
Ostatni mecz naszej drużyny w rundzie 
jesiennej. Czas biegnie nieubłaganie. 
Runda udana dla naszych ulubieńców, choć 
mogło być jeszcze lepiej. Niespodziewane 
porażkiz Victorią II Krakków, TS Rybitwy 
II czy też remis z Maszycanką. Z drugiej 
zaś strony jakże cenne zwycięstwa z 
Bronowickim na wyjeździe czy Jutrzenką 
u siebie. W tym ostatnim spotkaniu, co 
podkreślają sami piłkazre, Kibice byli ich 
12-tym zawodnikiem.
Początek sezonu - i już wielki pech. Na 
inaugurację z TKKF Kliny kontuzji 
doznał „strzelec wyborowy” Pychowianki 
Mirosław Poniedziałek. Ile wart jest 
popularny „Wtorek” nikomu nie trzeba 
chyba tłumaczyć. Na szczęście cała drużyna 
wzięła na swe barki ciężr zobywania goli. 
Odkryciem okazał sie nowy nabytek 
- Łukasz Kostrz, wtórował mu jego 
kuzyn Michał a odblokował się w końcu 

Marcin Wojas. 
R ó w n i e ż 
Dawid Łyś 
d o ł o z y ł 
s w o j e , 
często 

trafiał do 
siatki Jacek 
Zegarmistrz.
Wiosną, gdy do pełni 
sił dojdzie Mirosław 
Poniedziałek, atak będzie 
napewno imponujący. „Wtorek” - wracaj 
do zdrowia - wiosna Twoja !!! Jak narazie 
kontuzjowani sa Rafał Kopeć i Maciej 
Wojcieszak, liczymy iz wróca do nas na 
wiosnę i wspólnie zapukamy do bram B-
klasy.

STOWARZYSZENIE KLUBU 
SPORTOWEGO
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KONIEC RUNDY 

TRAMPKARZY

TO JUŻ JEST 
KONIEC...

Jeszcze dziś do nabycia. Cena TYLKO 20 zł !!!!
Jeżeli wszystkei egzemplarze nie zostaną sprzedana, można będzie je nabyć w 
następujacych miejscach : PUB SKALICA, Sklapy spożywcze p.G i R Pabian, p. Z. 
Starowicz, ( oba ul. Tyniecka) oraz p. M.Szczypczyk ul. Skalica.

SZALIKI PYCHOWIANKI
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SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE *
NAPOJE * PIWO * LODY

UL.SKALICA 23 CODZIENNIE 10.00 – 24.00

Parafialny Klub Sportowy „ALBERTUS” 
Kraków załozony został 23.10.2001 
roku ( nieoficjalnie działał od 1998 
r.). Barwy żółto-błękitne. Pierwszym 
Prezesem klubu byl p. Janusz Bielański, 
obecnie nie posiadamy informacji o 
aktualnym Prezesie, v-ce prezesem jest 
zaś ks. Sebastian Nowicki. Trenerem 
seniorów jest p.Wojciech Jobczyk. 
Większość zespołu stanowią juniorzy, 

wychowankowie Klubu. Ciekawostką 
jest, iż zawodnikiem Alberusa jest  Marcin 
Wojtunik, obecny trener trampkarzy 
Pychowianki. Tą drogą pragnę ponownie 
podziękować p. W.Jobczykowi za 
pomoc w znalezieniu trenera .Klub ten, 
posiada swą stronę internetowa : www.
pksalberus.prv.pl.Należy nadmienić, iż 
nasz dzisiejszy rywal- prowadzi również 
sekcję koszykówki i lekkij atletyki. 
Należy pogratulować rozmachu i życzyć 
powodzenia i wytrwałości w działaniu. 
Serdecznie witamy !!!

DZISIEJSZY RYWAL

Podopieczni Marcina Wojtunika w końcu 
odnieśli zwycięstwo. Na zakończenie 
rundy jesiennej pokonali Orlęta Rudawa 
1:0. Bramkę na wagę trzech punktów 
zdobył Bartłomiej Sokół w 27 min. 
meczu. Mecz przyniósł wiele emocji. 
Zaangażowanie, walka i wiara w końcowy 
sukces przyniosła spodziewany efekt. 
Bardzo dobry mecz zagrał Dominik 
Szczypczyk, wyróżnić trzeba także 
bramkarza Dominika Dubieckiego 
oraz Łuklasza Kasprzyckiego, Michała 
Łachmana i Bartłomieja Sokoła. Pozostali 

zawodnicy również spisali się dobrze.
SKŁAD PYCHOWIANKI : Dubiecki -
Kulbicki,  Krzysztof Dubel, Łachman, 
Wojtas,Gruszka, Pala, D.Szczypczyk, 
Kasprzycki, Konrad Dubel, Basista, 
Chmiel, Sokół

TRAMPKARZE 
NARESZCIE 

ZWYCIĘZCY!

OGŁOSZENIE
TRENINGI TRAMPKARZY 
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 11 
LISTOPADA (PIĄTEK) NA HALI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
KOSTRZU
TRENINGI W KAŻDY PIĄTEK 
LISTOPADA OD GODZINY 17.30  
DO  19.00

Wychodząc na przeciw zainteresowaniu 
Kibiców, pragniemy zorganizować wzorem 
czerwcowego spotkania rewanżowy 
mecz. Wydarzenie to, zaplanowane jest 
na 11-go listopada (piatek-dzień wolny 
od pracy) o godzinie 13.00. Zapisy w 

przerwie meczu u Szeryfa i Prezesa. 
Na mecz przychodzimy ze względu na 
zimno we własnych strojach - dresy itp. 
Klub zapewni koszulki treningowe tzw. 
„lejbiki”. Prosimy również osoby które 
nie oddały koszulek po czerwcwym meczu 
o zwrot. Poprzez to, iż kilka osób nie 
zwróciło koszulek, nie mozemy wystawić 
pełnej ławki rezerwowych w meczach 
ligowych, zrozumcie to !

