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TABELA

Jak burza!
Powiśle - Pychowianka 0:4 (0:0)

Pogrom
Tak można określić to co dzieje się 
w tej rundzie.... I nasi ulubieńcy bez 
straty punktów współliderują w tabeli 
i ulewne deszcze pokrzyżowały har-
monogram rozgrywek. W związku 
z tym, mecz z także niepokonanym 
Bratniakiem Kraków, zamiast przejść 
do historii, odbędzie się na zakończe-
nie rundy jesiennej, tj. 28 pażdziernika 
o godzinie 11.00 na boisku w Mydlni-
kach.
Starata czołowych zawodników przed 
tym sezonem, okazała się wielkim 
bodźcem dla pozostałych piłarzy. Fe-
nomenalną skutecznością popisuje 
się Piotr Mrozek a wtóruje mu Marcin 
Wojas. Jednak najważniejszy mecz z 
Bratniakiem dopiero przed nami.
Rywalem w dniu dzisiejszym jest ze-

spół Bronowickiego Kraków. Rywal 
nam dobrze znany, juz kilkakrotnie 
mieliśmy okazję mierzyć się z tą dru-
żyną. W sezonie 2004/2005 na włas-
nym boisku ulegliśmy 1:3 a w rewanżu 
0:2. Sezon  2005/200 .Zwycięstwo na 
boisku rywali 6:2 oraz porażka przy 
Tynieckiej 0:2. Obecnie Bronowicki 
plasuje się w środkowej części tabeli. 
W 5 meczach zgromadził 6 punktów.
Oby dziś nie powiększył swego dorob-
ku punktowego.....
Ostatni mecz Pychowianki z Gromem 
Kraków przyniósł naszym ulubieńcom 
komplet punktów. Na meczu tym goś-
ciliśmy sympatyków Pychowianki z 
odległego Białegostoku i Libiąża.....
Dziękujemy za doping i wsparcie.
 

 Nazwa              Mecze    Punkty Z. R. P.     Bramki

1 Bratniak Kraków  6 15 5 0 1 38-9
2 Pychowianka Kraków  5 15 5 0 0 18-4
3 PKS Porta Kraków  5 12 4 0 1 15-8
4 Gajowianka II Gaj  6 7 2 1 3 13-24
5 Bronowicki Kraków 5 6 2 0 3 14-17
6 Powiśle Ochodza  5 6 2 0 3 9-13
7 Salwa Kraków   6 4 1 1 4 13-22
8 Polonia Kraków   5 3 1 0 4 7-17
9 Grom Kraków   5 3 1 0 4 5-19

Bramki:
0:1 M.Pałach 54 min
0:2 Wojas 65 min
0:3 Patnaik 69 min
0:4 Wojas 78 min

Pychowianka: Wojnar - Gó-
ral, Borkowski, Zegarmistrz 
(80 min Musiał ), J.Piórkowski 
(55 min Ł.Górecki) - Sukta, 
M.Pałach (77 min Koszyk), 
T.Piórkowski, K.Marek (60 min 
Patnaik) - Wojas, Mrozek

Żółte kartaki: M.Pałach, Mrozek
Widzów: ok 60 w tym 20 z Pychowic

W wyjazdowym spotkaniu Pychowian-
ka pokonała Powiśle Ochodza 4-0. 
Dwa gole zdobył Marcin Wojas a po 
jednym Marek Pałach oraz Oskar Pat-
naik.
O pierwszej połowie tego meczu, 
chciałoby się jak najszybciej zapo-
mnieć....Pychowianka grała poraża-
jąco nieporadnie, bez jakiegokolwiek 
pomysłu. Częste straty piłki, niecelne 
podania,wybijanie na oślep, tym ra-
czyli nas podopieczni Piotra Jarosza. 
Powiśle uzyskało sporą przewagę i 
tylko dobra postawa Jarosława Woj-
nara pozwoliła zachować czyste konto 
gościom.
Już w 2 -giej minucie napastnik Powi-
śla, po prostopadłym podaniu z dru-
giej linii znalał się sam na sam z Woj-
narem, jednak „Jaro” był górą.

