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1. Wst"p
Artyku przedstawia histori! pi ki no"nej kobiet w Szczecinie w latach
1957–2007. Jego celem jest uzupe nienie informacji uj!tych we wcze#niejszych
publikacjach o nowe, istotne dla rozwoju tej dyscypliny sportu w Szczecinie,
wiadomo#ci. Autorzy dotarli do niepublikowanych materia ów w wyniku bada$
nad %ród ami w Archiwum Pa$stwowym w Szczecinie oraz dzi!ki analizie artyku ów w lokalnej prasie.
2. Metoda badawcza
Metod! badawcz& stanowi a analiza %róde archiwalnych przechowywanych w Archiwum Pa$stwowym w Szczecinie, informacji zawartych w prasie
lokalnej i ogólnokrajowej, materia ów drukowanych i stron internetowych.
Szczególnie wa"ne by y kroniki sportowe sekcji pi ki no"nej kobiet, prowadzone
przez Romana Lukstaedta w klubach: „Plon” Przec aw, „Iskra” Mierzyn, TKKF
„Iskra”, „Roma” Szczecin.
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3. Wyniki bada#
Pocz&tki futbolu kobiecego w Szczecinie by y bardzo trudne. Pomimo
bowiem ambitnych zabiegów dziewcz&t z lekkoatletycznej sekcji Spó dzielczego
Klubu Sportowego „Czarni” Szczecin, by dorówna' m!"czyznom w tej dyscyplinie sportu, brakowa o zrozumienia i akceptacji ze strony decydentów szczeci$skiego sportu. Motorem ca ego przedsi!wzi!cia by Marian Suchogórski,
miejscowy trener i dzia acz. Niema e znaczenie mia a „odwil"” pa%dziernikowa
w 1956 roku, która umo"liwi a kulturalne otwarcie si! Polski na kraje Zachodu
i co za tym, idzie zwi!kszon& aktywno#' spo ecze$stwa we wszelkich dziedzinach "ycia.
Do utworzonej w czerwcu 1957 roku sekcji pi ki no"nej w SKS „Czarni”
do &czy y kolejne entuzjastki tej dyscypliny. Jak podawa a prasa, by a to wówczas druga sekcja w kraju. Zaraz zacz! y jednak powstawa' kolejne dru"yny.
Pierwszy swój mecz panie rozegra y na w asnym boisku 25 sierpnia 1957 roku
z „Kolejarzem” Katowice, pierwszym klubem, który zorganizowa kobiec&
sekcj!. Spotkanie zako$czy o si! zwyci!stwem go#ci 4 : 0. Pi karki ze Szczecina rozegra y jeszcze kilka spotka$ towarzyskich, m.in. z „Widzewem” (ód%
i „Poloni&” Warszawa, wzbudzaj&c ogromne zaciekawienie w#ród miejscowych
kibiców. Polemika na temat futbolu pa$ toczy a si! nieprzerwanie na amach
prasy. Nie oby o si! tak"e bez krytyki pomys u. Jak mia powiedzie' wiceprezes
„Pogoni” Szczecin Lucjan Kosobudzki: „To nie jest sport...” [8]. Do roli gwiazdy
uros a Stefania Trybuch, na co dzie$ czo owa lekkoatletka SKS „Czarni” Szczecin. Obok niej gra y: Anklewicz, Batli$ska, Daniszewska, Domagalska, Dzioba,
Jestadt, Kie pikowska (bramkarka), Kieszczy$ska (I), Kieszczy$ska (II), Kijona,
Koli$ska, Koz owska, Krawcewicz, Lange, Majewska, Maliszewska, SeraÞnowicz, Stadulna, Strzelecka, Suchecka, Trot i Zalewska [8].
Niestety, pi karki szybko spotyka y si! z ostr& krytyk& w adz sportowych.
Zamiast bowiem startowa' w wa"nych dla klubu zawodach lekkoatletycznych
(SKS „Czarni”) lub rozgrywkach pi ki r!cznej („Zryw”), dziewcz!ta z pasj&
oddawa y si! „kopaniu” pi ki, co dla jednej z nich, Majewskiej, sko$czy o si!
roczn& dyskwaliÞkacj& na o"on& przez w adze klubowe. Podobnie by o w innych
o#rodkach. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej w Katowicach zwróci si!
nawet do w adz centralnych (GKKF) o wydanie zakazu kobietom gry w pi k!
no"n&.
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By' mo"e atmosfera wokó kobiecej pi ki spowodowa a, "e futbol
w wydaniu p ci pi!knej krótko go#ci na boiskach Szczecina. Sprawy Þnansowe,
utrudnienia w kontaktach sportowych, brak zainteresowania pi karskich w adz,
a przede wszystkim traktowanie tej dyscypliny z przymru"eniem oka sprawi o,
"e pi karki zawiesi y buty na przys owiowych ko kach.
Dopiero czterna#cie lat pó%niej na nowej fali popularno#ci pi ki no"nej
kobiet, dziewcz!ta ze Szczecina po raz kolejny spróbowa y prze ama' mit niekwestionowanej m!sko#ci tej dyscypliny. W 1971 roku w pi k! no"n& gra y ju"
kobiety w Austrii, Danii, Francji, Holandii, NRF, Szwajcarii i W oszech. 2 maja
1971 roku na stadionie SKS „Czarni” odby si! mecz pi ki no"nej pa$ pomi!dzy pracownicami handlu i gastronomii oraz spó dzielni „Uroda”. Jak podawa a
ówczesna prasa, na stadionie spotkanie obserwowa o 5 tysi!cy widzów [9].
W wyniku rosn&cego zainteresowania szczecinianek kobiecym futbolem Zarz&d
Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej postanowi obj&' opiek&
jego entuzjastki oraz zorganizowa' rozgrywki pi karskie.
