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W dniu dzisiejszym nasi ulubieńcy 
podejmują zespół Jutrzenki Giebułtów. 
Nasi rywale to obecny lider grupy I C-
klasy. Jak dotąd drużyna ta odniosła w 6 
meczach komplet zwycięstw, gromadząc 
18 punktów przy bilansie bramkowym 
: 30 zdobytych  4 stracone. W ostatniej 

kolejce Jutrzenka pokonała Salwę 4:0.
Barwy Jutrzenki to: biało niebieskie. Klub 
założony został w 1979 roku. Ubiegły 
sezon drużyna z Giebułtowa skończyła na 
5-tym miejscu.W zespole tym, występują  
rutynowani, znani z ligowych boisk 
zawodnicy.
W dniu dzisiejszym czeka więc naszych 
ulubieńców niełatwe zadanie, prosimy 
więc o gorący doping dla nich !!!

DZISIAJ MECZ NA 
SZCZYCIE !!!

Miło nam poinformować, iż kierownikiem 
sekcji trampkarzy został Marcin 
Kasprzycki – ojciec występującego w 
drużynie Łukasza.
Relacje z meczy seniorów począwszy od 
spotkania z Gromem tworzy Dawid Litwin 

– student dziennikarstwa i współpracownik 
„Dziennika Polskiego”. Jego relację będą 
podpisane jako „DAV”.

NOWE TWARZE W 
PYCHOWIANCE

…i nie tylko nowe….
Z kolei spotkania trampkarzy opisuje 
występujący w tej drużynie Piotr 
Kulbicki.
Pomoc w redagowaniu „Gazetki” 
zadeklarował Jacek Zegarmistrz.

DRODZY KIBICE !!!
WYCHODZĄC NAPRZECIW WASZYM ZAPOTRZEBOWANIOM 
WYDAJEMY KOLEJNE PAMIĄTKI PYCHOWIANKI
KOSZULKI POLO – 30 ZŁ
SZALIK PYCHOWIANKI 20 ZŁ
ZAPISZY  T Y L K O DZISIAJ PO MECZU U PREZESA !!!
KUPUJĄC PAMIĄTKI PYCHOWIANKI POMAGASZ ZGROMADZIĆ 
ŚRODKI NA WYNAJĘCIE HALI W OKRESIE ZIMOWYM !!!
Nr. Nazwa drużyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. JUTRZENKA Giebułtów 6 18 6 0 0 30-4
2. PYCHOWIANKA Kraków 6 15 5 0 1 23-7
3. TS RYBITWY II Kraków 6 13 4 1 1 15-7
4. ALBERTUS Kraków 6 12 4 0 2 12-11
5. BRONOWICKI Kraków 6 11 3 2 1 17-15
6. VICTORIA Krak-Gamma II Kraków 6 9 3 0 3 13-11
7. MASZYCANKA Kraków 6 9 3 0 3 9-10
8. TS Węgrzce 6 6 2 0 4 13-11
9. GROM Kraków 6 6 2 0 4 11-20
10. SALWA Kraków 6 4 1 1 4 6-20
11. TKKF KLINY Kraków 6 3 1 0 5 5-20
12. POLONIA Kraków 6 0 0 0 6 4-22
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Polonia – Pychowianka 1-4 (0-1)
Bramki: Łapot 52 – Łyś 30, Zegarmistrz 
64, Wojas 68 z karnego, Ł Kostrz 75.
Sędziował Przybylski. Żółte kartki: 
Chechelski, Szatyłowicz – Marek. 
Widzów 30.