Gospodarze atakowali nadal w 7-mej 
minucie odnotowliśmy gróźny strzał z 
dystansu, chwilę później nieciekawie 
było po rzucie rożnym dla miejsco-
wych. Pierwsze ataki Pychowianki to 
głowka Zegarmistrza po rzucie roż-
nym w 9-tej minucie oraz strzał Sukty 
z dystansu chwilę później.
Szczęścia próbowali równiez Mrozek ( 
podający - Zegarmistrz, oraz z daleka 
Wojas.
Kolejny kwarans przyniósł panowanie 
gospodarzy...Pychowianka niewiele 
miała do powiedzenia w tym okresie 
gry...Do kuriozalnej sytuacji doszło w 
33 -ej minucie meczu, kiedy to zagi-
nęły dwie futbolówki i upłynęła dłuż-
sza chwila, nim piłakrze dostali je na 
powrót by móc kontynuować walkę na 
boisku...
Piłkę posiadło Powiśle, konstruowało 
raz po raz akcje, na które „Pycho” od-
powiedziało strzałami T.Piórkowskiego 
i Sukty ( obok Wojnara jedyna jasna 
postać tej cześci gry ).
Golkiper Pychowianki pokazał swój 
kunszt w 43 minucie, kiedy to wybronił 
instynktownie strzał z najbliższej odle-
głości...
Na tym emocje w pierwszej odsłonie 
się skończyły.
Początek drugiej części dał wielkie 
zamieszanie w naszym polu karnym. 
Znów ‘Jaro” jakimś cudem wygrał po-
jedynek z rywalem, zachowując czy-
ste konto.
Za chwilę na naszą bramkę Powiśle 
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Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

uderzało z wolnego, jednak piękny 
strzał nie trafił do celu.
Gdy wydawało się,że miejscowi w 
końcu trafią do siatki w ogromnym za-
mieszaniu podbramkowym strzał To-
masza Piórkowskiego dobił Marek Pa-
łach. 54 minuta i 1:0 dla Pychowianki. 
Prowadzenie niezbyt zasłużone, ale 
jednak...
Pokrzepieni prowadzeniem goście 
śmielej ruszyli do przodu. Znów pró-
bował strzelć T.Piórkowski, za chwilę 
pięknie zwiódł defensorów Sławomir 
Sukta, lecz w pojedynku „sam na sam” 
górą był bramkarz Ochodzy.
Riposta graczy z Tynieckiej była na-
tychmiastowa...w 65 minucie prosto 
z rzutu rożnego do siatki trafił Marcin 
Wojas !!!....Strzał- marzenie byłego 
kapitana Pychowianki. Dla takich bra-
mek warto przychodzić na mecze piłki 
nożnej....Wynik lepszy niż gra, chcia-
oby się powiedziec...Ale to co nie uda-
wało się w pierwszej odsłonie w dru-
giej zaczęło wychodzić...W 67 minucie 
pięknie dośrodkował M.Palach a bliski 
szczęścia był ponownie Wojas.
Ten sam zawodnik groźnie kropnął z 
dystansu a była to 69 minuta...

Kolejny gol wisiał w powietrzu. 73 
minuta rozstrzygnęłą losy spotkania, 
wtedy to Oskar Patnaik w zamiesza-
niu podbramkowym ulokował piłkę w 
siatce i było już 3:0 .
Goście chwycili „wiatr w żagle”...
Na bramkę Powiśla sunęły ataki....
Szczęścia próbowali: Koszyk, Sukta, 
Ł.Górecki czy z dystansu Patnaik.
Gospodaraze odpowiedzieli jedynie 
uderzeniem w 78 minucie.
W 78 minucioe wynik maeczu na 4:0 
ustalił Marcin Wojas. Po podnaiu Pio-
tra Mrozka spoojnie przyjąl piłke i po-
konał bezradnego golkipera z Ocho-
dzy.
Końcówka meczu, to kolejne próby 
„Pycho”. Aktywnie poczynał sobie 
Tomasz Piórkowski, na hat - trick po-
lował Wojas, lecz wynik nie uległ już 
zmianie...
Mecz o dwóch diametralnie różnych 
połowach. Pierwsza - beznadziejna, 
druga na dobrym poziomie w wykona-
niu Pychowianki. Na Powiśle to star-
czyło, jednak w kolejnych meczach 
może być to za mało, wszak grać na-
leży 90 minut plus tyle ile doliczy ar-
biter...

