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A na koniec... Derby!

Ku pamięci Wszystkich Zmarłych
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Słowo wstępu

Zdjęcia z  meczów: Nikoletta Kula, Renata Zmaczyńska

Witamy serdecznie !

Tym razem na derbach w roli gości, jednak pozwalamy sobie wydać naszą 
Gazetkę na ten mecz. Derby zawsze budzą emocje. Na szczęście w spo-
tkaniach pomiędzy Pychowianką a Plomieniem, są to emocje czysto spor-
towe. W dotychczasowych spotkaniach górą są nasi rywale. W 6-ciu ligo-
wych potyczkach odnotowaliśmy 1 zwyciestwo 3 remisy i 2 wygrane 
rywali. Bilans bramkowy 6-8 na korzyśc Płomienia.

Jako, że z derbowym rywalem łacza nas dobre stosunki, toteż kilku za-
wodnikow reprezentowało oba Kluby: sa to: Łukasz Balon, Piotr Fitt, Piotr 
Łagowski oraz Paweł Musiał. Dwaj z nich (Fitt oraz Musiał ) zanotowało 
powroty. Obaj grali w Plomieniu, potem trafili do „Pycho”, by powrócic do 
Kostrza. Malo tego, Paweł Musial trafił do bramki Płomienia, zas Łukasz 
balon pokonał golkipera Pychowianki. Na uwagę zasługuje zwlaszcza po-
stawa Łukasza Balona, który był rownież działaczem Pychowianki, piastu-
jąc funkcję sekretarza.  
Wszystkim w dniu dzisiejszym, chcemy serdecznie podziekować za repre-
zentowanie bialo-niebieskich barw.

Historia potyczek:
Sezon 2006/2007
Pychowianka - Płomien 0:2
Płomień - Pychowianka 2:2 ( Patnaik, Ł.Kostrz )

Sezon 2008/2009
Pychowianka - Płomień 1:1 ( Musiał)
Płomien - Pychowianka 2:2 (Dubel, Zegarmistrz - samobójcza Ł.Gorecki, 
Balon )

Sezon 2009/2010
Płomien - Pychowianka 0:1 ( Zegarmistrz )
Pychowianka - Płomień 0:1
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Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

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 !!!!

Serdeczne podziękowania dla Pana Eugeniusza Grodeckiego za   
dostarczanie Zawodnikom wody mineralnej i wydruk gazetki
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Pychowianka - PKS Porta Kraków 3:0 (1:0)

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka  12 31 10 1 1 48 - 14
2 Iskra Krzęcin 12 24 7 3 2 38 - 19
3 KS Tyniec 12 22 6 4 2 46 - 30
4 Gajowianka 12 22 6 4 2 41 - 24
5 PKS Albertus  12 16 5 1 6 36 - 29
6 Pychowianka  12 16 4 4 4 18 - 21
7 Strażak   12 16 5 1 6 28 - 39
8 Płomień  11 15 3 6 2 21 - 26
9 Strzelcy  12 14 4 2 6 29 - 32
10 Rzozovia 12 14 4 2 6 26 - 29
11 Trzebol   11 12 3 3 5 19 - 24
12 Salva   12 10 3 1 8 21 - 46
13 Cedronka 11 10 2 4 5 16 - 22
14 PKS Porta  11 6 2 0 9 15 - 47

Bramki:
1:0 J.Zegarmistrz 20 min
2:0 D.Śmiertka 50 min
3:0 P.Mrozek 75 min

Pychowianka:
J.Wojnar-Ł.Górecki, W.Solak, 
K.Kuzyk, O.Patnaik (75 min 
J.Piórkowski) - M.Kosiński 
(58 min M.Pałach), P.Mrozek, 
M.Wojas, D.Śmiertka (68 min 
J.Pałach)-J.Zegarmistrz (65 min 
M.Górecki), W.Olko

Widzów: 50

W słoneczne, niedzielne połu-
dnie, zawodnicy Pychowianki 

Pewne zwycięstwo Pycho, 
pierwsza bramka Śmiertki

zgotowali swym sympatykom 
dobre widowisko. Grając z ostat-
nia w tabeli Portą, górowali przez 
cały mecz.

