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     Warszawa, 13.03.2013 

 

Fundacja Herosi partnerem Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013 

 

Czwartek, 4 lipca 2013 roku, na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej będzie należał  

do Fundacji Herosi. Charytatywny mecz i koncert z udziałem gwiazd oraz sportowa aukcja wypełnią  

w tym dniu program kulturalny Mistrzostw. Uzyskany w ten sposób dochód zostanie w całości 

przeznaczony na wyposażenie nowej sali operacyjnej na oddziale chirurgii onkologicznej  

w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 

 

Najważniejszym wydarzeniem podczas dnia pod patronatem Fundacji Herosi będzie wieczorny koncert  

z udziałem gwiazd muzyki. Wystąpią zaprzyjaźnieni z Herosami artyści - znany z programu „Voice Of 

Poland” utalentowany piosenkarz Antek Smykiewicz oraz niezwykle popularny zespół LOKA, który na swoim 

koncie ma takie przeboje jak „Prawdziwe powietrze” czy „Oczy miasta”.  W tym samym dniu odbędzie się 

towarzyski mecz siatkówki plażowej, w którym wystąpią m.in. zawodnicy z polskiej kadry skoczków 

narciarskich. Wyjątkowym wydarzeniem będzie także charytatywna aukcja sportowych pamiątek 

przekazanych m.in. przez Michała Kądziołę i Jakuba Szałankiewicza (t-shirt i piłka), Martę Żmudę-

Trzebiatowską i Przemysława Babiarza (dresy olimpijskie), a także Michała Winiarskiego i Michała Ruciaka 

(medale siatkarskie). Podczas Mistrzostw będzie można również obejrzeć wystawę  

fotografii Anny Powierża. Na zdjęciach, oprócz podopiecznych Fundacji Herosi z oddziału onkologii Instytutu 

Matki i Dziecka w Warszawie, zobaczymy także Michała Kądziołę i Jakuba Szałankiewicza. 

 

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. siatkarze plażowi, piłkarze ręczni, siatkarze, siatkarki, 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  

http://www.herosi.eu/
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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 

mailto:aneta.rostkowska@herosi.eu
mailto:magdalena.roman@herosi.eu
mailto:krzysztof.sosnowski@herosi.eu

