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        Warszawa, 19.01.2014 
SIATKARSKI KALENDARZ FUNDACJI HEROSI 2014 

Krzysztof Ignaczak, Jakub Jarosz, Grzegorz Kosok, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Marcin 
Możdżonek, Piotr Nowakowski, Michał Ruciak, Michał Winiarski, Łukasz Wiśniewski, Andrzej Wrona, 
Paweł Zatorski, Łukasz Żygadło już po raz drugi wsparli charytatywną inicjatywę Fundacji Herosi i 
zostali bohaterami kalendarza na 2014 r. W tym roku wracają w towarzystwie najmłodszych 
superbohaterów, by swoimi znanymi twarzami wspomóc podopiecznych Fundacji Herosi. 

Trzynastu reprezentantów Polski w siatkówce zaprezentowało się na wyjątkowych zdjęciach autorstwa Sylwii 
Dąbrowy. Siatkarze po raz kolejny bezinteresownie zdecydowali się wesprzeć charytatywne przedsięwzięcie 
Fundacji Herosi, obejmujące charytatywny kalendarz i wystawę zdjęć, które spotkały się już z dużym 
zainteresowaniem w ubiegłym roku. Powstały niezwykłe zdjęcia, na których została uchwycona magiczna 
więź między siatkarzami - „dużymi Herosami”, a dziećmi - „małymi Herosami”. Jest to jedyny tego typu 
projekt charytatywny w Polsce z udziałem reprezentantów w siatkówce. 

Wyjątkowa sesja zdjęciowa do tegorocznego kalendarza odbyła się w Spale w czerwcu 2013 r. 
Charytatywne kalendarze i wystawy zdjęć siatkarzy związane są z prowadzoną przez Fundację Herosi 
kampanią, która ma na celu propagowanie szeroko rozumianej idei pomagania, jak również służą 
pozyskaniu środków na zakup sprzętu do zabiegów wykonywanych przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej 
Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Przygotowanie sesji zdjęciowej do kalendarza 
możliwe było dzięki uprzejmości Polskiego Związku Piłki Siatkowej, COS w Spale oraz dzięki dużemu 
zaangażowaniu samych reprezentantów i trenera Andrei Anastasiego. 

Fundacja Herosi jest organizacją pożytku publicznego, od 5 lat aktywnie pomagającą dzieciom z chorobami 
nowotworowymi oraz podopiecznym z domów dziecka. Przez ten czas Fundacja zakupiła sprzęt medyczny o 
wartości 360 000 zł. m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do 
rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych, pulsoksymety. W ostatnim czasie dzięki zbiórkom 
prowadzonym podczas meczów siatkarskich, licytacjom siatkarskich gadżetów, a także darowiznom z tytułu 
charytatywnego kalendarza udało się zakupić m.in. przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG o 
wartości ponad 120 000 zł. 

Wolontariusze Fundacji Herosi realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi 
osobami, wyjazdy na mecze, treningi, koncerty. Regularnie odwiedzają podopiecznych na oddziale onkologii, 
organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Obecni są także w domach 
dziecka, gdzie przygotowują aktywności dla podopiecznych, pomagają w odrabianiu lekcji. Fundacja Herosi 
przygotowuje również sesje zdjęciowe i pokazy mody dla pacjentów, które przede wszystkim pokazują ich 
piękno, a nie chorobę. W działalność Herosów zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, siatkarki, 
skoczkowie narciarscy, piłkarze ręczni, piłkarze nożni, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą 
udział w spotkaniach z dziećmi, zbiórkach i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych. 

Szczegóły dotyczące działań Fundacji Herosi można znaleźć na stronie: www.herosi.eu oraz na 
facebook.pl/FundacjaHerosi  
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KONTAKT: 
Aneta Rostkowska (Prezes Fundacji Herosi) , kom. 691 490 178, e-mail: aneta.rostkowska@herosi.eu 
Magdalena Roman (PR), kom. 503 054 516, e-mail: magdalena.roman@herosi.eu                  
Krzysztof Sosnowski (PR), kom.  660 055 986,  e-mail: krzysztof.sosnowski@herosi.eu
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