W 7 minucie uderzał Wojas, po-
tem Zegarmistrz omal nie wpako-
wał piłki do siatki, obrońca gości 
tak nieudolnie wybijał piłke, że 
trafił nią w „Zegara”. W 17 i 18 
minucie pokazał się Olko. Naj-
pierw przeprowadził indywidual-
ny rajd, później trafił w poprzecz-
kę. 20 minuta przyniosła pierwsze 
trafienie. Akcję rozpoczął Solak, 
podał do Kosińskiego, ten ob-
służył Mrozka, „Pio” zaś został 
sfaulowany w polu karnym. Pro-

Wywiady - Piotrek Mrozek
Czy takie akcje, jak ta wizyta 
są potrzebne?
Bardzo! Dzięki takim akcjom 
tworzy się drużyna nie tylko na 
czas meczu. Zresztą integracja po 
meczach to tradycja kultywowa-
na odkąd pamiętam.

Koniec rundy, więc może za-
proponujemy naszym wiernym 
Kibicom „a teraz idziemy na 
jednego”??????
Na dwa, na trzy i byle do białe-
go rana. Zarówno zawodnicy jak 
i nasi kibice zasługują na relaks  
i dobrą zabawę. Zapraszamy więc 
:)

powiedziałby, że tak.

W zeszłą niedziele, niemal cała 
Pychowianka odwiedziła mecz 
Podgórza, by dopingować gra-
jącego tam trenera Staniew-
skiego, oraz byłego piłkarza 
„Pycho” Łukasza Kostrza. Jak 
oceniasz grę naszego coucha?

Pokazał ile znaczy dobre usta-
wianie się na boisku, gdy brakuje 
szybkości;) Dużo mówił i podpo-
wiadał przede wszystkim młod-
szym zawodnikom, ale w po-
równaniu do meczów Pycho był 
prawie niemową.

Pycho w obiektywie

10



4

Pychowianka - PKS Porta Kraków 3:0 (1:0)

wadząca te zawody sędzina, po 
konsultacji z asystentem wska-
zała na „wapno”. Niezawodny 
w takich sytuacjach „Zegar” i 
tym razem się nie pomylił. Roz-
ochocenie Pychowianie zaatako-
wali jeszcze śmielej. 22 minuta, 
to popisowa akcja i „brasiliana”, 
Zegarmistrz wraz z Mrozkiem i 
Olko, wymienili podania pieta-
mi, czym wzbudzili zachwyt Ki-
biców. 25 min - najpierw strzela 
Olko, próbuje dobijać Kosiński, 
jednak z ostrego kąta, nie był 
w stanie uderzyć precyzyjnie. 
„Kosa” w 30 minucie dobrze cof-
nął się do obrony powstrzymując 
jedna z nielicznych kontr Porty. 
Jeszcze w tej części gry z wolne-
go uderzał Wojas a po akcji Ko-
siński-Olko, ten drugi faulowany 
był, tuż przed linia pola karnego. 
Tuż przed gwizdkiem na przerwę 
minimalnie chybił „Zegar”.

Po zmianie stron Pychowianka 
nadal dominowała. W 50 minucie 
uderzał Mrozek a dobitka Domi-

nika Śmiertki znalazła drogę do 
siatki. W rewanżu kontra Porty, 
jednak dobrze poza pole karne 
wybiegł Wojnar i zażegnał nie-
bezpieczeństwo. W 57 minucie, 
gospodarze reklamowali faul w 
polu karnym, jednak gwizdek 
sędziny milczał. Zaraz potem, 
Wojas ładnie uruchomił Wiktora 
Olko, jednak ten , w sytuacji „sam 
na sam” minimalnie chybił. Porta 
swą szansę miała w 71 minucie, 

jednak strzał z dalszej odległości 
o centymetry minął słupek. 73 
min. przyniosła akcję Mrozek - 
Wojas. Rozstrzygnięcie padło w 
75 minucie.Z własnej polowy z 
piłką wyszedł Solak, następnie 
pięknym dryblingiem popisał się 
Patnaik, podał do Mrozka a ten 
zachował zimną krew i położył 

Wywiady - Piotrek Mrozek
zawodnik?
Oczywiście Oskar.

Pechowiec roku?
Ze względu na najpoważniejszą 
kontuzję typuję Kamila. A pe-
chowcem dekady bez wątpienia 
zostałby Wojtek.

Boiskowy łobuz?
Kuba?;)

Najzabawniejsze zdarzenie  
w ostatnim czasie, związane  
z „Pycho”?
Oj, chyba zbyt wiele takich chwil 
i zdarzeń było, by wytypować 
jedno konkretne. Przy okazji każ-
dego meczu jest mnóstwo śmie-
chu i dobra zabawa

„Znikł a brak go nam”?
Wszyscy wciąż mówią o „Klu-
sce”, to raczej nie przypadek.

