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Pogrom w Tyńcu!
Wspaniałe rozpoczęcie sezonu!
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SŁOWO WSTĘPU

Witamy serdecznie wszystkich Py-
chofanów w nowym piłkarskim 
sezonie 2012/2013! Co robiliśmy 
przez wakacje? Trenowaliśmy… 
Tak! 

Piłkarze Pychowianki w pocie czoła 
przygotowywali się do rozgrywek, 
podczas zafundowanych przez tre-
nera Malca morderczych treningów. 
Dużo pracowano nad siłą i wytrzy-
małością. Okres przygotowawczy 
trwał 6 tygodni, od 6 lipca do 15 
sierpnia, odbyło się (włączając spa-
ringi) 18 jednostek treningowych. 
Dzięki uprzejmości prezesa Miku-
ły mogliśmy korzystać ze stadionu 
Opatkowianki. Mimo, że tamtejszy 
obiekt jest bardzo ładny i zadbany, 
wolelibyśmy aby trener wyciskał 
z nas siódme poty w Pychowicach, 
niestety do tej pory nie udało się 
przeforsować kwestii dzierżawy 
i ogrodzenia boiska przy Tynieckiej 
(sprawa w toku, miejmy nadzieję, że 
już niedługo). Efekty ciężkich trenin-
gów jak na razie (i miejmy nadzieję, 
że tak pozostanie) są obiecujące. 
Podczas przygotowań rozegraliśmy 
trzy mecze kontrolne, wszystkie 
zakończone zwycięstwem. Pokona-
liśmy Iskrę Krzęcin (A klasa) 1:3, 
Borkowiankę Borek Szlachecki  
(A klasa) 1:2 oraz spadkowicza 
z myślenickiej klasy A Opatkowian-

kę Opatkowice 1:6. Pierwszy ligowy 
mecz obecnego sezonu, derby z Tyń-
cem, także zakończyły się po naszej 
myśli; zwyciężyliśmy 1:4. Dlaczego 
ciężko pracowaliśmy przez całe wa-
kacje…?, bo sport to zdrowie…, to 
też, ale jest jeszcze co najmniej je-
den powód. 

Jak każdy Pychofan wie że w dniu 
22.06.2013 roku Pychowianka bę-
dzie obchodziła dziesięciolecie 
powstania, co za tym idzie sezon 
2012/2013 jest sezonem jubileuszo-
wym. Nic tak nie cieszy zawodników, 
kibiców i działaczy jak zwycięstwa 
swojej drużyny, a my chcielibyśmy 
dostarczać nam wszystkim dużo ra-
dości, w każdym meczu grać o trzy 
punkty i na koniec rozgrywek za-
jąć jak najwyższą lokatę w tabeli. 
Czymś niezwykle pięknym byłoby 
na dziesięciolecie klubu zająć pozy-
cję premiowaną awansem…, ale to 
długa droga, na razie musimy sku-
piać się na najbliższych meczach 
i w każdym z nich dawać z siebie 
wszystko, a czas pokaże. Dziesięcio-
lecie klubu to nie tylko wydarzenie 
sportowe, mamy nadzieję, że będzie 
to doskonała okazja do integracji 
społecznej na naszym osiedlu jak 
również do promowania piłki jako 
zdrowego sposobu spędzania czasu. 
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SŁOWO WSTĘPU

Już teraz w głowach rodzą się nam 
pomysły na uczczenie jubileuszu, 
oto niektóre z nich, jeszcze w fazie 
projektu:
1. Bardzo dobry wynik sportowy 
na koniec sezonu (czymś niezwykle 
pięknym byłoby świętować awans 
na dziesiąte urodziny).
2. Impreza plenerowa – połowa 
czerwca 2013 r. (zaproszeni wszy-
scy zawodnicy, kibice i osoby zwią-
zane z Pychowianką w przeciągu 
dziesięciu lat).
3. Odliczanie czasu + stworzenie 
logo dziesięciolecia „Pycho”, które 
będzie pojawiało się wszędzie gdzie 
tylko to możliwe od momentu po-
wstania do imprezy urodzinowej.
4. Rozegranie serii meczy; najwspa-
nialej na boisku w Pychowicach 
(usilnie pracujemy nad tą kwestią):
• ze znaną drużyną
• z kibicami
• zgłoszenie do Pucharu Polski 
w 2013 (od meczu o Puchar Polski 
z Trzebolem Wielkie Drogi wszyst-
ko się zaczęło).
5. wydanie Monografii Pychowianki 
(zdobycie materiałów dotyczących
Pychowianki sprzed reaktywacji 
+ szczegółowy opis i zestawienie 
wszystkiego tego co wydarzyło się 
po reaktywacji).