Grom - Pychowianka 1:4 (1:4)

Rzeź niewiniątek
Bramki:
0:1 Mrozek
0:2 Mrozek
1:2 Gospodarze
1:3 Mrozek
1:4 Samobójcza

Pychowianka: Wojnar - Góral 
(53 min Patnaik), Borkowski, 
Ł.Górecki, J.Piórkowski (62 min 
Musiał) - Sukta, T.Piórkowski 
(70 min Koszyk), Zegarmistrz, 
Marek - Wojas, Mrozek (76 min 
J.Pałach)

Żółte kartaki: brak
Widzów: 40 (30 z Pychowic)

Z niesamowitym impetem rozpoczęli 
dzisiejsze spotkanie zawodnicy Py-
chowianki. Pierwszy gwizdek sędzie-
go. Grom rozpoczyna, ale zaraz traci 
piłkę. Futbolówka trafia pod nogi Mar-
cina Wojasa znajdującego się nieco 
z prawej strony boiska, zaraz za po-
łową. Ten nie zastanawiając się dłu-
go popisuje się znakomitą „wrzutką” 
nad głowami obrońców gospodarzy, 
wprost pod nogi wybiegającego na 
pozycję Piotra Mrozka. Kapitan Pycho 
przyjmuje piłkę za szesnastką i z zim-
ną krwią strzela w długi róg, nie dając 
szans bramkarzowi. Euforia wśród za-
wodników była ogromna. W 24 sekun-
dzie spotkania prowadzić 0:1 to prze-
cież nie lada wyczyn. Zmotywowani 
gracze z Tynieckiej, nie zamierzali na 
tym poprzestać i dalej stanowczo i z 

werwą atakowali. Grom zaskoczony 
całkowicie oddał pole gry przyjezd-
nym. 3 minuta, kolejna akcja Pycho-
wianki. Wojas wyprowadza kontrę, 
przerzuca piłkę do nadbiegającego 
Marka, który stara się ją przyjąć. Fut-
bolówka jednak odbija się od jego nóg 
i ląduje w okolicach piątego metra. Do-
pada do niej Mrozek i z ostrego konta 
mocnym strzałem po ziemi „pakuje” 
piłkę do siatki. Kolejny raz szał radość 
nie ma końca. Po tak imponującym 
początku wydawać by się mogło, że 
Pychowianka „zmiażdży” Grom - jed-
nak tak się nie stało. Po utracie dru-
giej bramki gospodarze rozpoczęli już 
bardziej rozważnie, zaczęli wymieniać 
podania i to przyniosło efekt. Gra się 
wyrównała. Obydwie drużyny raz po 
raz przeprowadzały akcję pod bramką 
przeciwnika. Pychowianka większość 
z nich przeprowadzała lewym skrzyd-
łem wykorzystując szybkość Krzysz-
tofa Marka, który następnie centrował 
piłkę w pole karne, gdzie czyhali na 
nią napastnicy. Grom natomiast bar-
dzo groźne atakował środkiem boiska. 
Wykorzystując lukę powstającą mię-
dzy formacją obrony i pomocy przy-
jezdnych mógł swobodnie wymieniać 
podania przed szesnastką. Gospoda-
rze stopniowo przejmowali inicjatywę. 
Najgroźniejsze były prostopadłe poda-
nia ze środka. Zawodnicy, do których 
były adresowane co chwilę zagrażali 
bramce Wojnara. Jaro dzielnie wycho-
dził z opresji, do czasu kiedy gracz go-
spodarzy dostał piłkę na trzydziestym 
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+48 12 256 99 82
+48 12 276 73 56
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HURTOWNIA DROBIU MIĘSA I WĘDLIN
Skawina ul. Lipowa 4

