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WYWIAD

do trzech razy 
sztuka...

3 mecz, 3 gole,
3 pierwsze punkty...



Stare złe nawyki...
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TABELA
 
 Nazwa           Mecze  Punkty Z. R. P.      Bramki
1 Victoria Kobierzyn  3 9 3 0 0 8-3
2 KS Tyniec   3 7 2 1 0         10-4
3	 Iskra	Krzęcin		 	 3	 7	 2	 1	 0											4-2
4	 Płomień	Kostrze		 3	 6	 2	 0	 1	 9-6
5	 Rzozovia	Rzozów		 3	 6	 2	 0	 1									10-8
6	 Gajowianka	Gaj		 3	 5	 1	 2	 0									10-8
7 Borkowianka     3 4 1 1 1 7-7
8	 Pychowianka	Kraków		3	 3	 1	 0	 2	 4-6
9 Trzebol Wielkie Drogi  3 2 0 2 1 7-9
10	 Zryw	Facimiech		 3	 1	 0	 1	 2	 4-6
11	 Piast	II	Wołowice		 3	 0	 0	 0	 3	 3-7
12 TKKF Kliny Kraków  3 0 0 0 3 7-17

Wreszcie, po trzech kolejkach, drużyna 
Pychowianki zdobyła swoje pierwsze 
punkty, dzięki czemu, przynajmniej 
przez ten jeden tydzień nie będzie-
my musieli tak nisko schylać gło-
wy chcąc odszukać naszą drużynę  
w tabeli, co od dwóch tygodni nie tyl-
ko przyprawiało nas o ból kręgosłupa, 
ale również powodowało wątpliwości, 
czy mimo uzyskania mistrza C-klasy  
i wielkiej chęci zrewanżowania się za 
bolesny spadek staliśmy się drużyną 
dojrzalszą i lepiej poukładaną niż ta, 
która podczas swojej pierwszej przy-
gody w B-klasie potrafiła nawet z trzy 
bramkowej przewagi nad przeciwni-
kiem doprowadzić do remisu (4:4 ze 
Zrywem przyp. red.), a w sytuacjach 
walki o wszystko, robić wszystko żeby 
tej walki nie wygrać (porażka 3:1  
z Borkiem Szlacheckim mimo prowa-
dzenia 1:0 i w efekcie spadek). Ostatni 
mecz  mimo, że zwycięski, powodów do 
rozwiania tych wątpliwości nam nie dał. 

Charakterystyczne dla Pychowianki 
końcówki, w których nawet przewa-
ga trzema bramkami nie jest dla nas 
gwarancją zwycięstwa, niepotrzeb-
ne kłótnie na boisku, częsty brak 
zimnej krwi, to stałe punkty naszej 
gry. Punkty, które nasi rywale z zim-
ną krwią wykorzystują. Wszyscy do-
brze pamiętają zwycięskie mecze,  
w pięknym stylu, z Jutrzenką,  
Rzozowią, Libertowem, czy też  
Bratniakiem. Ten ostatni jest tu najlep-
szym przykładem gdyż obecnie lideruje  
w grupie równoległej, a jeszcze dwa 
miesiące temu jego awans do B-klasy 
był niepewny. W końcu to mistrz był 
premiowany awansem, a mistrza zdo-
byliśmy My. Nadszedł więc czas poka-
zać jego dojrzałość, żeby zadbać zimą  
o swoje kręgosłupy, a w ten week-
end wielki rewanż ze wspominaną 
wcześniej drużyną z Borku Szlachec-
kiego, która wysłała nas do C-klasy. 
Najwyższa pora się odwdzięczyć.
                                                     O.P.
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Pychowianka - Piast II Wołowice 3:2 (2:0)

Pierwszy impuls
1:0 Ł.Górecki 14 min
2:0 Szczypczyk 38 min
3:0 Wojas 47 min
3:1 52 min
3:2 83 min

Pychowianka: Wojnar - Góral, 
Fitt, Borkowski, Dubel (62 min  
T.Piórkowski) - Ł.Górecki (62 min  
Marek), M.Pałach (55 min  
Kasprzycki), Szczypczyk, Patnaik - 
Wojas, Sukta (85 min J.Pałach)