PYCHOWIANKA - 
KIBICE NA KONIEC

PYCHOWIANKA KRAKÓW - 
MASYCANKA MASZYCE 2:2 (2:0)

1:0 Ł.Kostrz 14 min, 2:0 Ł.Kostrz 21 min, 
2:1 58 min, 2:2 67 min
Widzów ok 120

PYCHOWIANKA: Balon - Sukta, 
Borkowski, Szczypczyk, Ł.Górecki - 
Kawalec, Łyś, Mrozek, Wojas - Ł.Kostrz, 
M.Kostrz (65 min K.Marek)

„Co się dzieje z tą drużyną” ,pytali Kibice 
Pychowianki po meczu z Maszycanką. 
Po rewelacyjnym meczu z Jutrzenka, 
porażce w Rybitwach, podopieczni trenera 
Jasieniaka nie pokonali Maszycanki.
Gospodarze przystąpili do meczu osłabieni 
brakiem Jarosłąwa Wojnara (praca) oraz 
Jacka Zegarmistrza (choroba).Zwłaszcza 
nieobecność Wojnara przyczyniła sie do 
ostatecznego wyniku...Ale po kolei.
Spotkanie zaczęło się od ataku 
Pychowianki. W 5 min w polu karnym 
do niezłej pilki nie dobiegłŁukasz Kostrz, 
w rewanżu pilkarze z Maszyc grożnie 
strzelali, ale Balon był na posterunku.
W 9 min ponownie „Zuza” wykazał 
się refleksem wygrywając pojedynek z 
napastnikiem gości.Chwile później, do 
piłki bitej przez Wojasa z rzutu rożnego 

nie zdąrzył Ł.Kostrz.Podobna sytuacja 
przydarzyła się w w 14 minucie, tym 
razem Łukasz Kostrz pokonał golkipera 
z Maszyc. Goście długo protestowali, 
twierdząć, iż pilka nie przekroczyła lini 
bramkowej, arbiter był innego zdania 1:0
W 17 min Michał Kostrz popędził na 
bramke Maszycanki, lecz bramkarz 
dalekim wybiegiem uratował sytuację. 
Napór godpodarzy narastał. uderzali 
kolejno : M.Kostrz (asysta Borkowski), 
Kawalec - z dystansu. W 21 minucie po 
prostopadłym podaniu ze środka boiska 
(Piotr Mrozek) na strzał z boku pola 
karnego zdecydował się Łukasz Kostrz 
i po raz drugi bramkarz Maszycanki 
skapitulował. 2:0 !!! Odpowiedź gości 
nastąpiła w 23 min, jednak Sukta i Balon 
zapobiegli nieszczęściu. Jednak na boisku 
nadal panowali miejscowi. Kolejno 
uderzali : Szczypczyk, Wojas, M.Kostrz, 
Łyś -bez rezultatu. W 34 min po akcji 
Pychowianki sędzia orzekł iż Łukasz 
Kostrz był faulowany w polu karnym. Do 
„jedenastki” podszedł kapian M. Wojas, 
niestety....bramkarz wyczuł jego intencje. 
Mogło być po meczu. Jeszcze tuż przed 
gwizdkiem strzelal Górecki, bez rezultatu. 
Wydawało się, iż wynik jest przesądzony. 
Niestety...druga odsłona to zaprzeczenie 
pierwszej części gry. Nieoczekiwanie do 
natarcia ruszyła Maszycanka. W 58 min 
po kontrze i nieporozumieniu obrony z 
bramkarzem Balon po raz pierwszy wyjąl 
piłke z siatki. 1:2. W 61 min zakotlowalo 
się znów pod bramką Pychowianki. 

PYCHOWIANKA - 
MASZYCANKA
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jednak najgorsze nastąpiło niedługo po 
tym. Jeszcze w 63 min.groźnie uderzał 
z wolnego Łyś, nastepnie z podania 
Góreckiego główkował Kawalec, lecz w 
67 min w roli głównej wystąpił „Zuza”. 
Próbował łapac opadającą z wysoka piłkę, 
lecz uczynił to tak niefortunnie, iż ta 
odbiwszy się od niego wpadła do siatki.
Gol samobojczy, zdeprymował wicelidera 
tabeli. Lpsy meczu odwrócić próbowali 
jeszcze Mrozek, Kawalec, Łyś, Marek, 
Sukta bez rezultatu. 
Po zremisowanym na własne zyczenie 
spotkaniu nastroje były nie najlepsze. 
Cóż, gdyby zagrał ‘Zegar” byłoby lżej, 
brak Wojnara był aż nadto widoczny. 