Zapraszamy:
Pn – So 6:00 – 15:00

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę

metrze, minął dwóch obrońców Pycho 
i zdobył bramkę kontaktową. Goście, 
którzy zdaje się za szybko uwierzyli 
w łatwe trzy punkty mądrze uspoko-
ili grę, poukładali obronę i ruszyli do 
ataku. Teraz to oni przejęli inicjatywę. 
Przeprowadzili kilka składnych akcji. 
Jedna z nich zakończyła się bramką. 
Po raz kolejny podaje Wojas, a egze-
kutorem zostaje Mrozek. Ze stoickim 
spokojem i precyzją chirurga uderza 
piłkę w długi róg bramki i tym samym 
popisuje się w dzisiejszym spotka-
niu hat-trickiem. Kiedy wydawało się, 
że taki rezultat utrzyma się do prze-
rwy, podanie adresowane do Krzyś-
ka Marka przejmuje obrońca Gromu 
i tak niefortunnie podaje do swojego 
bramkarza, że piłka wpada do bram-
ki. Wynik 1:4 to spora zaliczka przed 
drugą połową, ale przede wszystkim 
uciecha dla kibiców. W tej odsłonie 
gry mogło paść jednak jeszcze więcej 
goli. Zawodnik Gromu trafił w słupek, 
a piłka niemalże po linii bramkowej 
przetoczyła się wzdłuż bramki, po 
czym została wybita przez obrońców. 
Piątą bramkę dla Pycho głową zdobył 

Jacek Zegarmistrz, ale arbiter uznał, 
że był spalony.
Po przerwie sposób gry gości nieco 
się zmienił. W odróżnieniu od akcji 
przeprowadzanych w pierwszej poło-
wie, charakteryzujących się dwoma, 
trzema długimi podaniami oraz rajda-
mi zawodników skrzydłami , gracze 
Pycho próbowali konstruować akcję. 
Zaczynali od wymiany kilku podań na 
swojej połowie, po czym podchodzili 
równomiernie formacjami pod bram-
kę przeciwnika. Przynajmniej w teorii 
tak to miało wyglądać. Można powie-
dzieć, że początkowo taką koncepcję 
gry udawało się realizować, ale im 
było bliżej końca spotkania tym bar-
dziej chaotycznie to wyglądało. Może 
zawodnicy Pychowianki opadli z sił, 
może oszczędzali się przed kolejnym 
spotkaniem, a może to wprowadze-
nie między 50 a 75 minutą wszystkich 
czterech rezerwowych spowodowało, 
że tempo spotkania ”siadło”. Przy-
jezdni z drużyny atakującej zmieniła 
się w broniącą do tego stopnia, że w 
ostatnich 15 min Grom uzyskał zde-
cydowaną przewagę. Co prawda Py-

chowianka kilkakrotnie groźnie kon-
trowała. Jednak w sytuacjach sam na 
sam nie popisali się Wojas, J.Pałach, 
T.Piórkowski oraz Sukta. Mimo, że w 
drugiej połowie obydwie drużyny oka-

zji do zdobycia bramek miały sporo, 
to ani jeden ani drugi zespół ich nie 
wykorzystał, a rezultat sprzed przerwy 
nie uległ zmianie.

Wywiad

„Demon” czyli 
fanklub Białystok
Kibice Pychowianki spoza Krakowa... 
czyli nasze Fan Cluby;) Sława i czar 
Pychowianki sięgo daleko poza granice  
Krakowa... 
Nie dziwi więc, że Kibi-
ców „Pycho” ma i w odległym  
o niemal 600 km Białymstoku.  
Onegdaj pisaliśmy o niejakim „Zaku” 
teraz kolej na „Demona” czyli Marcina  
kibica Jagiellonii i....Pychowianki. 