Nasz trener Marek Staniewski 
to.....Dokończ zdanie:
Trener nam niezbędny. Dużo 
podpowiada, motywuje, żyje me-
czem. Ile znaczy dla naszej dru-
żyny pokazały mecze z Albertu-
sem i z Iskrą. Jego „tylko siedem 
słów” przed meczem przeszło już 
do historii, a gdy się pyta „wi-
dzisz to?”, to nawet niewidomy 

Jak oceniasz nowe nabytki?
Pozytywnie, powoli zaczynają 
czuć pychowicki klimat, wkrę-
cają się. Brakuje jednak tak moc-
nego wejścia do drużyny, jakie 
miał Wiktor w poprzednim sezo-
nie, czy Bali, Kozi i Solo kiedyś 
. Brak „Bostonu” jest mocno od-
czuwalny.

Jako Kapitan, zdradź nam „ta-
jemnice szatni?:)
U nas panuje specyficzne poczu-
cie humoru, nawet najtrudniejszą 
sytuację potrafimy obrócić w żart, 
ale z drugiej strony w chwilach 
ważnych potrafimy się maksy-
malnie zmobilizować i rzucić do 
siebie mocne słowo, by wrócić na 
ziemię. I ta mityczna atmosfera 
Pycho - wszyscy są równi, każdy 
może powiedzieć co myśli, nawet 
Marek :)

Największy dowcipniś w druży-
nie?
Kluczem do odpowiedzi jest na-
sze boisko przy tynieckiej.

Super „walczak”?
Solo sprzed kontuzji. Choć i 
obecnie uczciwie pracuje na żółte 
kartki :)

Najbardziej „zakręcony”  
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Kiedy Trener mówi żeby dać 
z siebie 100 procent możliwo-
ści, on jako jeden z niewielu 
faktycznie zostawia całe swoje 
serce na boisku. Piotrek Mro-
zek, prawdopodobnie najbar-
dziej zaangażowany zawodnik 
Pychowianki, Kapitan, które-
go drugą pasją jest tworzenie 
muzyki, dzieli się swoimi prze-
myśleniami przed ostatnim me-
czem tej rundy. Wywiad prze-
prowadził Andrzej Siarkowski.

A.S.: Ostatnia kolejka jesie-
ni, derby.....Ostatnie spotkanie 
wiosny, to  również Pychowian-
ka - Płomień. O co będziemy 
wlaczyc?

Wywiady - Piotrek Mrozek
P.M.: Oczywiście o zwycięstwo. 
Jesteśmy drużyną, która nikogo 
w tej lidze nie musi się obawiać, 
a jeśli podejdziemy do meczu 
skoncentrowani i damy z siebie 
100% to nie będzie na nas moc-
nych.

Pychowianka gra chimerycz-
nie. Zwycięstwo z Borkowianka 
i porażka z Albertusem. Z cze-
go to wynika?
Ciężko powiedzieć. Czasem wy-
nika to ze zbytniej mobilizacji, 
czasem z nonszalancji. Są mecze, 
gdy po straconej bramce cała tak-
tyka się sypie. Poprostu musimy 
pracować, by głowy się nie go-
towały, gdy mecz nie układa  się 
po naszej myśli. Poza tym nie  
wszyscy czyszczą buty przed  
meczami :)

A może zmienić nazwę na „Pe-
chowianka”?. Wszak tylu kon-
tuzji i to poważnych, nie mieli-
śmy chyba w całej historii....
Albo zapisać nasz rekord w księ-
dze Guinnessa. Niesamowita pla-
ga, na szczęście ten rok powoli 
się kończy i oby w przyszłym 
kontuzji było jak najmniej.

Zmienia sie, Pychowianka, 
przychodzą nowi zawodnicy. 
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Wywiady - Nikoletta Kula

5

bramkarza i uderzył obok niego. 
Ostatnim akordem meczu, była 
akcja braci Pałachów. Jakub ide-
alnie obsłużył Marka, ten strzelił 
obok bramkarza, jednak piłka od-
biwszy się od nierówności minęła 
słupek. Po jednostronnym meczu,  
Pychowianka pokonała Porte 3:0.  

Teraz derby z Płomieniem Ko-
strze (najbliższa sobota, godzina 
14.00 ), na które już dziś naszych 
Kibiców zapraszamy.

