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     Warszawa, 4.04.2013 

 

                Piotr Żyła z wizytą u podopiecznych Fundacji Herosi na oddziale onkologii 

 

 

Niezwykły dzień przeżyli pacjenci oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka  
w Warszawie. Ich powrót do szpitalnej codzienności swoją wizytą ubarwił bowiem ulubieniec 
Polaków – skoczek narciarski Piotr Żyła, który zjawił się tam na zaproszenie Fundacji Herosi. 

 
Z pewnością było to bardzo wesołe spotkanie i znakomity pomysł przełamanie szpitalnej rutyny. 
Sportowiec odwiedził wszystkie sale, w których leżą mali podopieczni Fundacji i z każdym  z nich 
porozmawiał, zrobił sobie zdjęcie oraz zostawił pamiątkę w postaci zdjęcia z autografem. Nie 
zabrakło opowieści z życia skoczka narciarskiego, pytań o specjalną dietę, treningi oraz wiele 
innych aspektów pracy sportowca. Przede wszystkim jednak, zarówno gościowi,  
jak i dzieciom, towarzyszyła bardzo radosna atmosfera, którą tak wspaniale tworzy wokół siebie 
Piotr Żyła. 
 
- Usłyszeliśmy słynne „hehehe” tak charakterystyczne dla Polskiego skoczka – chwaliły się dzieci, 
podopieczni Fundacji Herosi. 
 
Były też momenty zaskoczenia: podczas rozmowy w jednej z sal okazało się, że jeden z pacjentów 
oddziału będzie obchodził następnego dnia urodziny. Oprócz życzeń chłopiec otrzymał od Gościa  
wyjątkowy upominek – kolorową czapkę wykonaną przez ciocię skoczka, jedną z jego kolekcji.  
 
Nie jest to pierwsza inicjatywa, którą wspólnie przeprowadzili skoczkowie i Fundacja Herosi.  
Tuż przed świętami wielkanocnymi cała kadra, łącznie właśnie z Piotrem Żyłą, Kamilem Stochem 
czy Maciejem Kotem, przyozdobiła kilkanaście króliczków i kogucików, które następnie zostały 
wystawione na licytację, a zysk z ich sprzedaży został przeznaczony na cele statutowe Fundacji, 
czyli pomoc dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej IMiD w Warszawie.   
 
- Na pewno tu wrócimy, w większym gronie – obiecał Żyła wychodząc z oddziału onkologii, 
zostawiając Fundacji kilka swoich słynnych czapek  „jamajek”na licytację.  
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O FUNDACJI HEROSI 

Fundacja Herosi jest działającą od 2009 roku organizacją pożytku publicznego. Jej głównym celem 

jest szeroko rozumiana pomoc, w szczególności dzieciom. Działania organizacji skupiają się przede 

wszystkim na pozyskaniu funduszy na zakup sprzętu medycznego dla dziecięcych oddziałów 

onkologicznych. Obecnie Fundacja zbiera środki na wyposażenie nowopowstającej sali operacyjnej 

dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Koszt tego 

przedsięwzięcia to około 1,5 miliona złotych.  

Do tej pory, dzięki licznym akcjom przeprowadzonym przez Fundację, udało się wyposażyć oddział 

w sprzęt o łącznej wartości 250 tysięcy złotych. m.in. w specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji 

kończyn i pulsoksymetry. 

 

Fundacja Herosi aktywnie pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi, spełnia ich marzenia, 

organizuje spotkania ze znanymi osobami oraz zajęcia plastyczne. Przygotowuje również sesje 

zdjęciowe i pokazy mody dla pacjentów, które przede wszystkim pokazują ich piękno, a nie 

chorobę. W działalność organizacji zaangażowani są znani sportowcy m.in. skoczkowie narciarscy, 

siatkarze, siatkarki, siatkarze plażowi, piłkarze ręczni, lekkoatleci, tenisiści, a także aktorzy, 

projektanci i muzycy. 

 

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

facebook.pl/FundacjaHerosi  

 

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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