Skąd dowiedziałeś się 
o istnieniu takiego  
Klubu jak Pychowianka?
O istnieniu Pychowianki dowiedzia-
łem sie od kibiców Wisły Kraków Ze-
gara i Siary. Pewnego wieczoru za-
witali oni odwiedzić swoich braci do 
Białegostoku, poimprezować i miło 
spędzić czas. Wspominali, że reak-
tywowali Pychowiankę Kraków po 
wielu latach jej nieobecności na ma-
pie piłkarskiej. I tak to poszło, kręci 
się dalej i mam nadzieję że zostanie.  

Twój pierwszy kontakt z Py-
chowianką, gdzie i kiedy??? 
Pamiętasz ??? 
Nie pierwszy mecz Pychowian-

ki wybrałem się do Kobierzyna 2 
lata temu. Było swietnie. To był se-
zon w którym Pycho awansowała 
do B-klasy. Po meczu była impreza 
gdzie miałem okazje poznać wszyst-
kich piłkarzy i kierownictwo klubu.  

Wasza sławna „białosto-
cka gościnność” szero-
kim echem odbija się po  
Polsce. Mogli jej zaznać rów-
nież osobnicy związani z  
Pychowianką.... 
Oj mogli mogli. Mam nadzieję, ze miło 
wspominają te wizyty i zostaną one w ich 
pamięci. Poza tym życzyłbym sobnie i 
wam, aby nie były one ostatnimi. Wie-
rzę, ze to dopiero początek wspólnych 
meczy i imprez.. Kibice Pychowianki 
są mile widziani w Białymstoku i mogą 
liczyć na naszą gościnność zawsze.  

Pomimo iż dzielą nas set-
ki kilometrów, chęt-
nie przyjeżdzasz do nas.  
Co Cię tu „ciągnie” ? 
Po pierwsze ludzie. Wspaniali bracia 
z Krakowa, z którymi świetnie się spę-
dza czas, nie tylko imprezując;) PO 
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drugie atmosfera? odpowiedzcie mi 
na pytanie ile druzyn w Polsce w C- 
klasie ma wiernych kibiców, jeżdzą-
cych na wyjazdy, wspomagających 
kibiców swoim dopingiem. Rodzinna 
atmosfera klubu i miasta przyciąga jak 
magnez. Po 3 prezes... to jest gość!!!  

Również Twój Brat Maciek „zara-
ził” się jak widać Pychowianką.  
Pierwszy mecz „biało-niebie-
skich” za nim... 
Tak to prawda. Kibicował Pychowiance 
od dawna, ale dopiero teraz miał okazję 
wspierać druzynę osobiście. Bardzo 
mu się podobało i jest pod wrażeniem:)  

Sam czynnie uprawiasz sport. 
Trenujesz, opowiedz gdzie? 
Może lepiej powiedzieć, że bawię się 
w trenowanie:) Gram w amatorskiej 
drużynie Termoenergia Białystok. 

Uważam, ze nasza drużyna prezen-
tuje wyższy poziom od Pychowian-
ki. Mamy kilku zawodników z prze-
szłością ligową, może nie pierwszo 
ale wyższą niż A-Klasa. Trenujemy 
na sztuczje murawie przy oświetleni.
Jesteśmy taką Wisłą wsród drużyn 
amatorkich na Podlasiu. Trzeba do-
dać, iż w naszym regionie nie ma tak 
rozbudowanych najniższych ligi i to 
jest powodem naszego amatorstwa. 
Poza tym drużyny amatorskie mają 
lepsze warunki i boiska od A czy B-
klasowych, no i nie trzeba jeżdzić po 
wioskach. Poza tym jestem członkiem 
AZS-u gdzie też gram w piłkę. Na 
marginesie, 3 lata temu byliśmy na 
MIstrzostwach Polski uczelni akade-
mickich.. w Krakowie i było świetnie:)  