Piłkarz meczu: Piotr Mrozek

Relacja: A. Siarkowski

Z Nikolettą Kulą, utalento-
wanym fotografem, wiernym  
kibicem Wisły, a przede wszyst-
kim dobrym duchem Naszej 
Drużyny rozmawia Andrzej 
Siarkowski

A.S.: Kobieta Kibic. To chyba 
nie jest zbyt częsty widok. Skąd 
Twoja pasja ?
N.K.: Z każdym rokiem wzrasta 
ilość kobiet na stadionach, ludzie 
przestają się dziwić, choć jesz-
cze 7 lat temu wielu trudno było 

uwierzyć, że taka delikatna nasto-
latka rzeczywiście może odpalać 
race na meczu ;) Każdy ma swoje 
przeznaczenie. W moich gwiaz-
dach zapisane było, że młodość 
zdominuje piłkarski fanatyzm. 
Nie dość, że udzielasz się kibi-
cowsko, to jeszcze jesteś „uroczą 
Panią redaktor”, jak trafiłaś w 
szeregi www.wislakrakow.com ?
Zdarzało się, że nudne siedzenie 
w szkolnej ławce zamieniałam na 
treningi Wisły. Kiedyś napisałam 
kilka słów o tym co się działo re-
daktorowi strony, którego znałam 
z sektora. Zaproponował, bym 
podsyłała teksty zawsze, gdy 
będę. I tak to się z wolna zaczęło 
rozkręcać... Latem 2002. 
 
„Nikolka w Pychowiance”. 
Skąd to sie wzięło?

Wywiady
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Wywiady - Nikoletta Kula

Prezes Siarkowski zawrócił mi w 
głowie, nie było innego wyjścia :)

Znamy już Twoje pasje.  
Piłka, fotografia, dziennikar-
stwo, skakanie po dachach. Co 
jeszcze dowiemy sie o Nikolce?
Gdyby ktoś, nie wiadomo po co, 
ale potrzebował tłumacza ukraiń-
skiego, służę swą skromną osobą 
;)
 
W czerwcu serca wielu cichych 
i głośnych wielbicieli zamarły. 
Nawet BBC w głównym wyda-
niu podało informację o Twoim 
wypadku... Jak to było?
Staram się już do tego nie wra-
cać. Ułamek sekundy, niefart i 
dużo szczęścia, że kręgosłup nie 
ucierpiał poważniej i będę mogła 
jeszcze jeździć na nartach :)
 
Ulubienica byłego Wiślaka 
Marcelo...prawda czy mit;) ?
Z pewnością ulubiony temat żar-
tów minionej wiosny :)
 
Podobno Marcelo negocjując 
z Wisłą miał jakiś zapis co do 
Twojej osoby ?
A widziałeś gabaryty jego narze-
czonej? To się nie dziw ;D 

Zajmujesz się również muzyką 

i promocją. Ponoć z pewnym 
zespołem wylansowałaś jakąś 
piosenkę biesiadną?
W doborowym towarzystwie au-
tokarowym powstaje masa nie-
odkrytej twórczości. Nam nawet 
udało się zobrazować to klipem ;)

Już rok jesteś związana  
z „Pycho”. Jak oceniasz ten 
czas?
W moim życiu liczą się znajo-
mi, kot i piłka. Dzięki „Pycho” 
poznałam wspaniałych ludzi, 
spędziłam kilkanaście fajnych 
weekendów przy okazji Waszych 
meczów. Jeszcze tylko kota mu-
szę kiedyś zabrać, będzie pełnia 
szczęścia ;) 

Pamiętasz swój pierwszy mecz 
na Pychowiance?
17 października Salva-Pycho 1:1. 
Kibicowsko wspierał nas tego 
dnia fanklub z Gdańska. Zdję-
cie z tego meczu mam w moim  
folderze ‚stadiony świata :)
 
Gdybyś była trenerem Pycho-
wianki, jaka byłaby Twoja wi-
zja drużyny?
Jestem fanką wizji szkoleniowej 
trenera Staniewskiego ;) 

Ulubiony piłkarz?
7

Wywiady - Nikoletta Kula
Oskar za widowiskowość poczy-
nań i Piotrek za zaangażowanie i 
determinację. Oraz gola i asystę 
w „najgorszym meczu w barwach 
Pycho”.
 
