
Charytatywna licytacja „Butów Stefana” 

Stephane Antiga, trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej i Fundacja Herosi zapraszają kibiców do 
wzięcia udziału w niezwykłej aukcji charytatywnej "Butów Stefana". Licytacja pary butów, w których 
rozegrał swój ostatni mecz jako zawodnik rozpocznie się w sobotę 17 maja, podczas eliminacji do Mistrzostw 
Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015’. 

Trener reprezentacji Polski i były zawodnik PGE Skra Bełchatów Stephane Antiga zdecydował, że przeznaczy parę 
butów, w których po raz ostatni zagrał jako zawodnik, na aukcję charytatywną z której dochód zostanie przekazany 
dla podopiecznych Fundacji Herosi z oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.  

- Są to wyjątkowe i dopasowane buty stanowiące świadectwo mojej kariery. Zatem będzie to mały, przyjemny 
prezent, ale przede wszystkim bardzo ważna akcja dla chorych dzieci – podkreśla selekcjoner. 

Pomysł przekazania wyjątkowej pary butów na aukcję na rzecz podopiecznych Fundacji Herosi pochodzi od 
samego Stephane’a Antigi. Pojawił się wraz ze zbliżającym się zakończeniem kariery siatkarskiej jako zawodnika 
PGE Skry Bełchatów. Tego typu charytatywna inicjatywa po raz pierwszy ma miejsce w historii polskiej siatkówki. 
To niepowtarzalna okazja dla kibiców, aby wylicytować unikatowe buty należące do znakomitego siatkarza i 
aktualnego trenera polskiej reprezentacji, jednocześnie pomagając potrzebującym dzieciom.  

 - Stephane Antiga wspiera nas od samego początku. Jako siatkarz PGE Skry Bełchatów wielokrotnie stawiał się na 
nasze akcje. Informacja o planowanej przez niego akcji "Buty Stefana" była dla nas ogromną niespodzianką. 
Dziękujemy za zaufanie i jesteśmy dumni z możliwości dalszej współpracy. Stephane Antiga to złoty człowiek o 
szczerozłotym sercu - mówi Aneta Rostkowska-Rau, Prezes Fundacji Herosi. 

– Całym sercem jestem z Herosami – podkreśla Stephane Antiga, który jako zawodnik PGE Skry wielokrotnie 
uczestniczył spotkaniach z podopiecznymi Fundacji Herosi - pacjentami oddziału onkologii Instytutu Matki i 
Dziecka w Warszawie. Z myślą o potrzebujących dzieciakach brał udział w charytatywnych przedsięwzięciach 
Fundacji Herosi takich jak malowanie pisanek i bombek, przekazywanych na aukcje charytatywne. 

Aukcja charytatywna „Butów Stefana” na stronie:	  http://buty.herosi.eu 

Więcej informacji na: www.herosi.eu i www.facebook.com/FundacjaHerosi  

-- 

Fundacja Herosi to organizacja pożytku publicznego, która od 2009 roku aktywnie działa na rzecz chorych i potrzebujących. Od początku swojego 
istnienia szczególną opieką objęła młode osoby cierpiące z powodu nowotworów, koncentrując swoje działania na wspieraniu Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Rocznie w tej placówce poddaje się terapii przeszło trzy tysiące pacjentów z 
całej Polski. Siatkarze - zarówno polscy, jak i zagraniczni - biorąc udział w rozlicznych akcjach i kampaniach organizowanych przez Herosów, stanowią 
silną podporę działań fundacji od chwili jej założenia. 

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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