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Streszczenie 

Artykuł omawia zarys problematyki związany z prowadzeniem kobiecej 
drużyny piłki nożnej UKS „Gol” Częstochowa. Autor przedstawia genezę po-
wstania klubu, problemy natury prawno-organizacyjnej, bazę sportową, aktyw 
społeczny, zarys działalności sportowej oraz najważniejsze sukcesy. Wymienio-
no najważniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów i działaczy. Dużą uwagę 
poświęcono sprawom finansowania klubu i jego sponsorom. Artykuł napisany 
jest w układzie mieszanym, rzeczowo-chronologicznym. 

 
Słowa kluczowe: drużyna, futbol kobiecy, „Gol”, stowarzyszenie, UKS. 
 

Celem pracy jest przedstawienie rozwoju Uczniowskiego Klubu Sportowego 
(UKS) „Gol” Częstochowa. Obejmuje ona jego genezę, omawia sposób finan-
sowania, infrastrukturę sportową, aktyw społeczny i kadrę trenerską oraz naj-
ważniejsze sukcesy. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy działalność klubu 
wpłynęła na zwiększenie wydatków na jego utrzymanie, rozbudowę infrastruk-
tury oraz rozwój piłki nożnej kobiet w środowisku miejskim. 

 

                                                 
* Autor jest nauczycielem historii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Czę-

stochowie oraz studentem studiów III stopnia na kierunku historii w Akademii im. Jana Długo-
sza; zajmuje się historią kultury fizycznej. 
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Historia piłkarstwa kobiecego w Polsce nie została jeszcze opracowana. Ist-
nieją nieliczne prace o kobiecych drużynach piłkarskich1. Najwięcej wiadomości 
dostarczają obecnie strony internetowe poświęcone futbolowi kobiecemu2. To 
wszystko jest niewystarczające do bliższego poznania tej dyscypliny sportowej. 
W związku z powyższym zachodzi potrzeba uzupełnienia wiedzy z podanej pro-
blematyki. Dotyczy to w szczególności okręgu częstochowskiego, który może 
pochwalić się w tej dziedzinie licznymi sukcesami. 

Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Częstochowa założony został wiosną 
1996 roku3. Pomysł utworzenia drużyny piłkarskiej narodził się wśród pasjona-
tów tej dyscypliny w dzielnicach Częstochowy – Aniołów i Wyczerpy. Dzięki 
współpracy częstochowskich szkół podstawowych nr 24, 25, 51 oraz szkół 
w Rędzinach i Jaskrowie zawiązano grupę ludzi zdecydowanych na założenie 
UKS. W ten sposób przejęto od miejscowego klubu „Błękitni” Aniołów rolę or-
ganizowania turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Występy „Błękitnych” 
w II lidze kobiet w latach 1989–1991 miały także duże znaczenie przy zakłada-
niu sekcji piłkarskiej dziewcząt. Działalność prowadzono przy Szkole Podstawo-
wej nr 24. Podstawowym celem statutowym była organizacja pozalekcyjnych za-
jęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej uczniów4. 

Na początku zorganizowano zebrania, na których ustalono zasady funkcjo-
nowania klubu, opracowano statut, a także sposób naboru młodzieży. Ustalono, 
w jakich rozgrywkach młodzież może uczestniczyć oraz rozwiązano kwestie fi-
nansowe. Pierwsze zebranie odbyło się 12 stycznia 1996 roku. Wzięło w nim 