6. Uzupełnienie statystyk „Pycho” 
(na stronie WWW) ze wszystkich 
sezonów - wybór zawodników dzie-
sięciolecia.
7. Reedycja wszystkich pamiątek 
klubowych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie po-
mysły i propozycje z Waszej strony. 
Mile widziane osoby chcące pomóc 
przy organizacji, służące dobrą radą, 
lub w jakikolwiek inny sposób chcą-
ce pomóc przy obchodach dziecię-
ciolecia Pychowianki. Pomocnych 
dłoni nigdy nie za dużo. Tak pokrót-
ce przedstawiliśmy czym planuje-
my się zajmować przez najbliższy 
rok, w kolejnych numerach więcej 
szczegółów, a teraz trzeba wrócić 
do najbliższej przyszłości. Sobota 
dn. 25.08.2012 r., godzina 17.00 – 
mecz drugiej kolejki. Pychowianka 
podejmowała będzie na stadionie  
J&J Sport Center w Skotnikach Po-
lonię Kraków. W imieniu Zarządu, 
Działaczy oraz Zawodników ser-
decznie zapraszamy WSZYSTKICH 
(tych co jeszcze nigdy nie byli na 
„Pycho” też) na ten mecz. Zostańcie 
naszym dwunastym zawodnikiem.

Łukasz Górecki



4

Tyniec - Pychowianka 1:4 (1:1)

Dobry mecz, mocne uderzenie w końcówce

Bramki:
0:1 K.Piórkowski 32 min
1:1 38 min
1:2 K.Piórkowski 68 min
1:3 G.Jeleń 70 min
1:4 O.Patnaik 81 min

Pychowianka:
J.Wojnar
S.Sukta
Ł.Górecki
K.Kuzyk
T.Piórkowski
J.Lorek
(60 min O.Patnaik)
M.Pałach
Ł.Balicki
(62 min M.Rezner)
W.Olko
G.Jeleń
(87 min T.Błyk)
K.Piórkowski
(83 min W.Ferdek)

Widzów: 60

Udała się inauguracja sezonu dla 
Pychowianki. Po golach Kami-
la Piorkowskiego x 2, Grzegorza 
Jelenia i Oskara Patnaika okazałe 
zwycięstwo stało się faktem.

Zwycięstwo w derbach z Tyńcem 
napawa optymizmem, choć szcze-
rze mówiąc, każdy inny wynik, 
należałoby uznać za niespodzian-
kę. Pierwsza część była wyrów-
nana, prowadzenie objęli goście 
po strzale Kamila Piórkowskiego. 
Debiutujący w tym spotkaniu, wy-
chowanek krakowskiej Wisły, gole 
dedykował zmarłej mamie - naszej 
wiernej kibicce - Pani Marcie. Dru-
ga część meczu, to już dominacja 
Pychowianki. Dobrą zmianę dali 
Wojciech Ferdek oraz Oskar Pat-
naik. Przygotowania do sezonu, 
pot wylany na treningach zaowo-
cowały lepszą kondycją i prze-
wagą pod względem fizycznym.  
W Pychowiance z rożnych przy-
czyn nie mogli zagrać: Mrozek, 
Solak, Zegarmistrz, Fabryczew-
ski, Śmiertka, Wolnik, M.Górecki,  
Góral, Tomasiak.

Zapraszamy do lektury zapisu na 
żywo z tego spotkania dostępnego 
na stronie pychowianka.com.

Andrzej Siarkowski
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Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki
Kamil Piórkowski : 2
Grzegorz Jeleń : 1
Oskar Patnaik : 1

TABELA
 Nazwa     Mecze    Pkt. Z. R. P.        Bramki

1	 Sokół	Rybna	 1	 3	 1	 0	 0	 5	-	3
2	 Grzegórzecki	 1	 3	 1	 0	 0	 5	-	0
3	 Błękitni	 	 1	 3	 1	 0	 0	 4	-	1
4	 Pychowianka	 1	 3	 1	 0	 0	 4	-	1
5	 KS	Rybitwy	 1	 3	 1	 0	 0	 4	-	3
6	 Strażak		 1	 3	 1	 0	 0	 6	-	0
7	 Strzelcy		 1	 1	 0	 1	 0	 3	-	3
8	 Sparta	 	 1	 1	 0	 1	 0	 3	-	3
9	 Piast	II	 	 1	 0	 0	 0	 1	 1	-	4
10	 Polonia		 1	 0	 0	 0	 1	 0	-	5
11	 Powiśle		 1	 0	 0	 0	 1	 3	-	4
12	 Rzozovia	 1	 0	 0	 0	 1	 3	-	5
13	 KS	Tyniec	 1	 0	 0	 0	 1	 1	-	4
14	 Trzebol		 1	 0	 0	 0	 1	 0	-	6
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Refleksje przed pierwszym gwizdkiem...

Wywiad z trenerem Mariuszem Malcem

Andrzej Siarkowski: Witaj,  przy-
gotowania za nami, teraz czeka 
nas start do sezonu 2012/2013. Jak 
oceniasz okres przygotowawczy?

Mariusz Malec: Witam, okres 
przygotowawczy oceniam bardzo 
pozytywnie, chłopcy ciężko pra-
cowali i myślę, że będzie miało to 
przełożenie na mecze ligowe.

Wyniki sparingów pozwalają na 
optymizm. Kogo wyróżniłbyś za po-
stawę w meczach i na treningach?
    