Jakieś zabawne zdarzenia zwią-
zane z Pycho?
Obecnie myślę tylko o tym, że 
wreszcie udało się przełamać złą 
passę - byłam na meczu z Portą, a 
Pycho wygrała! 3:0! Nie ma już 
mowy, że przynoszę Wam pecha! 
:)
 
W listopadzie Pychowianka ma 
zamiar zorganizować „olimpia-
dę specjalną”. Czy gra u boku 
Kamila Rudnika, Wojtka Bor-
kowskiego, Sławka Sukty, Łu-
kasza Górala, Grzesia Jelenia, 
to dla Ciebie nobilitacja ?
To prawdziwy zaszczyt :) I kolej-
na motywacja, by jak najszybciej 
zacząć chodzić już bez kul, no  
i biegać, wreszcie móc się prze-
biec :) 

Wygracie ??? ;)
Podobno nazwiska nie wygrywa-
ją. Ale gdy do nazwisk budzących 
lęk w szeregach rywali dodamy 
głód piłki, przedurazowe umiejęt-
ności i żądzę zwycięstwa... może 
się udać sprawić niespodziankę :)

Na koniec dodasz coś od siebie ?
Korzystam z każdej okazji dzię-
kowania za zainteresowanie  
i wsparcie mentalne w ostat-
nich trudnych miesiącach. Wielu  
z Was podnosiło mnie na duchu  
i dodawało wiary. Serdecznie 
dziękuję! :) Przy okazji zachęcam 
ruch kibicowski na Pycho, by 
wiosną wznowił swą działalność 
fajerkowo-werbalną ;)
 
Dziękując za wywiad, prosimy 
o uroczystą obietnicę :
 
„Jako Kibic Pychowianki,  
mając na uwadze Jej dobro, 
obiecuję nie wchodzić bez  
stosownego zabezpieczenia na 
budynki, przedmioty oraz inne 
mające powyżej 100 cm wyso-
kości urządzenia”

Obiecuję! Nie było słowa o męż-
czyznach wzrostem przekracza-
jących ten metr. Ha! ;)
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mowy, że przynoszę Wam pecha! 
:)
 
W listopadzie Pychowianka ma 
zamiar zorganizować „olimpia-
dę specjalną”. Czy gra u boku 
Kamila Rudnika, Wojtka Bor-
kowskiego, Sławka Sukty, Łu-
kasza Górala, Grzesia Jelenia, 
to dla Ciebie nobilitacja ?
To prawdziwy zaszczyt :) I kolej-
na motywacja, by jak najszybciej 
zacząć chodzić już bez kul, no  
i biegać, wreszcie móc się prze-
biec :) 

Wygracie ??? ;)
Podobno nazwiska nie wygrywa-
ją. Ale gdy do nazwisk budzących 
lęk w szeregach rywali dodamy 
głód piłki, przedurazowe umiejęt-
ności i żądzę zwycięstwa... może 
się udać sprawić niespodziankę :)

Na koniec dodasz coś od siebie ?
Korzystam z każdej okazji dzię-
kowania za zainteresowanie  
i wsparcie mentalne w ostat-
nich trudnych miesiącach. Wielu  
z Was podnosiło mnie na duchu  
i dodawało wiary. Serdecznie 
dziękuję! :) Przy okazji zachęcam 
ruch kibicowski na Pycho, by 
wiosną wznowił swą działalność 
fajerkowo-werbalną ;)
 
Dziękując za wywiad, prosimy 
o uroczystą obietnicę :
 
„Jako Kibic Pychowianki,  
mając na uwadze Jej dobro, 
obiecuję nie wchodzić bez  
stosownego zabezpieczenia na 
budynki, przedmioty oraz inne 
mające powyżej 100 cm wyso-
kości urządzenia”

Obiecuję! Nie było słowa o męż-
czyznach wzrostem przekracza-
jących ten metr. Ha! ;)



Kiedy Trener mówi żeby dać 
z siebie 100 procent możliwo-
ści, on jako jeden z niewielu 
faktycznie zostawia całe swoje 
serce na boisku. Piotrek Mro-
zek, prawdopodobnie najbar-
dziej zaangażowany zawodnik 
Pychowianki, Kapitan, które-
go drugą pasją jest tworzenie 
muzyki, dzieli się swoimi prze-
myśleniami przed ostatnim me-
czem tej rundy. Wywiad prze-
prowadził Andrzej Siarkowski.

A.S.: Ostatnia kolejka jesie-
ni, derby.....Ostatnie spotkanie 
wiosny, to  również Pychowian-
ka - Płomień. O co będziemy 
wlaczyc?

Wywiady - Piotrek Mrozek
P.M.: Oczywiście o zwycięstwo. 
Jesteśmy drużyną, która nikogo 
w tej lidze nie musi się obawiać, 
a jeśli podejdziemy do meczu 
skoncentrowani i damy z siebie 
100% to nie będzie na nas moc-
nych.