Jesteś nie tylko Kibicem Py-
chowianki. Brałeś udział w jej  

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

„DOMEB”
Paweł Prochal, Ewa Prochal

Materiały budowlane: wapno, cement, farby
Systemy dociepleń
Artykuły metalowe

Więźby, pokrycia dachowe, tarcice
Folie i systemy rynnowe

Chemia budowlana, narzędzia
Ziemia ogrodnicza

KRAKÓW ul. Tyniecka 169 (Kostrze)

tel. (0-12) 267-53-03

treningach i w meczu z Kibica-
mi.... 
To była raczej zabawa.. ale piłka noż-
na jest zabawą.Trzeba z niej czerpać 
tyle radości ile się tylko da. Zawsze jak 
mnie, ktoś zaprasza do gry to z chęcią 
się zgadam na takie  spędzanie czasu.  

Czy Białystok to już Fan Club 
Pychowianki.Ty, Twój Brat, 
„Zaku”, Seweryn, „Morek” -
człowiek z Białegostoku któ-
ry nawet grał w Pychowiance, 
„Dyzio” - to poważny wschodni 
kibicowski zaciąg ? 
Dodałbym do tego „Betkę” i kilka 
osob, ktore słyszały o waszym klubie 
i pomagały w pewnej akcji charyta-
tywnej. Jestem pewien, ze jesteśmy 
największym waszym fan clubem 
choć najdalej mamy na wasze mecze.  

Gdybyś miał w kilku słowach  
scharakteryzować Pychowian-
kę, co o niej powiesz ? 
Nie wiem czy mogę cos powiedzieć bo 
Wanda „nie śpi”:)) najkróecej  będzie 
jak napiszę „ Bo mecze. melanże to 
wspólna jest sprawa”!! Poztywny dziel-
nicowy klub z mega fajnymi ludzmi.  

Jesteś również Kibi-
cem pilkarskim. Co po-
wiesz o swoim ukochanym  
Klubie - Jagielloni ? 
O naszych kibicach mówią ich opra-
wy, nasze wyjazdy i atmosfera na sta-
dionie. odpowiem krótko. :Jagielloń-
ski Styl”. Z resztą co ja będę mówił, 
zapytajcie Prezesa, Zegara,Litwina 
Szejka, Wojasa i jeszcze paru osob 
z Pychowic.. z resztą KMWTW:)))  

Co podpowiedziałbyśtrenerowi
Jaroszowi, gdybyś był jego 
asystentem w Pychowiance ? 
Po pierwsze zadziwnia mnie tro-
chę rotacja pozycjami w drużynie. 
Marcin Wojas z Ostatniego obrońcy 
stał się napastnikiem, Pio z pomoc-
nika stał się napastnikiem. Jestem 
też zawiedziony iż drużyna pozbyła 
się polskiego Didy- Dawida Litwina 
co jest ogromnym osłabieniem oraz 
popularnego Zuzy, który ciągle ma 
Pycho w sercu:)) Poza tym drużyna 
w końcowych fazach meczu gra w 
„dwa ognie” praktycznie bez wracają-
cych na swoje pozycje pomocników.  
Dla trenera zacytowałbym Adama 
Nawałkę” Praca, praca, praca... i od-
powiedni mikrocykl.. to daje efekty”:)  

Jak oceniasz Pychowice - klub, 
okolice, mieszkańców 
Pychowice są bardzo przyjaznym 
miejscem w Krakowie.Miesz-
kańców można im pozazdrościć. 
Szczególnie chciałbym pozdrowić 

� �



Kamila- Fana Pasów:)) oraz Wan-
dę- szefową miejscowej bojówki.  
Na poważnie to zawsze z miłą chę-
cią wracam do Pychowic i ich miesz-
kańców i z dobrymi wspomnienia-
mi sentymentem je opuszczam.  