                                                 
1 P. Pieczyński, Piłka nożna kobiet w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1984–1995, [w:] Z naj-

nowszej historii kultury fizycznej w Polsce, Wrocław 1996, t. II; Z. Szafkowski, Zespołowe gry 
sportowe na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945–1996, Myślibórz 1996; Z. Szafkowski, 
20 lat piłki nożnej kobiet w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2005; J. Bergier, Piłka 
nożna kobiet jako nowe wydarzenie sportowe, „Trener” 2005, nr 2; L. Borska, Piłka nożna ko-
biet, „Trener” 2005, nr 2; Piłka nożna kobiet, red. J. Bergier, Biała Podlaska 2006 (praca zbio-
rowa); R. Buryta, R. Stefanik, Piłka nożna kobiet na Pomorzu Zachodnim w latach 1957–2006, 
[w:] Piłka nożna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–2006, red. J. Eider, Szczecin 2006; 
M. Miłosz, Medale dziewcząt z „Checzy” Gdynia, [w:] Z kart historii młodzieżowej piłki nożnej 
na Pomorzu (1920–2005), red. W. Wika, Gdańsk 2006; R. Stefanik, Piłka nożna kobiet w Szcze- 
cinie w świetle prasy w latach 1957–2005, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Pol-
sce, Gorzów Wlkp 2006, t. VII; J. Bergier, P. Krawczak, Zainteresowanie dziewcząt piłką noż-
ną, [w:] Społeczne i kulturowe wartości sportu, red. J. Kosiewicz, Warszawa 2007; M. Ordy-
łowski, Z. Schwarzer, L. Szymański, 50 lat wrocławskiego sportu 1945–1995, Wrocław 2007; 
A. Kita, Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Częstochowa. Geneza i rozwój kobiecej drużyny pił-
karskiej (1996–2008), Częstochowa 2009. 

2 http:// www.kobiecapilka.pl; http:// www.90minut.pl.  
3 Kronika UKS „Gol”. 
4 „Gazeta Częstochowska” 1998, nr 43; Kronika UKS „Gol”; Relacja Władysława Popczyka; 

Statut UKS „Gol”.  
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udział trzynaście osób. Ostatnie spotkanie założycielskie miało miejsce 18 mar-
ca tego samego roku. Tym razem obecnych było 47 osób, w tym 16 to założy-
ciele UKS „Gol” Częstochowa. Uczestnikami zebrania byli także uczniowie 
szkół podstawowych – przyszli zawodnicy nowego klubu5. 

Poprzez głosowanie dokonano wyboru władz. Przewodniczącym został Ro-
man Kubik, sekretarzem Włodzimierz Seifryd, a członkami zarządu: Andrzej 
Bednarek, Leokadia Kulesza i Wiesław Pająk. Powołano Komisję Rewizyjną 
w składzie: Marek Szczęsny – przewodniczący, Robert Szczypior i Wacław 
Szewczykowski6. Władze wybierano co dwa lata. Ustalono również źródła do-
chodów, którymi były składki członkowskie, darowizny, dotacje sponsorów 
i inne wpływy. Siedziba klubu mieściła się przy ulicy Warszawskiej 347, a zaję-
cia drużyny odbywały się na boisku „Błękitnych” Aniołów7. 

Władze UKS „Gol” wystąpiły 19 marca 1996 roku do Wydziału Kultury 
i Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie z wnioskiem 
o zarejestrowanie. Dyrektor wydziału – mgr inż. Zbigniew Ludwin – z upoważ-
nienia wojewody częstochowskiego, wpisał 25 marca 1996 roku na podstawie 
ustawy z dnia 3 lipca 1984 roku o kulturze fizycznej Uczniowski Klub Sportowy 
„Gol”, jako stowarzyszenie do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich 
związków pod numerem 229. UKS „Gol” został ósmym zarejestrowanym w 
Częstochowie Uczniowskim Klubem Sportowym, pierwszym z sekcją piłki noż-
nej8. W tym samym dniu wystosowano poparte przez trenera koordynatora Czę-
stochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (CzOZPN) – mgr. Zbigniewa 
Ormańczyka – pismo do Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) z prośbą 
o pomoc i dofinansowanie sekcji chłopców i dziewcząt. Opiekunom dziewcząt 
i chłopców zależało przede wszystkim na bramkach o wymiarach 2 metry na 
5 metrów, których nie było na boisku w Aniołowie. Takie bramki były wymaga-
ne przy organizacji turniejów mini piłki nożnej. 

Dzięki przychylności Urzędu Miasta, prezydenta miasta Częstochowy Tade-
usza Wrony i dyrektorów Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa mieszczącego się 
przy ulicy Legionów – Doroty Makowskiej i Tadeusza Perkowskiego udało się 
zorganizować dla klubu „bazę” wraz z zapleczem sportowym. Zaplecze boiska 
„Błękitnych” Aniołów nie spełniało wymogów rozgrywek nie tylko I, ale także 
II ligi. Na nowym miejscu również natrafiono na trudności. Dużo zajęć jakie 
miała młodzież uczęszczająca do ww. szkoły, powodowało na początku konflik-
ty dotyczące czasu trwania i godziny rozpoczynania treningów nowej drużyny. 
                                                 