Polonia: Capek,- Chechelski, Łazarski, 
Wilk (61 Wygaś), Sysło, Kędroń (46 
Sawicki), Wygaś, M Tokarz, K Tokarz, 
Szatyłowicz, Łapot.
Pychowianka: Wojnar -Borkowski, 
Szczypczyk, Sukta, Zegarmistrz, Kawalec 
(77 Marek), Ł Górecki (60 Ł Kostrz), 
Mrozek, Łyś, Wojas, M Kostrz.
Pierwsza połowa meczu słaba. Piłkarze 
razili niedokładnością i brakiem pomysłu 
na stworzenie sytuacji bramkowych. W 
30 min goście wykonywali rzut wolny. 
Borkowski dośrodkował w pole karne, 
do piłki dopadł Łyś i głową pokonał 
bramkarza Polonii. 
Po zmianie stron goście ruszyli do przodu 
z większym animuszem. W 50 min bramkę 
mógł, a właściwie powinien zdobyć 
Wojas. W sytuacji sam na sam, kapitan 
naszej drużyny strzelił jednak wprost 
w bramkarza. W tym momencie, niżej 
podpisany, przypomniał starą piłkarską 
prawdę: niewykorzystane sytuacje się 
mszczą! I (nie chwaląc się) miał rację. 
2 min później, Wygaś wbiegł w pole 
karne i oddał silny strzał po ziemi. 
Wojnar z najwyższym trudem obronił, 
ale wobec dobitki Łapota był już 
bezsilny. Stracona bramka podziałała 
mobilizująco na Pychowiankę. Goście 
ruszyli do huraganowych ataków na 
bramkę strzeżoną przez Capka. W 64 min 
Łyś dośrodkowuje z 30 metrów wprost 
na głowę Zegarmistrza, a ten zdobywa 
drugiego gola dla przyjezdnych. Tą 
bramką popularny Zegar potwierdził 
swoją znakomitą dyspozycję w całym 
meczu. Kolejne bramki dla Pychowianki 

były już tylko kwestią czasu… 
W 68 min Łukasz Kostrz został sfaulowany 
w polu karnym, a sędzia nie miał 
wątpliwości dyktując jedenastkę. Do piłki 
podszedł Marcin Wojas i pewnym strzałem 
w okienko podwyższył prowadzenie. Nie 
był to jednak koniec wyczynów Łukasza 
Kostrza. 
W 75 min było już 1-4 po znakomitej 
solowej akcji tego zawodnika. Trzeba 
przyznać, że trener Wacław Jasieniak 
wykazał się znakomitą intuicją 
wpuszczając tego zawodnika do gry w 
60 min spotkania. Do końca wynik nie 
uległ już zmianie, w przeciwieństwie 
do stanu niżej podpisanego, który 
korzystał z uroków znakomitej herbatki z 
cytrynką, serwowanej przez przyjezdnych 
kibiców. Na pochwały w drużynie gości 
zasłużyli przede wszystkim strzelcy 
bramek: Łyś, Zegarmistrz i Kostrz. W 
drużynie gospodarzy dobre zawody 
rozegrał weteran Sysło ( były zawodnik 
krakowskiej Wisły ), który kilkakrotnie 
próbował zaskoczyć Wojnara mocnymi 
uderzeniami z dystansu. (DAV)

Pychowianka Kraków - Grom Kraków 
6:1 (2:0)
Bramki: Wojas 22 i 31 min, Kostrz Ł. 
46min, Sukta 50min, Kawalec 55min, M. 
Kostrz 70min

Pychowianka: Wojnar (79 min Balon) - 
Sukta, Zegarmistrz, Szczypczyk, Górecki 
Ł. (65 min Musiał) - Kawalec, Łyś, 
Mrozek, Wojas - Kostrz Ł, Kostrz M. (75 
min Patnaik)
Żółte kartki: brak Widzów: ok 100
Przed meczem wszyscy kibice zadawali 
sobie pytanie, ile bramek zaaplikują 
piłkarze Pychowianki przyjezdnym. 
Było to jak najbardziej uzasadnione, jeśli 

