Licytacja charytatywna

Licytacja
Czekoladowych Pisanek
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w szczególnej licytacji, która już po raz drugi
da Państwu możliwość nabycia wyjątkowych kilkudziesięciocentymetrowych czekoladowych pisanek,
wykonanych przez największych polskich mistrzów cukiernictwa.
Każda pisanka, to projekt wyjątkowej osoby, której pasje, historia oraz idee stały się punktem wyjścia
w procesie tworzenia.
Całkowity dochód z licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie Podopiecznych Fundacji „Mają Przyszłość”, zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi schorzeniami. Fundacja
wspiera również dzieci szczególnie uzdolnione oraz pomaga w wyrównywaniu szans poprzez stypendia
dla dzieci z rodzin najuboższych. Działa na terenie Polski i w krajach globalnego południa (Afryki).
W ubiegłym roku z licytacji 5 wyjątkowych pisanek zebraliśmy ponad 43 tys. zł. Te środki przeznaczono
na pomoc kilkunastu dzieciom m.in. na pionizator dla 2-letniej Oli z rozszczepem kręgosłupa, koncentrator tlenu dla niepełnosprawnej Zuzi, turnusy rehabilitacyjne Norberta, który dzięki nim, jako 10latek
zaczął chodzić, a także na adaptację łazienki i stolarki drzwiowej w domu kilkuletniego Piotrka, uwięzionego od urodzenia w jednym pokoju swojego domu z powodu poruszania się na wózku.
Akcja jest wspólną inicjatywą Fundacji oraz Mistrzów Cukiernictwa i kuchni: Janusza Profusa, Joanny
Klimas-Profus, Macieja Pięty, Tomasza Dekera, Bożeny Sikoń-Wojtal, Igi Sarzyńskiej, Henryka Niciejowskiego, Marty Truskolawskiej i Roberta Główki.
Osobistościami, które zgodziły się zaprojektować pisanki w roku 2014 podczas II edycji akcji są: Anna
Komorowska – małżonka Prezydenta RP oraz Joanna Przetakiewicz, Katarzyna Skrzynecka, Agnieszka
Szulim, Małgorzata Ostrowska Anna Orska, Damian Aleksander, Agnieszka Cegielska i Maja Popielarska.
Licytacja jest zgodna z decyzją wydaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Zapraszamy na stronę: www.MocCzekoladowejPisanki.pl
Więcej informacji o Aukcji, trwającej od 15 marca do 16 kwietnia 2014 r. na końcu folderu oraz na stronach:
www.MajaPrzyszlosc.org.pl
www.MocCzekoladowejPisanki.pl

Anna
Komorowska

Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

Janusz Profus
Maestro Czekolady w firmie E.Wedel, pomysłodawca i współorganizator targów EXPO
SWEET. Uczestnik i laureat wielu światowych konkursów cukierniczych (Brno, Stuttgart, Las Vegas, Phoenix, Rimini, Lyon).
W roku 2012 otrzymał tytuł Polska Osobowość Cukiernicza. Jest odznaczony wieloma
medalami m.in., Ministra Edukacji Narodowej i Złotym Medalem im. Kilińskiego.
Od 2004 roku kieruje Pracownią Rarytasów
E.Wedel.

Przekazana przeze mnie na tegoroczną
aukcję pisanka udekorowana została motywami zaczerpniętymi z wielobarwnej
polskiej sztuki ludowej. Jestem przekonana, że to właściwa inspiracja w Roku
Oskara Kolberga, wybitnego badacza
folkloru i etnografa.

Agnieszka
Szulim

dziennikarka radiowa i telewizyjna

Robert Główka
Szef produkcji firmy Nczekolada w Warszawie. Wieloletni technolog firmy A.Blikle.
Doświadczenie w zawodzie cukiernika zdobywa już od 26 lat. Juror w wielu konkursach cukierniczych i uczestnik międzynarodowych szkoleń i staży. Specjalizuje się
w szeroko rozumianej produkcji czekoladowej, produkcji lodów oraz dekoracji tortów
w stylu angielskim, wykorzystującym masy
cukrowe misternie formowane w fantazyjne
kwiaty, figurki i koronki.