30 maja 1971 roku dosz o do d ugo przygotowywanego meczu pi ki no"nej pomi!dzy dru"yn& pracownic handlu i gastronomii oraz szczypiornistkami
KS „Pogo$” Szczecin. Pi karki r!czne bowiem ju" od d u"szego czasu w ramach
treningu motorycznego rozgrywa y w wewn!trznych sparringach pojedynki
pi karskie. Mecz zako$czy si! zwyci!stwem „Pogoni” 3 : 1 [8]. W czerwcu
1971 roku inicjatyw! w organizacji pierwszego miejskiego pi karskiego turnieju
dla dziewcz&t przej! o ognisko TKKF „Mors” pod patronatem „G osu Szczeci$skiego”. Mecze rozgrywano na stadionie SKS „Czarni”, a w rozgrywkach bra y
udzia dru"yny o nazwach: „Amazonki”, „M odo#'”, „Nastolatki”, „Nowinki”,
„Podstawówka”, „Pomorzanki”, „Skra” i „Uroda”. Dziewcz!ta uczestnicz&ce
w turnieju utworzy y zespó w ognisku TKKF „Mors” przy Spó dzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, dzia aj&cych w latach 1971–1973. Od wrze#nia 1971 roku
dru"yna ta zacz! a startowa' w turniejach i meczach towarzyskich w Szczecinie, Gda$sku, Zielonej Górze, a w okresie 1972–1973 rozgrywa a spotkania
pi karskie z dru"ynami niemieckimi z Berlina, Neubrandenburga i Pasewalku.
W sk ad zespo u wesz y m.in.: Chodasiewicz, U. Cichocka, I. Citkowska, E. Das,
B. Górska, M. Hubkiewicz, Ko"uchowska, E. Krych, Litkowska, R. Magierska,
B. Maria$ska, W. Martynowska, J. Maruszewska, B. Mi$ko, B. Pawlak, F. Skaecka, S. Turska, W. Wn!t, E. Wójtowicz, B. Wójcikowska i G. Zachara. Treningi z dziewcz!tami prowadzi szczeci$ski szkoleniowiec Eugeniusz Ró"a$ski
[8, 9].
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Oprócz dru"yny TKKF „Mors” w latach 1971–1973 dzia a zespó pi karski
TKKF „Skra”, który trenowa na boisku przy ul. Axentowicza [1]. W kwietniu
1971 roku z inicjatywy Zwi&zku M odzie"y Socjalistycznej powo ano "e$ski
zespó pi ki no"nej przy sekcji pi karskiej w Zak adowym Klubie Sportowym
„Wiskord”. Dziewcz!ta z tego klubu gra y na boisku w Szczecinie-D&biu,
a ich opiekunk& by a Wies awa Rzymka, przewodnicz&ca ko a ZMS. W czerwcu
1973 roku dzia alno#' sportowa dziewcz&t z D&bia usta a natomiast w sierpniu
1974 roku w ZKS „Wiskord” rozwi&zano sekcj! pi ki no"nej m!"czyzn [2].
W roku 1973 do#' aktywn& dzia alno#' pi karsk& prowadzi a te" dru"yna dziewcz&t ze Szko y Podstawowej nr 64 w Szczecinie, bior&c udzia w turniejach organizowanych przez Zarz&d Miejski TKKF.
Tak zako$czy si! drugi etap rozwoju "e$skiej pi ki no"nej w Szczecinie.
Kolejny rozpocz& si! w 1979 roku i przyniós na trwa e o"ywienie w tej dyscyplinie sportu oraz najwi!ksze sukcesy. Powsta a wówczas w lipcu w Przec awiu w LKS „Plon”, dzia aj&cym przy Kombinacie Pa$stwowych Gospodarstw
Ogrodniczych sekcja "e$ska [3]. Pomimo "e Przec aw znajduje si! administracyjnie poza granicami miasta, od pocz&tku, stanowi&c nieformalnie podmiejsk&
dzielnic! Szczecina, zwi&zany by z g ównym o#rodkiem pi karskim województwa, który dostarcza mu wybitnych zawodników, szkoleniowców i dzia aczy.
Za o"ycielem dru"yny i jej trenerem by Roman Lukstaedt. Z powodu ca kowitego braku kobiecych zespo ów w województwie pi karki zmuszone by y rozgrywa' sparringi z dru"ynami z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Pierwszy
odby si! we wrze#niu 1979 roku. Przeciwnikiem by a dru"yna BSG „Chemie”
Schwedt, która pokona a nasz zespó 5 : 0. „Jedenastka” LKS „Plon” wyst&pi a
w sk adzie: Gra"yna Bro"ek (kapitan zespo u), Renata Dwili$ska, Danuta Dygudaj, El"bieta Gryszun, ZoÞa Hodasiewicz, Ewa Krych, Barbara Krzywniak, Barbara Mi$ko, Teresa Skoniecka, Barbara Smokowska, Bo"ena Szymula [3].
W 1980 roku zespó wzi& udzia w I Halowych Mistrzostwach Polski
(HMP) w Pi ce No"nej Kobiet w Gdyni, zajmuj&c ostatnie, VIII miejsce. W roku
1981 nast&pi a reorganizacja, dru"yna przesz a pod opiek! Rolniczego Ludowego
Zespo u Sportowego „Iskra” Mierzyn przy Rolniczej Spó dzielni Produkcyjnej,
która oprócz nak adów Þnansowych zatrudnia a zawodniczki ze Szczecina.
Podobnie jak Przec aw, Mierzyn przylega do granicy administracyjnej Szczecina, przyjmuj&c rol! pi karskiego zaplecza miasta. Trenerem zespo u by nadal
R. Lukstaedt, jego asystentem Zbigniew Kurasi$ski, kierownikiem dru"yny
Marek )akowiak, prezesem klubu mgr in". Kazimierz Stempin. RLZS „Iskra”
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rozpocz& rozgrywki sezonu 1981 (wiosna–jesie$) w grupie pó nocnej I ligi. I ju"
wówczas najlepsze zawodniczki zosta y dostrze"one przez polskich szkoleniowców. Urszula Franków, Ma gorzata Sandej, Teresa Skoniecka i Barbara )akowiak zosta y zaproszone przez trenera kadry kobiet Zbigniewa Kujaczy$skiego
na konsultacje do Rembertowa [9].
W dniach 9–11 pa%dziernika 1981 roku #rodowisko szczeci$skie (RLZS
„Iskra” Mierzyn, OZPN w Szczecinie, WZ LZS, Urz&d Gminy w Dobrej Szczeci$skiej) zorganizowa o I Ogólnopolski Turniej Pi ki No"nej Kobiet o Puchar
Gryfa Pomorskiego. Pierwsze miejsce zaj! a dru"yna PaFaWag Wroc aw,
a RLZS „Iskra” Mierzyn wysok&, trzeci& pozycj! [13]. W uznaniu zas ug szczeci$skich dzia aczy powierzono im organizacj! kolejnej pi karskiej imprezy, i tak,
8 listopada 1981 roku odby y si! w Szczecinie Þna y MP pi ki no"nej kobiet,
w których jednak nie bra a ju" udzia u „Iskra” Mierzyn. Z otym medalist& zosta
zespó „Czarnych” Sosnowiec.
