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Dzieje piłki nożnej kobiet w Polsce nie doczekały się zbyt wielu opracowań. 
Jednym z autorów poszerzających stan wiedzy z tej tematyki jest Artur Kita1.  
W 2013 roku ukazała się druga monografia, autorstwa A. Kity, odnosząca się do 
działalności uczniowskich klubów sportowych w zakresie piłki nożnej kobiet, pt. 
Piłka nożna kobiet w działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” 
S.P.2 Sianów w latach 1997–2012.  

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, aneksu, spisu 
fotografii i tabel, wykazu skrótów, indeksu nazwisk i streszczenia w języku an-
gielskim. Monografię rozpoczynają przedmowy: Jana Bednarka – prezesa Za-
chodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz wiceprezesa Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, Jędrzeja Bieleckiego – działacza, prezesa, trener i założyciela 
„Victorii” S.P.2 Sianów, i Ryszarda Wątroby – działacza społecznego, członka 
zarządu Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, burmistrza Gminy  
i Miasta Sianów w latach 2006–2010. Aspekty metodologiczne pracy zostały 
zawarte we wstępie. Autor ukazał w nim m.in.: cel pracy, ramy chronologiczne, 
stan badań i omówienie wykorzystanych źródeł, metody i hipotezy badawcze 
oraz strukturę pracy. 

W pierwszym rozdziale pracy został zaprezentowany zarys dziejów piłki 
nożnej kobiet w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachod-

                                                 
1  M.in.: A. Kita, Uczniowski Klub Sportowy „GOL” Częstochowa. Geneza i rozwój kobiecej 

drużyny piłkarskiej (1996–2008), Częstochowa 2010; tegoż, Piłka nożna kobiet w strukturach 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1989–2009, [w:] T. Drozdek-Małolepsza,  
J. Rodziewicz-Gruhn (red.), Z dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 2, Częstochowa 
2011. 
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niopomorskiego. Autor w tej części monografii przedstawia rolę organizacji 
sportowych i społecznych działających w dziedzinie kultury fizycznej (m.in.: 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe) w rozwoju piłki nożnej kobiet w Polsce. Ukazuje również, współzawod-
nictwo sportowe kobiecych drużyn piłkarskich na szczeblu krajowym i między-
narodowym oraz udział reprezentacji Polski w rywalizacji międzynarodowej. 
Ważnym elementem pierwszego rozdziału jest geneza piłkarstwa kobiecego  
w województwie zachodniopomorskim, w której zaprezentowano drużyny  
i pierwsze zawodniczki reprezentujące omawiany region na młodzieżowych za-
wodach ogólnopolskich. 

Rozdział drugi (w dwóch pierwszych podrozdziałach) dotyczy prawno- 
-organizacyjnych, materialnych i finansowych uwarunkowań rozwoju Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Victoria” SP nr 2 w Sianowie. Natomiast w trzecim 
podrozdziale Autor przedstawił biogramy zasłużonych trenerów i działaczy spo-
łecznych oraz osoby wspierające działalność Klubu. Przy czym, jak podkreślił 
A. Kita, wybór zaprezentowanych osób był czysto subiektywny i wynikał z ana-
lizy dostępnych materiałów źródłowych.  

W rozdziale trzecim, stanowiącym pod względem objętościowym połowę 
pracy, została przedstawiona działalność sportowa Klubu. W tej części monogra-
fii Autor dokonał podziału rzeczowego, prezentując udział sianowskiej drużyny 
w rozgrywkach szkolnych, regionalnych (młodziczki, juniorki i seniorki), ogól-
nopolskich (młodziczki i juniorki), oraz rywalizację w Halowych Mistrzostwach 
Polski, rozgrywkach ligowych i Pucharze Polski. Ukazana została również rywa-
lizacja sportowa Klubu z drużynami duńskimi, niemieckimi i węgierskimi. Du-
żym wzbogaceniem trzeciego rozdziału są tabele (66) przedstawiające w czytelny  
i przejrzysty sposób wyniki współzawodnictwa sportowego w ww. rozgrywkach. 

Ostatni, czwarty rozdział ukazuje sylwetki dwunastu najbardziej znanych  
i zasłużonych zawodniczek „Victorii” Sianów. W biogramach Autor przedsta-
wił: przebieg kariery zawodniczej, największe sukcesy sportowe zarówno klu-
bowe, jak i reprezentacyjne, datę i miejsce urodzenia oraz przebieg edukacji 
szkolnej. 

Praca Artura Kity, pt. Piłka nożna kobiet w działalności Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Victoria” S.P. 2 Sianów w latach 1997–2012, w sposób nie-
zwykle rzetelny ukazuje genezę i działalność jednego z najprężniej działających 
(szczególnie w kategoriach młodzieżowych) klubów piłki nożnej kobiet w Pol-
sce. Ponadto monografia jest cennym wkładem do stanu wiedzy z zakresu histo-
rii kultury fizycznej, a zwłaszcza sportu dziewcząt i kobiet w ostatnich latach 
XX i pierwszej dekadzie XXI wieku. 