TRENERSKA INTUICJA
weźmiemy pod uwagę, że miejscowi 
wygrywali już z Gromem różnicą nawet 
12 bramek! 
Początek meczu chaotyczny. Wydawało 
się, że gospodarze za bardzo chcieli zdobyć 
bramkę i czasami zbyt lekkomyślnie tracili 
piłkę. Wszystko to trwało do 22 min, kiedy 
w zamieszaniu na polu karnym, jeden z 
obrońców Gromu dotknął piłki ręką, a 
sędzia bez wahania wskazał na jedenastkę. 
Do piłki podszedł Marcin Wojas i nie dał 
szans bramkarzowi gości 1:0!
Kapitan Pychowianki był dziś znakomicie 
dysponowany, co chwile później 
potwierdził, zdobywając drugą bramkę. 
W 31 min przejął piłkę w środkowej 
strefie boiska, wbiegł w pole karne, minął 
po drodze kilku obrońców gości i płaskim 
strzałem pokonał bramkarza 2:0!
Goście stworzyli groźną sytuację dopiero 
w 35 min meczu. Najpierw potężną 
bombę na róg wybił Jarek Wojnar, a w 
chwilę później, w sukurs bramkarzowi 
Pychowianki przyszedł Piotr Mrozek, 
który wybił piłkę z linii bramkowej.
Druga połowa rozpoczęła się znakomicie 
dla gospodarzy. Dośrodkowanie z prawej 
strony Sławka Kawalca, na bramkę 
zamienił Łukasz Kostrz 3:0!
4 min później rzut rożny wykonywał 
Dawid Łyś. Pomocnik Pychowianki 
idealnie zacentrował na głowę Sławka 
Sukty, któremu nie pozostało nic innego 
jak skierować ją do bramki przeciwnika 
4:0!  W 55 min gospodarze znów zdobyli 
bramkę. Tym razem w głównej roli 
wystąpił Sławek Kawalec, który z ostrego 
kąta dobił piłkę po strzale Dawida Łysia 
5:0!
Od tego momentu tempo gry znacznie 
spadło. Warta odnotowania jest jedynie 
kilkuminutowa przerwa w grze, 
spowodowana chuligańskimi wybrykami 
jednej z mieszkanek Pychowic. Klubowe 
służby porządkowe stanęły jednak na 
wysokości zadania.
W 70 min miejscowi kompletnie 

pogrążyli drużynę Gromu. Marcin Wojas 
dośrodkowywał z rzutu rożnego, a bramkę 
zdobył Michał Kostrz 6:0! Minutę później, 
goście zdołali uzyskać honorowe trafienie. 
Ręką w polu karnym zagrał Sukta, a sędzia 
podyktował jedenastkę 6:1...     Ostatnie 
minuty to wyczekiwanie na końcowy 
gwizdek arbitra, Pychowianka dokonała 
jeszcze zmiany bramkarza. Za Jarka 
Wojnara, na boisku pojawił się ulubieniec 
miejscowej publiczności, Łukasz Balon. 
Nie miał jednak specjalnej okazji do 
wykazania się.
Pychowianka pewnie pokonała drużynę 
Gromu Kraków, czyniąc kolejny krok w 
stronę upragnionego awansu do B klasy. 
(DAV)

PYCHOWIANKA NA FALI 
GROMI RYWALI !!!

MICHAŁ KOSTRZ
Michał Kostrz, gra już od dawna w 
Pychowiance. Utalentowany i ostatnio 
skuteczny napastnik. Choć występów 
zaliczył już niemało,. To jego ciche 
usposobienie i wrodzona skromność, 
sprawiły, iż dla wielu osób jest postacią 
mało znaną. Postanowiliśmy nieco 
przybliżyć tę postać