Sprawdzeniem umiej!tno#ci pi karek „Iskry” by y dopiero II HMP w Gdyni
(5–6 grudnia 1981). Zespó z Mierzyna zaj& w nich czwarte miejsce. Urszula
Franków okaza a si! najlepsz& snajperk& turnieju (9 goli), a Teres! Skonieck&
uznano za najlepsz& bramkark!. Przed rozpocz!ciem kolejnego sezonu 1982
(wiosna–jesie$) dru"yna „Iskry” Mierzyn zosta a powa"nie wzmocniona kilkoma
zawodniczkami, m.in. W adys aw& (opat& (PaFaWag Wroc aw), Eugeni& Pa ubiak (reprezentantka kraju, TKKF „Checz” Gdynia), Ew& Soko owsk& (reprezentantka kraju, TKKF „Walter” Radom). Nie trzeba by o d ugo czka' na pierwszy
sukces. Zespó „Iskry” w dniach 7–8 maja 1982 roku wzi& udzia w turnieju pi ki
no"nej kobiet we Wroc awiu z okazji 37. rocznicy wyzwolenia miasta, wygrywaj&c w Þnale z mistrzyniami Polski „Czarnymi” Sosnowiec 1 : 0. Strzelcem
zwyci!skiej bramki by a Urszula Franków.
W tym samym roku pi karki si!gn! y po kolejny puchar, kiedy to w dniach
27–29 sierpnia na boiskach Szczecina i innych miast województwa odby y si!
mecze II Ogólnopolskiego Turnieju Pi ki No"nej Kobiet o Puchar Gryfa Pomorskiego. By to turniej o mi!dzynarodowym wymiarze. Na zawody przyby y dru"yny z Frankfurtu nad Odr& i Schwedt. Po emocjonuj&cych pojedynkach pierwsze
miejsce wywalczy RLZS „Iskra” Mierzyn, który pokona w Þnale PaFaWag
Wroc aw 3 : 2 [8].
Sezon 1982 roku zawodniczki „Iskry” zako$czy y najwi!kszym sukcesem
w dziejach szczeci$skiej kobiecej pi ki no"nej – zdobyciem wicemistrzostwa
Polski, ulegaj&c ostatecznie jedynie zespo owi PaFaWag Wroc aw i pokonuj&c
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dru"yny: „Telpod” Kraków, „Czarni” Sosnowiec, „Checz” Gdynia, „Karolinki”
Jaworzyna *l&ska. Na krajowych boiskach wicemistrzynie Polski wyst!powa y
w sk adzie: Anna Adrianowska, Marzena Du$czyk, Marzena Fabiszewska,
Bo"ena Felska, Urszula Franków, Ma gorzata Gospodarczyk, Ma gorzata Guttmejer, Dorota Kopytowska, Ewa Kucharska, W adys awa (opata, Helena Nottke,
Eugenia Pa ubiak, Jolanta Podufalska, Teresa Skoniecka, Barbara Smokowska,
Ewa Soko owska, Ewa Szostak, (ucja Wizjan, Barbara )akowiak [9]. Ten sukces
sprawi , "e „Iskra” sta a si! klubem mi!dzyzak adowym (RSP – ZSMP „Iskra”
Mierzyn), zyskuj&c kolejnych opiekunów. Sztab szkoleniowy powi!kszy si!
o drugiego trenera Marka Ko#cierza i kierownika Andrzeja Szcz!#niaka. Dbaj&c
jednocze#nie o m ody narybek, klub zorganizowa szkó k! pi karsk& w Szkole
Podstawowej nr 40 w Szczecinie, któr& prowadzi Zbigniew Kurasi$ski.
W 1982 roku pi karki ze Szczecina si!gn! y po kolejne trofeum: Puchar III
HMP (Gda$sk 4–5 grudnia 1982), pokonuj&c w turnieju „Checz” Gdynia (4 : 0),
„Czarnych” Sosnowiec (4 : 1), PaFaWag Wroc aw (2 : 1) i remisuj&c z „Telpodem” Kraków (1 : 1). Zespó wyst!powa w sk adzie: bramkarki – Katarzyna
Lubomska i Teresa Skoniecka, Urszula Franków (król strzelców – 6 bramek),
Ma gorzata Gospodarczyk, Ma gorzata Guttmejer, Dorota Kopytowska, Ewa
Kucharska, Helena Nottke, Eugenia Pa ubiak, Ewa Soko owska, Ewa Szostak,
(ucja Wizjan oraz Dorota Zmys owska [11].
W roku 1983 pi karkom z Mierzyna nie uda o si! obroni' tytu u halowych
mistrzy$ Polski – zaj! y w Sosnowcu w HMP trzecie miejsce. Wynika o to
g ównie z bardzo wyrównanego poziomu turnieju. A" cztery zespo y zdoby y
po pi!' punktów, ró"ni&c si! minimalnie bilansem bramkowym. W kwietniu na
zgrupowanie kadry narodowej zosta o powo anych sze#' zawodniczek „Iskry”:
U. Franków, M. Gospodarczyk, M. Guttmejer, E. Kucharska, B. Smokowska,
E. Szostak. Nie uda si! w tym roku start w III Mi!dzynarodowym Turnieju Pi ki
No"nej Kobiet o Puchar Gryfa Pomorskiego. Zawodniczki „Iskry”, pope niaj&c
wiele b !dów w obronie i przy nie najlepszej dyspozycji snajperek, zaj! y ostatecznie czwarte miejsce, przegrywaj&c mecz o trzeci& pozycj! z „Checzem” Gdynia w rzutach karnych. Tak"e w lidze nie wiod o si! najlepiej i sezon 1983 zosta
zamkni!ty na czwartej pozycji. S absza postawa wynika a z odm odzenia sk adu
„Iskry”. Starsze, do#wiadczone zawodniczki przesz y do innych klubów, m.in.
M. Gospodarczyk do KS „Zag !bianki” D&browa Górnicza, we Francji wyst!powa a E. Szostak, w RFN E. Pa ubiak [12].
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Na pocz&tku 1984 roku pi karki „Iskry” mia y mo"liwo#' sprawdzi' swoj&
dyspozycj! w pi&tej ju" edycji HMP rozegranych w Krakowie. Zespó z Mierzyna zaj& w nich pi&te miejsce. Mistrzem Polski zosta a „jedenastka” „Telpodu”
Kraków. W rozgrywkach ligowych sz o znacznie lepiej. Dru"yna z dorobkiem
10 punktów po pierwszej rundzie uplasowa a si! na wysokiej trzeciej pozycji [5].