Pychowianka gra chimerycz-
nie. Zwycięstwo z Borkowianka 
i porażka z Albertusem. Z cze-
go to wynika?
Ciężko powiedzieć. Czasem wy-
nika to ze zbytniej mobilizacji, 
czasem z nonszalancji. Są mecze, 
gdy po straconej bramce cała tak-
tyka się sypie. Poprostu musimy 
pracować, by głowy się nie go-
towały, gdy mecz nie układa  się 
po naszej myśli. Poza tym nie  
wszyscy czyszczą buty przed  
meczami :)

A może zmienić nazwę na „Pe-
chowianka”?. Wszak tylu kon-
tuzji i to poważnych, nie mieli-
śmy chyba w całej historii....
Albo zapisać nasz rekord w księ-
dze Guinnessa. Niesamowita pla-
ga, na szczęście ten rok powoli 
się kończy i oby w przyszłym 
kontuzji było jak najmniej.

Zmienia sie, Pychowianka, 
przychodzą nowi zawodnicy. 

8

Wywiady - Nikoletta Kula
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bramkarza i uderzył obok niego. 
Ostatnim akordem meczu, była 
akcja braci Pałachów. Jakub ide-
alnie obsłużył Marka, ten strzelił 
obok bramkarza, jednak piłka od-
biwszy się od nierówności minęła 
słupek. Po jednostronnym meczu,  
Pychowianka pokonała Porte 3:0.  

Teraz derby z Płomieniem Ko-
strze (najbliższa sobota, godzina 
14.00 ), na które już dziś naszych 
Kibiców zapraszamy.

Piłkarz meczu: Piotr Mrozek

Relacja: A. Siarkowski

Z Nikolettą Kulą, utalento-
wanym fotografem, wiernym  
kibicem Wisły, a przede wszyst-
kim dobrym duchem Naszej 
Drużyny rozmawia Andrzej 
Siarkowski

A.S.: Kobieta Kibic. To chyba 
nie jest zbyt częsty widok. Skąd 
Twoja pasja ?
N.K.: Z każdym rokiem wzrasta 
ilość kobiet na stadionach, ludzie 
przestają się dziwić, choć jesz-
cze 7 lat temu wielu trudno było 

uwierzyć, że taka delikatna nasto-
latka rzeczywiście może odpalać 
race na meczu ;) Każdy ma swoje 
przeznaczenie. W moich gwiaz-
dach zapisane było, że młodość 
zdominuje piłkarski fanatyzm. 
Nie dość, że udzielasz się kibi-
cowsko, to jeszcze jesteś „uroczą 
Panią redaktor”, jak trafiłaś w 
szeregi www.wislakrakow.com ?
Zdarzało się, że nudne siedzenie 
w szkolnej ławce zamieniałam na 
treningi Wisły. Kiedyś napisałam 
kilka słów o tym co się działo re-
daktorowi strony, którego znałam 
z sektora. Zaproponował, bym 
podsyłała teksty zawsze, gdy 
będę. I tak to się z wolna zaczęło 
rozkręcać... Latem 2002. 
 
„Nikolka w Pychowiance”. 
Skąd to sie wzięło?

Wywiady
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Pychowianka - PKS Porta Kraków 3:0 (1:0)

wadząca te zawody sędzina, po 
konsultacji z asystentem wska-
zała na „wapno”. Niezawodny 
w takich sytuacjach „Zegar” i 
tym razem się nie pomylił. Roz-
ochocenie Pychowianie zaatako-
wali jeszcze śmielej. 22 minuta, 
to popisowa akcja i „brasiliana”, 
Zegarmistrz wraz z Mrozkiem i 
Olko, wymienili podania pieta-
mi, czym wzbudzili zachwyt Ki-
biców. 25 min - najpierw strzela 
Olko, próbuje dobijać Kosiński, 
jednak z ostrego kąta, nie był 
w stanie uderzyć precyzyjnie. 
„Kosa” w 30 minucie dobrze cof-
nął się do obrony powstrzymując 
jedna z nielicznych kontr Porty. 
Jeszcze w tej części gry z wolne-
go uderzał Wojas a po akcji Ko-
siński-Olko, ten drugi faulowany 
był, tuż przed linia pola karnego. 
Tuż przed gwizdkiem na przerwę 
minimalnie chybił „Zegar”.