IMIE: Michał
NAZWISKO: Kostrz
ROK URODZENIA: 1985
KARIERA PIŁKARSKA: Ja bym raczej 
powiedział przygoda z piłką ...  Większość 
mojej kariery piłkarskiej opierała się 
na klub sąsiadujący z Pychowianką , 
czyli T.S Tramwaj, gdzie trenowałem od 
ok. 10-11 roku życia,. Tam z krótkimi 
przerwami grałem kilka lat. Jeśli dobrze 
pamiętam to ostatni mój sezon w tym 
klubie to był 2002/2003 i wtedy zdałem 
sobie sprawę, że ...na mistrzostwa świata 
to nie pojadę ;) i jakoś odechciało mi 
się piłki nożnej....dałem sobie spokój z 
treningami i przez rok grałem jedynie z 
kolegami gdzieś na boisku szkolnym itp...
ale oczywiście po jakimś czasie zaczęło mi 
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brakować treningów więc postanowiłem 
wrócić dowiedziałem się też o istnieniu 
Pychowianki no i jakoś się tu znalazłem 
JAK TRAFIŁEŚ DO PYCHOWIANKI 
? Głównie przez przypadek ;) Słyszałem 
od kolegi, że istnieje taki klub jak 
Pychowianka i że gra tam kilka osób, które 
znam z Tramwaju. Chodziły też słuchy, że 
drużyna chce awansować do B klasy, więc 
postanowiłem spróbować swoich sił ...
TWÓJ NAJLEPSZY MECZ W 
PYCHOWIANCE: Nie pamiętam za 
bardzo swoich występów, ale jeden mecz 
mi utkwił w pamięci, było to wyjazdowe 
spotkanie z Tonianką II wygrane przez nas 
2:6. Strzeliłem tam bramkę na 0:1 i 0:2 
szczególnie ta druga mi się podobała ;) 
miałem też w tym meczu asystę i ogólnie 
dobrze się wtedy czułem na boisku. Mam 
też nadzieje, że mój najlepszy występ w 
barwach Pychowianki dopiero nastąpi...
Z KIM NAJLEPIEJ ROZUMIESZ SIĘ 
W DRUZYNIE? Trudne pytanie... ciężko 
wyróżnić jedną osobę, więc pozwolisz, że 
tego nie zrobię. 
NA BOISKU JESTES RACZEJ 
CICHY, POZA NIM TEZ, CHOĆ 
NIERAZ „CZERWONY AUTOBUS 
DO CIEBIE MKNIE..;) ??? Raz jestem 
cichy, raz nie... a poza tym na boisku trzeba 
się skupić na graniu, a nie na krzykach czy 
dyskusjach ;) 
WIERZYSZ W AWANS DO B-klasy 
????: Oczywiście, że wierze. Wierzyłem 
już w tamtym sezonie (choć rozum 
podpowiadał coś innego) Natomiast w 
tym sezonie wszystkie znaki na niebie i 
ziemii pokazują, że Nasz klub znajdzie się 
w przyszłym sezonie w B-klasie 
ULUBIONY NAPÓJ: sok grejpfrutowy 
oraz (w zimie) grzane piwko z goździkami 
i sokiem malinowym ;) 
ULUBIONA POTRAWA: nie mam 
ulubionej, ale lubię pikantne potrawy 
KLUB KTÓREMU KIBICUJESZ: 
Wisła Kraków oraz oczywiście 
Pychowianka J. Z zagranicznych klubów 

lubię Barcelone i Fiorentinę, ale ciężko 
powiedzieć, żebym im kibicował, bo nie 
byłem nigdy na ich meczu 
NA JAKIM ZAWODNIKU SIĘ 
WZORUJESZ ? : Bardzo podoba mi się 
gra Macieja Żurawskiego, który dysponuję 
niesamowitym przeglądem sytuacji 
na boisku, potrafi zarówno obsłużyć 
partnerów z ataku dokładnym podaniem 
jak i samemu wymanewrować obrońców 
i potężnie uderzyć na bramkę. Nikt jednak 
nie dorówna Zidane’owi jeszcze z lat gry 
w Juventusie ;) 
TERAZ DOKOŃCZ ZDANIA: -
PYCHOWIANKA TO: .ambitna 
Drużyna, świetni kibice i ....Czerwony 
autobus .. :P 
KIBICE PYCHOWIANKI TO: najlepsi 
kibice w lidze !!

Popularny „Kaziu” jest kapitanem 
drużyny trampkarzy od samego jej 
powstania. Wyróżnia się nie tylko 
umiejętnościami piłkarskimi, ale 
również postawą poza boiskową.. Nie 
wszyscy wiedzą, że wraz z Piotrem 
Kulbicki prowadzą własną stronę 
internetową dotyczącą Klubu. Można 
stawiać go za wzór innym zawodnikom. 
Spokojny, sumienny i pracowity, nie 
sprawiający żadnych kłopotów. Oto 
wywiad z Łukaszem KasprzyckimIMIĘ: 
Łukasz
NAZWISKO: Kasprzycki
DATA URODZENIA: 31 Października 
1991r
Koledzy mówią na Ciebie „Kaziu”, 
skąd to się wzięło ? :
Sam niewiem skąd to się wzięło, myśle 
że z tego że kiedyś strzelałem tylko z 
„kazka”  
Od kiedy grasz w piłkę nożną ? :
Od 1 klasy gram w piłke nożną, to jest 
moja pasja, moje życie 
W jakich Klubach grałeś zanim trafiłeś 

