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Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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Niestety, nie udało się utrzymać w B-
klasie...Zabrakło jednego punktu....
Jednego jedynego. Gdyby tak nie 
przegrać „wygranego” meczu ze Zry-
wem w Facimiechu, dziś gralibyśmy o 
klasę wyżej. Ale mówi się trudno i gra 
się dalej.....
Zespól doznał poważnych ubytków. 
Odeszli powracający w rodzinne stro-
ny Jacek Bogusz, do Podgórza swe 
kroki skierował Łukasz Kostrz, Ma-
riusz Laurisz kontynuuje swą karierę 
w Gwardii Warszawa.
Nie ma też popularnego „Zuzy” Łuka-
sza Balona. Jego strata jest bolesna, 
bo jak na boisku tak i poza nim „Zuza” 
był postacią niepospolitą, zawsze zo-
stawiał cale serce dla Pychowianki.
Każdemu z wyżej wymienionych dzię-
kujemy za dotychczasową grę i zapra-
szamy ponownie....
Posiłki to powrót Krzysztofa Marka i 

Michała Koszyka z Podgórza Kraków 
oraz pozyskanie z A-klasowego Jor-
dana Jordanów Marka Pałacha- brata 
grającego u nas Kuby oraz Łukasza 
Górala z Rajska. Serdecznie witamy 
na Tynieckiej.
Drużyna wznowiła zajęcia na począt-
ku sierpnia, trenowała na własnym 
boisku, rozgrywając kilka sparingów. 
Najważniejszy z nich, to mecz charyta-
tywny dla chorego Mariusza Rokickie-
go z Radomia, który uległ ciężkiemu 
wypadkowi i sparaliżowany przebywa 
w Domu Opieki Społecznej bez środ-
ków na drogie leczenie. Podczas kwe-
sty wśród zawodników Pychowianki i 
Polonii Kraków oraz kibiców uzbiera-
no kwotę 960 zł i 60 groszy !!!!
Serdecznie dziękujemy, po raz kolejny 
okazało się, iż Pychowianka to jedna 
wielka rodzina !!!

Krajobraz po 
spadku
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TERMINARZ
Pychowianka Kraków - PKS Porta Kraków  02.09.2007  g.13.00
 
Bratniak Kraków - Pychowianka Kraków  08.09.2007  g.16.30
 
Pychowianka Kraków - Polonia Kraków       16.09.2007  g.13.00
 
Powiśle Ochodza - Pychowianka Kraków  23.09.2007  g.16.00
 
Pychowianka Kraków - Victoria II Kobierzyn      30.09.2007  g.13.00
 
Grom Kraków - Pychowianka Kraków       07.10.2007  g.11.00
 
Pychowianka Kraków - Bronowicki Kraków      14.10.2007  g.13.00
 
Salwa Kraków - Pychowianka Kraków     21.10.2007  g.14.00

TABELA
1   Bratniak     1   3

2  Powiśle    1  3

3  Porta    1  3

4  Pycho    1  3

5  Grom    1  3

6  Polonia    1  0

7  Salwa    1  0

8  Gajowianka II   1  0

9  Victoria II    1  0

10  Bronowicki    1  0



KADRA
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TRENERZY: Piotr Jarosz, Wacław Jasieniak
KIEROWNIK DRUŻYNY: Zbigniew Mastek

Bramkarze:

Wojnar Jarosław
Widłak Wiesław

Obrońcy:
 
Borkowski Wojciech
Góral Łukasz
Górecki Łukasz
Górecki Mariusz
Musiał Paweł
Pajdzik Dariusz
Pasierb Bartosz
Piórkowski Jerzy

Pomocnicy:

Kawalec Sławomir
Koszyk Maciej
Pałach Marek
Patnaik Oskar
Piórkowski Tomasz
Siarkowski Andrzej
Sukta Sławomir
Wojtaś Bartosz
Zegarmistrz Jacek

Napastnicy:

Wojas Marcin
Marek Krzysztof
Pałach Jakub
Mrozek Piotr
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Gajowianka II Gaj- Pychowianka 1:3 (0:2)

Na początek 
zwycięstwo
1:0 Mrozek 3 min 2:0 Wojas 24 min 2:1 
55 min 3:1 K.Marek 73 min (karny)

