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WOMEN’S FOOTBALL DAY

To nie było zwyczajne wydarzenie... Graliśmy w  piłkę nożną... boso. Po to aby zbierać pieniądze na leczenie małej Julki i używane 

buty dla najmłodszych piłkarzy w najbiedniejszych regionach Afryki. Tak wyglądała pierwsza edycja imprezy charytatywnej, która 

odbyła się 26 lipca na stadionie Drukarza w Parku Skaryszewskim w Warszawie. 

Dochód z wpłat przeznaczony został na wsparcie leczenia Julii Frącek, 7-letniej dziewczynki z zespołem Downa i padaczką lekooporną, 

która od dwóch lat dodatkowo zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną. W czasie turnieju trwała też zbiórka używanych lecz nie 

zniszczonych butów aby wysłać je do najbiedniejszych ośrodków szkolnych i piłkarskich w Afryce, którym członkowie "Keepers Foundation" 

niosą pomoc od wielu lat. 

Impreza była świętem, zabawą i piknikiem. Dzieci i 

młodzież, starsi - kobiety, mężczyźni, rodzice i 

dziadkowie mogli wspólnie grać w piłkę w zupełnie 

innym klimacie. Na bosaka, bez sędziów, dla radości 

przede wszystkim. Z pewnością każdy z uczestników 

okazał wielkie serce dla idei turnieju. Bo tylko 

urządzenia w czasie turnieju były małe - niewielkie 

boiska, malutkie brameczki, mniejsze od standardowych 

piłki. 

ZAGUBIONE BUTY

Dla trenerów pracujących z kobietami przygotowaliśmy wspólnie 

z PZPN pierwsze w Polsce seminarium pod nazwą Women's 

Football Day. 
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                            Trenerzy mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania                                        

                        się z najnowszymi trendami w światowym futbolu.  

                                  Gościliśmy trenerów z Islandii, Szwecji, Anglii i    

                                             Holandii, którzy podzielili się swoimi 

                                                     doświadczeniami z 80 

                                                      szkoleniowcami, którzy przyjechali 

                                                       z  całego kraju by wziąć udział w  

                                                       tym wydarzeniu.

                                  Dochód z seminarium w całości przekazaliśmy 

                          na wsparcie leczenia młodej zawodniczki Angeliki 

                 Grzywnej, piłkarki reprezentacji Polski U-19 i AZS PSW 

Biała Podlaska, po wypadku samochodowym w jakim brała udział 

wracając 1 lutego ze zgrupowania reprezentacji Polski w Gutowie 

Małym. 

WOMEN’S
FOOTBALL
DAY

Marzanna Herzig, znakomity psycholog sportu, 
ambasador Keepers Foundation

O naszych inicjatywach szeroko pisały najpopularniejsze polskie 

portale internetowe: Wirtualna Polska, Onet, Sportowe Fakty. 

Transmisje prowadziły: TVP, Superstacja, TVP Kraków, Radio Eska. W 

gronie partnerów znajdują się tak rozpoznawalne marki jak Decathlon, 

Polski Związek Piłki Nożnej, Football Academy. Patronatu medialnego 

udzielały: Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska, Co 

Jest Grane, Asystent Trenera.

Z wykształcenia jest psychologiem, trenerem sportowym i 
menedżerem sportu. W roku 2006, w którym polscy siatkarze 
wygrali Memoriał Wagnera i zdobyli tytuł v-ce mistrzów świata, 
jako psycholog kadry współpracowała z trenerem Raulem Lozano 
w przygotowaniach do tych turniejów. Prowadziła trening 
umiejętności psychicznych min. kierowcy rajdowego Krzysztofa 
Hołowczyca; srebrnego medalisty IO w Pekinie szpadzisty 
Radosława Zawrotniaka i finalistki tych samych IO na jedynce 
oraz aktualnej mistrzyni świata na wioślarskiej dwójce podwójnej, 
Julii Michalskiej.