5 Kronika UKS „Gol”. 
6 Protokół z zebrania założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gol” w Częstocho-

wie z dnia 18 marca 1996 roku. 
7 Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gol” Częstochowa, rozdział VII § 29 i 30. 
8 Ogólnopolski spis powstałych UKS-ów, s. 18, rok 1996. 
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Stan zaplecza sportowego także budził sporo kontrowersji. Zawodniczki musiały 
często przebierać się na workach z wapnem znajdujących się w pomieszczeniu 
przeznaczonym dla nich jako szatnia. Dzięki pomocy Władysława Pietruszki, 
właściciela zaprzyjaźnionego z zespołem Zakładu Budowlanego „Wiecha” z Wrzo- 
sowej, oraz Waldemara Leśniewicza – prezesa firmy Hydro-Montex, udało się 
wyremontować szatnię. Zmieniono wymienniki ciepła, przebudowano sieć zasi-
lającą, położono kafelki, ustawiono ścianki działowe, wyremontowano prysznice, 
wstawiono nowe umywalki i drzwi. Koszt inwestycji wyniósł przeszło 30 000 zł9. 

Przez pierwszych kilka lat zajęcia odbywały się w innych zaprzyjaźnionych 
szkołach, przede wszystkim w okresie zimowym. Ponieważ powstawały nowe 
Uczniowskie Kluby Sportowe, nawiązano z nimi współpracę i organizowano 
szereg turniejów dla chłopców i dziewcząt. Bardzo często zdarzało się, że turnie-
je odbywały się dwa razy w tygodniu. 

W momencie przygotowywania drużyny do rozgrywek drugoligowych na-
wiązano współpracę z okolicznymi klubami. Piłkarki zaczęły rozgrywać regu-
larne mecze z trampkarzami i juniorami m.in. „Lotnika” Kościelec, „Znicza” 
Kłobuck, „Orła” Babienicy, „Pogoni” Blachownia, „Pogoni” Kamyk i „Gromu” 
Miedźno. Często zawody organizowano w celach reklamowych. Nieocenionym 
sprzymierzeńcem UKS „Gol” był w tym zakresie burmistrz Kłobucka – Krzysz-
tof Nowak, który za każdym razem w razie potrzeby umożliwiał na boisku miej-
scowego „Znicza” rozgrywanie meczów towarzyskich10. Turnieje halowe, 
oprócz szkół, rozgrywane były w hali Polonia, a poza Częstochową – w Koniec-
polu. Od 2004 roku klub miał do dyspozycji hale przy Zespole Szkół (ZS) im. 
gen. W. Andersa na ul. Legionów, halę Polonia, a od 2008 roku halę sportową 
w Akademickim Centrum Sportowym (ACS), mieszczącym się przy Akademii 
im. J. Długosza w Częstochowie (AJD)11. 

Ponieważ boisko „Błękitnych” Aniołów nie spełniało wymogów regulaminu 
rozgrywek drugiej ligi kobiet, poszukano innego, na którym drużyna mogła roz-
grywać swoje oficjalne mecze. Podpisano umowę na wynajem boiska z preze-
sem Klubu Sportowego (KS) „Victoria” Częstochowa. Po awansie do I ligi 
w pierwszym sezonie rozgrywano mecze na zmianę, na KS „Victoria” i na bo-
isku „Lotnika” w Kościelcu. W kolejnym sezonie, już w Ekstraklasie, udało się 
przenieść zawody na stadion KS „Raków”. Piłkarki miały od tej pory bardzo do-
bre warunki do gry, doskonałe zaplecze sportowe i możliwość trenowania na 
bocznych boiskach byłego pierwszoligowca12. 