Dobr& dyspozycj! dziewcz!ta mog y potwierdzi' startuj&c w IV Mi!dzynarodowym Turnieju o Puchar Gryfa Pomorskiego. Mecze rozgrywano na boiskach
województwa gorzowskiego i szczeci$skiego. W imprezie triumfowa y pi karki
„Czarnych” Sosnowiec, które w Þna owym spotkaniu pokona y zespó „Iskry”
Mierzyn 2 : 0 (0 : 0). Najskuteczniejszym strzelcem okaza a si! M. Gospodarczyk
z „Zag !bianki” D&browa Górnicza (6 goli); szczeci$scy kibice pami!tali jednak
pann! Ma gorzat! jeszcze jako zawodniczk! miejscowego klubu [4]. Zako$czenie
sezonu 1984 na trzecim miejscu, za „Czarnymi” Sosnowiec i PaFaWag Wroc aw,
wydawa o si! du"ym osi&gni!ciem dru"yny, która zosta a wcze#niej zdekompletowana w rezultacie odej#cia kilku zawodniczek do innych klubów oraz kontuzji (m.in. U. Franków). Br&zowy medal dziewcz!ta wywalczy y w sk adzie:
A. Adrianowska, Anna Ba dys (8 goli), Ewa Bednarek (5 goli), Marzena Du$czyk,
Bo"ena Felska, Urszula Franków (5 goli), Stanis awa Furtak, Ewa Kucharska
(2 gole), K. Lubomska, Izabela Maczy$ska, (ucja M&drzejewska (1 gol),
M. Nogaj, Iwona Piróg, Jolanta Podufalska, A. Rusiniak, T. Skoniecka, B. Smokowska, E. Soko owska, E. Szostak, Henryka Szyma$czyk (2 gole), Kazimiera
W&sak, Emilia Wnuk (7 goli), Bo"ena Ziemniewicz (1 gol).
Rosn&ca popularno#' kobiecego futbolu spowodowa a powstanie kolejnych
"e$skich sekcji i klubów. Wydzia Gier OZPN w Sosnowcu, który zajmowa si!
rozgrywkami pa$ (PZPN nigdy wcze#niej nie przejawia zainteresowania "e$sk& odmian& soccera), postanowi utworzy', obok pierwszej ósemki, II lig! pi ki
no"nej kobiet, któr& zasili y nowo powsta e dru"yny. W#ród licznych turniejów
pi karskich rozgrywanych w halach jeden, najwa"niejszy przyci&gn& uwag!
wszystkich kibiców interesuj&cych si! pi k& kobiec& – VI HMP w Gorzowie
Wielkopolskim 1985. Gospodarzem imprezy by powsta y przed rokiem TKKF
„Stilon”. Podopieczne trenera Jana Suwarego mia y tak"e zadebiutowa' w tym
sezonie w rozgrywkach II ligi. Oby o si! jednak bez niespodzianek i ca y turniej
wygra y bezapelacyjnie pi karki „Czarnych” Sosnowiec, nie trac&c nawet jednej bramki... Zespó „Iskry” zaj& siódm&, przedostatni& lokat! [10]. Wysokim
poziomem sportowym wyró"ni si! IV Mi!dzynarodowy Turniej Pi ki No"nej
Kobiet o Puchar Wyzwolenia Wroc awia 1985. Wzi! y w nim udzia , obok pol-
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skiej czo ówki, m.in. ACF Milan, „Turbine” Poczdam i „Slavia” Praga, która
wygra a ca e zawody. „Jedenastka” ze Szczecina zaj! a V miejsce. Nie powiod o si! tak"e pi karkom w tradycyjnym ju" V Mi!dzynarodowym Turnieju
o Puchar Gryfa Pomorskiego, cho' w meczu o trzecie miejsce dziewcz!ta „Iskry”
pokona y PaFaWag Wroc aw 3 : 0. Zwyci!zc& Þna u zosta a dru"yna „Hilleroea”
Kopenhaga, która pokona a w rzutach karnych 4 : 3 „Czarnych” Sosnowiec [9].
S absza dyspozycja zawodniczek by a pochodn& licznych problemów,
z którymi musia si! boryka' klub. Brakowa o bazy treningowej, m odzie"owego
zaplecza pierwszej dru"yny, sprz!tu dla zawodniczek, pieni!dzy na wyjazdy
szkoleniowe, turnieje i mecze. Jedynym gwarantem istnienia zespo u by y ch!ci
i zapa zarówno trenera R. Lukstaedta, jak i dziewcz&t, których przewin! o si!
przez sekcj! w omawianym czasie oko o 200.
Mi ym akcentem 1985 roku by o za to formalne usankcjonowanie "e$skiego
futbolu przez PZPN oraz rozpocz!cie edycji rozgrywek o Puchar Polski (PP).
Wyj#ciem z k opotów Þnansowych mia o by' rozgrywanie meczów ligowych
„Iskry” w mniejszych miastach województwa, m.in. w Nowogardzie, gdzie istnia o du"o wi!ksze zainteresowanie tym sportem ze strony kibiców i miejscowych organizacji. Mo"na wi!c by o liczy' na lepsz& frekwencj! i zwi&zan& z tym
szans! na wp yni!cie do kasy klubu wi!kszej ilo#ci pieni!dzy. Ostatecznie pi karki zaj! y w I lidze, na osiem startuj&cych zespo ów, szóste miejsce, które gwarantowa o utrzymanie si! w ekstraklasie. Mistrzem kraju po raz czwarty zosta a
„jedenastka” „Czarnych” Sosnowiec, natomiast do I ligi awansowa TKKF „Stilon” Gorzów [10].
Przygotowania do nowego sezonu 1986 zespó „Iskry” rozpocz& obozem
kondycyjnym w Jezierzycach. Warunki nie by y najlepsze, na miar! jednak Þnansowych mo"liwo#ci klubu. Odm odzona, ca kiem amatorska i nie do ko$ca zgrana
dru"yna nie zdo a a nawi&za' wyrównanej walki z pierwszoligowymi zespo ami.
I na koniec rozgrywek zmuszona zosta a opu#ci' grono najlepszych zespo ów
w kraju. Mimo to trener kadry m odzie"owej Józef Drabicki powo a na zgrupowanie dwie szczecinianki: Ann! Ba dys i Marzen! Janowsk&.
Do kolejnego sezonu zespó przygotowywa si! pod nowym szyldem:
TKKF „Iskra-Norma” Szczecin. Obok RSP „Iskra” sekcj& zaopiekowa si!
