WARSZAWSKA SYRENKA IDZIE POD MŁOTEK!
Na stronie internetowej syrenkadladzieci.pl rozpoczęła się
pierwsza w historii charytatywna licytacja rzeźb wykonanych z
czekolady, przedstawiających Warszawskie Syrenki.
Posągi ważące przeszło 21 kilogramów zostały zaprojektowane
przez znane osobistości ze świata sportu, muzyki i
dziennikarstwa. Akcja ma na celu wsparcie działalności
Stowarzyszenia "Serduszko dla Dzieci", mieszczącego się na
terenie warszawskiej Pragi-Północ.
Autorami projektów czekoladowych posągów są Robert Lewandowski, Katarzyna Nosowska, Zbigniew Boniek
oraz Tomasz Lis. Cel był prosty – ucharakteryzować Warszawską Syrenkę tak, aby był zgodny z ich
wyobrażeniem symbolu zwycięstwa. Współpraca gwiazd z cukiernikami sprawiła, że powstały zaskakujące
formy. Przełożenia pomysłu na dzieło sztuki podjęli się mistrzowie cukiernictwa Janusz Profus, Joanna
Klimas-Profus, Aleksandra Sowa i Paweł Małecki oraz znana artystka Zofia Kubicka, która specjalnie dla
Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” wykonała odlew rzeźby.
Czekoladowe Syrenki w całości wykonane są z 210 tabliczek gorzkiej czekolady. Stanowią posągi o
głębokości 40 cm, szerokości 25 cm i wysokości 70 cm. Zdobienie każdej z nich zajęło 40-60 godzin.
Dekoracja wykonana została z masła kakaowego oraz naturalnych barwników spożywczych, takich jak
ekstrakty z marchwi, papryki, traw, czarnej rzepy. Syrenki nadają się do spożycia przez okres 12 miesięcy.
Po upływie tego czasu mogą być one eksponatem w gablocie nawet przez sto lat.
Prominenci po raz kolejny udowodnili, że nie są obojętni na dziecięcą krzywdę.
Teraz przyszedł czas na darczyńców. Licytacja Syrenek odbywa się poprzez stronę internetową
(syrenkadladzieci.pl). Całkowity dochód ze sprzedaży rzeźb trafi bezpośrednio na konto Stowarzyszenia
„Serduszko dla Dzieci”. Środki pozyskane z aukcji czekoladowych Warszawskich Syrenek zostaną
przeznaczone na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizację warsztatów edukacyjnych oraz
szkoleń dla dzieci i młodzieży.
Dofinansować akcję można również poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia.
Nieocenioną wartością dla całego przedsięwzięcia będzie także wsparcie ze strony wszystkich, którzy zechcą
wspomóc nas w promocji licytacji.
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