                                                 
9 Relacja Włodzimierza Seifryda. 
10 Tamże. 
11 Tamże 
12 Tamże. 
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Pomimo pomocy udzielanej przez wielu ludzi, dochody związane z prowa-
dzeniem drużyny były ciągle niewystarczające. Aby podołać utrzymaniu kilku 
kategorii wiekowych oraz zespołu grającego w rozgrywkach ligi futsalu, prezes 
klubu poszukiwał kolejnych źródeł dochodów. Stąd próby uzyskania dofinanso-
wania z Urzędu Miasta. Do prezydenta Częstochowy wystosowano w tej spra-
wie, w ciągu kilku lat, wiele listów i próśb. I tak np. w 2008 roku otrzymano na 
cele treningowe na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) 
kwotę 9000 zł13. W kwietniu tego roku wystosowano kolejną prośbę do prezy-
denta miasta Tadeusza Wrony o pomoc i wsparcie finansowe, gdyż powyższa 
kwota okazała się zbyt mała, aby przeprowadzić remont płyty boiska ZS im. 
gen. Andersa, która była w fatalnym stanie i treningi na niej narażały piłkarki na 
kontuzje. Celem oszczędności prowadzono zajęcia właśnie tylko na tym boisku14. 

W początkowym etapie budowania drużyny największą pomoc uzyskano od 
rodziców zawodników i zawodniczek. Kupowali sprzęt sportowy i organizowali 
transport, wożąc dzieci na mecze nawet do odległych o kilkadziesiąt kilometrów 
miejscowości. Pieniądze otrzymano także z Urzędu Miasta (UM) i od marszałka 
województwa śląskiego (po reformie administracyjnej). W 1997 roku UM Czę-
stochowy przekazał dofinansowanie w wysokości 500 zł. Nie były to duże pie-
niądze, co najwyżej wystarczały na zapłacenie kilku rachunków za wodę i prąd. 
Dobre wyniki sportowe i sukcesy odnoszone przez klub przyczyniły się do zdo-
bycia nagród w postaci strojów piłkarskich, dresów i kurtek. O buty chłopcy 
i dziewczęta musieli zadbać sami15. 

Pierwszym sponsorem klubu została w 1998 roku firma Print Cycero. Dy-
rektor firmy, Andrzej Kula zakupił stroje piłkarskie dla drużyny trampkarzy 
młodszych i dla sekcji piłki nożnej dziewcząt. Na koszulkach UKS „Gol” poja-
wiło się logo firmy – Drukarnia Print Cycero16. Od 2000 roku drużynie pomaga-
ła także Wyższa Szkoła Zarządzania z Częstochowy oraz wydawnictwo Tech-
nopol17. Rok wcześniej rozwiązano sekcję piłki nożnej chłopców18. 

Kiedy większość zawodniczek ukończyła wiek uprawniający je do wystę-
pów w rozgrywkach zespołu do lat 16 (U-16), pojawił się problem, co zrobić 
z nimi dalej. Na początku proponowano niektórym z nich przejście do kobiecych 
drużyn występujących w rozgrywkach I i II ligi. Z czasem postanowiono zgłosić 
klub do rozgrywek II ligi, co nastąpiło w 2001 roku19. Decyzję podjęto po pod-

                                                 
13 Umowa nr ST. 3023-2-9/08. 
14 List do Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony z dnia 15.04.2008 roku. 
15 Relacja Włodzimierza Seifryda. 
16 „Gazeta Częstochowska” 1998, nr 8; Kronika UKS „Gol”; Kronika Władysława Popczyka. 
17 „Gazeta Częstochowska” 2000, nr 8. 
18 Kronika UKS „Gol”; Kronika Władysława Popczyka. 
19 Kronika UKS „Gol”. 
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pisaniu umów z nowymi sponsorami. Pomagać drużynie postanowiła miejscowa 
firma PSS Społem, której logo pojawiło się na koszulkach zawodniczek, i Po-
wszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), który przekazywał pieniądze na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego20. Ponieważ wydatki na prowadzenie drużyny były du-
że, prezes i trener W. Seifryd nie ustawał w poszukiwaniu innych źródeł przy-
chodów. Udało się nawiązać kontakt z właścicielem Odlewni Żeliwa z Kłobucka 
Wiesławem Kulejem, który włączył się w pomaganie piłkarkom, a także z Hutą 
Szkła działającą przy Hucie Częstochowa. 

Pasja prezesa, trenerów i zawodniczek została zauważona w rodzinnej miej-
scowości. Łatwiej było znaleźć tym samym kolejnych sponsorów. W 2003 roku 
została nim Częstochowska Huta Stali, która zagwarantowała UKS „Gol” po-
krycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem drużyny. Zakupiono 
nowe stroje sportowe, finansowano wyjazdy na mecze ligowe i towarzyskie. 
Waldemar Borkowski – prezes spółki Stal Serwis działającej przy Hucie – zaku-
pił dresy21. Zapewniono piłkarkom po raz pierwszy stypendium. Dobre warunki 
stworzone przez nowego sponsora pozwoliły myśleć o walce o najwyższe cele – 
I ligę. W czerwcu 2004 roku „świętowano” awans do najwyższej klasy roz-
grywkowej. 