W Krakowie zorganizowaliśmy bramkarski turniej o tytuł mistrza rzutów 

karnych pod nazwą "Król Karniaków". Mistrzem oczywiście został ten, 

kto bronił "jedenastki" najlepiej ale też przydały się umiejętności 

strzeleckie. W czterech kategoriach wiekowych bramkarze 

rywalizowali ze sobą w bardzo prostej formule – „każdy każdemu” 

strzela rzuty karne. Zwycięzcą zostanie ten, który ma najwyższą 

skuteczność obron. Proste, widowiskowe, pełne emocji.

W zmaganiach wzięło udział 60 chłopców z Małopolski. Gośćmi 

specjalnymi byli bramkarze i trenerzy pierwszoligowej Cracovii. 

SEMINARIUM PRZYGOTOWANIE 

FIZYCZNE W PILCE NOZNEJ KOBIET

Po pochlebnych recenzjach marcowego szkolenia „Women's Football 

Day”, wielu pozytywnych sygnałach ze strony uczestników a także 

głosach zapotrzebowania płynących ze środowiska kobiecego futbolu 

w Polsce organizatorzy zapewnili trenerom kolejny dzień pełny 

wiedzy szkoleniowej. Tym razem – zgodnie z oczekiwaniami 

szkoleniowców – dotyczącej bardzo istotnej i wymagającej ciągłego 

poszerzania horyzontów sfery przygotowania motorycznego w piłce 

nożnej kobiet. W szkoleniu wzięło udział 80 trenerów z całego kraju.

Dochód z seminarium, w wysokości 2000 złotych został 

przeznaczony na wsparcie Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-

wawczego w Istebnej- Zaolziu, realizującego zajęcia edukacyjne dla 

dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia z głębszą niepełno-

sprawnością, sprzężeniami i autyzmem.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy trenerów z Niemiec, Hiszpanii, Norwegii i Anglii. Wśród nich znalazł się szkoleniowiec 1. FFC 

Frankfurt - triumfatora kobiecej Ligi Mistrzów.

KROL 

KARNIAKOW
Dochód z imprezy przeznaczyliśmy na akcję "Odbudowa domu 

Kuby". Kilka miesięcy wcześniej jeden z zawodników MKS 

Krakus - Kuba, wraz z rodziną, w wyniku pożaru stracili dach 

nad głową i cały swój dobytek.

Dziesiątki tysięcy ludzi w Nepalu siedzą pod gołym niebem i czekają 

na pomoc - ich domy runęły w trakcie trzęsienia ziemi, pod gruzami są 

ich krewni i znajomi. Nawet jeśli ktoś ma jeszcze dom,   

                  boi się do niego wrócić - nocami ciągle pojawia się  

                           mnóstwo wstrząsów wtórnych.

NAMIOTY DLA NEPALU
Do Kathmandu wysłaliśmy namioty zebrany dzięki dobrym 

sercom ofiarodawców.

Akcję prowadziliśmy na naszym profilu Facebookowym.

Agnieszka Szott-Hejmej, reprezentantka Polski
w koszykówce, ambasador Keepers Foundation

Wielokrotna reprezentantka Polski w koszykówce 
grająca na pozycji skrzydłowej. Wystąpiła na 
Mistrzostwach Europy w 2005 oraz 2011roku.Ma w 
swym dorobku Klubowe Wicemistrzostwo Europy 
2004, Akademickie Mistrzostwo Europy 2006, 
2007; Akademickie Wicemistrzostwo Europy 2005; 
siódme miejsce na ME 2005 oraz krajowe tytuły 
mistrzowskie.



Wspieramy i edukujemy codziennie 400 trenerów, nauczycieli i 

opiekunów na obu półkulach. Nasz program zawierający książki, 

filmy, opracowania, analizy, sprawozdania i czasopisma 

dotyczące wszelkich aspektów codziennej pracy w sporcie i 

wychowaniu dociera każdego dnia na cały świat - od Antigui i 

Barbadosu po Indonezję i Laos, od Nepalu po Lesotho, od 

Madagaskaru po Chile i od Gruzji po Islandię.

Współpracujemy z największymi autorytetami w dziedzinie 

sportu - zarówno w kraju jak i zagranicą..

Stworzyliśmy w Keepers Foundation dział odpowiedzialny wyłącznie 

za edukację i rozwój trenerów, nauczycieli i wolontariuszy pracujących 

z najmłodszymi w różnych regionach świata. Nasz Program Edukacji 

dociera szczególnie tam gdzie dostęp do wiedzy jest znikomy lub 

żaden.