Sędziowali: Piotr Turcza oraz Halina 
Półtorak i Mateusz Fic

Żółte kartki: M.Pałach, Wojas

Widzów: 50

Wreszcie komplet punktów dla  
Pychowianki. Jak zwykle nasi ulubień-
cy zafundowali nam dreszczyk emo-
cji w końcówce spotkania... Ważne, 
że z happy endem... Mecz roz-
począł się z 15 minutowym opóź-
nieniem z powodu... braku chorą-
giewek narożnych... Później niż 
planowano, za to z impetem... Już  
w 1 minucie z ok 30 metrów huk-
nął Marcin Wojas, ten sam za-
wodnik chwilę później crossowym 
40-metrowym podaniem uruchomił  
Sławomira Suktę, obrońca Piasta 
w ostatniej chwili wybił piłkę. Ten sam 
duet próbował zaskoczyć bramkarza 
Piasta w 6 minucie. Goście odpowie-

dzieli w 9 minucie, lecz na posterun-
ku był Jarosław Wojnar. Za chwilę  
z dystansu uderzał Marek Pałach.  
W 14 minucie po akcji Wojas -  
Patnaik piłka znalazła się w polu 
karnym i Łukasz	 Górecki	 z	 pięciu	
metrów	pokonał	golkipera	przyjezd-
nych. Bramka wiceprezesa Klubu po-
derwała Pychowiankę do dalszych ata-
ków. W 27 minucie z wolnego strzelał  
Michał Szczypczyk, minutę później 
Wojas kropnął z 25 metrów. Piast rów-
nież z rzutu wolnego sprawdził umie-
jętności Wojnara. Groźnie uderzał  
Łukasz Góral, jednak bramkarz  
Piasta wprawdzie na raty, ale wybił 
piłkę. Napór Pychowianki rósł 38 mi-
nuta	przyniosła	gola	na	2:0. Kapitan  
Marcin Wojas dośrodkował w pole 
karne, a „Koks” celnie strzelił do 
bramki...

Druga część meczu zaczęła się od 
mocnego akcentu... W 47 minucie 
pięknym	strzałem	z	rzutu	wolnego,	
po	faulu	na	Marku	Pałachu,	popisał	
się	Marcin	Wojas	i	piłka	ugrzęzła	w	
siatce. Napór trwał, w 49 min „Koks” 
zagrał do Sukty, szybszy był bram-
karz Piasta. Za chwilę po akcji Sukta -  
Wojas niecelnie strzelał Patnaik.  
W	52	min	jedna	z	nielicznych	akcji	
gości	przyniosła	gola. Błąd popełnił 
Wojciech Borkowski i po akcji „dwa 
na dwa” rywale uzyskali gola. W 69 
i 73 minucie strzelali Szczypczyk i 
Wojas. W 80 min próbował Tomasz  
Piórkowski.
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Pychowianka atakowała, a strzelali ry-
wale. W 83 min z lewej strony zawod-
nik z Wołowic dośrodkował, piłka spa-
dła pod nogi napastnikowi gości, a ten 
pewnie pokonał Jarosława Wojnara.
Zaczęło być niebezpiecznie...  
z	pewnego	3:0	zrobiło	się	tylko	3:2. 
W 89 min Wojas faulem taktycznym 
powstrzymał rywali... Na szczęście sę-
dzia Piotr Turcza gwizdnął po raz ostat-
ni i 3 punkty zostały w Pychowicach...

„Ananasy z jednej klasy” swymi go-
lami zapewnili Pychowiance zwy-
cięstwo... Należy bowiem wiedzieć, 
że Michał Szczypczyk, Łukasz 
Górecki i Marcin Wojas chodzili do 
jednej klasy w szkole podstawo-
wej, mało tego, wspólnie powzięli 
decyzję o reaktywacji Pychowianki.
Swój debiut w dorosłej piłce 
zanotował Łukasz Kasprzycki  
w przeszłości trampkarz  
Pychowianki, ostatnio wypożyczony 
do juniorów Podgórza Kraków. Cieszy, 
że jako pierwszy z naszych byłych mło-
dzików trafił do pierwszej drużyny...

Relacja napisana dzięki notatkom 
Bartosza Pasierba

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 !!!!