W 2006 roku głównym sponsorem została ISD Huta Częstochowa, która 
przyczyniła się do zajęcia przez zespół II miejsca w Ekstralidze22. Rok później 
rolę tę przejęła ISD Polska, właściciel Huty, a w kolejnym roku dołączyła Aka-
demia im. Jana Długosza w Częstochowie. Od sezonu 2008/09 zespół ma już 
nową nazwę ISD – AJD „Gol” Częstochowa. 

Dochody klubu to wpływy przede wszystkim od sponsorów, ale także z re-
klam, dotacja z budżetu miasta Częstochowy, z LZS, MENiS oraz wolontariatu. 
Wydatki to koszty udziału w zawodach sportowych, a więc organizacja meczy 
mistrzowskich jako gospodarz, mecze wyjazdowe, sparingowe, wynajęcie sal 
treningowych oraz zgrupowania sportowe, zakup sprzętu, koszty wynajmu 
obiektów sportowych, stypendia i nagrody, premie za awans do I ligi oraz re-
monty pomieszczeń (inwestycje), zwroty kosztów podróży dla niektórych za-
wodniczek, transfery, opieka medyczna, odnowa biologiczna, opłacenie interna-
tu, koszty administracyjne i usługi księgowe23. Ponieważ zespół brał udział 

                                                 
20 Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2007 i 2008. 
21 Relacja Włodzimierza Seifryda. 
22 „Gol” zajął drugie miejsce w lidze, ale ponieważ mistrz Polski AZS Wrocław zrezygnował 

z gry w Pucharach, jego miejsce zajęła drużyna z Częstochowy. W 2006 roku wprowadzono 
nazwę Ekstraklasa, która stała się najwyższą klasą rozgrywkową piłki nożnej kobiet (przyp. – 
autor).  

23 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe dotyczące działalności statutowej stowarzyszenia za rok 
2007; Koszty utrzymania klubu za rok 2005 i 2006. 
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w 2007 roku w rozgrywkach Pucharu UEFA, automatycznie wzrosły koszty 
prowadzenia drużyny. Transport i pobyt na turnieju w Austrii – był to wydatek 
rzędu 25 000 złotych. Przelot samolotem i transport autokarem z i na lotnisko 
musiał pokryć klub. Pozostała część wydatków, w tym pobyt, została sfinanso-
wana przez UEFA za pośrednictwem PZPN. Na turniej pojechało 25 osób. 
Wszystkie pozostałe koszty i sposób finansowania zostały uzgodnione z Kon-
stantym Litwinowem – prezesem ISD Huta Częstochowa24. 

Drużynie pomagali i współpracowali z nią, oprócz głównego sponsora ISD 
Huta Częstochowa, także: prezydent miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, Wal-
demar Leśniewicz – prezes firmy Hydro-Montex, Stanisław Pietruszka – właści-
ciel Zakładu Budowlanego „Wiecha” z Wrzosowej, PZU Życie S.A., Wiesław 
Kulej z Odlewni Żeliwa w Kłobucku, Marek Popiołek z Deliete, prezes PPHU 
Ehazet Krzysztof Bociąga z Katowic, Marek Wojtasik z PSS Społem, Bogusław 
Puch prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Radio Katowice, 
Miejska Telewizja „Orion”, „Dziennik Zachodni”, „Życie Częstochowy” i „Ga-
zeta Wyborcza”25. 

Szczególnie istotną sprawą było nawiązanie współpracy z Akademią im. Ja-
na Długosza reprezentowaną przez rektora – dr. hab. inż. Zygmunta Bąka. 
Uczelnia zobowiązała się do nieodpłatnego udostępniania na czas treningu oraz 
rozgrywania meczów ligi futsalu hali sportowej oraz sali do ćwiczeń siłowych 
Akademickiego Centrum Sportowego. Udostępniono drużynie dwa miejsca noc-
legowe w hotelu wchodzącym w skład ACS i zobowiązano się do udzielania 
pomocy socjalnej dla studentek – zawodniczek, zgodnie z regulaminem AJD. 
Uzyskano tym samym niezbędne zaplecze socjalno-techniczne26. 

