po wierzch ni, a tak że licz by osób wy -
naj mu ją cych. Czę sto ko niecz ne jest wpła ce nie kau cji, któ ra
zwy kle wy no si ty le, ile mie sięcz ny czynsz i jest zwra ca na przy
roz wią zy wa niu umo wy. 

Na li ście wy dat ków, któ re po chła nia ją znacz ną część stu -
denc kie go bu dże tu, jest też je dze nie. Więk szość ża ków wy da je na
ten cel oko ło 400-600 zł mie sięcz nie. Część sta ra się ogra ni czyć
wy dat ki i za miast jeść na mie ście go tu je w do mu lub przy wo zi
go to we obia dy od ro dzi ców. Je śli lo kum jest po ło żo ne da le ko od
uczel ni, trze ba też li czyć się z ko niecz no ścią za ku pu bi le tu mie -
sięcz ne go. Ulgą dla port fe la jest tu taj moż li wość sko rzy sta nia ze
zniż ki. Do bra wia do mość dla ża ków – le gi ty ma cja stu denc ka
upraw nia też czę sto do ra ba tów na przy kład w punk tach kse ro,
księ gar niach, pu bach, re stau ra cjach, szko łach ję zy ko wych czy klu -
bach fit ness. 

Skąd pie nią dze?
Wy dat ków pod czas stu diów jest spo ro, ale na szczę ście

jest co naj mniej kil ka spo so bów na to, by po pra wić swo ją sy -
tu ację ma te rial ną. Co praw da oso by uczą ce się w try bie dzien -
nym nie ma ją moż li wo ści pod ję cia za trud nie nia na eta cie, ale
mo gą roz wa żyć za ję cia tym cza so we, gwa ran tu ją ce ela stycz ne
go dzi ny pra cy. Roz no sząc ulot ki, bę dąc ho stes są lub pra cu jąc
wie czo ra mi za ba rem moż na za ro bić śred nio od 6 do 15 zł za
go dzi nę. Dość po wszech ną prak ty ką wśród stu den tów jest tak -
że udzie la nie ko re pe ty cji.

Moż na rów nież zwró cić się o po moc do swo jej uczel ni.
Na wspar cie mo gą li czyć stu den ci, któ rzy z róż nych przy czyn
zna leź li się w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Ta kie oso by mo gą
ubie gać się o sty pen dium so cjal ne lub za po mo gę lo so wą. Wy -
so kość sty pen dium so cjal ne go jest uza leż nio na od mie sięcz ne -
go do cho du przy pa da ją ce go na jed ną oso bę w ro dzi nie stu -
den ta oraz za so bów, ja ki mi dys po nu je uczel nia. Po moc uzy -
ska ją tak że oso by nie peł no spraw ne – mo gą one ubie gać się o
sty pen dium spe cjal ne. Szcze gól nym ro dza jem wspar cia fi nan -
so we go jest sty pen dium Rek to ra, przy zna wa ne za wy bit ne wy -
ni ki w na uce, zna czą ce osią gnię cia na uko we, spor to we lub za
suk ce sy na po lu ar ty stycz nym. War to za po znać się ze szcze gó -
ło wy mi za sa da mi przy zna wa nia róż nych sty pen diów, bo ich
wy so kość mo że wy no sić na wet kil ka set zło tych i zna czą co
pod re pe ro wać stu denc ki bu dżet. 

Jesz cze in nym spo so bem po pra wy sy tu acji ma te rial nej jest
kre dyt stu denc ki. W wy bra nych ban kach mo gą się o nie go ubie -
gać wszy scy ża cy, bez wzglę du na typ uczel ni, for mę stu diów i
sto pień. Wa run kiem jest roz po czę cie na uki w szko le wyż szej
przed ukoń cze niem 25. ro ku ży cia. Przy roz pa try wa niu wnio sku
o udziel nie kre dy tu pod uwa gę bie rze się wy so kość mie sięcz ne go
do cho du na oso bę w ro dzi nie stu den ta. Po wy da niu po zy tyw nej
de cy zji kre dyt jest wy pła ca ny w ro ku aka de mic kim w mie sięcz -
nych tran szach o okre ślo nej wy so ko ści. Je go spła ca nie roz po czy -
na się na to miast dwa la ta po ukoń cze niu stu diów, a licz ba rat sta -
no wi dwu krot ność licz by wy pła co nych transz. Od set ki są na li cza -
ne w wy so ko ści po ło wy sto py re dy skon to wej NBP po cząw szy od
dnia spła ty pierw szej ra ty kre dy tu.