Wywiad numeru

Jarosław Wojnar - postać już legen-
darna dla Pychowianki. Skarb jakich 
mało. Imponuje walecznością, po-
święceniem dla drużyny, czy zdrowy 
czy z kontuzją stanie między słupka-
mi by bronić biało-niebieskich barw. 
Jaki „Jaro” jest na codzień ? Oto co 
nam powiedziało o Nim jego sympatia 
Magdalena Ślusarczyk:

Jak	to	jest	być	dziewczyną	najbar-
dziej	 impulsywnego	 zawodnika	 
Pychowianki?
Ciekawie, interesująco, bez nudów!!! 
Mi jest dobrze, nawet bardzo! Jarek 
często mnie zaskakuje, ale na szczę-
ście Jego impulsywność objawia się 
głównie na boisku :) Chyba w sferze 
charakterów jesteśmy bardzo dopaso-
wani.
 
„Jaro”	 na	 boisku	 to	 prawdziwy	
„wulkan”...krzyczy,	 kłóci	 się	 nigdy	
nie	 	odpuszcza...	a	 jaki	 jest	na	co-
dzień	?
W pracy zachowuje się tak samo jak 
na boisku :) To chyba wynika z fak-
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tu, że jest profesjonalistą i jeżeli coś 
idzie nie tak, po prostu wybucha! Ale 
w domu jest zupełnie inny. Pod tą gru-
bą skórką kryje się też druga twarz 
- wrażliwa, spokojna, opanowana... 
Niestety  dostępna dla nielicznych :)
 
Nie	 boisz	 się	 o	 swojego	 faceta...
Wszak	 nie	 raz	 naraża	 swoje	 zdro-
wie.	To	zawodnik	który	nawet	z	kon-
tuzją	będzie	grał...?
To mnie najbardziej irytuje! W tej kwe-
stii Jarek w ogóle mnie nie słucha  
i niestety nie bierze pod uwagę, tego 
że może sobie coś zrobić. W takich 
sytuacjach nerwy też mi się udzielają! 
Jarek kiedy gra w piłkę to cała reszta 
świata się nie liczy... Ale gdy emocje 
już opadną to ja muszę wysłuchiwać 
co Go boli :) 

Nie	jesteś	zazdrosna	o	Jarka	miłość	
do	 Pychowianki?,	 można	 śmiało	
rzec,	że	Jaro	nie	tylko	gra	w	Klubie,	
On kocha Pychowianke?
Nigdy nie rywalizowałam i nie zamie-
rzam z piłką rywalizować. Z reszta, fa-
cet bez pasji to nudny facet... O tym, 
że Jarek kocha grać wiedziałam od-
kąd się poznaliśmy. I w ogóle mi to nie 
przeszkadza, bo ja też lubię ten sport. 
Zawsze kiedy mogę przyjeżdżam na 
Wasze mecze, bo Pychowianki trudno 
nie pokochać. To wielki sukces stwo-
rzyć klub sportowy, w którym nie tylko 
zawodnicy czują się jak w  rodzinie.
 
Piłką	 interesujesz	 się	 tylko	 ze	
względu	na	Jarka,	czy	też	po	prostu	
lubisz ten sport?
Piłkę nożną kocham od zawsze,  
a tą miłością zaraził mnie mój tata. To  
z nim odkąd pamiętam oglądałam me-
cze. Kiedy byłam dzieckiem często też 

grałam z moimi kolegami. Teraz mniej 
aktywnie interesuje się tym sportem,  
ale nadal z wielką przyjemnością kibi-
cuje i chodzę na mecze.
 
A	teraz	test...	co	wiesz	o	piłce...	Kto	
jest	aktualnym	Mistrzem	Polski?
Wisła Kraków oczywiście :) byłam 
prawie na każdym meczu w ubiegłym 
sezonie!
 
W którym roku reaktywowano Py-
chowiankę?
W tym roku Pychowianka obchodzi 
pięciolecie, czyli reaktywacja miała 
miejsce w 2003 roku.
 
Jak	nazywają	się	trenerzy	„Pycho”?
Piotr Jarosz i Pan Wacław, nazwiska 
niestety nie pamiętam.
 
Kto	wypisuje	protokoły	meczowe?
Protokoły meczowe wypisuje sędzia.
 
Ile	 punktów	 przyznaje	 się	 za	 zwy-
cięstwo	a	ile	za	remis?
Zwycięstwo to 3 punkty, a remis oczy-
wiście 1.

Testów	 wystarczy..;)	 twój	 ulu-
biony	 (oprócz	 Jarka)	 zawodnik	 
Pychowianki?
Od pierwszego spotkania niezmierną 
sympatią darzę Pana Prezesa  :) To 
żart oczywiście – nie tylko Pana Pre-
zesa!  

