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"Ludzie Wolności"
"Ludzie Wolności" to plebiscyt, w którym widzowie TVN i czytelnicy "Gazety Wyborczej" nagradzają osoby,
będące dla Polaków symbolami niepodległości, rozwoju i demokracji.
Honorowy patronat nad akcją objął prezydent RP Bronisław Komorowski. Z setek zgłoszeń kapituła nagrody wyłoniła pięciu nominowanych
w pięciu kategoriach: sport, społeczeństwo, nauka, kultura i biznes. 1 czerwca podczas uroczystej Gali zwycięzcom oraz nominowanym
zostaną wręczone medale wyprodukowane przez Mennicę Polską. Te wyjątkowe medale zostały zaprojektowane specjalnie na tę niecodzienną
okazję a najciekawszym ich aspektem jest kształt nawiązujący do litery „V” jednoznacznie kojarzący się z gestem „Victorii”. W Polsce gest ten
swoją popularność zawdzięcza Lechowi Wałęsie pierwszemu Prezydentowi wybranemu w wolnych wyborach w 1989 roku. Dla Polaków
„Victoria” to symbol zarówno zwycięstwa jak i wolności.
Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 1 czerwca. Galę poprowadzą Kinga Rusin i Bogusław Linda. Transmisja
wydarzenia już 1 czerwca o godz. 20.00 w TVN.
Autorkami medali są:
Dobrochna Surajewska: forma medalu
Beata Kulesza - Damaziak: elementy kompozycji oraz projekty napisów na medalu
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ostatnie-dni-glosowania-na-ludzi-wolnosci-medale-juz-gotowe,430897.html

***
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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