Stu dent z peł nym port fe lem
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reklama

To wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza jem nych
„TUW” in for mu je, iż po li sy o nu me rach:

DU 20237584 
DU 20237587
DU 20237588
DU 20237589
DU 20237590
DU 20237594
DU 20237596
DU 20237598
DU 20237599
DU 20236582
DU 20236586

zo sta ły anu lo wa ne w związ ku z czym nie
po no si od po wie dzial no ści za wszel kie

rosz cze nia z nich zgła sza ne.
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reklama

Dziś „dzia ra ją” się wszy scy, nie za leż nie od
wy ko ny wa ne go za wo du i wie ku. A po pu lar -
ne mo ty wy: del fin, mo tyl, or na men ty ro -
ślin ne i gwiazd ki ma ją przede wszyst kim
zdo bić cia ło. Co jed nak, je śli ta tu aż po -
wstał pod wpły wem im pul su i przy spa rza
pro ble mów? Ra dzi my jak usu nąć w ma ło
in wa zyj ny spo sób „wa ka cyj ną pa miąt kę”
dzię ki la se ro wi.

La to nie jest naj lep szym mo men tem
na ro bie nie ta tu ażu po nie waż po wsta ła ra -
na dłu żej się goi. Do te go nie moż na eks -
po no wać „ozdo bio nej” par tii cia ła na słoń -
cu, co w wa ka cje jest utrud nio ne. Mi mo to
wła śnie w okre sie la ta na „dzia rę” de cy du je
się wie le osób. Jed nych zwo dzi oka zja i
mo da na kon kret ny wzór, dru gich uwo dzą
wy ta tu owa ne sym bo le na cie le in nych
osób. – Kształ ty, na pi sy i wzo ry - ta tu aże
przyj mu ją wie le form, za leż nie od ży cze nia
klien ta sa lo nu, w któ rym są wy ko ny wa ne.
Czę sto są to prze my śla ne pro jek ty, ma ją ce
swo ją hi sto rię i sens, jed nak wie le ta tu aży
jest wy ni kiem de cy zji pod ję tej pod wpły -
wem chwi li. W efek cie, nie rzad ko mo że my
spo tkać oso by, któ re szu ka ją spo so bów na
usu nię cie ka pry su, ja kim oka zał się dla
nich ta tu aż – tłu ma czy Ur szu la Sztwiert nia,
kon sul tant me dycz ny fir my Shar -Pol spe -
cja li zu ją cej się w no wo cze snych sys te mach
dla me dy cy ny es te tycz nej. –  Wśród osób,
któ re chcia ły by sku tecz nie usu nąć ta tu aż
są też te, któ re uwiecz ni ły na skó rze imię
czy twarz part ner ki, part ne ra, ale już nic
ich ze so bą nie łą czy. Na szczę ście ist nie ją
me to dy usu nię cia ta kiej ozdo by – do da je
Ur szu la Sztwiert nia.

Jak po zbyć się ta tu ażu?
Tra dy cyj ne spo so by to wy cię cie ka -

wał ka skó ry, na któ rym znaj du je się ta -

tu aż i der ma bra zja la se ro wa, czy li zdej -
mo wa nie po szcze gól nych warstw na skór -
ka. Oby dwa spo so by nio są jed nak ze so -
bą ry zy ko po zo sta wie nia du żych blizn,
dla te go nie są to naj bar dziej po le ca ne
me to dy. W do bie no wo cze snych tech no -
lo gii war to zwró cić uwa gę na te bez -