Któż z nas nie marzy czasem o tym, żeby
wyrwać się ze świata do bólu rzeczywistego, zapomnieć o troskach, problemach
i choć na moment trafić do jakiejś zaczarowanej krainy, gdzie wszystko jest
możliwe? Ja marzę i czasem mi się
udaje, w snach! Uwielbiam sny, ich nieprzewidywalność i ulotność. Od dziecka
uwielbiam też „Alicję w krainie czarów“.
Nasze jajko to niezwykły sen Alicji,
fragment krainy dziwów, magia zaklęta
w czekoladzie. To również hołd złożony
autorowi tej niesamowitej książki i zachęta do marzeń. Zachęta dla każdego.
W końcu „Alicja w Krainie Czarów“ to
książka nie tylko dla dzieci!

Damian
Aleksander
aktor teatralny i telewizyjny

Marta
Truskolawska
Mistrzyni cukiernictwa, współprowadzi rodzinną Cukiernię „u Lecha” Leszka Truskolawskiego w Łapach (woj. podlaskie). Od wielu
lat uczestniczy w targach cukierniczych, prowadząc pokazy cukiernicze. Specjalizuje się
w kreowaniu dekoracji z marcepanu i mas
cukrowych. Wykładowca Akademii Mistrza.
Współpracuje z Przeglądem Piekarskim i Cukierniczym. Aktywny członek Stowarzyszenia
Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP.

U podstaw projektu naszej pisanki
leży musical. Musical jako mistrzowskie połączenie muzyki i emocji, wpadających w ucho arii i dramatycznej
fabuły. I naturalnie musical wszech
czasów - „Upiór w operze”. Genialna muzyka Andrew Lloyda Webbera
i dramatyczny, archetypowy romans.
Właśnie te emocje chcieliśmy pokazać w naszej pisance. Czy się nam
udało, sami Państwo ocenicie.

Joanna
Przetakiewicz

założycielka marki La Mania

Henryk
Nieciejowski
Jest szefem kreatywnym w firmie Belvedere,
która prowadzi między innymi restaurację
Belvedere w Łazienkach Królewskich. W czasie
swojej kariery zawodowej gotował m.in. dla
króla Malezji czy Rolling Stones. Komponuje
autorskie propozycje nowych dań i smaków. Jego
pasją są dalekie podróże, próbowanie nowych,
nieznanych rzeczy. Jest twórcą wyjątkowych
kompozycji w menu na słynnych Obiadach
Czwartkowych w Łazienkach Królewskich.

Dla Joanny Przetakiewicz, amatorki i kolekcjonerki sztuki współczesnej, inspiracją do stworzenia pisanki własnej kreacji
była twórczość amerykańskiego artysty
Jeffa Koonsa. Jej fascynacja sztuką użytkową oraz odkrywaniem nowych aranżacji
zbliżających sztukę do życia codziennego, odzwierciedlone są w projekcie, który
nabrał realnych kształtów dzięki nadzwyczajnym umiejętnościom szefa kreatywnego w firmie Belvedere — Henryka Nieciejowskego.

Agnieszka
Cegielska
dziennikarka i prezenterka

Tomasz Deker
Mistrz cukiernictwa, współwłaściciel sieci
cukierni T. Deker Patissier & Chocolatier.
Juror w konkursach, uczestnik licznych pokazów oraz projektów kulinarnych. Reprezentant kraju oraz trener kadry narodowej
w międzynarodowych olimpiadach - dwukrotny brązowy medalista na Culinary World
Cup w Luksemburgu oraz złoty medalista
World Barbecue Championships. Współpracuje z wydawnictwami kulinarnymi np. tygodnikiem „Palce Lizać” oraz programami
telewizyjnymi. Juror w show cukierniczym
"Polski Turniej Wypieków" telewizji TLC.