Trenerzy regularnie opracowywali plany przygotowań zespołu do rozgrywek 
w okresie letnim i zimowym. W tym zakresie m.in. nieocenioną radą służył tre-
ner Gothard Kokott, były szkoleniowiec m.in. pierwszoligowego „Rakowa” 
Częstochowa i drugoligowej „Zawiszy” Bydgoszcz, współtwórca futsalu w Czę-
stochowie. Pomagał w sprawach szkoleniowych, uzgadniane z nim były kierunki 
działań, plany treningów, w jakich ilościach i jakie treningi prowadzić. 

Wyjazdy na obozy to nie tylko okres występów w I i II lidze. Już od począt-
ku istnienia klubu prezes i sponsorzy zapewnili zawodniczkom możliwość roz-
woju swoich umiejętności w ośrodkach sportowych zaopatrzonych w odpowied-
nią bazę treningową. Pierwszym z nich został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ko-
niecpolu. Piłkarki wyjeżdżały tam dwa razy w roku, latem mając możliwość ko-
rzystania z odkrytego basenu miejskiego. Dwa razy drużyna spędzała kilkana-

                                                 
24 List do Pana Marcina Cioka ISD Polska. 
25 Pismo: Sponsorzy klubu w roku 2007. 
26 Pismo do ISD Huta Częstochowa z dnia 06.11.2008 roku. 
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ście dni na obozach w Siemoradzu koło Skoczowa. Po rozpoczęciu gry w II li-
dze, oprócz Koniecpola, zaczęto organizować wyjazdy do Lublińca, gdzie na 
stadionie miejscowej Sparty znajdowała się bardzo dobra baza treningowa. Je-
den raz zespół do lat 19 pojechał na obóz do Ośrodka Sportowego w Gorzowie 
Wielkopolskim. Po awansie do Ekstraklasy pojawiły się warunki do organizo-
wania obozów przygotowawczych także w innych miejscowościach. Na obozy 
letnie wyjeżdżano do Poraja, Sianożęt, Kolbuszowej, a zimowe organizowane 
były w Istebnej, Jarmątówku i Wiśle27. 

Ciekawe były zasady ich finansowania. Na początku były organizowane 
w tym samym czasie co obozy kadry. Dziewczynom grającym w kadrze koszt 
obozu pokrywany był z budżetu reprezentacji, więc nie trzeba było za nie płacić. 
Trenowały w tym czasie z kadrą, która czasami rozgrywała mecze sparingowe 
z klubem. A ponieważ zostawały jeszcze w ośrodkach wolne miejsca, udawało 
się negocjować niższe ceny. Zadowolony był klub i kierownik ośrodka. W in-
nym przypadku, kiedy sponsorów nie było stać na pokrycie całości kosztów wy-
jazdu i pobytu zespołu samodzielnie, kluby dogadywały się między sobą i orga-
nizowały wspólnie obozy w tym samym czasie i w tym samym ośrodku, co 
znowu znacznie obniżało koszty. Korzyści sportowe były olbrzymie – możli-
wość rozgrywania sparingów i wymiany doświadczeń. Czasami na obozach 
przebywało ze sobą od trzech do sześciu drużyn28. 

Na obozie np. w Lublińcu w 2000 roku zajęcia prowadzone były wspólnie 
z zespołami UKS „Gwiazda” Lubliniec, UKS „Olimpijczyk” Częstochowa 
i UKS „11” Częstochowa. Współpraca z opiekunami tych drużyn pozwoliła na 
obniżenie kosztów pobytu w ośrodku sportowym. Piłkarki wspólnie trenowały 
i rozgrywały pomiędzy sobą mecze towarzyskie29. 

Pierwszymi trenerami UKS „Gol” byli: Ireneusz Jura, Władysław Popczyk 
i Włodzimierz Seifryd. W prowadzeniu zajęć pomagali także: Piotr Juszczyk 
i Marian Przybylski30. W 1998 roku do zespołu dołączył Włodzimierz Bodzia-
chowski. Jednak człowiekiem, który podejmował najważniejsze decyzje, był 
Włodzimierz Seifryd. Po kilku miesiącach, wobec rezygnacji Romana Kubika, 
przejął funkcję prezesa klubu. 