Pychowianka: Wojnar - 
M.Górecki, Pajdzik (11 
min Kawalec), Borkowski, 
J.Piórkowski - K.Marek (80 
min J.Pałach), Ł.Górecki, 
T.Piórkowski, , Sukta (86 min 
Siarkowski) - Wojas, Mrozek

Pierwszą akcję już w pierwszej minu-
cie przeprowadzili gospodarze, jednak 
Dariusz Pajdzik w porwę ją przerwał. 
Odpowiedź Pychowianki była piorunu-
jąca...W 3 minucie Tomasz Piórkowski 
idealnie zagrał do Piotrka Mrozka, ten 
w pozycji „sam na sam” z bramkarzem 
Gajowianki zachował zimną krew i 
uzyskał gola dającego prowadzenie .
Przewaga Pychowianki była dość spo-
ra. Ładną akcję przeprowadziło trio: 
Mrozek - K.Marek - Wojas. 15 minu-
ta, to faul na Wojasie, Sukta niecelnie 
uderzył z wolnego.
Do zabawnej sytuacji doszło w 17 
minucie, wtedy to, egzekwujący rzut 
wolny Sławomir Sukta, trafił kapitana 
Marcina Wojasa w miejsce, gdzie...
plecy tracą swą szlachetną nazwę....
Sukta w 21 minucie pognał lewą flan-
ką, jednakże bez wyrazistego efektu.... 
Na szczęście kolejna akcja przyniosła 
już skutek. W 24 minucie Marcin Wo-

jas sięgnął piłki bitej ze środka pola i z 
okolicy 14 metra prawą nogą umieścił 
ją w siatce.
Kapitan próbował szczęścia chwilę 
później z wolnego. Kapitanem przed 
sezonem wybrany zostal wprawdzie 
Piotr Mrozek, lecz na wskutek zanie-
dbań proceduralnych funkcję tę spra-
wowal w Gaju „stary” szef drużyny...
Gajowianka próbowala się „odgryźć”, 
jednakże dobra postawa defenso-
rów nie pozwalała na zagrożenie pod 
bramką Wojnara.
Kilkakrotnie pewnymi interwencjami 
popisywał sie Mariusz Górecki.
Opanowanie środka pola dało Pycho-
wiance sporą przewagą. Rywale ucie-
kali się do fauli, by powstrzymać napór 
gości. Za jeden z nich - na Łukaszu 
Góreckim obrońca z Gaju ukarany zo-
stał żółtym kartonikiem.
Małe boisko sprawiło, że szansą na 
podwyższenie wyniku były rzuty wol-
ne. Borowski, T.Piórkowski, próbowali 
szans z tej wlaśnie pozycji.
Szansa nadażyła się w 38 minucie, 
wtedy to po akcji Kawalec - Mrozek 
powstało spore zamieszanie pod 
bramką Gajowianki,lecz nikt nie zdołał 
skierować futbolówki do siatki.
Pierwszy raz Gajowianka zagroziła 
w 40 minucie, jednak dobra postawa 
Kawalca wyjaśniła sytuację. W 42 mi-
nucie gospodarze mieli rzut rożny i na 



�

tym skończyły się ich atuty w pierw-
szej połowie.
Na drugą częśc podopieczni Piotra Ja-
rosza wyszli uśpieni. Nieoczekiwanie 
Gajowianka przejęła inicjatywę. Raz 
po raz gospodaraze przedzierali się 
w okolice pola karnego Pychowianki. 
Przypomnialy się feralne mecze ze 
Zrywem Facimiech, kiedy toi niemal 
pewne punkty odbierali nam rywale....
Bałagan jaki panował na boisku, przy-
prawiał kibiców „Pycho” o palpitację 
serca. Jeszcze w 48 minucie akcja 
Mrozek-Sukta-Wojas mogła się podo-
bać, lecz później przez dłuższy czas 
miejscowi nadawali ton grze.
W 51 mnicue po główce piłka minęła 
o centymetry bramkę Wojnara, chwilę 
później groźnie było po rzucie wolnym 
Gajowianki. W rewanżu po faulu na 
niezwykle aktywnym Sukcie trochę 