Zastępujący go Łukasz Balon popełnił 
kardynalny błąd, który kosztował cenne 
punkty. Również niewykorzystany 
rzut karny okazal się w ostatecznym 
rozrachunku „gwoździem do trumny”.
Co do „Zuzy” - taki już los bramkarza, że 
nie pamięta się jego dobrych interwencji, 
liczy się to co w siatce. Zawalił gole - 
fakt, lecz w pierwszej połowie ratował 
sytuację. Wszystkim szydercom 
powiem „ Kto z Was stanie między 
słupkami” ??? , bo jakoś chętnych nie 
widać...”Zuza” bronil jak umial. Nie jest 
on etatowym golkiperem. Łukasz trzymaj 
się !!! Wszyscy wygrywamy, wszyscy 
przegrywamy !!! (AS)

SALWA KRAKÓW - PYCHOWIANK 
0:4 (0:1)

0:1 Mrozek 22 min 0:2 Łyś 47 min (karny) 
0:3 Zegarmistrz 63 min 0:4 Łyś 77 min

SALAWA: Kowacki - Bul, Groman ( 64 
min D.Bul), Wojtas, Rodak - Migdał, 
Górski, Starowicz, K.Pieła - Bigaj, Zięba

PYCHOWIANKA: Wojnar - Sukta, 
Szczypczyk, Zegarmistrz, Borkowski 
- Ł.Górecki ( 79 min Pałach), Mrozek 
(88 min Wojtaś), Łyś, Wojas - M.Kostrz, 
Ł.Kostrz (78 min Balon)
Widzow 40 ( 20 z Pychowic)

Nie tak łatwo....

Pierwsze minuty, to bardzo wyrównana gra. 
Gospodarze długimi, celnymi podaniami 
siali zamęt w ekipie Pychowianki. W 4 
min, po nieporozumieniu w szeregach 
przyjezdnych w opałach znalazł się 
Wojna, w rewanżu na „wiwat” uderzył 
Wojas. 9 minuta po akcji Wojas - M.Kostrz 

przyniosła rzut wolny, jednak Łyś uderzył 
nad poprzeczką.
Chwilę później atak kuzynów Łukasza 
Kostrza (wyłuskuje piłkę) i Michała 
Kostrza (strzela obok słupka) nie przynosi 
rezultatu. Trzy minuty później Ł.Kostrz 
nie wykorzystuje dogodnej sytuacji. 
Groźnym uderzeniem popisał się jeszcze 
Dawid Łyś (14 min), lecz piłka uderzyła 
w okolice spojenia słupka z poprzeczką. 
Rywal po tej akcji groźnie skontrował, 
jednak Starowicz znalazł się na pozycji 
spalonej.

„Autobus, czerwony....”

Tekst tej piosenki zanucili kibice 
Pychowianki na cześć strzelca pierwszego 
gola. W 22 min z bardzo ostrego kąta 
uderzył Piotr Mrozek i piłka odbiwszy 
się od słupka ugrzęzła w siatce. 1:0 !!! 
(z podania Sławomira Sukty). Na swą 
bramkę w Pychowiance „Waleczne 
Serce” czekał długo, tym większa była 
radość jego jak i Kibiców. Chwilę później 
słupek „ostemplował” Łukasz Kostrz. 
Salwa zaatakowała z animuszem i w 34 
min Wojnar wygrał pojedynek „sam na 
sam” z napastnikiem gości. Zawodnicy 
z Pychowic jeszcze kilka razy zagrozili 

bramce Kowackiego. Najpierw Łyś 
wywalczył piłkę, lecz zbyt lekko uderzył, 
później ten sam zawodnik celował z rzutu 
wolnego, a tuż przed przerwą faulowany 
(?) w polu karnym był Ł.Kostrz.

Gorzej.....ale lepiej....

Tak można okreslić grę Pychowianki 
w drugiej części meczu. Bo choć w 
pierwszej połowie gra była bardziej 
finezyjna, poukładana, to po przerwie 
zawodnicy z Tynieckiej wykazali się 
większą skutecznością.
Już w 47 min jeden z bohaterów spotkania 
Dawid Łyś przytrzymywany był w polu 
karnym i arbiter wskazał na „wapno”. 
Pomny dwóch niewykorzystanych przez 
partnerów „jedenastek” w poprzednich 
spotkaniach Jarosław Wojnar obrócił się 
tyłem do miejsca „egzekucji...”. Jednak 
okrzyki „Łoś, Łoś, super gość” dały znak, 
iż egzekutor się nie pomylił. 2:0!!!
Kolejne minuty to w miarę wyrównana 
walka. W zespole Salwy Górski i 
Starowicz mądrze rozprowadzali piłki, a 
spore ożywienie wniósł wprowadzony do 
gry D.Bul.
W 56 min składną akcję przeprowadzili 
M.Szczypczyk i Ł.Kostrz. Trzy minuty 
później Łyś próbował zaskoczyć 
Kowackiego. W 61 min ponownie pięknie 
acz nieskutecznie uderzał „Łosiu”. 

„Zegar słucha Prezesa”

W 63 min gracze Pychowianki wykonywali 
rzut wolny. Piłkę uderzał a jakże...Dawid 
Łyś, zagrał do Jacka Zegarmistrza a ten 
nie dał szans bramkarzowi Salwy  3:0 !!!
Przed mecze popularny „Zegar” przyjął 
zakład z Prezesem o to, że strzeli gola w 
tym meczu. Słowa dotrzymał, teraz czeka 
na „duże z pianką” jako nagrodę.
Strzelcowi pozazdrościli zapewne 
Ł.Górecki i Wojas, którzy próbowali 
wpisać się na listę strzelców. 