Zarz&d Wojewódzki TKKF i Spó dzielnia Prze adunkowo-Transportowa, co
uratowa o dru"yn! przed rozwi&zaniem. Pierwszym powa"nym sprawdzianem
by udzia w rozgrywanych w Szczecinie eliminacjach (pó Þna y) do VIII HMP
1987. Zespó gospodarzy uplasowa si! na drugiej pozycji, gwarantuj&c sobie
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miejsce w turnieju Þna owym. „Iskra-Norma” nie odegra a w nim wi!kszej roli,
zajmuj&c ósme, ostatnie miejsce. Halowym mistrzem Polski zosta y pi karki „Stilonu” Gorzów Wielkopolski [11]. W trakcie sezonu, w którym pi karki spisywa y
si! nadzwyczaj dobrze, przez ca y czas przewodz&c w grupie drugoligowców,
nast&pi a zmiana trenera. Wieloletniego szkoleniowca R. Lukstaedta zast&pi na
tym stanowisku Andrzej Ossowicz. Trenerem odnowy biologicznej zosta Zygmunt Wo y$ski [9]. Do ko$ca trwania rozgrywek zespó nie da sobie odebra'
pierwszego miejsca, awansuj&c do grona najlepszych „jedenastek” w Polsce.
Sezon 1988 nie by ju" tak pomy#lny. Powrót do ekstraklasy trwa zaledwie rok. Podopieczne R. Lukstaedta, który ponownie zosta szkoleniowcem
pi karek, musia y opu#ci' pierwszoligowe boiska, zajmuj&c ostatnie, dziesi&te
miejsce. G ównym tego powodem by zupe ny brak funduszy na prowadzenie
dzia alno#ci sportowej. Kilkakrotnie pi karki w ogóle nie wyjecha y na mecz,
oddaj&c punkty walkowerem. Mistrzem kraju zosta KS „Zag !bianka” D&browa
Górnicza. Druga liga by a podzielona na trzy grupy, co #wiadczy o o rosn&cej
popularno#ci tej dyscypliny sportu i mo"liwo#ciach organizacyjnych. Wielkimi
krokami zbli"a y si! jednak przemiany polityczne w kraju, które poci&gn! y za
sob& reorganizacj! w polskim sporcie i w konsekwencji pogorszenie sytuacji
Þnansowej wielu klubów. Problemów nie unikn! y niestety zespo y kobiece.
W 1989 roku nast&pi a te" zmiana systemu rozgrywek z wiosna–jesie$ na jesie$–
wiosna. Normalny cykl mistrzostw zosta skrócony. Pierwsz& lig! podzielono na
dwie grupy, których mistrzynie mia y si! spotka' w meczu o pierwsze miejsce.
Jesieni& rozpocz! y si! rozgrywki sezonu 1989/1990, w których drugoligowe
szczecinianki bra y udzia pod skrzyd ami ZW TKKF i Spó dzielni „Rekord”
jako „TKKF-Rekord” Szczecin. Nie polepszy o to jednak sytuacji materialnej
"e$skiego futbolu w Szczecinie. Ponadto szeregi pi karek opu#ci y utalentowane
zawodniczki. Do „Stilonu” Gorzów Wlkp. przesz y B. Smokowska i E. Wnuk.
W roku 1990 wybrano tak"e nowy zarz&d klubu, który pracowa w sk adzie: prezes – Zbigniew Wójcik, zast!pca prezesa – R. Luksztaedt, sekretarz – U. Franków, skarbnik – Jan Puto, cz onek – Andrzej Dylewicz [4].
W sezonie 1990/1991 toczy y si! rozgrywki tzw. ligi centralnej, która zosta a
podzielona na cztery grupy. Zespó „TKKF-Rekord” wyst!powa w grupie I, zajmuj&c w niej ostatnie, czwarte miejsce i nie zakwaliÞkowa si! do turnieju Þna owego. Pod koniec 1991 roku rozesz y si! drogi twórcy kobiecego zespo u i klubu
„TKKF-Rekord”, który kontynuowa rozgrywki w II lidze. R. Lukstaedt zaj& si!
tworzeniem nowej dru"yny. Prac! rozpocz& od organizowania licznych turniejów
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mi!dzyszkolnych, podczas których wy awia utalentowane dziewcz!ta. Znalaz
tak"e oparcie w Klubie Sportowym „Arkonia” Szczecin, który udost!pni szkoleniowcowi niezb!dne zaplecze i obiekty sportowe. W ten sposób powsta nowy
klub: „Roma Sport”, jego kierownikiem i trenerem zosta R. Lukstaedt. Dru"yn!
zg oszono do rozgrywek trampkarzy organizowanych przez Szczeci$ski OZPN.
Wkrótce, w 1992 roku, klub zosta przekszta cony w LKS „Roma” Szczecin.
Prezesem zarz&du i trenerem by R. Lukstaedt, sekretarzem – Konstanty Michaowski, drugim trenerem i jednocze#nie cz onkiem zarz&du – Dargos aw Knera.
Pierwszym sukcesem dru"yny by o zdobycie trzeciego miejsc w MP Kadetek w Gdyni oraz w tradycyjnym turnieju Lady Cup w Berlinie w 1993 roku.
Niecodziennym wydarzeniem na Pomorzu Zachodnim by o spotkanie towarzyskie pomi!dzy reprezentacj& pó nocnej Polski i Szwecji (okr!g Umea). Mecz
rozegrano 24 lipca 1993 roku na stadionie miejskim w P otach. W pojedynku
wyst&pi y tak"e szczecinianki: Magdalena Byzia, Ewa Filipek, Magdalena Frankowska, Ewa Karpienia, Agnieszka Leonowicz, Julita Werner i U. Franków,
która tym spotkaniem zako$czy a sportow& karier!. By a reprezentantka kraju
(1982–1985) zosta a uhonorowana Z ot& Odznak& OZPN. Mecz zako$czy si!
zwyci!stwem Polek 5 : 3 (3 : 0).
W mi!dzyczasie borykaj&cy si! z k opotami Þnansowymi zespó
„TKKF-Rekord” przesta istnie' i pi!' czo owych pi karek z tego klubu zasili o zg oszony do rozgrywek II ligi w sezonie 1993/1994 LZS „Roma” Szczecin.
