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     Warszawa, 15.06.2013 

 

Polscy siatkarze Herosami! 

Reprezentanci Polski w piłce siatkowej mężczyzn oraz trener Andrea Anastasi wzięli udział                           

w niezwykłej sesji zdjęciowej do charytatywnego kalendarza Fundacji Herosi na rok 2014.                     

W kalendarzu, który do sprzedaży trafi we wrześniu tego roku, znajdą się wyjątkowe zdjęcia siatkarzy 

i trenera w towarzystwie dzieci w bajkowych wcieleniach inspirowanych tematem Herosów! 

 

Zdjęcia do kalendarza Fundacji Herosi na rok 2014 ponownie zostały zrealizowane przez Sylwię Dąbrowę, 

podczas specjalnie przygotowanej sesji zdjęciowej, która odbyła się podczas zgrupowania kadry w Spale. 

Powstały niezwykłe zdjęcia, na których została uchwycona magiczna więź między siatkarzami „dużymi 

Herosami” a dziećmi „małymi Herosami”. W sesji wzięło udział trzynastu reprezentantów Polski:                      

Michał Ruciak, Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona, Michał Kubiak, Marcin Możdżonek, Paweł Zatorski, 

Grzegorz Kosok, Jakub Jarosz, Bartosz Kurek,  Łukasz Wiśniewski, Krzysztof Ignaczak, Łukasz Żygadło, 

Michał Winiarski oraz trener Andrea Anastasi. Siatkarze i trener bezinteresownie zdecydowali się wesprzeć 

już po raz drugi charytatywne przedsięwzięcie Fundacji Herosi, obejmujące charytatywny kalendarz i 

wystawę, które spotkały się już z dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku. Jest to jedyny tego typu projekt 

charytatywny w Polsce z udziałem reprezentantów w siatkówce.  

 

Wyjątkowa sesja zdjęciowa oraz charytatywne kalendarze i wystawa zdjęć związane są z prowadzoną przez 

Fundację Herosi kampanią, która ma na celu propagowanie szeroko rozumianej idei pomagania jak również 

służą pozyskaniu środków na zakup wyposażania nowopowstającej sali operacyjnej dla oddziału onkologii 

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, której koszt szacuje się na ok. 1 500 000 złotych. Kalendarze trafią 

do sprzedaży już we wrześniu tego roku. 

 

Przygotowanie sesji zdjęciowej z siatkarzami możliwe było dzięki uprzejmości Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej, COS w Spale oraz dzięki dużemu zaangażowaniu samych reprezentantów i trenera. 

 

 

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. 
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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  
 

Wsparcie na rzecz Fundacji Herosi: 

Konto bankowe: PKO BP 04 1020 1068 0000 1302 0171 1613 

 

 

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 


