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     Warszawa, 25.03.2013 

 

Wielkanocne niespodzianki od skoczków narciarskich 

na rzecz Fundacji Herosi 

 

Niepowtarzalne wielkanocne króliki, koguty i Evo-kura zostały własnoręcznie pomalowane przez 

polskich skoczków narciarskich: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Stefana Hulę, Macieja Kota,                       

Dawida Kubackiego i Krzysztofa Miętusa. Specjalnie przygotowane ozdoby trafią na wielkanocne 

aukcje charytatywne na rzecz Fundacji Herosi, które odbędą się w terminie 25-29 marca.  

 

Skoczkowie narciarscy: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Krzysztof 

Miętus z wielkim entuzjazmem podeszli do propozycji, własnoręcznie pomalowali unikalne figurki 

wielkanocne, nadając im niepowtarzalny charakter! Powstałe w ten sposób kolorowe wielkanocne króliki, 

kury, koguty dostępne są w edycji limitowanej, tylko w kilku unikalnych egzemplarzach.   

Wielkanocne ozdoby powstały z myślą o Fundacji Herosi.  Trafią na wielkanocne aukcje charytatywne,                    

z których uzyskany dochód zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji Herosi.   

Zapraszamy do udziału w aukcjach charytatywnych w serwisie Allegro. 

 

Lista aktywnych aukcji charytatywnych: 

1. Wielkanocny kogut Kamila Stocha  

http://allegro.pl/kogut-wielkanocny-kamil-stoch-fundacja-herosi-i3131128456.html  

2. Wielkanocny kogut Piotra Żyły  

http://allegro.pl/kogut-wielkanocny-piotr-zyla-fundacja-herosi-i3131089574.html  

3. Wielkanocny królik Piotra Żyły  

http://allegro.pl/wielkanocny-krolik-piotra-zyly-fundacja-herosi-i3131050302.html 

http://allegro.pl/krolik-wielkanocny-2-piotr-zyla-fundacja-herosi-i3131112841.html 

4. Wielkanocny królik Dawida Kubackiego  

http://allegro.pl/krolik-wielkanocny-dawid-kubacki-fundacja-herosi-i3131137839.html 

5. Evo-Kura Macieja Kota 

http://allegro.pl/evo-kura-macieja-kota-fundacja-herosi-i3131141867.html 

 

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.  
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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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