Bardzo	 przezywasz	występy	 Jarka	 
i	mecze	naszej	drużyny?
Szczerze mówiąc na początku bardzo 
się dziwiłam, że tak przeżywacie swo-
je mecze. Ale mi też szybko udzieliły 
się te emocje. Każdy mecz przeży-
wam licząc na kolejne punkty. Mam 
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TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

nadzieje, że niekorzystna passa szyb-
ko się odwróci i ‘Pycho’ powędruje na 
szczyt tabeli. 
 
A	może	Ty	jakoś	Jarka	uspokoisz...
Jego	wieczne	dyskusje	z	sędziami	 
i	rywalami,	przyprawiają	o	palpitację	
serca...	masz	na	Niego	jakiś	sposób	?
Nie wiem co odpowiedzieć. Piłka to 
jest taki zupełnie odrębny fragment 
Jego życia, w który staram się nie in-
gerować, bo i tak wiem, że  nie mam 
szans. Kiedyś prosiłam, mówiłam 
wiele razy, żeby się opanował. Od-
puściłam, bo to nie ma sensu. Jarek 
na boisku staje się kimś zupełnie in-
nym niż przed meczem i nie wiem 
czy ktokolwiek jest w stanie na Nie-
go wpłynąć. Ja liczę na brak kontu-
zji, bo z „kartami” i tak ma szczęście.
 
Co	 podoba	 Ci	 się,	 a	 co	 nie	 w	 na-
szym Klubie?
Kiedy po raz pierwszy przyjechałam 
na Wasz mecz byłam bardzo za-
skoczona panującą atmosferą. Od 
razu poczułam się jak wśród znajo-
mych. Klub tworzą niesamowici lu-
dzie i to mi się bardzo podoba. Minu-
sów – brak, przynajmniej dla mnie.   

Załóżmy,	 że	 Jarek	 ma	 zły	 hu-
mor.	 chcesz	 go	 „udobruchać”	
dobra	 kolacją.	 Co	 lubi	 jeść	 „naj-
lepszy	 bramkarz	 wśród	 kucha-
rzy”	 czy	 jak	 kto	 woli	 „najlep-
szy	 kucharz	 wśród	 bramkarzy”?
Hmm... wieprzowina podwójnie sma-
żona na ostro :) ale to danie z chiń-
skiej restauracji. Ja potrafię przy-
gotować tylko kurczaka, ale jak na 
wegetariankę to i tak chyba nieźle.  
Jarek zje wszystko co ma w so-
bie dużo  pieprzu  i papryczek chilli.  
I najlepiej kiedy w lodówce będzie się 
chłodziło Dębowe... 

Które cechy charakteru lubisz  
u	swojego	faceta	?
Jarek przede wszystkim jest moim 
przyjacielem. Wszystko to co buduje 
przyjaźń jest dla mnie - tak jak dla każ-
dej kobiety -  niezmiernie ważne. Oso-
biście bardzo imponuje mi też Jego 
determinacja, silna (męska) wola. 
Wszystkie te „mocne” cechy połączo-
ne są z wrażliwością i  delikatnością. 
Dzięki temu czuję się przy Jarku bez-
piecznie i pewnie.   
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3	kolejka

KS Tyniec       Płomień Kostrze  4-0 30.08.2008  g.16.00 
Zryw Facimiech      Victoria Kobierzyn  1-2 30.08.2008  g.17.00 
TKKF Kliny        Rzozovia Rzozów  3-6 30.08.2008  g.17.00 
Pychowianka        Piast II Wołowice  3-2 31.08.2008  g.17.00 
Borkowianka       Iskra Krzęcin  1-1 31.08.2008  g.17.00 
Trzebol         Gajowianka   2-2 31.08.2008  g.17.00 

4	kolejka

Gajowianka        KS Tyniec     -  06.09.2008  g.17.00 
Victoria        TKKF Kliny Kraków    -  06.09.2008  g.17.00 
Piast II        Płomień Kostrze    -  07.09.2008  g.16.30 
Rzozovia        Trzebol Wielkie Drogi  -  07.09.2008  g.17.00 
Iskra Krzęcin       Zryw Facimiech    -  07.09.2008  g.17.00
Pychowianka        Borkowianka    -  07.09.2008  g.17.00

Magda Ślusarczyk z Jarkiem
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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