ŁUKASZ KASPRZYCKI

JERZY PIÓRKOWSKI
do Pychowianki ? :
Zanim trafiłem do Pychowianki grałem 
w Tramwaju byłem tam lewym obrońcą, 
aż do 2004 gdy wtedy zacząłem grać w 
Pychowiance.
Dawniej grałeś jako napastnik a teraz 
bardziej z tyłu, gdzie lubisz grać 
najbardziej ? :
Dla mnie każda pozycja jest dobra ale 
najpewniej się czuje w środkowej pozycji 
grając bardziej Ofensywnego
Jesteś kapitanem drużyny, widać 
bardzo się starasz i dajesz dobry 
przykład kolegom, czy w związku z tym 
myślisz poważnie o futbolu, jako Twojej 
przyszłości ? :
Tak jak już mówiłem piłka to moja pasja, 
uwielbiam ten sport, a staram się tak jak 
każdy z Pychowianki.
Jakiemu Klubowi kibicujesz ?: WISŁA 
KRAKÓW 
Twój ulubiony piłkarz ?:  Ronaldinho 
Często kibicujesz seniorom 
Pychowianki, kto Twoim zdaniem jest 
najlepszym piłkarzem w seniorach ? :
Dawid Łyś i Mirosław Poniedziałek moim 
zdaniem są najlepsi. 
Czy kibicuje Pychowiance ?: Jasne !!! 
Bardziej denerwujesz się jak grasz w 
trampkarzach, czy np. jak oglądasz
mecz seniorów ?: I to i to podnosi 
adrenalinę. 
Twój Tata został kierownikiem 
trampkarzy Pychowianki, cieszysz się z 
tego ?: Cieszę się, a jeszcze bardziej będę 
się cieszył jak zobaczę owoce jego pracy.
Oprócz gry w piłkę, również prowadzisz 
stronę internetową trampkarzy, widać 
starasz się, może kiedyś zostaniesz 
Prezesem ?: Może. Hehe 
Gdybyś był Prezesem, co zmieniłbyś w 
Klubie ? : Myślę, że na razie jest spoko, ale 
chciałbym wprowadzić sekcje Juniorów 
aby dać szanse na grę starszym rocznikom 
(za rok będzie się to mnie dotyczyło) ale 
o tym już rozmawiałem z tatą i może się 
uda.

Imię: Jerzy
Nazwisko: Piórkowski
Data urodzenia: 25.XII.1962

Od początku jesteś Kibicem 
Pychowianki, czy gdy usłyszałeś o jej 
reaktywacji wierzyłeś, że się uda ? :
Przede wszystkim bardzo się ucieszyłem, 
że ponownie ktoś próbuje reaktywować 
ten klub. Pomimo wcześniejszej nieudanej 
próby wierzyłem, że tym razem na pewno 
się powiedzie, bo widziałem determinację 
ludzi w działaniu na rzecz Pychowianki.
Nie tylko kibicujesz, ale również 
udzielasz się społecznie, płacisz składki, 
jesteś porządkowym podczas meczów, 
czy cieszy Cię to ? :
Bardzo się cieszę, że swoim 
zaangażowaniem mogę pomóc 
Pychowiance. Chciałem nadmienić, że 
bardzo emocjonalnie jestem związany 
z Pychowicami pomimo tego, że nie 
mieszkam tu już od 15 lat.
Przynajmniej nie masz problemów w 
domu, gdyż cała Twoja rodzina wraz z 
Tobą kibicuje?:
Kibicowaniem Pychowiance zaraziłem 
całą rodzinę. Nawet moja żona, która 
wcześniej nie chodziła na mecze z 
przyjemnością przyjeżdża na mecze, jak 
również co raz częściej jeździ ze mną na 
mecze wyjazdowe. W tym sezonie byliśmy 
na wszystkich meczach i myślę, że tak 
będzie nadal. To już staje się tradycją.
Jakim klubom kibicujesz?:
Zagranicznym FC Barcelona, na 
krajowym podwórku Wiśle Kraków, a 
przede wszystkim PYCHOWIANCE.
Jak zapewne wiesz, nasz klub staje 
się popularny nawet w odległym 
Białymstoku, co Ty na to ???
Podoba mi się to i chciałbym, aby 
Pychowianki była znana nie tylko tam, ale 
wszędzie gdzie się da.
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SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE *
NAPOJE * PIWO * LODY