Po zmianie stron Pychowianka 
nadal dominowała. W 50 minucie 
uderzał Mrozek a dobitka Domi-

nika Śmiertki znalazła drogę do 
siatki. W rewanżu kontra Porty, 
jednak dobrze poza pole karne 
wybiegł Wojnar i zażegnał nie-
bezpieczeństwo. W 57 minucie, 
gospodarze reklamowali faul w 
polu karnym, jednak gwizdek 
sędziny milczał. Zaraz potem, 
Wojas ładnie uruchomił Wiktora 
Olko, jednak ten , w sytuacji „sam 
na sam” minimalnie chybił. Porta 
swą szansę miała w 71 minucie, 

jednak strzał z dalszej odległości 
o centymetry minął słupek. 73 
min. przyniosła akcję Mrozek - 
Wojas. Rozstrzygnięcie padło w 
75 minucie.Z własnej polowy z 
piłką wyszedł Solak, następnie 
pięknym dryblingiem popisał się 
Patnaik, podał do Mrozka a ten 
zachował zimną krew i położył 

Wywiady - Piotrek Mrozek
zawodnik?
Oczywiście Oskar.

Pechowiec roku?
Ze względu na najpoważniejszą 
kontuzję typuję Kamila. A pe-
chowcem dekady bez wątpienia 
zostałby Wojtek.

Boiskowy łobuz?
Kuba?;)

Najzabawniejsze zdarzenie  
w ostatnim czasie, związane  
z „Pycho”?
Oj, chyba zbyt wiele takich chwil 
i zdarzeń było, by wytypować 
jedno konkretne. Przy okazji każ-
dego meczu jest mnóstwo śmie-
chu i dobra zabawa

„Znikł a brak go nam”?
Wszyscy wciąż mówią o „Klu-
sce”, to raczej nie przypadek.

Nasz trener Marek Staniewski 
to.....Dokończ zdanie:
Trener nam niezbędny. Dużo 
podpowiada, motywuje, żyje me-
czem. Ile znaczy dla naszej dru-
żyny pokazały mecze z Albertu-
sem i z Iskrą. Jego „tylko siedem 
słów” przed meczem przeszło już 
do historii, a gdy się pyta „wi-
dzisz to?”, to nawet niewidomy 

Jak oceniasz nowe nabytki?
Pozytywnie, powoli zaczynają 
czuć pychowicki klimat, wkrę-
cają się. Brakuje jednak tak moc-
nego wejścia do drużyny, jakie 
miał Wiktor w poprzednim sezo-
nie, czy Bali, Kozi i Solo kiedyś 
. Brak „Bostonu” jest mocno od-
czuwalny.

Jako Kapitan, zdradź nam „ta-
jemnice szatni?:)
U nas panuje specyficzne poczu-
cie humoru, nawet najtrudniejszą 
sytuację potrafimy obrócić w żart, 
ale z drugiej strony w chwilach 
ważnych potrafimy się maksy-
malnie zmobilizować i rzucić do 
siebie mocne słowo, by wrócić na 
ziemię. I ta mityczna atmosfera 
Pycho - wszyscy są równi, każdy 
może powiedzieć co myśli, nawet 
Marek :)

Największy dowcipniś w druży-
nie?
Kluczem do odpowiedzi jest na-
sze boisko przy tynieckiej.

Super „walczak”?
Solo sprzed kontuzji. Choć i 
obecnie uczciwie pracuje na żółte 
kartki :)

Najbardziej „zakręcony”  
9



3

Pychowianka - PKS Porta Kraków 3:0 (1:0)

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka  12 31 10 1 1 48 - 14
2 Iskra Krzęcin 12 24 7 3 2 38 - 19
3 KS Tyniec 12 22 6 4 2 46 - 30
4 Gajowianka 12 22 6 4 2 41 - 24
5 PKS Albertus  12 16 5 1 6 36 - 29
6 Pychowianka  12 16 4 4 4 18 - 21
7 Strażak   12 16 5 1 6 28 - 39
8 Płomień  11 15 3 6 2 21 - 26
9 Strzelcy  12 14 4 2 6 29 - 32
10 Rzozovia 12 14 4 2 6 26 - 29
11 Trzebol   11 12 3 3 5 19 - 24
12 Salva   12 10 3 1 8 21 - 46
13 Cedronka 11 10 2 4 5 16 - 22
14 PKS Porta  11 6 2 0 9 15 - 47

Bramki:
1:0 J.Zegarmistrz 20 min
2:0 D.Śmiertka 50 min
3:0 P.Mrozek 75 min

Pychowianka:
J.Wojnar-Ł.Górecki, W.Solak, 
K.Kuzyk, O.Patnaik (75 min 
J.Piórkowski) - M.Kosiński 
(58 min M.Pałach), P.Mrozek, 
M.Wojas, D.Śmiertka (68 min 
J.Pałach)-J.Zegarmistrz (65 min 
M.Górecki), W.Olko

Widzów: 50

W słoneczne, niedzielne połu-
dnie, zawodnicy Pychowianki 

Pewne zwycięstwo Pycho, 
pierwsza bramka Śmiertki

zgotowali swym sympatykom 
dobre widowisko. Grając z ostat-
nia w tabeli Portą, górowali przez 
cały mecz.