„na wiwat” uderzał Tomasz Piórkow-
ski. 55 minuta przyniosła to, co „wisia-
ło w powietrzu”. Po zamieszaniu na 
naszym przedpolu gospodarze wyko-
nywali korner, niepilnoiwany zawodnik 
miejscowych sprytnie uderzł obok in-
terweniującego Wojnara, kontaktowy 
gol i 1:2 .
W 60 mnucie piłka tak niefortunnie 
skozłowała na nierówności w polu 
karnym, że coponiektórzy widziel ją w 
siatce Pychowianki.
Gospodarze nacierali z impetem, kilka 
razy J.Piórkowski i M.Górecki przery-
wali ich zapędy.
Odpowiedzią Pychowianki były strza-
ły najlepszego tego dnia Sławomira 
Sukty, strzelał, wypracował też dogod-
ną sytuację Wojasowi, jednak ten miał 
zbyt mało miejsca na oddanie strzału.
Decydująca dla losów spotkania była 



TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419
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73 minuta Lewą stroną przedarł się 
Sławomir Sukta i został przewrócony 
w polu karnym. Z jedenastu metrów 
piłkę do siatki po rękach bramkarza 
skierował Krzysztof Marek.
Końcówka meczu, to akcja Mrozek - 
Wojas i szarża Pałacha....
Mecz wygrany, to najważniejsze. Po 
pierwszej dobrej odsłonie w drugiej 
nasi zawodnicy nie zaprezentowali się 
rewelacyjnie. Jednak mimo to potrafili 
odnieść zwycięstwo. Miejmy nadzie-
ję, że kolejne mecze przysporzą nam 
wiele radości. Nowa drużyna buduje 
się w bólach, lecz może przez to bę-
dzie o wiele mocniejsza...

Jak zagrali

Jarosław Wojnar : bezbłednie, dodat-
kowo trzymał nerwy na wodzy....
Mariusz Górecki - miłe zaskoczenie, 
twardy, nieustępliwy, pewny...
Dariusz Pajdzik - do momentu kontuzji 
bez zarzutu...
Sławomir Kawalec - na nietypowej dla 
siebie pozycji- rewelacyjny

Wojciech Borkowski - ostoja defensy-
wy, jak dojdzie do pełni zdrowia będzie 
jeszcze lepiej..
Jerzy Piórkowski - pewny, wygrywał 
pojedynki „jeden na jeden” wykorzy-
stując swą...masę...
Krzysztof Marek - jeden z najlepszych 
„techników” w drużynie, pierwszy gol 
dla „Pycho”....czasami jeszcze zbytnio 
odpuszcza walkę...
Jakub Pałach - 10 minut na boisku, 
ładny rajd, spory potencjał...
Łukasz Górecki - nadspodziewanie 
dobrze w środku pola....
Tomasz Piórkowski - asysta, dobry 
przegląd pola, uniwersalny zawod-
nik...
Sławomir Sukta - najlepszy w tym dniu 
piłkarz...Zadziorny, ofiarny, skutecz-
ny...Był wszędzie, zostawił mnóstwo 
zdowia na boisku...
Marcin Wojas i Piotr Mrozek - kapita-
nowie dwaj.....oboje strzelili po golu, 
oboje aktywni i produktywni....WIdać, 
że rozumieją się na boisku z kadym 
meczem powinno być jeszce lepiej...
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Wywiad - Piotr Mrozek

„Nowy” kapitan...
Jak się czuje nowy ka-
pitan Pychowianki ?

Dziękuję, dobrze, czyli 
po staremu.

Opaska na ręce, to do-
wód zaufania kolegów  
z druzyny ale i wielka 
odpowiedzialność?

W końcu odpowiadam za 
cały zespół. Na szczęś-
cie wszyscy dążymy do 
tego samego celu i o tyle 
będzie mi łatwiej. Mam 
nadzieję, że podołam, zresztą ocenio-
ny zostanę już przed rundą wiosenną.

Przejąłeś „stery” po Marcinie Woja-
sie, jak ocenisz jego kadencję?

I tak rodzą się konflikty :). A na poważ-
nie to Marcin był bardzo dobrym „wo-
dzem”, może jedynie za rzadko nie 
zgadzał się z arbitrami :)

Twoim zdaniem, jakie cechy i obo-
wiązki musi mieć „szef” zespołu ?

Musi być przywódcą, „pociągnąć” dru-
żynę w chwilach gdy gra się nie ukła-
da i przede wszystkim dawać przykład 
walki przez całe spotkanie

Trzeci sezon w Pychowicach, jak 

oceniasz ten czas?

Poza tym nieszczęsnym spadkiem na 
bardzo duży plus. Nowe znajomości, 
wspomnienia i gra w C-klasie przez 
pół rundy meczu ostatniej szansy o 
awans jest bezcenne :)

Czego zabrakło do utrzymania w B-
klasie?