Pisanka Agnieszki Cegielskiej jest
inspirowana pozytywną pogodą, dlatego jest uśmiechnięta i słoneczna. Przyniesie szczęście temu, kto ją kupi oraz
dzieciom, dla których zostanie przekazany dochód z jej licytacji. Agnieszka
zawsze powtarza, że „Słońce jest tam,
gdzie chcemy je zobaczyć”. To słońce na
pewno zaświeci dla osoby, która wylicytuje tę dobroczynną pisankę.

Katarzyna
Skrzynecka
aktorka, wokalistka, autorka piosenek

Bożena
Sikoń – Wojtal
Wieloletni szef cukierni hotelu Jan III Sobieski, obecnie szef Pracowni Cukierniczej
tortownia.pl. Laureatka wielu konkursów
międzynarodowych (we Francji, Luksemburgu, Las Vegas) oraz absolwentka zagranicznych stażów (szkoła Lenôtre w Paryżu, szkoła w Yssingeaux k/Lyonu, szkoła
w Brukseli). Gospodyni programu telewizyjnego Warsztaty smaku kuchni+: Łakocie
z Bożeną Sikoń, juror w programie telewizji
TLC ,,Polski Turniej Wypieków” oraz wielu
konkursach cukierniczych.

Teatr to jedna z największych miłości Katarzyny Skrzyneckiej, której poświęca się
każdego dnia, podobnie jak muzyce, którą symbolizuje klucz wiolinowy. Dziecinne
przezwisko „skrzynka” przylgnęło na lata
i do dziś jest pewnym „znakiem’ rozpoznawczym. Twórca pisanki - p.Bożena Sikoń
- Wojtal umieściła w niej dodatkowo piękne fuksje.

Anna Orska
projektantka biżuterii

Joanna
Klimas – Profus
Mistrzyni cukiernictwa w Pracowni Rarytasów E.Wedel. Specjalizuje się w kreowaniu
dekoracji z czekolady. Zainicjowała trend
na łączenie mody i czekolady, tworząc niepowtarzalne eksponaty w formie kapeluszy,
strojów, butów, torebek itp. Kilkakrotnie
prezentowała czekoladową modę podczas
konferencji, spotkań i targów. Mistrzyni
Polski młodych cukierników z 1998 roku.

Mechaniczne jajo. Ta pisanka została
zainspirowana biżuterią projektowaną
przez Annę Orską. Delikatna skorupa jaja
została otoczona bezpieczną, stalową
skorupą nawiązującą do kolekcji MACHINY. Artystka wykorzystała srebrne płachty metalu oraz gwinty, śruby i elementy
konstrukcyjne. Kontrast wykorzystany
w projekcie podkreśla kruchość, delikatność i wrażliwość…którą bardzo
często skrywamy w sobie.

Maja
Popielarska
dziennikarka i prezenterka TVN

Iga Sarzyńska
Prowadzi Pracownię Artystyczną w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, która specjalizuje się w artystycznych wyrobach cukierniczych. Jest czwartym pokoleniem, które
kontynuuje rodzinne tradycje piekarskie
i cukiernicze. Jej ciasteczka i torty były
wielokrotnie pokazywane w prestiżowych
magazynach takich jak polski Magazyn
Kuchnia oraz Przegląd Piekarski i Cukierniczy, a także brytyjskich Wedding Cakes
oraz Cakes & Sugarcraft.

Maja Popielarska powiedziała kiedyś,że kwiaty kocha tak samo jak
czekoladę, czasami tylko, w zależności od nastroju, zmienia się kolejność. Pisanka, stworzona wspólnie
z Igą Sarzyńską, to obraz dwóch silnych kobiecych żywiołów. Romantyzmu zawartego w barwach pracy
i dynamiki w ornamentowych zdobieniach.

