
Moc Czekoladowej Pisanki. 

Szanowni Państwo,

wiosenne i radosne Święta Wielkanocne, są wyjątkową okazją, by z Partnerami biznesowymi 
i Pracownikami Firmy podzielić się pozytywną energią płynącą z pomagania innym.

Anna Komorowska – małżonka Prezydenta RP wraz z  innymi Znanymi Osobistościami, 
największymi Mistrzami Cukiernictwa w Polsce oraz Fundacją Mają Przyszłość,  
już po raz drugi mają zaszczyt zaprosić na najsłodszą Aukcję Charytatywną w Polsce!

Pierwsza edycja aukcji „Moc Czekoladowej Pisanki” w roku 2013, przyniosła  43 tys. zł 
na leczenie dzieci. Z zebranych środków zakupiono
− pionizator dla 2letniej Oli z rozszczepem kręgosłupa, 
− koncentrator tlenu dla 7-letniej Zuzi walczącej o każdy oddech, 
− protezy dla 8-letniejgo Miłosza z wadami wrodzonymi rąk i nóg 
− oraz sprzęt ortopedyczny i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem 
   i porażeniem mózgowym.

Udział w tej  szczególnej Aukcji daje możliwość nabycia ponad półmetrowych czekoladowych 
pisanek zaprojektowanych przez znane osobistości. Inspiracją do wykonania słodkich pisanek 
były pasje i zainteresowania ich autorów.  

Misternie wykonane czekoladowe dzieła sztuki powstawały w pracowniach najlepszych Mistrzów 
Cukiernictwa i Meastro Czekolady w Polsce. 

Magiczne Czekoladowe Duety w roku 2014 stworzyli:
− Anna Komorowska – małżonka Prezydenta RP oraz Janusz Profus
− Joanna Przetakiewicz - założycielka marki La Mania oraz Henryk Nieciejowski
− Katarzyna Skrzynecka - aktorka, piosenkarka i prezenterka oraz Bożena Sikoń-Wojtal
− Małgorzata Ostrowska - wokalistka oraz Maciej Pięta
− Agnieszka Szulim - dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz Robert Główka
− Anna Orska - projektantka biżuterii oraz Joanna Klimas-Profus
− Damian Aleksander - aktor teatralny i telewizyjny oraz Marta Truskolawska
− Maja Popielarska - dziennikarka, prezenterka telewizyjna oraz Iga Sarzyńska
− Agnieszka Cegielska - dziennikarka i prezenterka oraz Tomasz Deker

verte 


Pisanka Anny Komorowskiej
zrealizowana przez Maestro Czekolady

Janusza Profusa



Pieniądze z licytacji zostaną przeznaczone na leczenie małych Podopiecznych Fundacji – 
dzieci z wadami wrodzonymi oraz dzieci cierpiące na choroby nieuleczalne.

Na życzenie Zwycięzcy każdej licytacji, Agencja Marketingowa 813.pl przygotuje bezpłatnie projekt 
graficzny newslettera wielkanocnego z wykorzystaniem motywu wylicytowanej Pisanki.

Aukcja prowadzona jest na stronie www.mocczekoladowejpisanki.pl. 
Licytacja trwa do 16 kwietnia 2014 r do godz.14:45. Aby wziąć w niej udział należy wybrać pisankę, 
a następnie złożyć  własną ofertę zgodnie z regulaminem. Zapraszamy na stronę www, do zapoz-
nania się z wszystkimi pisankami oraz licytacji tej wybranej.

Udział w licytacji to nie tylko pozytywny PR wokół tego wydarzenia, ale również okazja by cieszyć 
się z pomocy innym, poszkodowanym nie z własnej winy, najmłodszym członkom naszego 
społeczeństwa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo wziąć udziału w tegorocznej edycji - zachęcamy do 
przekazania tego listu innym.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do udziału w licytacji Moc Czekoladowej Pisanki 2014. 

Z wyrazami szacunku i uznania

Założyciel Fundacji Mają Przyszłość
Agnieszka Kuźma-Zywert

P.S. Jeśli jeszcze Państwo nie wybrali lub chcą Państwo zmienić organizację pożytku publicznego, dla której przekażą 
Państwo 1% podatku zachęcamy do przekazanie tej symbolicznej, ale ważnej pomocy Fundacji Mają Przyszłość. 
Szczegóły na stronie www.majaprzyszlosc.org.pl/1procent/

 

pozostałe pisanki, ich autorów i Mistrzów Cukiernictwa znajdziesz na www.mocczekoladowejpisanki.pl

www.majaprzyszlosc.org.pl