W przerwie zimowej szczecinianki zadebiutowa y w XV HMP 1994 w Gorzowie Wlkp. M odego zespo u nie by o jednak sta' na niespodziank! i ostatecznie
zaj& szóste miejsce. Niemniej w ligowych pojedynkach spisywa si! dobrze i na
zako$czenie sezonu uplasowa si! na trzecim miejscu. Barw „Romy” w latach
1993–1994 broni y zawodniczki: Katarzyna Acewicz, Katarzyna Bekalarczyk,
Magdalena Byzia, Ewa Filipek, Magdalena Frankowska, Anna Jurczy$ska,
Agnieszka Kacprzy$ska, Ewa Karpienia, Agnieszka Leonowicz, Agnieszka
Lewandowska, Bo"ena Ma'kowiak, Halina Magdziarz, Agnieszka Maliszewska,
Beata Michalak, Anna Nowak, B. Nowak, Iwona Nowakowska, )aneta Puchacz,
Magdalena Roszkowska, Anna Rudnik, Danuta Stochaj, Marzena Sulewska,
Anna Szymul (wicemistrzyni #wiata na 400 m w kategorii pa$ z wadami ko$czyn
górnych w 1994 r., trzykrotna medalistka – dwa medale srebrne i jeden br&zowy
– Paraolimpiady Sydney 2000), Ewa *niegulska, Patrycja Tarka, Julita Werner
i Joanna Wróblewska. W kwietniu A. Leonowicz zosta a powo ana do kadry Pol-
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ski seniorek na dwumecz z W!grami; w drugim spotkaniu zdoby a wyrównuj&c&
bramk!.
W pa%dzierniku 1994 roku na boiskach Pomorza Zachodniego (w Chojnie
i P otach) zosta y rozegrane dwa spotkania towarzyskie m odzie"owych reprezentacji Polski i Danii. Bardzo dobrze spisa y si! powo ane do kadry zawodniczki ze Szczecina: M. Byzia (1 gol), I. Nowakowska, M. Roszkowska (1 gol),
J. Wróblewska. 12 listopada 1994 roku na stadionie KS „Budowlani” w Szczecinie rozegrano mecz pomi!dzy "e$skimi reprezentacjami Polski pó nocnej i po udniowej. Do pierwszego zespo u powo ano m.in. cztery zawodniczki „Romy”:
A. Leonowicz, E. Karpieni!, J. Wagner i J. Wróblewsk&. Wygra a Polska pó nocna 1 : 0 (0 : 0), a zwyci!sk& bramk! strzeli a A. Leonowicz.
Sezon 1994/1995 dawa nadziej! szczeci$skim kibicom na awans do ekstraklasy. Pi karki „Romy” w rozgrywkach II ligi spisywa y si! bardzo dobrze.
Zaprzepa#ci y jednak szans! w przegranych meczach bara"owych z AZS AWF
Wroc aw i „Kolejarzem” (ód%. W sezonie 1995/1996 kadr! drugoligow& zespo u
stanowi y: Katarzyna Bekalarczyk, Magdalena Byzia, Monika Ca a, Anna
Ciemna, Katarzyna Charusta, Monika Cyba, Ewa Filipek, Agnieszka Leonowicz,
Agnieszka (uczak, Edyta (ukaszewicz, Bo"ena Ma'kowiak, Justyna Magdziarz, Anna Nowak, Aleksandra Polewczak, Magdalena Roszkowska, Leonora
Sikora, Jowita Szczur, Patrycja Tarka, Joanna Wróblewska. Trenerem zespo u by
R. Lukstaedt.
Po sezonie A. Leonowicz zmieni a barwy klubowe, przechodz&c do br&zowego medalisty MP „Medyka” Konin. Natomiast z gry zrezygnowa y M. Byzia
i J. Wróblewska. Tak os abionemu zespo owi trudno by o walczy' po raz kolejny
o awans do I ligi w sezonie 1996/1997. W XVIII Halowych (III Mi!dzynarodowych) MP w pi ce no"nej kobiet, Szczecin 1997, zawodniczki miejscowego klubu
tak"e nie by y w stanie nawi&za' walki z krajow& czo ówk&, zajmuj&c szóste
miejsce. Mistrzem Polski zosta zespó „Czarni” Sosnowiec. By' mo"e nieudana
walka o miejsce w ekstraklasie, która by a zreszt& pochodn& braków w kasie
klubu, z a passa w meczach o PP, ale przede wszystkim wzgl!dy ekonomiczne
sprawi y, "e w sezonie 1997/1998 trener R. Lukstaedt postanowi zg osi' zespó
do niemieckiej regionalnej ligi kobiet (Landesliga) jako „Roma-Bautechnik”.
Po wymówieniu pi karkom boiska na obiekcie klubu „Budowlanych” zespó ze
Szczecina rozgrywa mecze go#cinnie na... stadionie KS „B !kitni” w Stargardzie Szczeci$skim. Ale taka tu aczka by a chlebem powszednim podopiecznych
R. Lukstaedta. Zreszt& drug& rund! zespó gra ju" na stadionie „Stali-Stocznia”
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w Szczecinie. W pierwszym swoim meczu dziewcz!ta zremisowa y w Schwerinie z „Eintrachtem” 1 : 1 (0 : 1). Ca y sezon mo"na by o uwa"a' za korzystny
w wykonaniu pi karek „Romy”, które uko$czy y ligowe zmagania na trzeciej
pozycji na 12 startuj&cych zespo ów, cho' w wielu wypadkach polska dru"yna
by a traktowana nieco po macoszemu przez niemieckich dzia aczy.
Kolejny sezon 1998/1999 dru"yna „Romy” zainaugurowa a ju" w polskiej
II lidze, znów znacznie odm odzona. Do#wiadczone zawodniczki, m.in. E. Karpienia i J. Werner, odesz y do renomowanych klubów. Jako gospodarz szczeci$ski
zespó zmuszony by rozgrywa' mecze w Trzebie"y nad Zalewem Szczeci$skim,
poniewa" "aden z klubów ze Szczecina nie chcia si! zaopiekowa' "e$sk& dru"yn&. Rozgrywki grupowe (II grupa II ligi) LKS „Roma-Lebaski” zako$czy a na
pierwszym miejscu. Niestety, mecze bara"owe rozwia y marzenia o awansie do
I ligi [7].