W latach 2006–2008 zajęcia sportowe prowadzili: trenerzy Zbigniew Or-
mańczyk i Jacek Tomalski oraz instruktorzy Włodzimierz Bodziachowski, Le-
szek Kiełbusiewicz, Wojciech Mastalerz i Włodzimierz Seifryd. Obiekty spor-
towe, na których odbywały się treningi, to boiska: KS „Raków” Częstochowa, 
MKS „Arena” Częstochowa, KS „Czarni” Sucha Góra, ZS im. gen. W. Andersa 
                                                 
27 Relacja Włodzimierza Seifryda. 
28 Tamże. 
29 „Gazeta Częstochowska” 2000, nr 8; Kronika Władysława Popczyka. 
30 Kronika UKS „Gol”. 
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oraz sale gimnastyczne: Hala „Polonia”, ZS im. gen. W. Andersa, „Raków” 
Częstochowa i Gimnazjum w Kłobucku. Współpracowano także z gimnazjami 
w Praszce, Miedźnie i Pińczowie. 

Ważnym elementem działalności klubu była współpraca ze specjalistami od 
odnowy biologicznej, którymi byli masażyści: Wojciech Trószyński oraz Zbi-
gniew Olczyk. Kontuzje i wszelkie urazy leczono w klinice w Piekarach Ślą-
skich u znanych chirurgów: Ryszarda Faltusa i Andrzej Jasińskiego, specjali-
stów od ortopedii i traumatologii. W rehabilitacji pomagał doktor Jerzy Wielko-
szyński. 

W sierpniu 2004 roku utworzono stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy (LUKS) „Gol”, które umożliwiło drużynie uczestniczenie w rozgryw-
kach organizowanych przez zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS). Sie-
dziba klubu mieściła się w Zespole Szkół (ZS) im. gen. W. Andersa przy ulicy 
Legionów. W 2007 roku LUKS liczył 87 członków. W tym czasie działała w nim 
jedna sekcja piłkarska podzielona na sześć kategorii wiekowych: juniorki –  
23 zawodniczki, grupa młodsza (szkółka) – 22, juniorki młodsze – 26, mło-
dziczki – 30, seniorki (Ekstraklasa) – 21, seniorki (II liga) – 2431. 

W skład zarządu w 2007 roku wchodzili: Włodzimierz Seifryd – prezes, Ze-
non Chrząstek – wiceprezes, Halina Winczo – skarbnik, Łukasz Seifryd – sekre-
tarz, Karolina Suliga – członek zarządu32. Rok później na walnym zebraniu pre-
zesem ponownie wybrany został Włodzimierz Seifryd, a wiceprezesem jego syn 
– Łukasz. Funkcję skarbnika przejął Adrian Frymus, sekretarza – Włodzimierz 
Bodziachowski, a członkiem zarządu została ponownie Karolina Suliga33. 

Klub z Częstochowy odnosił sukcesy już od pierwszego roku działalności. 
Najpierw awansował do finału I Turnieju Mini Piłki Nożnej im. Marka Wielgu-
sa. W 1997 roku drużyna wygrała turniej „SuperGol”, który rozgrywany był pod 
patronatem Zbigniewa Bońka. W nagrodę wyjechała na tygodniowe wakacje do 
Włoch. Kolejne lata przyniosły sukcesy w postaci awansu do finałów III, IV i V 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która była jednocześnie finałem Mi-
strzostw Polski juniorek w piłce nożnej kobiet. Zajęła tam dwa razy czwarte 
i raz piąte miejsce. W 2001 roku zespół zadebiutował w rozgrywkach II ligi ko-
biet i już w pierwszym sezonie zagrał w barażach o awans do I ligi. Cel ten uda-
ło się osiągnąć w 2004 roku. W tym samym roku i w roku następnym juniorki 
UKS „Gol” zostały złotymi medalistkami Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych 
Zespołów Sportowych. Sezon 2005/2006 i 2006/2007 przyniósł klubowi dwu-
krotny tytuł Halowego Mistrza Polski (HMP) seniorek, Halowego Wicemistrza 
                                                 