Uczestnikom KFEP (Keepers Foundation Education Programme) 

dajemy mnóstwo korzyści. Uczą się oni na co dzień otrzymując wiedzę 

bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Oprócz wiedzy teoretycznej w 

postaci licznych materiałów dotyczących głównie sportu i szans, które 

daje on ludziom - dzieciom, młodzieży, dorosłym, także osobom 

niepełnosprawnym dajemy im możliwość uczestniczenia w licznych 

konferencjach i spotkaniach edukacyjnych pod marką Keepers 

Foundation.

Grzegorz Press, czołowy polski fotograf, 
ambasador Keepers Foundation

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie jest miejscem przeznaczonym dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym bądź 

chorych psychicznie. To dla nas wielka przyjemność i ogromny honor, że możemy uczestniczyć w ich edukacji i rozwoju.

SPOLECZNE WSPARCIE W RZEPINIE 

Spotkania w Powiatowym Ośrodku Wsparcia miały na celu zachęcić 

uczestników do świadomej aktywności w życiu codziennym, jak 

również - zgodnie z ideą ośrodka - zwiększenie sprawności 

intelektualnej osób biorących udział w zajęciach. 

Nawiązaliśmy także współpracę z samorządem i innymi jednostkami 

społeczno-kulturalnymi w Rzepinie. 

Dzięki temu wspieramy edukację trenerów w klubie sportowym Ilanka 

Rzepin poprzez organizację staży szkoleniowych w Europie a także 

konsultacje i treningi pokazowe w Polsce.

W miejscowym klubie sportowym gościli również we wrześniu czterej 

młodzi piłkarze z Sam’s Soccer Academy w Indonezji, którzy 

przyjechali do Polski na zaproszenie Keepers Foundation. Zawodnicy 

z Jakarty odwiedzili potem również Odrę Opole.

W dalszym ciągu - regularnie co miesiąc, grono naszych sympatyków wspiera nas by w dalszym ciągu 

ratować dla świata kolejne, małe, ufne w dobroć - dziecięce życie!!! Nasze wpłaty pozwalają na utrzymanie, 

wyżywienie i edukację małego chłopca z Ugandy, Segujja Abdu, którego rodzice zmarli w wyniku malarii. 

Trzy lata temu, w Wigilię Bożego Narodzenia Michael i Lynet Okello wzięli udział razem w pierwszym w życiu przyjęciu 

bożonarodzeniowym, dostali jedzenie, słodycze, prezenty, zabawki, szczoteczki do zębów i mnóstwo innych rzeczy, 

których posiadanie dla nas wydaje się oczywiste. Wyobrażasz sobie, że dziecko cieszy się z kawałka plastiku na pokrycie 

siebie, jednego posiłku dziennie i chciałoby chodzić do szkoły? Nie potrzebuje nowego iPoda, Wranglerów, Adidasów - 

ono chce umieć czytać.

Mały Michael, któremu nieśliśmy pomoc przez ostatnie trzy lata obchodził niedawno 13 

urodziny. To był bardzo biedny chłopiec, który sprzedawał pasikoniki i słodycze w parku taxi 

aby zarobić pieniądze na jedzenie dla siebie i jego siostry, która miała wtedy tylko 4 latka. 

Codziennie rano otulał siostrę w koc, zostawiał ją w przedsionku kościoła w slumsach 

Kivulu i wyruszał by zbierać pasikoniki na łące. Gdy już je spieniężył kupował za to chleb – 

dla siebie i siostry. Nie zna rodziców, którzy zmarli w wyniku ciężkich chorób. Razem z 

siostrą co wieczór zasypiali w kościele. Chciał aby jego siostra nie była głodna.