8 marca 2002 roku Zarz&d ZZPN powo a Wydzia Pi karstwa Kobiecego
w sk adzie: J!drzej Bielecki, Ewa Kucharska, Roman Lukstaedt i Andrzej Ossowicz. Pe nomocnikiem Zarz&du ds. tego wydzia u zosta Jan Bednarek – prezes
KOZPN w Koszalinie. 5 lutego 2003 roku pe nomocnikiem prezesa KOZPN
ds. pi ki no"nej kobiet zosta Ryszard W&troba. W roku 2002 ZZ TKKF powoa z inicjatywy Urz!du Miejskiego w Szczecinie oraz spo ecznej inicjatywy
– sekcj! pi ki no"nej kobiet. Pierwsze zawodniczki rekrutowa y si! g ównie
z miejskich gimnazjów, liceów oraz Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczeci$skiego, gdzie od 2001 roku przywrócono przedmiot kierunkowy pi ka
no"na kobiet. Pierwszymi szkoleniowcami byli Krzysztof Iwanow i S awomir
Fabisiak, a m oda dru"yna w sezonie 2002/2003 wyst!powa a w ogólnopolskiej
II lidze, staj&c si! miejscowym konkurentem LKS „Romy-Lebaski”. Zastanawia
fakt, "e w warunkach niedoÞnasowania i ci&g ych k opotów kobiecego futbolu
w Szczecinie postanowiono stworzy' kolejn& dru"yn!, która raczej nie mog a
liczy' na hojno#' potencjalnych sponsorów. Na nic si! zda y szumne zapowiedzi
i promocja tej dyscypliny w prasie i lokalnej telewizji. Przed sezonem 2004/2005
dru"yna „Roma” Szczecin wycofa a si! z rozgrywek.
W styczniu 2005 roku zespó ZZ TKKF, bior&cy udzia w rozgrywkach
II ligi, przyj& nazw! „Gryf” Szczecin. Trenerem dru"yny zosta Adam Kulbacki,
absolwent IKF US. W sezonie 2007/2008 pierwszy zespó bierze udzia w rozgrywkach I ligi, a rezerwy graj& w II lidze.
W marcu 2005 roku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Szczeci$skiego oraz Instytut Kultury Fizycznej US, wychodz&c naprzeciw
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wzrastaj&cej popularno#ci "e$skiego futbolu w#ród studentek, powo uj& sekcj!
pi ki no"nej, która na co dzie$ trenuje w hali sportowej przy ulicy Felczaka.
W hali sportowej przy Instytucie Kultury Fizycznej US zorganizowano tak"e
lig! studentek IKF poszczególnych roczników, która cieszy a si! olbrzymim
zainteresowaniem.
Przed sezonem 2005/2006 powsta kolejny zespó "e$skiego soccera: Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Szczecin. Opiek! nad m odymi pi karkami, które
rozpocz! y rozgrywki w II lidze grupy wielkopolskiej, obj!li Przemys aw Wróblewski (I trener) i Rafa Buryta (II trener), kierownikiem zespo u zosta Daniel
Strzelecki. Sk ad Zarz&du MKS „Olimpia” przedstawia si! nast!puj&co: prezes
– Piotr Dykiert, viceprezesi – Maciej Buryta i Piotr Spunda, cz onek – Rafa
Buryta [5]. Pierwszy oÞcjalny mecz o mistrzostwo II ligi „Olimpia” rozegra a
na boisku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Ho"ej z inn&
szczeci$sk& dru"yn& TKKF „Gryf” Szczecin. Spotkanie to zgromadzi o na trybunach ponad 200 kibiców i zako$czy o si! pora"k& gospody$ 0 : 2. „Olimpia”
wyst&pi a w sk adzie: Emilia Czapelska, Katarzyna Grocholska, Joanna i Ewa
Haja, Alicja Kucharska, Magdalena Macoch, Marta i Monika Sobczyk, Aleksandra Styczyszyn, Joanna Turnik, Katarzyna Tuchewicz, Ada Dumicz, Ma gorzata
Kotowska, Magdalena Lachman, Kinga Matecka, Sandra Okrasa, Anna Opejda
i Monika Szymanowicz. Po roku pracy w klubie trenuje oko o 70 zawodniczek.
W zwi&zku z tym postanowiono za o"y' zespó rezerw (trenuj&cy obok pierwszej dru"yny) prowadzony przez Romana Darownego, a tak"e grupy m odzie"owe. Zaj!cia z najm odszymi „Olimpijkami” prowadz& Maciej Spunda, Dariusz
Jarosz oraz Tomasz Rachwalski. Najwa"niejszym celem klubu jest rozpropagowanie pi ki no"nej kobiet w Szczecinie. Dzi!ki wspó pracy z Instytutem Kultury
Fizycznej US oraz wieloma szko ami Szczecina coraz wi!cej kobiet zaczyna
kopa' futbolówk!. Z klubem wspó pracuj& trenerzy znani nie tylko w województwie zachodniopomorskim czy w kraju, ale równie" na #wiecie. Trenerem koordynatorem zosta Eugeniusz Ksol (by y trener „Pogoni” Szczecin, wyst&pi z ni&
w Pucharze UEFA). Jest on obserwatorem wi!kszo#ci spotka$ i sw& fachow&
wiedz& dzieli si! z trenerami prowadz&cymi. Trenerem konsultantem ds. przygotowania Þzycznego jest Krzysztof Krupecki – znany w #wiecie szkoleniowiec
wio#larzy, trener wielokrotnych mistrzów #wiata oraz ceniony w kraju teoretyk
sportu. Treningi indywidualne z bramkarkami, oprócz pracuj&cego na co dzie$
Micha a Jarmu owicza, koordynuje Siergiej Szyprowski, trener bramkarzy (m.in.
„Pogoni”, GKS Katowice, „Polonii” Warszawa).

116

Rafa! Buryta, Ryszard Stefanik

Na murawy boisk Szczecina i Pomorza Zachodniego oprócz pi karek
wybiega y tak"e... kobiety w roli s!dzin. Pierwsz&, w latach 1967–1971, by a
Urszula Dziatkiewicz, wówczas jeszcze „jedynaczka” w Kolegium S!dziów
OZPN w Szczecinie. Kolejnymi by y: Halina Ko ubakowska (1970–1975),
Jadwiga Piskorz (1971–1974), Krystyna Wasilewska-Varna (1970–1973),
Jadwiga Mikulska (1974–1975) i El"bieta Karpi$ska [6]. Obecnie grono s!dzin
województwa zachodniopomorskiego reprezentuje kilkana#cie dziewcz&t. Najbardziej wykwaliÞkowan& jest Beata Bumbul, asystentka szczebla centralnego
polskiej ligi kobiet i s!dzia asystent III ligi. W sezonach 2004/2005 i 2005/2006
przy bocznych liniach czwartoligowych boisk s!dziowa y: Natalia Pi atowska,
Kamila )y kowska, Katarzyna Stawowska. Na sezon 2006/2007 do B. Bumbul
w charakterze asystentek szczebla centralnego do &czy y Anna Sobo$ i K. )y kowska, natomiast jako s!dziny g ówne Marta Ogórek i N. Pi atowska.