„Łoś, Łoś.... super gość „ po raz drugi

Wynik spotkania ustalił jednak w 77 
minucie Dawid Łyś. Akcję zainicjował 
Łukasz Kostrz, zagrał do rozgrywającego 
Pychowianki a ten celnym strzałem 
przy słupku zdobył gola na 4:0. Jeszcze 
wprowadzony do gry Balon po pięknej 
akcji w swym wykonaniu stanął przed 
szansą, lecz zabrakło kilku centymetrów.
W końcówce spotkania, gracze Salwy 
próbowali zdobyć honorowe trafienie. 
Kolejno Zięba i Migdał atakowali bramkę 
Wojnara, lecz tym razem defensywa 
Pychowianki zagrała bezbłędnie.

„Wszyscy wygrywamy, wszyscy........”

...lepiej nie kończmy tego zdania....To 
dewiza piłkarzy trenera Jasieniaka, tym 
razem wszyscy zagrali dobrze. Bezbłędny 
Wojnar, pewni po bokach Borkowski i 
Sukta, włączający się w akcje ofensywne 
Zegarmistrz i Szczypczyk. W drugiej 
linii znakomity mecz zarówno Dawida 
Łysia jak i walczącego na całym boisku, 
niezwykle pracowitego Piotra Mrozka. 
Marcin Wojas i Łukasz Górecki zagrali 
conajmniej poprawnie i też dołożyli swą 
„cegiełkę” do zwycięstwa. Napastnicy tym 
razem goli nie zdobywali. Łukasz Kostrz 
zaliczył asystę i siał zamęt w szeregach 
obrońców Salwy a Michał Kostrz także 
robił sporo „wiatru” z przodu. 

Debiutanci też się spisali....

Swoje pierwsze występy w Pychowiance 
zaliczyli Jakub Pałach i Bartłomiej Wojtaś. 
Obaj trenują z drużyna od początku 
rundy, lecz spora konkurencja w zespole 
sprawiła, iż dopiero teraz ubrali koszulkę 
„biało - niebieskich”. Kuba pokazał, iż 
grać w piłkę potrafi, walczył zaciekle 
i mógł zmienić wynik meczu..... za 

SALWA - 
PYCHOWIANKA
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sprawą arbitra, który niezbyt znał wynik 
rywalizacji.....No cóż.... takich mamy 
sędziów jakich ich w MZPN szkolenie...;) 
. Niespełna 17-letni Bartłomiej Wojtaś 
zagrał krócej, jednak swą ambitną postawą 
na treningach zasłużył na szansę gry.

Po meczu powiedzieli :

Jacek Zegarmistrz : Bardzo się cieszę 
z kolejnego zwycięstwa, choć ostatnie 
dwa mecze nie były udane w naszym 
wykonaniu. Najważniejsze jest jednak 
to, że potrafiliśmy się zmobilizować 
i wygrać z trudnym rywalem na ich 
boisku. Jeszcze tylko wygrać w ostatniej 
kolejce z Albertusem i można się cieszyć 
z udanej rundy jesiennej, choć pozostaje 
pewien niedosyt. Osobiście się cieszę z 6 
już bramki w barwach klubu. Przyjąłem 
przed sezonem, że w tej rundzie chciałbym 
zdobyć conajmniej tyle bramek ile w 

rundzie wiosennej, czyli 3 i udało mi się. 
Mam jednak nadzieję, iż w ostatnim meczu 
poprawię ten dorobek i wreszcie strzelę 
bramkę na naszym boisku w tym sezonie! 
Gratulacje także dla strzelca pierwszej 
bramki, czyli Piotrka Mrozka, bo patrząc 
w perspektywie całej rundy zasłużył na 
nią!

Piotr Mrozek : Cieszę się, że w końcu 
ta bramka wpadła. Nie tak sobie ja 
wyobrażałem, ale cieszę się bardzo, 
szczególnie, że była to bramka na 1:0  i 
otworzyła wynik meczu. Dziękuje Sławkowi 
za podanie - ale przyznam szczerze, że w 
pierwszej kolejności chciałem wywalczyć 
rzut karny, dopiero później zdecydowałem 
się na strzał. Strzał okazał się bardzo 
szczęśliwy dla mnie. Naprawdę fajnie, 
że w końcu wpadło. Następnej bramki, 
można się spodziewać po kolejnej zmianie 
czasu. (zażartował sympatyczny Piotrek)”

Łukasz Balon, czyli popularny „Zuza”. 
Człowiek - orkiestra. Piłkarz, specjalista- 
mechanik, malarz, spawacz, kawalarz. Długo 
czekał na swój wywiad, ale jak się dorwał, to 
powstał z tego temat- rzeka.

AS :Jak zaczęła się Twoja przygoda z 
Pychowianką ?
ŁB : zaczęło się od procesji Bożego Ciała…
AS : Procesji Bożego Ciała…?
ŁB : Tak brzmi ciekawie; Szedłem wówczas z 
Wojtkiem Grodeckim i na jednym ze słupów 
przeczytaliśmy ogłoszenie o chęci założenia 
drużyny. Na początku wydawało nam się to 
zabawne, ale później podeszli do nas Marcin 
Wojas i Łukasz Górecki (autorzy ogłoszenia) 
przedstawili szczegóły i zaprosili nas na 
zebranie. Co było później? Biało-Niebiescy 
grają w lidze!!! 
AS: Dlaczego właśnie w  Pychowanice, 
przecież bliżej masz do Kostrza ?Płomienia 
Kostrze