Finansowanie Lynet - siostry Michaela w całości przejęła na siebie rodzina mieszkająca w 

Austrii. On z kolei wreszcie poszedł do szkoły, będzie też grał w piłkę nożną w UYSA Soccer 

Academy – to jego wielka nadzieja... A nade wszystko trafił teraz do rodziny zastępczej, 

która dała mu mnóstwo miłości i szansę na realny codzienny kontakt z siostrą. Zasady 

finansowania nie są komercyjne i w 100% przejrzyste! Uganda Youth Soccer Academy to 

nie jest organizacja jakich tysiące - pochłaniająca większą część wpłat na administrację. Tu 

cała kwota trafia na potrzeby dzieciaka.

LYNET, MICHAEL, SEGUJJA - NASZE DZIECI W UGANDZIE

fotograf, który stał się częścią drużyny ampfutbolistów. 

Autor setek fotografii z najważniejszych meczów 

reprezentacji Polski. Facet genialny w swoim humorze i 

postrzeganiu otaczających nas spraw i rzeczy. 

Pierwsza Osoba, która zgodziła się być Ambasadorem 

naszej fundacji.



Wspólnie ze szkołami, przedszkolami i bibliotekami na terenie całego kraju przeprowadziliśmy 

zbiórkę materiałów szkolnych. Chcieliśmy by przesyłki trafiły do Afryki przed 16 czerwca. Ten dzień 

to Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, święto obchodzone corocznie od 1991 roku. 

Inicjatorem obchodów była Organizacja Jedności Afrykańskiej 

(obecnie Unia Afrykańska) wspólnie z UNICEF. Dzień ten przypomina 

masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA, dokonaną w 

1976 roku przez tamtejszy reżim rasistowski, gdy tysiące dzieci 

murzyńskich wyszło na ulicę w proteście przeciw niskiemu poziomowi 

edukacji i żądając prawa do nauki w swoim języku. Policja zastrzeliła 

wtedy wiele chłopców i dziewcząt, a w ciągu kolejnych dwóch tygodni 

zajść zabiła w sumie powyżej stu osób, a ponad tysiąc zraniła.

Paczki, które wysłaliśmy dotarły do Nigerii, Sierra Leone, Gambii, 

Kenii, Demokratycznej Republiki Konga, Tanzanii, Ugandy, Togo, 

Namibii, Malawi, Ghany, RPA, Rwandy, Senegalu, Zambii i Wybrzeża 

Kości Słoniowej.

AfricanAfrican

ChildChild
Cracow, 
16th of  June 2015

Day
of the

Keepers
Foundation

MIEDZYNARODOWY DZIEN 

DZIECKA AFRYKANSKIEGO

BITWA BRAMKARSKA

Bitwa Bramkarska dopiero od trzech lat gości na polskich boiskach, a 

już zyskała ogromną rzeszę fanów. Członkowie Keepers Foundation 

są jej pomysłodawcami. 

Setki golkiperów z różnych rejonów Polski czekają cały rok, by móc 

zagrać w tej unikatowej  imprezie. Rozgrywki polegają na rywalizacji 

dwóch bramkarzy. W minionym roku odbyła się kolejna - czwarta - 

edycja Bitwy. To był świetny czas!!! W siedmiu kategoriach wiekowych 

rywalizowało ponad 180 bramkarzy i bramkarek z całej Polski. 

W czasie imprezy we Wrocławiu zbieraliśmy używany, lecz 

niezniszczony sprzęt sportowy, który następnie przekazaliśmy 

Dynamite Academy w Nigerii.

Dla Centre Sadio Diarra w Nosoumbgoso, małej wiosce w okolicy 

Bamako, stolicy Mali przekazaliśmy sprzęt sportowy - bluzy, 

koszulki, spodenki, skarpety i rękawice bramkarskie.

SPRZET SPORTOWY 

DLA CHLOPCÓW W MALI

Rafał Ulatowski, polski trener piłki nożnej, 
ambasador Keepers Foundation

Reprezentacja Polski piłkarzy po amputacjach AMP Futbol zdobyła złote medale podczas międzynarodowego turnieju Podhale Futbol 

Cup 2015. Postanowiliśmy przekazać medal na rzecz wsparcia chorej Julki. 

