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      Warszawa, 9.03.2013 

 

Fundacja Herosi wraz z zespołem Weekend spełnia dziecięce marzenia 

 

W sobotę 9 marca Fundacja Herosi przygotowała wyjątkową niespodziankę dla pacjentów oddziału 

onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i zaprosiła jeden z najpopularniejszych zespołów 

w Polsce - Weekend.  Artyści spełnili w ten sposób największe marzenie jednego z pacjentów                  

– 8-letniego Miłosza, który marzył o spotkaniu z zespołem. 

 

Zespół Weekend, autorzy największego przeboju 2012 roku – „Ona tańczy dla mnie” na 

zaproszenie Fundacji Herosi zrobili Miłoszowi i pozostałym pacjentom oddziału onkologii ogromną 

niespodziankę, pojawiając się niespodziewanie na oddziale w sobotnie popołudnie. Zespół od 

początku wzbudził wśród dzieci duże zainteresowanie. Pacjenci i rodzice tłumnie zgromadzili się 

na szpitalnym korytarzu, aby spotkać się z zespołem. Radek Liszewski, lider zespołu i jego koledzy 

opowiedzieli o powstaniu grupy, kulisach pracy scenicznej, komponowaniu przebojów na miarę 

„Ona tańczy dla mnie”. Chętnie odpowiadali na wszystkie pytania zadawane przez dzieci. Zdradzili, 

jak wygląda codzienne życie gwiazd muzyki. Wspólnie z małymi pacjentami i ich rodzicami zespół 

wykonał i zatańczył fragmenty największych przebojów zespołu. Fundacja Herosi przygotowała dla 

grupy także niespodziankę polegającą na ułożeniu melodii do fragmentu tekstu jednej z bajek. 

Zespół poradził sobie z zadaniem śpiewająco 

 

Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, każdy z pacjentów miał okazję zrobić sobie z liderem 

zespołu pamiątkowe zdjęcie i otrzymać autografy. Wizyta wzbudziła wiele radości u dzieci i ich 

rodziców. Było to niezapomniane spotkanie! 

 

Szczegóły dotyczące działań Fundacji Herosi można znaleźć na stronie: http://www.herosi.eu/ 

 

 

KONTAKT: 

Aneta Rostkowska , kom. 691 490 178, e-mail: aneta.rostkowska@herosi.eu 

Magdalena Roman, kom. 503 054 516, e-mail: magdalena.roman@herosi.eu                  

Krzysztof Sosnowski, kom.  660 055 986,  e-mail: krzysztof.sosnowski@herosi.eu 
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