W 7 minucie uderzał Wojas, po-
tem Zegarmistrz omal nie wpako-
wał piłki do siatki, obrońca gości 
tak nieudolnie wybijał piłke, że 
trafił nią w „Zegara”. W 17 i 18 
minucie pokazał się Olko. Naj-
pierw przeprowadził indywidual-
ny rajd, później trafił w poprzecz-
kę. 20 minuta przyniosła pierwsze 
trafienie. Akcję rozpoczął Solak, 
podał do Kosińskiego, ten ob-
służył Mrozka, „Pio” zaś został 
sfaulowany w polu karnym. Pro-

Wywiady - Piotrek Mrozek
Czy takie akcje, jak ta wizyta 
są potrzebne?
Bardzo! Dzięki takim akcjom 
tworzy się drużyna nie tylko na 
czas meczu. Zresztą integracja po 
meczach to tradycja kultywowa-
na odkąd pamiętam.

Koniec rundy, więc może za-
proponujemy naszym wiernym 
Kibicom „a teraz idziemy na 
jednego”??????
Na dwa, na trzy i byle do białe-
go rana. Zarówno zawodnicy jak 
i nasi kibice zasługują na relaks  
i dobrą zabawę. Zapraszamy więc 
:)

powiedziałby, że tak.

W zeszłą niedziele, niemal cała 
Pychowianka odwiedziła mecz 
Podgórza, by dopingować gra-
jącego tam trenera Staniew-
skiego, oraz byłego piłkarza 
„Pycho” Łukasza Kostrza. Jak 
oceniasz grę naszego coucha?

Pokazał ile znaczy dobre usta-
wianie się na boisku, gdy brakuje 
szybkości;) Dużo mówił i podpo-
wiadał przede wszystkim młod-
szym zawodnikom, ale w po-
równaniu do meczów Pycho był 
prawie niemową.

Pycho w obiektywie
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Słowo wstępu

Zdjęcia z  meczów: Nikoletta Kula, Renata Zmaczyńska

Witamy serdecznie !

Tym razem na derbach w roli gości, jednak pozwalamy sobie wydać naszą 
Gazetkę na ten mecz. Derby zawsze budzą emocje. Na szczęście w spo-
tkaniach pomiędzy Pychowianką a Plomieniem, są to emocje czysto spor-
towe. W dotychczasowych spotkaniach górą są nasi rywale. W 6-ciu ligo-
wych potyczkach odnotowaliśmy 1 zwyciestwo 3 remisy i 2 wygrane 
rywali. Bilans bramkowy 6-8 na korzyśc Płomienia.

Jako, że z derbowym rywalem łacza nas dobre stosunki, toteż kilku za-
wodnikow reprezentowało oba Kluby: sa to: Łukasz Balon, Piotr Fitt, Piotr 
Łagowski oraz Paweł Musiał. Dwaj z nich (Fitt oraz Musiał ) zanotowało 
powroty. Obaj grali w Plomieniu, potem trafili do „Pycho”, by powrócic do 
Kostrza. Malo tego, Paweł Musial trafił do bramki Płomienia, zas Łukasz 
balon pokonał golkipera Pychowianki. Na uwagę zasługuje zwlaszcza po-
stawa Łukasza Balona, który był rownież działaczem Pychowianki, piastu-
jąc funkcję sekretarza.  
Wszystkim w dniu dzisiejszym, chcemy serdecznie podziekować za repre-
zentowanie bialo-niebieskich barw.

Historia potyczek:
Sezon 2006/2007
Pychowianka - Płomien 0:2
Płomień - Pychowianka 2:2 ( Patnaik, Ł.Kostrz )

Sezon 2008/2009
Pychowianka - Płomień 1:1 ( Musiał)
Płomien - Pychowianka 2:2 (Dubel, Zegarmistrz - samobójcza Ł.Gorecki, 
Balon )

Sezon 2009/2010
Płomien - Pychowianka 0:1 ( Zegarmistrz )
Pychowianka - Płomień 0:1
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Nasi Sponsorzy

TAXI
OŚMIOOSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

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 !!!!

Serdeczne podziękowania dla Pana Eugeniusza Grodeckiego za   
dostarczanie Zawodnikom wody mineralnej i wydruk gazetki
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A na koniec... Derby!

Ku pamięci Wszystkich Zmarłych