UL.SKALICA 23 CODZIENNIE 10.00 – 24.00

miejscowych chłopaków.
Sam grasz nadal w piłkę, opowiedz coś 
o swojej przygodzie z futbolem :
Moja przygoda z futbolem jest tylko na 
stopniu amatorskim, chodź kilka meczów 
rozgrywałem w dawnej Pychowiance 
ok. 25 lat temu to nigdy nie byłem 
zarejestrowany jako piłkarz (takie były 
wtedy czasy). Obecnie cały czas gram w 
piłkę w drużynie Radio TAXI Barbakan 
w krakowskiej lidze TAXI, której jestem 
organizatorem. Z moją drużyna cztery 
razy wygrałem tę ligę. W obecnym sezonie 
mamy komplet zwycięstw i zajmujemy 
pierwsze miejsce w tabeli. Można o tym 
przeczytać w Dzienniku Polskim.
A może zagrasz kiedyś choć kilka minut 
w Pychowiance w oficjalnym meczu, 
wszak były zimą takie przymiarki ? :
Tak, zgadza się były takie przymiarki 
nie tylko teraz, ale jak wcześniej 
powiedziałem jestem zaangażowany w 
ligę TAXI i brak czasu chyba na to mi 
nie pozwoli, aczkolwiek nie można tego 
wykluczyć, bo nigdy niewiadomo co się 
może wydarzyć. Bardziej realne jest to, 
że w Pychowiance zagra jeden z moich 
synów (albo obydwoje), którzy obecnie 
trenują piłkę nożna w juniorach – starszy 
Kamil w Wiśle Kraków ( w tym sezonie 
wypożyczony na rok do Garbarni), 
młodszy Tomek w klubie Wieczysta 

Kraków.
Co podoba Ci się w Pychowiance ? :
Coraz lepsza organizacja, dbanie o kibiców 
no i najważniejsza sprawa organizowanie 
meczów z kibicami, w których chętnie 
gram wraz ze swoimi synami, a po nich 
spotkania całej braci przy świniaku u 
sheriffa.
Co byś zmienił ? :
Marzy mi się niewielka trybuna przy 
boisku, ale wiem, że to będzie bardzo 
trudno wykonać z różnych względów.
Najlepszy mecz Pychowianki jaki 
widziałeś ? :
Ostatnio było kilka dobrych meczów ale 
najbardziej pamiętam jeden z lepszych 
rozgrywanych w pierwszym sezonie gry 
w C-klasie na swoim boisku ze Spartą 
Przeginia Duchowna, wygarny 7-5, 
niesamowity horror z Happy’endem 
chodź przegrywaliśmy dwu krotnie, to 
cztery bramki Pychowianka strzeliła w 
ostatnich 10-minutach. Brawo oby więcej 
takich meczów.
Wierzysz w awans do B-klasy ????
Tak, bardzo i myślę, że przy dobrej grze 
tak jak w tym sezonie nie przyniesiemy 
tam wstydu, a wręcz przeciwnie, mogą 
być dalsze awanse.
Co chciałbyś powiedzieć od siebie na 
temat Pychowianki ? :
Bardzo dobrze, że istnieje ten klub, 
chciałbym aby dalej się rozwijał, 
oczywiście z moją pomocą, jak również 
wielu innych osób, którzy chętnie angażują 
się w pracę na rzecz Pychowianki.
Dziękuję za wywiad i za Twoją 
dotychczasową prace na rzecz Klubu, 
mam nadzieję iż ta wspólpraca nie 
ustanie ???
Na pewno nie, obiecuję to.
Na koniec chciałem przeprosić za mój 
długi wywiad, ale powiedziałem wszystko 
to, co mi na sercu leżało, szczerze i 
otwarcie. Dziękuję za wyróżnienie mojej 
osoby tym wywiadem, powiem szczerze, 
że nie spodziewałem się tego. Czuję się 