piecz niej sze, w któ rych głów ną ro lę od -
gry wa ją la se ry. – Za bieg la se ro wy w po -
rów na niu do in nych jest bez piecz ny i w
peł ni kon tro lo wa ny. Od by wa się bez
znie czu le nia i przede wszyst kim nie za -
gra ża zdro wiu pa cjen ta. Co wię cej, za -
bieg la se ro wy jest naj sku tecz niej szy. La -

ser mu si być jed nak od po wied nio do bra -
ny do ta tu ażu, a na efek ty mu si my cier -
pli wie po cze kać, po nie waż do cał ko wi te -
go wy le cze nia i re ge ne ra cji skó ry po trze -
ba cza su. Licz ba za bie gów za leż na jest
od ty pu i wiel ko ści ta tu ażu, a tak że głę -
bo ko ści, na ja kiej znaj du je się barw nik.

No wa me to da R20 za pew nia sku tecz -
ność już po 1 za bie gu – tłu ma czy Ur szu -
la Sztwiert nia.   

Jak prze bie ga za bieg?
Za bieg la se ro wy po le ga na ro ze rwa niu

to reb ki ko la ge no wej ota cza ją cej barw nik w
skó rze, a na stęp nie roz pro sze niu barw ni -
ka. Ko lo ro wa sub stan cja za war ta w ko -
mór ce do sta je się do prze strze ni mię dzy -
ko mór ko wej, skąd jest wy da la na po przez
układ lim fa tycz ny. – La ser prze zna czo ny
do usu wa nia ta tu ażu ko sme tycz ne go czy
pro fe sjo nal ne go mu si ge ne ro wać bar dzo
krót kie im pul sy (kil ka na no se kund) o du -
żej mo cy. Ta kie pa ra me try uzy ski wa ne są
tyl ko w la se rach ty pu Q -switch. Jed nak
pod czas usu wa nia ko lo ro wych ta tu aży
więk szą sku tecz ność gwa ran tu ją la se ry
emi tu ją ce świa tło o od po wied nio wy so kiej
ener gii, któ re ab sor bu je się w barw ni ku o
róż nych ko lo rach. Świa tło po pu lar nych la -
se rów Q -switch Nd:Yag ab sor bu je się tyl ko
w czar nym i nie bie skim barw ni ku. Obec -
nie jed ną z wyż szych sku tecz no ści ce chu je
się la ser alek san dry to wy Nd:Yag Ale xTri -
Van ta ge – wy ja śnia Ur szu la Sztwiert nia,
kon sul tant me dycz ny fir my SHAR -POL.

Pa mię taj my, aby po ku ra cji czę sto na -
wil żać skó rę i nie na ra żać jej na skraj ne
czyn ni ki at mos fe rycz ne, jak sil ny mróz
czy pro mie nio wa nie sło necz ne. Przed wy -
bo rem od po wied nie go sa lo nu ko sme tycz -
ne go, upew nij my się, że jest pro fe sjo nal ny,
tzn. je go pra cow ni cy prze strze ga ją wszel -
kich za sad hi gie ny i bez pie czeń stwa, a sam
ga bi net po sia da wa run ki i re ko men da cję
do prze pro wa dza nia te go ty pu za bie gów.

AD RE SY GA BI NE TÓW OFE RU JĄ CYCH
ZA BIEG MOŻ NA ZNA LEŹĆ NA STRO NIE:

WWW.SHAR -POL.PL

Jak usu nąć 
ta tu aż po 
wa ka cyj nym
sza leń stwie?
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Się ga ją ce ze ni tu emo cje wzbu dzi ła w ze -
szłym ro ku au kcja srebr nej jed no do la rów -
ki z 1794 ro ku, tzw. Flo wing Ha ir Si lver
Dol lar. Mo ne ta osta tecz nie zo sta ła
sprze da na za po nad 10 mln do la rów, bi -
jąc re kord na le żą cy do ame ry kań skie go
Do uble Eagle z 1933 r. któ ry to na au kcji
w 2002 r. osią gnął ce nę 7,590,020 USD.
Z ko lei naj droż szą pol ską mo ne tą sprze -
da ną na au kcji jest 100 du ka tów ko ron -
nych Zyg mun ta III Wa zy. 