Przede wszystkim konsekwencji w 
grze i gry piłką, za dużo było podań 
„byle dalej” od bramki. Uważam, że 
spadliśmy na własne życzenie, bo 
poza kilkoma meczami, w których 
byliśmy wyraźnie słabsi od drużyn 
przeciwnych, przegrywaliśmy mecze, 
które powinniśmy wygrać, albo zremi-
sować.
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Przed sezonem, zespól został osła-
biony.....teraz trzeba szukać no-
wych ludzi na poszczególne pozy-
cje, dotkęło to i Ciebie...

Faktycznie odeszło kilku czołowych 
graczy, ale są też nowi i dopiero po 
sezonie będziemy mogli powiedzieć 
czy faktycznie się osłabiliśmy. Zresztą 
Jacek i „Kluska” przyszli do nas dopie-
ro na B-klasę, więc o awans będziemy 
walczyć bez Eto’o i Zuzy, ale z Mar-
kiem i Łukaszem oraz z chłopakami, 
którzy wracają z wypożyczenia. W 
ataku czuję się coraz lepiej, wystarczy 
tylko więcej strzelać do siatki, poza 
tym jedyna pozycja, na której nigdy 
nie grałem jest mocno obsadzona 
przez Jarka :)

Jak na boisku i poza nim rozumie 
się nowy ze starym kapitanem???

Pierwszy raz graliśmy razem w ataku 
i wyszło całkiem fajnie, a z meczu na 

mecz powinno być coraz lepiej. Poza 
boiskiem natomiast wszystko jest jak 
najbardziej ok, tyle że Marcin pije inne 
piwo :)

Czym różni się Pychowianka od in-
nych drużyn w których grałeś?

Wszystkim. Atmosforą, klimatem, ki-
bicami i ludźmi którzy się spotykają 
dla jednego celu. Tu nawet boisko jest 
specyficzne, dlatego „Pycho” prowa-
dzi przed resztą.

Plan na zbliżający się sezon ?

Walka o powrót do B klasy

Jakie sytuacje związane z „Pycho” 
utkwiły Ci najbardziej w pamięci, te 
boiskowe i nie tylko.... ????

Przede wszystkim mecz i „po mecz” 
z Jutrzenką oraz „autobus czerwony”. 
Więcej grzechów nie pamiętam :)

Pychowianka - Polonia Kraków 0:3 (0:0)

Zagrali dla 
Mariusza
Pychowianka:Wojnar, Widłak, 
Majewski - Balon, Ł.Górecki, 
M.Górecki, Laurisz, Sukta, 
J.Piórkowski, T.Piórkowski, 
Pajdzik, J.Pałach, Mrozek, Bor-
kowski, Zegarmistrz, K.Marek, 

Wojas, Koszyk, Kasprzycki, 
Musiał, Siarkowski

Towarzyski mecz pomiędzy dwoma 
C-klasowymi rywalami dał zwycięstwo 
Polonii. Wzmocniona dwoma byłymi 
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Wiślakami Bogdanem Sysło i Mateu-
szem Jelonkeim pokonała gospoda-
rzy. Choć patrząc na grę, więcej z niej 
mieli gospodarze. Jednak raził brak 
skuteczności. Tych było co niemiara. 
Nie wynik a cel liczył się w tym spotka-
niu. Dzięki zaangażowaniu zawodni-
kow obu zespołów jak i Kibiców udało 
się uzbierać dla Mariusza Rokickiego 
kwotę 960 zł 60 gr !!!!.
Oto co powiedział po meczu Mariusz 
Rokicki:

„Witajcie kochani

Jestem przejęty tym meczem i tym 
co za Waszą sprawą dzieje się wokół 
mnie, daliscie mi mnóstwo radości i 
życia tak odpowiednie słowo chce 
mi się żyć. Bo wystarczy trochę chę-

ci i ktoś a w tym przypadku ja mam 
uśmiech. PREZESIE SIARA TY I PY-
CHOWIANKA SPRAWILIŚCIE ZE 
KIBIC Z DALEKA MA NA SWOJEJ 
TWARZY UŚMIECH ŻYCIA! DZIĘKU-
JE TEŻ WSZYSTKIM KIBICOM I PIŁ-
KARZOM OBU KLUBÓW. ( a tak na 
marginesie kolejny mecz wygrać bo 
jak nie to pojade do Was i czerwone 
kartki wlepie:-) Wszystkim Wam dzię-
kuje”

CÓŻ...WARTO BYŁO ZAGRAĆ, PO-
WODZENIA MARIUSZ !
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Jak się czuje „stary” kapitan Py-
chowianki ?