ŁB: Nawet tam mieszkam   A życie jest pełne 
niespodzianek…
AS: Twój pseudonim „Zuza”... wielu Kibiców 
frapuje skąd się wziął ?
ŁB: Długa historia. Na dzień dzisiejszy mogę 
powiedzieć, że ten pseudonim ma ponad 20 lat. 
Więcej może opiszę w Autobiografii za parę lat.
AS: Widać, Tobie zależy na Pychowiance, 
udzielasz się na boisku, płacisz składki a 
także pracujesz na rzecz Klubu ,
      powinieneś być wzorem dla niektórych 
?
ŁB: Raczej inni powinni przynajmniej mnie 
naśladować.
       Powiedziałem przynajmniej, ponieważ to 
jest tylko kropla mojego wkładu w porównaniu 
do pracy włożonej przez Vice a także przez 
Samego Prezesa.
AS: Jesteś ciut niedocenianym zawodnikiem. 
Zdaniem części Kibiców, zbyt rzadko 
pojawiasz się na boisku?
ŁB: Dziękuję kibicom za zaufanie, ale 
najważniejsze jest dobro drużyny. Zawsze 
powinno być tak, że zawodnicy, którzy są w 
lepszej formie powinni być na murawie. A o tym 
decyduje trener na podstawie treningów. 
AS: Twoją zaletą jest wszechstronność, 

umiesz zagrać zarówno w polu jak i w 
bramce?
ŁB: Mam nadzieję, że się nie mylisz. A ta 
wszechstronność, o której wspomniałeś ma też 
minus. Nigdy nie wiadomo gdzie będę bardziej 
potrzebny tak, więc ostatnie mecze zaczynam 
na nawet kończę na ławie.
AS: Wadą zaś, chimeryczność. Po 
znakomitym spotkaniu, lubisz dać w 
kolejnym „babola”, skąd to się bierze ?
ŁB: Rzecz tkwi w braku koncentracji. Chyba 
zarząd powinien pomyśleć o etacie psychologa 

AS: Jako, ze jesteś wesołym człowiekiem, 
kilka pytań z "przymrużeniem oka".  Był 
moment, że obok "Wtorka" byłeś jednym z 
najskuteczniejszych strzelców ?
ŁB : Masz rację to były przedniej urody gole. 
W każdym z nich „JARO” był bez szans! 
Korzystając z okazji chciałbym go za to 
przeprosić. 
AS: Na meczu z Jutrzenką zadebiutowała 
flaga a wraz z nią „FAN CLUB ZUZY” co Ty 
na to ?
ŁB: Cała inicjatywa powstała na „Froncie 
Litewskim” z naszego forum dowiedziałem się, 
że mamy tam uśpioną bojówkę Harasymowiczo-
Leszczowską  
AS:  Pewna historia, o której „Wtorek” nie 
może zapomnieć...opowiesz coś na ten 
temat ?
ŁB: Na pewno nie miało to wpływu na Jego 
kontuzję. A przy okazji chciałbym mu życzyć 
szybkiego powrotu na boisko.
AS:Na czym polega fenomen, że człowiek 
ma czasami dość tej bieganiny wokół Klubu, 
jest nierzadko wściekły, a   jednak zostaje 
przy Klubie ?
ŁB: Sądzę, że Ty mógłbyś coś więcej o tym 
powiedzieć. A właśnie, kiedy ukaże się wywiad 
z Tobą.
AS : A kto go przeprowadzi?
ŁB : Po wiedz tylko kiedy? Jestem do Twojej 

dyspozycji. 
AS: Dzięki, ale o mnie za dużo się dobrze czy 
źle mowi....starczy..wracając do rozmowy, Z 
kim najbardziej rozumiesz się na boisku?
ŁB: Ja raczej z każdym, ale niewielu rozumie 
moje zachowanie 
AS:...a poza nim....
ŁB: Raczej nie mam wrogów, nie chciałbym 
wymieniać personalnie, bo musiałbym wymienić 
prawie całą drużynę, jednak należy podkreślić 
czerwony autobus i współzałożycieli klubu.
AS :Wierzysz w awans do B-klasy ?
ŁB: Już trzeci sezon.
AS: Jak Twoi znajomi z Kostrza reagują na 
to, że grasz w Pychowiance ?
ŁB: Różnie; w końcu przerwałem jakąś barierę, 
chociaż nie jestem rewolucjonistą.
AS: Kto wie…?
ŁB: To osądzi Historia.
AS : Mama chyba nie jest zbyt szczęśliwa..;) 
:
ŁB : Z czego że ma syna czy że Jej syn gra w 
Pychowiance?
AS: Co na koniec chciałbyś powiedzieć 
Kibicom Pychowianki ?
ŁB: Jeszcze raz chciałbym im podziękować, 
że Są z nami. Na dobre i na złe!!! Choć ja nie 
zawsze jestem w jedenastce na boisku, Oni 
Zawsze są tym dwunastym, który stwarza 
Pychowiance przewagę. Jeździmy na wyjazdy 
i praktycznie jeszcze nie spotkaliśmy się z tak 
liczną widownią i z taką atmosferą meczową, 
jaka panuje tutaj w Pychowicach. Oby tak 
dalej!!!
AS: A piłkarzom ?
ŁB: W tym nie jestem osamotniony, wiele osób 
chciałoby, aby cała drużyna zarówno na boisku 
jak i poza nim współdziałała w myśl zasady: 
„Jeden za wszystkich Wszyscy za jednego” 
zarówno w rozmowach o wszystkim, na 
treningach, jak i w pracach na rzecz Naszego 
klubu!!!
Dziękuje za wywiad.