W 2008 ro ku w no wo jor skim do mu
au kcyj nym je den z trzech ory gi nal nych 100
du ka tów ko ron nych Zyg mun ta III Wa zy
osią gnął re kor do wą ce nę 1,38 mi lio na do la -
rów. – „Mo ne ta ta jest uwa ża na

za naj pięk niej szą w Pol sce i jed ną z naj -
więk szych, ja kie kie dy kol wiek wy bi to
w Eu ro pie. Jej mo ty wy za pro -
jek to wał wy bit ny sie dem na -
sto wiecz ny me da lier Sa -
mu el Am mon” – mó wi
Adam Zie liń ski Dy rek -
tor Za rzą dza ją cy Skarb -
ni cy Na ro do wej. 

Nie mniej pol skiej
mo ne cie da le ko jesz cze
do po bi cia re kor du – 10
016 875 do la rów – ta ką
do kład nie war tość uzy ska ła
na au kcji srebr na jed no do la rów ka z 1794
ro ku. Co by ło po wo dem tak za wrot nej ce -
ny? – „Po pierw sze, rzad kość wy stę po wa nia
te go ro dza ju mo net. Po dru gie, jej do bry
stan za cho wa nia. Po trze cie, ogrom na war -
tość hi sto rycz na. By ła to pierw sza do la ro wa
mo ne ta wy emi to wa na przez Sta ny Zjed no -
czo ne. Oprócz ko bie ty sym bo li zu ją cej wol -
ność wid nie je na niej 

15 gwiaz dek, z któ rych każ da ozna cza
je den z sta nów wcho dzą cych wów czas
w skład no we go ame ry kań skie go pań stwa”
– do da je Adam Zie liń ski.

Nie mniej sze emo cje wzbu dzi ła rów -
nież au kcja z kwiet nia 2013 ro ku, pod czas
któ rej wy sta wia na by ła le gen dar na ni klo wa
5-cen tów ka z gło wą Sta tuy Wol no ści z 1913
r. Eks per ci sza co wa li, że mo ne ta osią gnie

ce nę na wet 5 mln dol. Osta tecz nie zo sta ła
sprze da na za 3 172 500 dol.

War tość tej mo ne ty zde ter mi no wa ło
do ko na ne po nad 100 lat te mu fał szer stwo!
Pro duk cji mo net tej se rii za prze sta no
w 1912 ro ku, nie mniej 5 ostat nich eg zem -
pla rzy mia ło wy bi ty rok 1913. Ist nie je przy -
pusz cze nie, że oszu stwa ce lo wo do ko nał
pra cow nik men ni cy w Fi la del fii Sa mu el W.
Brown, któ ry w 1920 ro ku wy sta wił te oka -
zy na sprze daż. Od tej po ry przez dwie de -
ka dy kom plet pię ciu mo net czę sto zmie niał
wła ści cie li. Do pie ro w la tach 40. ze staw zo -
stał po dzie lo ny, a obec nie wy sta wia ny 

na au kcji okaz za 3 750 dol. ku pił Geo -
r ge O. Wol ton, ko lek cjo ner z Ka ro li ny Pół -

noc nej. W 1962 Wal ton zgi nął w wy pad -
ku sa mo cho do wym. Na miej scu

zna le zio no rów nież ko lek cję
je go mo net, wśród nich tę

5-cen tów kę. Ca łość prze -
ję ła sio stra ko lek cjo ne ra
Me lva Gi vens. Nie mniej
eks per ci uzna li wów czas
ni klo wą mo ne tę za fal sy -

fi kat. Do pie ro spad ko -
bier cy sio stry Wol to -
na usta li li, że jest to bra -
ku ją ca mo ne ta z le gen dar -

ne go już ze sta wu.