Pó wieku min! o od powstania pierwszego kobiecego zespo u pi ki no"nej
w Szczecinie. Dopiero jednak od 1979 roku rozpocz!to systematyczn&, ci!"k&
prac! na tym polu. Brak wi!kszego zainteresowania ze strony w adz wojewódzkich i samorz&dowych, OZPN, a tak"e klubów pi karskich, które z przymru"eniem oka traktowa y "e$ski futbol, sprawi , "e po latach rozwoju przychodzi y
lata stagnacji i rozczarowa$. Zespo y kobiece tu a y si! po ró"nych boiskach
Szczecina i województwa, nie mog&c nigdzie pozosta' na d u"ej. Jednak nazwiska takich zawodniczek jak Anna Ba dys, Urszula Franków, Ma gorzata Gospodarczyk, Ma gorzata Guttmejer, Ewa Kucharska, Agnieszka Leonowicz, Eugenia
Pa ubiak, Anna Rudnik, Barbara Smokowska, Ewa Soko owska, Ewa Szostak,
Anna Szymul, Stefania Trybuch, Julita Werner, Emilia Wnuk i wiele innych na
trwa e zapisa y si! w historii kobiecego futbolu w Szczecinie i w ca ej pi karskiej
Polsce.
Ostatnie lata pokazuj&, "e w Szczecinie odradza si! na wysokim poziomie
kobieca pi ka no"na. Pod patronatem Miejskiego Klubu Sportowego „Olimpia”
Szczecin powsta a w roku szkolnym 2006/2007 w gimnazjum w Zespole Szkó
Ogólnokszta c&cych Mistrzostwa Sportowego pierwsza klasa sportowa o proÞlu
pi ka no"na dziewcz&t. Otwarcie jej cieszy o si! sporym zainteresowaniem. Nauk!
rozpocz! o 29 dziewczynek chc&cych doskonali' swoje umiej!tno#ci pi karskie.
Trenerami prowadz&cymi zostali Przemys aw Wróblewski i Rafa Buryta, na co
dzie$ trenerzy „Olimpii”. Kolejna klasa liczy a 21 dziewcz&t, a trenerami zostali
Dariusz Jarosz i Maciej Spunda.
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Dzia acze MKS „Olimpia” nawi&zali wspó prac! z wieloma klubami zza
zachodniej granicy, dzi!ki czemu ich klub rozegra sparringi i turnieje m.in.
z Vierecker SV, Greisfaldem oraz mecz towarzyski z bardzo znan& i cenion& dru"yn& niemieck& „Unionem” Berlin.
Najwi!kszym osi&gni!ciem „Olimpii” by o powo anie w sezonie 2007/2008
wychowanki klubu do kadry Polski U-19 na eliminacje Mistrzostw Europy. Magdalena Hruzik zagra a we wszystkich trzech spotkaniach grupowych, wchodz&c
z awki rezerwowych, a w swoim debiucie przeciwko reprezentacji Turcji strzeli a jedn& z bramek (7 : 1 dla Polski). Drugi mecz Polki przegra y z Bu gari& 2 : 3,
a w trzecim zremisowa y z Austri& 1 : 1. Reprezentacja naszego kraju awansowa a do drugiej rundy tych rozgrywek.
Klubem, który prowadzi "e$sk& sekcj! pi ki no"nej, jest Osiedlowy Klub
Sportowy „Iskierka” *mierdnica. Za o"ycielem dru"yny "e$skiej jest Romuald
Biegasiewicz. Dziewcz!ta ze *mierdnicy i okolic trenuj& i graj& w jednym klubie
z m!skim zespo em klasy okr!gowej – „Iskierka”. Ze wzgl!dów Þnansowych
zarz&d zrezygnowa jednak ze zg oszenia zespo u do II ligi kobiet.
W latach 2005–2007 na terenie Szczecina odby o si! wiele turniejów halowych i na otwartych boiskach z udzia em kobiet. Instytut Kultury Fizycznej US
wraz z „Olimpi&” zorganizowa turnieje #wi&teczne i noworoczne dla szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do kalendarza imprez sportowych Szczecina wszed mi!dzynarodowy turniej PajoCup organizowany przez
„Olimpi!” z okazji Mi!dzynarodowego Dnia Kobiet [5].
4. Podsumowanie
Ju" od samego pocz&tku rozwoju tej dyscypliny sportu w Szczecinie kobieca
pi ka no"na traktowana by a po macoszemu i z przymru"eniem oka. I dlatego
pierwsze próby w 1957 roku i w latach 1971–1973 okaza y si! krótkotrwa e.
Na d u"ej pi karstwo kobiece zawita o do Szczecina za spraw& Romana Lukstaedta i z chwil& utworzenia w 1979 roku sekcji w LKS „Plon” Przec aw. Obecne
zespo y próbuj& nawi&za' do historycznych sukcesów jej kontynuatorek, najlepszych klubów naszego regionu – „Iskry” Mierzyn i „Romy” Szczecin.
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WOMEN’S FOOTBALL IN SZCZECIN IN YEARS 1957–2007
Summary
The publication presents the development of women’s football in Szczecin in the
years 1957–2007. The early days of women’s football go back to June 1957 when a section of women’s football was established on the initiative of Marian Suchogórski and
women athletes of SKS „Czarni” Szczecin. They played their Þrst game on their pitch
with „Kolejarz” Katowice. The visitors won 4 : 0.
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In the years 1971–1973, Eugeniusz Ró"a$ski, a well-known Szczecin coach, established a women’s team at the TKKF „Mors”.
The dynamic development started in 1979. Roman Luksztaedt, coach of „Iskra”
Mierzyn, reached for the highest success in the history of women’s football: II place in the
Polish Championships’ 1982, and I place at Indoor Polish Championships’ 1982.
Roman Luksztaedt established a new team in 1992 – „Roma Sport”. The club was
transformed into LKS „Roma” Szczecin soon after.
Another women’s football team was set up before the season 2005/2006. It was
MKS „Olimpia” Szczecin. Aside from the TKKF „Gryf” Szczecin, „Olimpia” there
is also another football team in the OKS „Iskierka” *mierdnica Szczecin.
Translation: Ryszard Stefanik

