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Kto kupił Syrenkę Narodową Szwecji?

Syrenka Narodowa Szwecji sprzedana na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej 
nabywcą jest kantor internetowy Cinkciarz.pl.

Syrenki Narodowe szesnastu państw, które brały udział w mistrzostwach EURO 2012, zostały 
wystawione w ramach aukcji WOŚP. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na ratowanie 
życia dzieci oraz godną opiekę medyczną seniorów.

Ważąca 200 kilogramów Syrenka przybrana w szwedzką flagę, mierząca 3,5 metra wysokości wraz 
z cokołem, została kupiona przez wirtualny kantor wymiany walut Cinkciarz.pl.

– EURO 2012 było w naszym przekonaniu najważniejszą imprezą sportową w historii naszego 
kraju. Rzeźba Syrenki Narodowej Szwecji to wspaniała pamiątka po tym wydarzeniu. Szczególnie, 
że ich główną rolą było witanie kibiców z całego świata – powiedział portalowi Szwecja Dzisiaj 
Kamil Sahaj, rzecznik prasowy kantoru.

Syrenki Narodowe to projekt zrealizowany przez Warszawę, jedno z miast gospodarzy Mistrzostw 
EURO 2012. Każda z szesnastu Syrenek reprezentowała barwy narodowe kraju uczestniczącego w 
Turnieju. Flagi zostały umieszczone na cokole oraz na tarczy. Zamiast miecza Syrenki trzymały 
oficjalną piłkę Mistrzostw.

Lubimy Ibrahimovica
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– Nie było już polskiej Syrenki – śmieje się Kamil Sahaj w odpowiedzi na pytanie o wybór Szwecji.
– A poważnie, bardzo lubimy Zlatana Ibrahimovica. Poza tym, mimo że reprezentacji Szwecji 
poszło przeciętnie na EURO 2012, to drużyna ma charakter. Jesienią grali eliminacje do Mundialu z
reprezentacją Niemiec. Szwedzi przegrywali 0-4 do 62. minuty, ale zdołali wyrównać 4-4! I to w 
zaledwie 24 minuty! Odrabianie strat rozpoczął właśnie Ibrahimovic. Nie zapominajmy też, że nasz
kantor ma swojej ofercie także korony szwedzkie – dodał Sahaj.

Co do dalszych losów Syrenki kantor nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. – Jeśli takie się 
pojawią, będziemy informować – zapewnił rzecznik.

Według informacji podanych na stronie aukcji nabywca Syrenki zobowiązuje się do jej 
ekspozycji/używania z poszanowaniem dla okrywających ją barw narodowych oraz dla symboliki 
samej Syrenki, która obecna jest w herbie, znaku promocyjnym, legendach i krajobrazie Warszawy.
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