ZUZA - CZŁOWIEK 
ORKIESTRA

No i zakończyła nam sie runda jesienna. 
Jak była? Hm? Było w niej wszystko.  
Z punktu widzenia rodzica, kibica oraz 
osoby zaczynajacej prace z młodieżą, 

czyli moim był to skok z ogromnej góry 
w dół, w nieznane bez zabezpieczenia, nie 
wiedzac, czego sie spodziewac podczas 
spadania i bez światła. Ale po kolei.

Pewnego dnia , kiedy  „Kazek” po 
kolejnym meczu wrócił do domu jak 

MOIM OKIEM



zwykle ze złością rzucajac torbe z korkami 
w kąt a Mama zadała już rutynowe 
pytanie „Ile w plecy?”, coś trzasneło mi 
w środku ze złości. Dobrze, że zblizało 
sie spotkanie kierownictwa klubu z 
rodzicami. Pomyslałem że trzeba bedzie 
dowiedzieć sie czemu taki stan rzeczy 
utrzymuje sie tak długo, czemu Młodzi 
zamiast grać coraz lepiej grają tak samo 
źle cały czas. Więc pełen targających mna 
sprzeczności szedłem na to spotkanie, 
zeby sie cos dowiedzieć i porozmawiac z 
innymi rodzicami jak to Kierownitwo nic 
nie robi i najzwyczajniej w świecie olewa 
kariery sportowe naszych niezastapionych 
pociech. Obawiając się spóźnienia 
przyspieszyłem kroku, była juz dokładnie 
godz 17, i wpadłem do klubu bojąc sie że 
nie zatrzymam sie w porę i wpadne na 
licznie zgromadzonych rodziców.
Moje obawy okazały się bezpodstawne 
, bo gdy tylko przekroczyłem próg 
klubu , stanąłem jak wryty. Niestety nie 
zatrzymało mnie licznie zgromadzone 
gremium rodziców co przerażenie że 
chyba pomyliłem kierunki udajac sie nie 
na to miejsce zebrania ustalone wcześniej 
lub pomyliłem czas i termin. Przy stole 
siedzieli Pan Prezes Andrzej Siarkowski 
oraz Pan Łukasz Górecki. No to pieknie- 
pomyślałem - bez pytania w butach 
pakuje sie na zebranie kierownictwa 
klubu. Niesmiało zapytałem czy aby nie 
miało miejce dzis spotkanie z rodzicami 
zawodników. Owszem dzis -Prezes z 
uśmiechem odpowiedział i zaprosił mnie 
do środka. Uff no to dobrze zaraz sobie 
pogadamy - ze złościa pomyslałem. Czas 
biegł nieubłaganie a Prezes co chwile 
uspokajał że  zaraz zaczniemy, poczekamy 
jeszcze chwilke na reszte rodziców. O 
jego nieomylność jest wielka, po tych 
słowach otworzyły sie drzwi i reszta 
rodziców przybyła…W osobach dwóch!!! 
Zaczeliśmy zebranie. A we mnie gotowało. 
Nie z powodu złości na kierownictwo 
ale na głupote tego narodu, który potrafi 

oczerniac i knuć, widząc wszedzie teorie 
spisku, a gdy ma mozliwość bezposredniej 
konfrontacji chowa sie gdzieś i nie wypada 
mi tu mówic gdzie. A sprawy dotyczyły 
naprawde ważnych tematów, jak choćby 
sprawa ubezpieczenia zawodników i 
sprawa badań lekarskich. Rodziców 
chyba nie interesuja co dzieje sie z ich 
dziecmi skoro nie przybyli lub poprostu 
ciesza sie ze pozbywaja sie kłopotu na 
czas trwania meczu czy treningu. Niech 
sobie chodza pokopac w piłke - myślą- to 
im nie zaszkodzi. A jak zaszkodzi? To juz 
ich nie interesuje.
Kierownictwo zwróciło sie z prośba o 
pomoc , do nas zgromadzonych a że 
byłem jedynym męskim przedstawicielem 
rady rodziców padło na mnie. Mnie mieli 
juz w kieszeni i to nie dlatego że nie było 
drugiego kandydata ale tak naprawde 
dlatego ze sa to jedyne osoby, którym 
bezinteresownie lezy dobro naszych 
dzieci. Oni pokazali że zaangażowanie 
maja wielki , rodzice niestety tez pokazali 
jak im zalezy. Tu kazdy komentarz jest 
zbedny.
Wiec jako Kierownik drużyny Trampkarzy 
przybyłem na pierwszy trening naszych 
milusinskich. A ze znam 80% drużyny 
od dziecka wiec indentyfikacja ich była 
prosta.
Oczywiscie frekwencja zawodników była 
podobna do rodziców.
I oto nadszedł czas meczu. Nasze 
„gwiazdy” , które na trening nie przybyły, 
za to zwarte i gotowe na mecz też doznały 
podobnego jak ja doświadczenia. Bo 
oto niepozorny ale wielki duchem i 
doswiadczeniem nasz nowy trener Marcin 
Wojtunik zaraz ich wielkie aspiracje 
sprowadził do poziomu naszej zielonej 
murawy przy ul Tynieckiej. Jakze piekny 
i niezapomniany był widok tych wielkich 
zdziwionych oczu gdy dowiedziały sie 
że tu juz nie ma taryfy ulgowej a jedynie 
swoim zaangazowaniem mozna dostac 
prawo głosu i wyboru.

