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Mennica Polska wsparła pokaz Gosi Baczyńskiej
W ostatnim czasie, na warszawskiej Pradze, przed atelier Gosi Baczyńskiej, odbył się niezwykły pokaz
dedykowany polskiej historii i kulturze. Całość kolekcji ozdobiły medale i ordery zaprojektowane
i wyprodukowane przez Partnera pokazu – Mennicę Polską.
Kluczowym elementem każdego stroju były dodatki w postaci licznych odznaczeń przedstawiających wizerunki dzieł sztuki tj. „Narodziny
Venus” Botticelliego, „David” Michała Anioła, „Infantka” Velasqueza, które zostały ozdobione napisami „Liberté pour tous” oznaczające „Wolność
dla wszystkich”.
Zaangażowanie Spółki jest wyrazem konsekwencji we wspieraniu polskiej tożsamości i obyczajów, propagowanych również w ramach
działalności Mennicy Polskiej.
Pokaz Gosi Baczyńskiej na Jesień/Zimę 2014/2015, zgromadził wiele gwiazd show-biznesu oraz znamienitych postaci polskiej sceny
biznesowej i dziennikarskiej. Zaprezentowana przez projektantkę kolekcja, miała swoją premierę podczas najbardziej prestiżowego modowego
wydarzenia na świecie – Paris Fashion Week – czyli wielkiego tygodnia mody w Paryżu. Zorganizowany w paryskiej akademii sztuk pięknych
pokaz, zainspirowany przede wszystkim polską historią, został doceniony przez światowej sławy znawców i krytyków mody.
– „To wspaniałe mieć wokół siebie ludzi, którzy doceniają sztukę i ciężką pracę. Partnerstwo Mennicy Polskiej pokazało, jak z pozoru dwa odrębne
i obce sobie światy mogą współgrać i tworzyć spójną całość, dzięki pasji i zamiłowaniu do urzeczywistniania śmiałych i nowatorskich pomysłów.” –
podsumowała Gosia Baczyńska.
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in.: Zbigniew Jakubas – właściciel Grupy Kapitałowej Multico oraz szereg polskich gwiazd: Mariusz
Treliński, Monika Olejnik, Edyta Herbuś, Bogna Sworowska, Katarzyna Zielińska, Krzysztof Materna, Katarzyna Sokołowska czy Michał Piróg.

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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