Wymień kilka rzeczy kojarzą-
cych Ci się z Pychowicami: 
Pub u Szeryfa- gdzie zawsze jest 
dobry bigosik i miło się biesiaduje. 
Przystanek w Pychowicach, gdzie 
zawsze konczą się moje wyprawy, i 
na którym się świetnie rozmawia z 
innymi. Jest jeszcze kilka rzeczy ale 

nie sposób wszystkiego wymienić.  

Zapraszamy jeszcze 
częściej do nas....Rów-
nież zapowiadamy swe  
eskapady w „jagiellońskie te-
reny” 
Zapraszam serdecznie. Bądzcie pew-
nie, ze ugościmy was najlepiej jak 
umiemy. Jesteście u nas mile widzia-
nymi gośćmi.  Choć patrząc na ilośc 
i częstość waszych wypraw to oba-
wiam się, ze szybko tu nie zawitacie:)) 
Obym się mylił... 

Oprócz Białegostoku, fani Pychowian-
ki mieszkają również nieco bliżej, w Li-
biążu. Odwiedza nas często osobnik, 
szerzej znany jako „Wienek:.

Skąd dowiedziałeś się o istnie-
niu takiego Klubu jak Pycho-
wianka ?
O istnieniu takiego klubu jak Pycho-
wianka dowiedziałem się od  Prezesa 
tegoż klubu, jak się potem okazało 
takiego „człowieka orkiestry” którego 
to poznałem o dziwo przez kibica bia-
łostockiej Jagiellonii, który z kolei po-
chodzi z Hajnówki, dość pokrętne zna-
jomości, a wszystko przez krakowską 
Wisłę, której jak się okazało, wszyscy 
wspólnie kibicujemy.

Twój pierwszy kontakt z Py-

chowianką, gdzie i kiedy??? 
Pamiętasz ???
Moja pamięć jest dość zawodna, ale 
akurat ten meczyk pamiętam bardzo 
dobrze, no i wydarzenia po meczowe 
w pewnej wiadomej knajpce, gdzie 
głównym bohaterem został nasz 
wspólny teraz przyjaciel Krzysiu z 
Borku, korzystając z okazji chciałem 
Go serdecznie pozdrowić, szacunek 
dla niego, a meczyk oczywiście był z 
Bronowickim 30 kwietnia 2006 roku. 

Dość często pojawiasz się na 
naszych meczach, co Cię tu 
sprowadza ?
No właśnie co mnie tu sprowadza...
fajni ludzie z którymi „można konie 
kraść” i nie tylko...

Wywiad

„Wienek” czyli 
fanklub Libiąż

‘Wienek”- człowiek 
wielkiego serca.....
N i e j e d n o k r o t n i e 
uczestniczyłeś w 
akcjach charytatyw-
nych Pychowianki. 
Pomagałeś czy to w 
naszych zbiórkach 
pieniedzy dla osób 
potrzebujących, od-
dawałeś krew wraz 
z kibicami i zawod-
nikami „Pycho”...Wi-
dać wrażliwy czło-
wiek z Ciebie ?
Czy to jakaś szczególna wrażliwość, 
chyba każdy człowiek w miarę roz-
garnięty i normalny odznacza się taka 
samą, nie sądzę, żebym się wyróżniał 
na tle innych, po prostu trzeba sobie 
pomagać...w myśl złotej zasady, któ-
ra w Pychowicach jest dobrze znana 
„Człowiek jest tyle wart, ile może dać 
innym”.

Czy możemy mówić o Fan Clu-
bie LIbiąż ???. Wszak na me-
czach naszych ulubieńców po-
jawiało się więcej osób z „Liba-
nu” ?
(Śmiech) to taka transakcja wiązana, 
ja zostałem zarażony Pychowianką, i 
teraz zarażam kolejne osoby z mojego 
otoczenia, oczywiście w miarę wolne-
go czasu o który w dzisiejszych cza-
sach niezmiernie ciężko...