Cały dochód z licytacji został przekazany dziesięcioletniej Julce Kołodziej z Podłęża pod Niepołomicami, której 

życie zmieniło się z dnia na dzień. W styczniu okazało się, że zdrowa dotąd dziewczynka ma 

niezwykle rzadkie schorzenie - zapalenie mózgu Rasmussena. Choroba, która 

powoduje niedowład jednej strony ciała (w przypadku Julii prawej), 

problemy z mówieniem i logicznym myśleniem, padaczkę 

lekooporną - nawet kilkaset napadów na dobę. 

Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. 

Posiada licencję trenerską UEFA Pro Licence A. Jako trener pracował w 

takich klubach jak: Piotercovia, islandzki ?rottur Reykjavík, później 

Zagłębie Lubin, GKS Bełchatów, Cracovia, Lechia Gdańsk, Miedż 

Legnica. Uczestnik trenerskich staży szkoleniowych w takich klubach jak 

Chelsea, Glasgow Rangers czy Tottenham. W lipcu 2008 został 

mianowany asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Leo 

Beenhakkera. Ekspert i pasjonat piłki nożnej i sportu generalnie. 

Komentował w telewizji największe wydarzenia sportowe minionych lat.



Paczkę z przyborami szkolnymi wysłaliśmy do Ghany. W imieniu 

Shaka Foundation, która gromadzi dzieci ulicy na obrzeżach Akry 

dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej 

akcji. Ludzkie serca napędzają naszą pracę.

PRZYBORY SZKOLNE - 

DZIECIOM ULICY W GHANIE

Monika Grygorowicz, doktor fizjoterapii, 
ambasador Keepers Foundation

Najważniejszym punktem były jednak wizyty w dwóch szkołach - 

Ibadan New Covenant Nursery and Primary School oraz w Kids 

Campus - G & K Nursery and Primary School. Obie szkoły znajdują się 

w jednych z najbiedniejszych dzielnic tego miasta.

Dla dzieciaków przywieźliśmy ubrania, sprzęt sportowy, pomoce 

naukowe, przybory szkolne, zabawki i słodycze. Dziękujemy 

wszystkim za wsparcie. "Hej, biały człowieku, jesteś naszym 

przyjacielem" - dzieci wołały na pożegnanie. To także dla Was. Dzięki!!!

To jednak ciągle tylko kropla w morzu potrzeb... Czego brakuje? 

Wszystkiego... Ale najbardziej zabawek dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i książek anglojęzycznych. Chcemy w przyszłości w 

tym zakresie otoczyć obie placówki pomocą.

W lipcu gościliśmy w Ibadanie - drugim pod względem wielkości mieście Nigerii. Prowadziliśmy warsztaty dla bramkarzy oraz 

seminarium dla trenerów. Na stadionie Lekani Adamasingba pojawiło się ich blisko 100.

CHARYTATYWNIE W NIGERII

Wsparliśmy żeńską drużynę KKS Chorzów dostarczając sprzęt 

treningowy oraz odzież sportową dla najuboższych zawodniczek.

DZIEWCZETA W CHORZOWIE

Ten nowy klub kobiecy na terenie Śląska powstał w styczniu 2013 roku 

z inicjatywy dziewcząt i trenerów pragnących w Chorzowie dać 

alternatywę i szansę młodym kobietom z ubogich oraz patologicznych 

środowisk.

W Kamerunie i Sierra Leone 

pełnimy rolę ambasadora 

dobrej woli. Dzieci w Libiih 

Thomas Sports Academy, Way 

Out Soccer Academy oraz 

Youth Football Development 

Centre korzystają z odzieży i 

strojów sportowych, które 

wysyłamy im w miarę 

możliwości.Podobnym 

wsparciem chcemy otoczyć 

dzieci w Rwandzie.

W chwili obecnej pracuje w Zakładzie Fizjoterapii 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Stanisława Staszica w Pile oraz kieruje pracami Działu 
Badań i Rozwoju w Rehasport Clinic FIFA Medical 
Centre of Excellence w Polsce - pierwszym i jedynym 
ośrodkiem w Polsce akredytowanym przez FIFA 
Medical Centre of Excellence.



Keepers Foundation fundacja wspierająca upowszechnianie sportu z siedzibą w 43-470 Istebna 1300, wpisana do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS: 0000554605, REGON: 361326934, NIP: 5482669329, Konto: 84124062181111001063008730
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