Jak wi dać hi sto ria 5-cen to wej ni klo wej
mo ne ty jest rów nie cie ka wa jak 20 do la rów -
ki Do uble Eagle 

z 1933, któ rej eg zem plarz w 2012 ro ku
dzię ki Skarb ni cy Na ro do wej go ścił w Pol -
sce. Dzię ki Skarb ni cy Na ro do wej moż -
na rów nież na być spe cjal ną re pli kę naj droż -
szej pol skiej mo ne ty wy sta wio nej na au kcji
– wspo mnia nych już 100 du ka tów ko ron -
nych Zyg mun ta III Wa zy.

Skarb ni ca Na ro do wa prze ka za ła czy -
tel ni kom 5 nu mi zma tów bę dą cych re pli ką
jed nej z naj pięk niej szych pol skich mo net
– 100 du ka tów ko ron nych Zyg mun ta
III Wa zy.

Oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo nią
do re dak cji 16 paź dzier ni ka o godz. 9,
otrzy ma ją mo ne tę.

Naj droż sze 
mo ne ty świa ta
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reklama

Pił ka rze Sta li Mie lec wy gra li mię -
dzy na ro do wy tur niej pił kar ski zor -
ga ni zo wa ny z oka zji 75.rocz ni cy
po wsta nia klu bu FKS Stal Mie lec.
Tur niej pił kar ski z udzia łem eks -
tra kla so we go Pod be ski dzia i Po -
go ni Lwów oraz po je dy nek old bo -
jów to głów ne atrak cje ju bi le uszu
mie lec kiej Sta li

Na si II – Li gow cy po ko na li eks -
tra kla so we go Bod be ski dzie Biel sko -
Bia ła oraz ukra iń skie go IV li gow ca –
Po goń Lwów. Oba me cze za koń czy ły
się wy ni kiem 1:0, w obu przy pad -
kach au to rem go la był Da mian Ski -
ba. Dru gie miej sce przy pa dło Pod be -
ski dziu, któ re po ko na ło 1:0 eki pę ze
Lwo wa.

W me czu Le gen dy Sta li – Pra -
cow ni cy PZL Mie lec padł wy nik 2:0,
po go lach Li sa i Cy ga now skie go.
Przy oka zji wiel kie go świę ta klub za -
pro sił na uro czy sto ści wie lu swo ich
by łych zna ko mi tych pił ka rzy. Nie za -
bra kło La ty, Do mar skie go czy Zyg -
mun ta Ku kli i Krzysz to fa Rze śne go.
Był też Edward Ka zi mier ski, urzę du -
ją cy wi ce pre zes w la tach naj więk -
szych suk ce sów.

Mie lec ka Stal to naj bar dziej uty -
tu ło wa ny klub na Pod kar pa ciu. Pił -
kar ska dru ży na zdo by wa ła dwu krot -
nie ty tuł mi strza Pol ski, a w se zo nie
1975/76 gra ła w ćwierć f i na le Pu cha -
ru UEFA. Od te go cza su żad na pol -

ska dru ży na nie za gra ła już na tym
szcze blu roz gry wek. W Sta li wy stę po -
wa ły ta kie gwiaz dy jak Grze gorz La -
to, Hen ryk Ka sper czak, Jan Do mar -
ski czy An drzej Szar mach, któ rzy sta -
no wi li rów nież o si le od no szą cej mię -

dzy na ro do we suk ce sy pol skiej re pre -
zen ta cji.

Pił ka rzom, tre ne rom i dzia ła -
czom ży cze nia skła dał mar sza łek
Wła dy sław Or tyl, a to wa rzy szył mu
eu ro po seł To masz Po rę ba. 

Stal Mie lec to pięk ny okres w hi -
sto rii Miel ca. Gra tu lu ję klu bom, któ -
re tę tra dy cję kon ty nu ują mi mo wie -
lu trud no ści. W dniu tak uro czy stym
ży czę, aby ze spo ły Sta li na wią za ły do
suk ce sów sprzed lat – po wie dział

mar sza łek Wła dy sław Or tyl pod czas
ju bi le uszo we go tur nie ju.

Uro czy sto ści za koń czy ły się pa -
so wa niem na pił ka rza naj młod szych
wy cho wan ków mie lec kie go klu bu.

MA REK GRZE SIK

Wy gra na Sta li na 75-le cie 
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