Na mecz z „Tyńcem” byliśmy bardzo 
pozytywnie nastawieni. Szukaliśmy w nim 
szansy na jeden albo nawet trzy punkty. 
Na dobry początek na zbiórkę o 10.00 
przyszło więcej osób niż ostatnio. Było nas 
trzynastu i można było spokojnie zagrać. 
Przyjechaliśmy do Tyńca samochodami i 
busem, czyli bez zmian. Wysiedliśmy,
przywitaliśmy się z kolegami z Tyńca i 
zaczęliśmy naszą tradycyjną rozgrzewkę. 
Gdy skończyliśmy tą czynność
ustawiliśmy się w zwartym szyku do 
wyjścia na boisko. Początek meczu 
idealny. Graliśmy jak by nam Bóg piłkę 
nosił. Obecny trener mówił, że aż miło było 
patrzeć. Kilka strzałów naszych i trochę 
mniej przeciwników. Zmarnowaliśmy 
sporo okazji do zdobycia bramki m.in. 
Krzysztof Dubel nie
wykazał się dojrzałością i doświadczeniem 
pod bramką, ale nie wymagamy tego od 
niego w tym wieku.. Wszystko było ok do 
utraty pierwszej bramki. Po niej zalaliśmy 
się i uszło z nas powietrze. Chcieliśmy, 
próbowaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. 
Patrzyliśmy jak w nas „strzelają” 1,2,3,4… 
i nagle brama !!! W sytuacji dosyć dziwnej; 
bramkarz gospodarzy „Mucha” wepchnął 
piłkę do własnej bramki. Potem sytuacja 
zawodnika Dziewiarza na pustą bramkę, 
ale znowu uśmiechnęło się szczęście, 
bo drugi zawodnik dotknął jeszcze piłkę 
i był spalony. Jeszcze tam wpadła jedna 
bramka dla nas i jedna dla nich, więc mecz 
zakończył się wynikiem 5-2.
Nic specjalnego, ale my chyba nie umiemy 
grac z lokalnym rywalem.
Po meczu grzeczne rozjechaliśmy się do 
domów. PYCHOWIANKA OLE !!!

Piotr Kulbicki

Czym jest dla Ciebie Pychowianka ? :
Przyjemnością spędzania wolnego czasu 
na jej meczach oraz możliwość spotkania 
po kilkunastu latach kolegów z „ławy” 
szkolnej.
Chyba mocno przeżywasz jej mecze ? :
Och bardzo !!! Nielubie jak przegrywa 
chodźby takie mecze, jak z Victorią II 
Kobierzyn u siebie w tym sezonie.
Najlepsi Twoim zdaniem zawodnicy 
Pychowianki ? :
Chyba nikt niema wątpliwości, że 
najlepszym piłkarzem Pychowianki 
jest kontuzjowany obecnie Mirek 
Poniedziałek. W następnej kolejności mój 
chrześnik Dawid Łyś, ostoja defensywy 
Michał Szczypczyk, a w tym sezonie 
bardzo podoba mi się gra piłkarza z nr 
7(Piotr Mrozek), no i to, że rozstrzelał 
nam się kapitan Marcin Wojas.
Jak widzisz drużynę po dwóch latach 
gry, co się zmieniło ? :
Początki były bardzo trudne, pamiętam 
to bo od początku reaktywacji jestem 
przy Pychowiance, gramy coraz lepiej, co 
widać po wynikach w tym sezonie. 
Kilku grających chłopaków nas 
chłopaków to osoby z poza Pychowic, 
nie przeszkadza Ci to ?
Absolutnie nie, ponieważ Ci co grają 
widzę, że robią to bardzo chętnie. Cieżko 
by było zrobić tak dobrą drużynę tylko z 

tym doceniony. Dziękuję.Do zobaczenia 
na meczach.Pozdrawiam wszystkich.

TRAMPKARZE

6 7