Jak postrzegasz Pychowiankę, 
jako osoba z poza naszych oko-
lic ?
Gratulacje dla osób zaangażowanych 
w reaktywacje klubu, zawodników i ki-
biców, wszystkie te osoby sprawiają, 

że Pychowianka „utrzymuje się na po-
wierzchni” odnosząc sukcesy i poraż-
ki, trwa nadal, oby jak najdłużej, „do 
końca świata i jeden dzień dłużej...”

Gdybyś miał w kilku słowach 
scharakteryzować Pychowian-
kę, co o niej powiesz ?
Wielki, mały klub...

Jesteś również Kibicem pilkar-
skim. Chodzisz na mecze, jeź-
dzisz na wyjazdy. Twoja posta-
wa pokazuje, ze Kibice są nor-
malnymi ludźmi a nie jak chce 
pokazać telewizja bandytami i 
rozbójnikami....
Jak w każdym stadzie, zdarzają się 
czarne owce, które wystawiają nega-
tywną opinię całości, trzeba starać się 
to zmienić, chociaż nie jest to łatwe 
zadanie i tak do końca chyba niezbyt 
możliwe, niestety! A media w pogoni 
za sensacją uwydatniają wszystkie 
ciemne strony światka kibicowskiego, 
przecież nikogo nie zainteresuje nor-
malność, kto był chciał to oglądać lub 
czytać.
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PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
	 	 						TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, UL.JEMIOŁOWA 5 Telefon : 267-25-63
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!

Polska piłka nożna...czego jej 
brakuje, by piąć się do góry ?
Trudnej i czasochłonnej pracy od 
podstaw, prowadzonej na zdrowych 
zasadach, nie jesteśmy Brazylią, czy 
Argentyną, talenty u nas nie wyra-
stają jak grzyby po deszczu, dlatego 
trzeba umiejętnie prowadzić młodych, 
zdolnych piłkarzy i przede wszystkim 
starać się ich nie zniechęcać do upra-
wiania piłki nożnej, czy też w ogóle 
sportu. No i nasza słynna szkoła tre-
nerska, czy ona istniej naprawdę, czy 
to tylko mit...w kontekście naszego 
narodowego teamu, który pod wodzą 
zagranicznego trenera ma ogromną 
szansę awansu po raz pierwszy w hi-
storii do ME, oby to się stało! 

Co podpowiedziałbyś trenero-
wi Jaroszowi, gdybyś był jego 
asystentem w Pychowiance ?
Hm...trudno mi coś podpowiadać, bo 
asystentem nie jestem, na szczęście 
:) a trener odznacza się pełnym pro-
fesjonalizmem i doskonale wie jak ma 
optymalnie poustawiać drużynę, żeby 
gra przynosiła wymierne korzyści. 
Może jedynie prośba o częstsze wy-
stawianie do składu Jakuba P. o wiele 

ciekawiej wtedy na murawie a i na try-
bunach też ;) chłopak się marnuje na 
ławce i widać, że pali się do gry :)
No i może by tak wybrać się np. na 
Podlasie w poszukiwaniu młodych ta-
lentów, prezes klubu ciągle w tamte 
tereny się zapuszcza, to może „byście 
kogoś złowili...” (żart)

Wrosłeś w pejzaż Pychowic, 
masz tu znajomych, przyjaciół, 
jesteś osobą lubianą. Wspólne 
wakacje, przygody. Co powiesz 
o naszym uroczym osiedlu i 
jego mieszkańcach ?
To właśnie mieszkańcy w najwięk-
szym stopniu kreują i dają świadectwo 
o swoim miejscu zamieszkania, dlate-
go Wasze osiedle jest urocze...  
 
Wierzysz w awans Pycho do B-
klasy ?
Biorąc pod uwagę dotychczasowe wy-
niki i postawę drużyny, uważam to za 
jak najbardziej realne.

Jeżeli dojdzie do palnowanego 
sparingu Pychowinka - Janina 
Libiąż, komu będziesz kibico-
wał ?
Niech wygra lepszy... :)
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