31 Ankieta dotycząca działalności klubu w 2007 roku, [w:] Sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe za 2007 rok. 
32 Tamże. 
33 Protokół z walnego zebrania LUKS „Gol” Częstochowa z dnia 24.09.2008 roku. 
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Polski juniorek starszych oraz wicemistrzostwo w Ekstraklasie. Ten ostatni suk-
ces pozwolił drużynie na udział w europejskich pucharach. W 2008 roku UKS 
„Gol” został pierwszym mistrzem Polski w rozgrywkach futsalu oraz osiągnął 
kolejne sukcesy w HMP – brązowe medale juniorek starszych i seniorek. Oprócz 
ww. zespół zdobył wiele nagród, pucharów i medali w innych rozgrywkach na 
trawie i w hali. Kilka zawodniczek powoływanych było do reprezentacji Polski 
we wszystkich kategoriach wiekowych, m.in. Karolina Bochra, Karolina Klabis, 
Kamila Kmiecik, Marta Mika, Justyna Przybylska, Marta Stobba i Agnieszka 
Winczo34. 

UKS „Gol” Częstochowa przeszedł przez wszystkie szczeble rozwoju spor-
towego. Na początku sekcja piłki nożnej kobiet posiadała dwie drużyny: do lat 
11 i do lat 13. Po czterech latach utworzono zespół do lat 16, a w 2001 roku ju-
niorek starszych (do lat 19) i seniorek. W latach 2006–2008 klub posiadał sześć 
sekcji piłkarskich. Przez te dwa lata grało w „Gol”-u około 150 zawodniczek, 
podczas gdy w pierwszych latach liczba ta nigdy nie przekraczała 40. 

Rozwój był możliwy dzięki zainteresowaniu władz miejskich oraz prywat-
nych firm. W 1996 roku suma dotacji z budżetu miasta wyniosła 500 zł., a już 
dziesięć lat później 12 000 zł. Jak widać, w latach 1996–2008 nastąpił znaczny 
wzrost nakładów finansowych. Jednakże suma ta byłaby niewystarczająca na 
utrzymanie klubu, gdyby nie sponsorzy, którzy przekazywali na działalność dru-
żyny dużo większe sumy pieniędzy. Umożliwiło to również rozbudowanie bazy 
sportowej. A warunki do jej rozwoju były trudniejsze niż w innych miastach ze 
względu na brak własnego boiska. Działacze UKS „Gol” wyremontowali bu-
dynki należące do klubu „Błękitni” Aniołów, z boiska którego korzystali przez 
wiele lat, oraz całe zaplecze sportowe ZS im. gen. W. Andersa. Od chwili podpi-
sania umowy sponsorskiej z AJD klub ma możliwość nieodpłatnego korzystania 
z bazy sportowej ACS. Przyczyniły się do tego sukcesy osiągane przez piłkarki. 

Rozwój infrastruktury sportowej oraz pozyskanie sponsorów i zwiększenie 
nakładów finansowych z budżetu państwa było możliwe dzięki rozwojowi spor-
towemu klubu. Drużyna stała się „wizytówką” miasta, a zainteresowanie me-
diów przełożyło się również na zainteresowanie kibiców. Popularyzacja tej dys-
cypliny przez działaczy „Gola” przyczyniła się do utworzenia w mieście innych 
drużyn piłki nożnej kobiet. W szczególności nauczyciele w szkołach zaczęli czę-
ściej angażować młode dziewczyny w turniejach piłkarskich. Omawiany w pracy 
okres jest jednym z ważniejszych dla rozwoju futbolu kobiecego w Częstochowie. 

                                                 
34 Kronika Joanny Skaszczyk; Kronika UKS „Gol”; Sprawozdanie z działalności klubu za rok 

2007 i 2008. 
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Summary 

The Origins and the Legal-Organizational Structure of the Student’s Sports 
Club „Gol” Częstochowa (1996–2008): A Delineation of the Major Issues 

The following paper outlines several issues connected with the management 
of the women’s soccer team „UKS Gol” from Częstochowa. The author ac-
quaints the reader with the soccer club’s origins, legal and organizational prob-
lems, sports facilities, the outline of the club’s sports activity and major accom-
plishments. The most important and the most estimable coaches and executives 
are also named. Special emphasis is put on a discussion of the club’s funding 
and its sponsors. The paper is written in the mixed, thematic-chronological, order. 

Keywords: women’ soccer, association, team, coach, chairman, sponsor, 
funds, accomplishments. 
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