Doskonale. Nowy sezon, nowe wy-
zwania, nowe cele.
 
Opaska na ręce, to dowód zaufania 
kolegów z drużyny, ale i wielka od-
powiedzialność, nosiłeś 
ją aż 4 sezony......?

Tak było. Pamiętam jak na pierwszym 
treningu Pychowianki prowadzonym 
przez Pana Wacka Jasieniaka zosta-
łem wybrany przez kolegów z drużyny 
do pełnienia tej funkcji. Kolejne me-
cze, rundy, sezony upływały, a opaska 
cały czas pozostawała 
na mojej ręce. 
 
Stery po Tobie prze-
jął przynajmniej na 
najbliższą rundę Piotr 
Mrozek, co sądzisz o 
tej kandydaturze?

Z całą sympatią do ca-
łej reszty kandydatów 
to Piotrek był jedyną 
osobą, która zasłuży-
ła na to wyróżnienie( 
Poza mną oczywiście 
;-)  ).
 
Co byś mu podpowiedział????
 
Wydaje mi się, że nic nie musze mu 

podpowiadać, gdyż wystarczająco 
długo gra w tym klubie, zna wszyst-
kich zawodników oraz realia panujące 
na boiskach „B” i „C” KLASOWYCH.
 
 Czego zabrakło do utrzymania w 
B-Klasie?
 
Przede wszystkim ogrania, „boisko-
wego cwaniactwa”, umiejętności, 
odpowiedniej mobilizacji oraz konse-
kwencji.

Przed sezonem, zespól został osła-
biony.....teraz trzeba szukać nowych 
ludzi na poszczególne pozycje. Jak 
do tego podchodzisz ??

Mamy dość liczna kadrę i wierze, 
ze uda się zbudować drużynę z 
tych zawodników, którym zależy na 

Wywiad - Marcin Wojas

...i „stary” kapitan



Tel: +48 12 256 99 80
+48 12 256 99 82
+48 12 276 73 56

Fax: +48 12 256 99 81
Kom: 0 602 651 335

HURTOWNIA DROBIU MIĘSA I WĘDLIN
Skawina ul. Lipowa 4

Zapraszamy:
Pn – So 6:00 – 15:00

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę
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szybkim powrocie Pychowianki w 
szeregi „B” KLASY
 
 „Kapitanowie dwaj” (wszak jesteś 
zastępcom Piotrka...) w napadzie, 
co o tym sądzisz?

To miało być próbne zestawienie na 
pierwszy mecz. Podobno wygląda-
ło to całkiem nieźle (strzeliliśmy z 
Piotrkiem po jednej bramce) i być 
może dostaniemy kolejną szanse 
już w najbliższym meczu.
Czasu na przygotowanie do sezonu 
nie było zbyt dużo i teraz musimy 
testować różne warianty podczas 
trwania sezonu.
 
Jak na boisku i poza nim rozumie 
się  stary z nowym kapitanem???

W mojej ocenie bardzo dobrze. 
Znamy się już trochę i na co dzień 
jesteśmy kolegami.
  
Plan na zbliżający się sezon ?

Zespołowy to zbudować drużynę, 
która zasłużenie awansuje do „B” 
KLASY i będzie w stanie grać tam 
jak równy z równym.
Indywidualnie chciałbym prezento-
wać stabilny i wysoki poziom gry, 
 
Jakie sytuacje związane z „Pycho” 
utkwiły Ci najbardziej w pamięci, te 
boiskowe i nie tylko.... ????

Sporo tego było. Na pewno pamięt-
nym wydarzeniem była pierwsza 
strzelona przeze mnie bramka po 
reaktywacji klubu ( Inauguracyj-
ny mecz w Ochodzy ). Wygrana 
ze Sparta Przeginia Duchowna 7:5 
(Przegrywaliśmy już 5:3 )
Co do sytuacji poza boiskowych 
mile wracam pamięcią do ostat-
niego „Pycho-Sylwestra” w Klubie 
Osiedlowym. (KBTW)


