
Salvar uma vida significa salvar o mundo inteiro

Exposição fotográfica com os pupilos da Fundação Herosi durante Torneio Hubert Jerzy Wagner 
de Voleibol

A Fundação Herosi (os Heróis) colaborando uma vez mais com os jogadores de vôlei preparou 
uma exposição fotográfica excepcional para ser apresentada no Torneio Hubert Jerzy Wagner de 
Vôlei 2013. Todas as fotos mostram aos pupilos da Fundação Herosi e do Hospício de Police, a 
seus pais, a nossos voluntários e a pessoal médico do Instutut Matki i Dziecka (Instituto da Mãe 
e da Criança) de Varsóvia, vestindo as camisetas de vôlei únicas recebidos dos jogadores 
nacionais (como Mariusz Wlazły, Bartosz Kurek ou Michał Winiarski), e dos conhecidos em 
todo o mundo (Leandro Visotto, Giacomo Sintini, Georg Grozer, entre outros). Todas essas 
camisetas estão dedicadas a estar postas numa leilão realizada durante o próximo Campeonato 
Europeo de Vôlei dos homens. Todo o dinheiro assim obtido será para dedicá-lo a equipar a nova 
sala de operações da Clínica Cirúrgica de Oncologia do Instytut Matki i Dziecka e construir um 
hospital residencial em Police, que é o co-organizador desta campanha.

As pessoas de todo o mundo contribuíram para o processo de coletar as camisetas que durou 
mais de um ano. Os cidadãos de bom coração dos países como a Noruega, a Islândia, a Roménia, 
a Itália, a Austrália, a Dinamarca e a Polónia dedicaram-se ao projeto com entusiasmo. Foram 
unidos pelas duas questões - a paixão pelo vôlei e sua vontade de ajudar às crianças carentes. Em 
resultado deste esforço puderam coletar uma quantidade impressionante das camisetas que 
pertenceram aos atletas da fama mundial.

A Fundação Herosi é uma organização de caridade sem fins lucrativos, que desde 2009 segue 
atuando para os doentes e os necessitados. Desde o início da sua existência, a organização focou 
os seus esforços em ajudar aos jovens, às crianças e aos adolescentes com câncer, pondo ênfase 
no apoio aos pacientes do departamento de oncologia do Instytut Matki i Dziecka de Varsóvia, 
Polónia. A quantidade daqueles submetidos à terapia do departamento em questão é mais de 
3.000 por ano. Jogadores de vôlei - tanto estrangeiros como poloneses - são um dos principais 
pilares da Fundação Herosi através da participação vigorosa em inúmeras ações desta.