Małgorzata
Ostrowska
wokalistka

Maciej Pięta
Od 1996 roku swoją profesję wykonuje w Cukierni Aliny i Jana Kachlickich
w Grodzisku Wlkp. Mistrz Polski Cukierników
i wielokrotny laureat konkursów Expo Sweet,
uczestnik Mistrzostw Świata Cukierników
w Rimini, Las Vegas i Phoenix. Zdobywca
III miejsca w Pucharze Świata w Lodziarstwie (Coppa del Mondo della Galateria)
w Rimini 2014 r. oraz nagrody specjalnej
za najlepszą rzeźbę lodową.

Rockowa pisanka Małgorzaty Ostrowskiej
w pełni oddaje charakter wokalistki. Elementy, które zdobią tę pisankę są bardzo
oryginalne, jest to jednak odzwierciedlenie
jej osobowości, ekspresji i muzyki, którą
kocha. Czarna skóra, srebro, nity i czerwone
róże - kwintesencja kobiecego rocka.

O fundacji:
Fundacja Mają Przyszłość powstała po kilku latach pracy wolontariackiej na rzecz najmłodszych. Wspieramy
dzieci chore i niepełnosprawne w Polsce poprzez działania eventowe i medialne. Działamy także na rzecz
dzieci skrajnie ubogich i niedożywionych w krajach tzw. globalnego południa (m.in. Tanzanii i Kamerunie)
poprzez program edukacyjny adopcja serca, prowadzenie placówki przedszkolnej w Tanzanii, dofinansowanie
edukacji studentów i równoległe projekty pomocowe.
Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
w zakresie zbliżania i nawiązywania więzi między ludźmi z odległych od siebie społeczeństw i kultur oraz
pokonywania barier pomiędzy dziećmi zdrowymi i chorymi. Przeprowadzamy licytacje charytatywne, konkursy, eventy powiązane z działaniami CSR, imprezy o charakterze dobroczynnym. Sztandarową akcją Fundacji jest akcja charytatywna Panny Młode, czyli wyjątkowa sesja zdjęciowa, setek Panien Młodych pozujących
do zdjęć sponsorowanych, gdzie Sponsor otrzymuje długofalowy pozytywny PR w mediach oraz materiały
z sesji do wykorzystania marketingowego. Działania Fundacji opierają się głównie o pracę wolontariuszy
i ludzi wielkiego serca, którzy na co dzień towarzyszą w trudnej drodze naszym Podopiecznym
w kraju i poza nim.
Fundacja Mają Przyszłość / Have a Future Foundation
ul. Młyńska 45 / 62-070 Konarzewo / Polska
KRS 0000425871 / REGON 302153520 / NIP 7773226141

Facebook:

http://www.majaprzyszlosc.org.pl
Facebook: www.facebook.com/FundacjaMajaPrzyszlosc
YouTube: www.youtube.com/user/HaveAFutureOrg
Najważniejsze cele, realizowane w kraju i poza jego granicami:
1. niesienie pomocy dzieciom chorym;
2. wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych;
3. udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
4. edukacja i rozwój dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych z krajów tzw. globalnego południa
( w tym krajów Afryki);
5. upowszechnianie wiedzy o krajach Afryki lub tzw. globalnego południa oraz nawiązywanie
więzi między ludźmi odległych od siebie kultur.
Przekaż swój 1% podatku na rzecz Dzieci- szczegóły na stronie Fundacji.
Pomóż nam, pomagać Dzieciom!

Szczegółowych informacji o licytacji czekoladowych pisanek szukaj na:

www.mocczekoladowejpisanki.pl
www.majaprzyszlosc.org.pl

Akcję zainicjowało
Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
oraz Fundacja Mają Przyszłość.

zdjęcia pisanek

projekt broszury

druk i oprawa