I chłopcy o dziwo bez słowa protestu 
zaczeli sie do tych regul stosować.
Na wyniki nie trzeba było długo czekać. 
Oczywiscie przegrywaliśmy jeszcze 
ale juz nie po 13:0 ale rozmiary porazki 
były naprawde skromne 2:1 lub 4:2. Na 
treningach amplituda frekwencji cały 
czas rosła i zdziwienie moje osiągneło 
apogeum gdy jeden z najbardziej 
pyskatych zawodników podeszedł i dwa 
dni przed nastepnym treningiem zaczął 
sie usprawiedliwiac ze bardzo zaluje ale 
ta głupia szkoła konczy mu sie znacznie 
później niz trening sie zaczyna. O 
alleluja!!!!!! I o to chodziło!!! O wielka 
madrość Naszego Kierownictwa kazała 
zatrudnic odpowiedniego człowieka 
do pracy z młodzieżą. Efekt był 
natychmaiastowy z liderem gdzie kazda 
przyjezdna drużyna doznawała porażki w 
dwucyfrowym wymiarze , nasi zawodnicy 
przegrali 5:1 i warto tu zanotowac ze 
druga połowa była remisowa a wsciekłosc 
i bezradność lidera wlała miód na nasze 
serca.
I oto nadszedl czas ostatniego meczu 
rundy. Wielkie oczekiwania. Spokój 
Trenera Marcina ostudził głowy 
naszych Zawodników wsród których 
zapanowała hura euforia. Na mecz 
wyszli skoncentrowani ale nerwy i stare 
przyzwyczajenia ze mecz 0:0 to mecz 
swietny bo nie przegrany zrodził pewne 
obawy. Oczywiście gdy ma sie przerwe i 
Trenera który z niejednego pieca chleb jadł 
i nie jedna piłke kopnał pozwolił nam ten 
mecz wygrac. Druga połowa meczu była 

tak dobra w wykonaniu naszych pociech 
ze warto o niej mowic. Do konca chłopcy 
byli skoncentrowani , stanowili zespól w 
pełnym tego słowa znaczeniu że nie dali 
sobie odebrac zwyciestwa. Wygraliśmy 
1:0. A dla mnie stojacego z boku rodzica 
patrzacego jak cała druzyna po ostatnim 
gwizdku radosnie w kółku skacze i sie 
cieszy, jest najwieksza zapłata jak mogli 
mi chłopcy dac.
Narodził sie zespół ambitny , madry 
i perspektywicznie patrzac zdolny do 
ciagłego rozwoju.
Na to wpłyneło wiele czynników jak 
Kierownictwo, Drużyna i Trener. I za to 
im wszystkim serdecznie dziekuje!!!! 
A wy drodzy rodzice czapki z głow bo 
Wasze dzieci maja naprawde dobra opieke 
i szkołe życia!!!!! Narodziła sie nowa 
drużyna i zasługuja tu na słowa uznania 
wszyscy zawodnicy, którzy chyba w końcu 
zrozumieli na czym polega gra zespołowa 
i zgranie. Chłopcy udowodnili mi ze warto 
z nimi pracowac a Ja chetnie pomoge bo 
widze ze to naprawde wartościowi ludzie. 
Oby tak dalej.
Teraz juz wiem że takze wpływ na postawe 
Trampkarzy maja ich starsi koledzy z 
druzyny Seniorów. Im tez bardzo dziekuje 
bo swoja ambicja i zaangazowaniem daja 
przykład Młodym zawodnikom. Skoro 
powstała tak wspaniała sportowa rodzina 
jak „Pychowianka” to ciesze sie ze dane 
było mi wstapić w jej kregi.
Dziekuje!!!!
Marcin Kasprzycki

Liście już prawie opadły, w pubie starzy 
znajomi, boisko niedługo opustoszeje, 
drużyna na niezłej pozycji...tak kończy 
się runda jesienna rozgrywek C-klasy. 
Pychowianka, przez wielu ekspertów 
typowana do awansu, gra na miarę 

oczekiwań. Zdarzały się wpadki, ale 
komu się one nie zdarzają? Jednak runda 
jesienna upłynęła również pod znakiem 
historycznych, nierzadko zabawnych 
incydentów.
Biuro prasowe
W tym sezonie, SKS Pychowianka 
wzbogaciło się o biuro prasowe, reportera 
i rzecznika prasowego w jednej, niżej 
podpisanej osobie. Fakt to o tyle istotny, 

GDY EMOCJE JUŻ 
OPADNĄ...
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że zaznacza się powoli obecność drużyny 
w miejskich mediach. Pomimo wielu 
krytycznych uwag pod adresem ciężko 
pracującego rzecznika prasowego, 
pozostaje on nieprzejednany w dążeniu 
do popularyzacji pychowickiej piłki na 
arenie miejskiej, krajowej, a w przyszłości 
może międzynarodowej!
Ultras Pychowianka
Hit C-klasy Pychowianka – Jutrzenka 
upłynął pod znakiem kapitalnej oprawy, 
przygotowanej przez miejscowych 
działaczy. Prym wiedli: kapitan zespołu 
Marcin W. wraz z drugą (lepszą) połową, 
samowolny lider miejscowej bojówki Jakub 
F., doświadczony prezes klubu Andrzej 
S. oraz niżej podpisany. Stworzyliśmy 
wspólnymi siłami kilka flag, które od tej 
pory uświetniać będą występy naszego 
zespołu. Praca przebiegała sprawnie, przy 
pomocy farb, płócien, pisaków, napojów 
wyskokowych udało nam się dokonać 
cudów. I ja tam z nimi byłem, piwo piłem, 
a com widział i słyszał powyżej Wam 
streściłem.
Prezes – chuligan?
Jedna z flag miała specjalnego adresata, 
miłośnika naszego klubu z innej części 
Krakowa. Ów miłośnik (będący w 
dziwnych konszachtach z prezesem) 

przybył na mecz i usiłował dokonać 
zuchwałej kradzieży wyżej wymienionej 
flagi. Na szczęście WANDAle byli na 
posterunku! Osobną kwestią jest brak 
koordynacji prezesa naszego klubu, który 
próbując zażartować z miłośnika naszego 
klubu, o mały włos pozbawiłby go kilku 
zębów…o tempora o mores…
Herbatka z cytrynką
Jakież było moje zdziwienie, gdy 
piłkarze Pychowianki zaczęli mi się 
rozmywać w oczach… Działo się to na 
suchych stawach, przy okazji meczu z 
Polonią Kraków. Spotkanie wygrane, 
relacja napisana, a kibice przyjezdni w 
kapitalnych humorach… Wszystko dzięki 
jednemu termosowi…a w zasadzie jego 
zawartości;)
My posła mamy…
Zakończę może patetycznie, może zbyt 
poważnie…ale co mi tam, polityki ze 
sportem lepiej nie mieszać, choć teraz 
zrobię wyjątek. Mamy Posła!!! Huraaa!!!

Dziękuję za uwagę, widzimy się na 
wiosnę…albo i wcześniej jeśli ktoś 
weźmie udział w uczcie koneserów, 
jaką niewątpliwie będzie pojedynek 
Pychowianka-Kibice.
(DAV)

Poniżej prezentujemy komplet wyników Pychowianki w rundzie jesiennej sezonu 
2005/06 (z wyłączeniem dzisiejszego spotkania z drużyną Albertusa) oraz tabelę C-
Klasy

PYCHOWIANKA Kraków - TKKF KLINY Kraków 4-1

TS Węgrzce - PYCHOWIANKA Kraków 0-2

PYCHOWIANKA Kraków - VICTORIA Krak-Gamma II Kraków 1-2

BRONOWICKI Kraków - PYCHOWIANKA Kraków 2-6

PYCHOWIANKA Kraków - GROM Kraków 6-1

POLONIA Kraków - PYCHOWIANKA Kraków 1-4

PYCHOWIANKA Kraków - JUTRZENKA Giebułtów 2-1

TS RYBITWY II Kraków - PYCHOWIANKA Kraków 2-0

PYCHOWIANKA Kraków - MASZYCANKA Kraków 2-2

SALWA Kraków - PYCHOWIANKA Kraków 0-4

PYCHOWIANKA Kraków - ALBERTUS Kraków ?-?

WYNIKI, STATYSTYKI...

Nr. Nazwa drużyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. JUTRZENKA Giebułtów 10 25 8 1 1 40-8
2. TS RYBITWY II Kraków 10 22 7 1 2 25-13
3. PYCHOWIANKA Kraków 10 22 7 1 2 31-12
4. BRONOWICKI Kraków 10 19 5 4 1 31-19
5. ALBERTUS Kraków 10 19 6 1 3 23-20
6. SALWA Kraków 10 13 4 1 5 15-30
7. MASZYCANKA Kraków 10 13 4 1 5 17-19
8. VICTORIA Krak-Gamma II Kraków 10 11 3 2 5 20-25
9. GROM Kraków 10 10 3 1 6 22-38
10. TS Węgrzce 10 7 2 1 7 16-21
11. TKKF KLINY Kraków 10 6 2 0 8 11-29
12. POLONIA Kraków 10 5 1 2 7 12-29

Strzelcy bramek:
7 Kostrz Ł., 6 Wojas, 5 Łyś, 4 Kostrz M., 3 Zegarmistrz, 1 Górecki Ł., Borkowski, 
Szczypczyk, Sukta, Kawalec, Mrozek

Pychowianka nie jest jeszcze w B-klasie 
na boisku…ale poza nim na pewno tak. 
O takiej frekwencji jak w Pychowicach, 
pomarzyć mogą jedynie kluby B, a nawet 
A klasy. Mecz z Jutrzenką to prawdziwy 
popis miejscowej publiczności. Ponad 200 
osób, doping, flagi, konfetti, baloniki tego 
wszystkiego zazdrościć nam mogą inni. 
Mamy nadzieję, że równie wysoka będzie 

frekwencja kibiców w przyszłej rundzie. 
Niezapominajmy, że właśnie na wiosnę 
zapadać będą kluczowe rozstrzygnięcia. 
Szykują się bardzo dobre mecze, między 
innymi z Bronowickim Kraków czy 
drużyną TS Rybitwy II. Co prawda 
warunki do oglądania spotkań biało-
niebieskich nie są jeszcze najlepsze (brak 
ławek czy malutkiej trybunki) jednak 
emocje łagodzą wszystkie niedogodności. 
Zapraszamy więc wszystkich na kolejne 
mecze, już w nowym, 2006 roku.

FREKWENCJA

POLSKA - KRAKÓW - PYCHOWICE
NASZA WIARA - NASZE ŻYCIE

10 11