Dobre wyniki spotkań sparingo-
wych cieszą, ale wszystko zweryfi-
kuje liga. Tak naprawdę na wyróż-
nienie zasługują wszyscy, którzy 
brali udział w treningach podczas 
okresu przygotowawczego. Druży-

na zaimponowała mi ambicja i de-
terminacją.

Nie żałujesz decyzji o związaniu się 
z "Pycho"?
 
Oczywiście że nie.
    
Czujesz się już "Pycho-Fanem"? 

Oczywiście że tak:)
    
Wsparcie naszych Kibiców...  
odczuwasz je?
    
Pychowianka ma wspaniałych 
kibiców którym jestem bardzo 
wdzięczny za ciepłe przyjecie  i za 
wsparcie które jest jak najbardziej 
odczuwalne podczas meczów. 
Mam nadzieję że w nadchodzącym 
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Refleksje przed pierwszym gwizdkiem...
sezonie równie gorąco Kibice będą 
nam dopingować.
    
Co zmieniło się w drużynie od  
objęcia przez Ciebie posady  
trenera ?
    
Myślę że to pytanie bardziej do za-
wodników.
   
Kontuzje są naszym mankamen-
tem, ale jak wrócą: Mrozek, Wojas, 
Zegarmistrz czy Rudnik, będziesz 
miał kłopot bogactwa?
    
Bardzo bym tego chciał.

 "Bali" zaczął ostatni mecz na ław-
ce, nikt nie ma chyba pewnego 
miejsca w składzie?
Nie ma w drużynie "świętych 
krów", wszyscy ciężko pracowa-
li w ostatnim czasie, będą grac 
w pierwszym składzie Ci którzy 
w danym momencie będą w naj-
lepszej dyspozycji. Myślę, że to nie 
powinien być problem dla nikogo. 
Natomiast chciałem zaznaczyć, że 
drużyna to nie tylko pierwsza 11, 
ale także rezerwowi, sztab i ludzie 
związani z klubem. Dzisiejszy fut-
bol jest taki, że mecze wygrywa 
się często w ostatnich minutach, 
a o losach spotkania decydują czę-

sto właśnie zawodnicy wchodzący  
z ławki. Chciałbym żeby Ci zawod-
nicy którzy nie wyjdą od pierwszej 
minuty mieli tego świadomość.

Masz już wizję składu na pierwszy 
mecz?
    
Oczywiście, mam.
    
Sezon 2012/2013 o co walczymy ?
    
O trzy punkty w każdym meczu.
    
Nie jesteś zbytnim zwolennikiem 
gry na boisku w Skotnikach?

Jestem zwolennikiem gry w Py-
chowicach i miejmy nadzieje, że 
w niedalekiej przyszłości będzie 
nam to dane, a póki co, to gdzie 
gramy, nie powinno mieć dla nas  
większego znaczenia.  
      
Pychowianka obchodzi za rok jubi-
leusz 10-lecia.... Mamy naedzieję, 
że trener Mariusz Malec, będzie 
po ostatnim meczu sezonu noszony 
na rękach, a On sam na okolicz-
nościowej hucznej imprezie będzie 
z estrady intonował Klubowe pio-
senki...

rozmawiał Andrzej Siarkowski
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Typer - podsumowanie pierwszej kolejki

Za nami pierwsze mecze nowego 
sezonu, a co za tym idzie – pierw-
sze punkty zdobyte za prawidłowe 
typowanie. 

W pierwszej kolejce wzięło udział 
dwunastu forumowiczów.

Na prowadzeniu w klasyfikacji 
generalnej jest Kamil88 tuż przed  
Sławkiem. Na trzecim miejscu 
ex æquo znalazł się siara, kasza  
i GrzesiekJ. 

Wyjazdowy mecz Pychowianki z 
Tyńcem był najtrafniej typowanym 
meczem. Dziesięciu uczestników 
przewidziało wygraną "Pycho",  
z czego aż trzech zgarnęło pełną 
pulę typując wynik 1:4. W zaba-
wie wzięli udział wszyscy zawod-
nicy, którzy strzelali dla Pycho.  
Kamil i Grzesiek najpierw przewi-
dzieli wynik 1:4, a później pomogli 
swoimi golami drużynie, w takim 
stosunku pokonać ekipę z Tyńca. 
Tuż przed golem Oskara utrzy-
mywał się wynik, który dawał mu 
punkty za dokładne trafienie. Na-
szemu zawodnikowi jednak nie za-
drżała noga i pewnie ustalił wynik 
spotkania. 

Zabawa typer polega na przewi-
dywaniu wyników meczy, które 
mają miejsce w naszej lidze. Za 
dokładne przewidziany wynik, ty-
pujący otrzymuje 3 punkty. Jeśli 
gracz prawidłowo wskaże zwy-
ciężcę (lub remis), nie trafiając do-
kładnego wyniku - dostaje 1 punkt. 
Do zabawy może dołączyć każdy, 
kto posiada konto na naszym fo-
rum, logując się pod tym adresem 
danymi takimi jak do forum. Roz-
strzygnięcie zabawy będzie mia-
ło miejsce po ostatnim meczu, a 
zwycięzca zostanie nagrodzony na 
specjalnej, jubileuszowej zabawie 
kończącej sezon.

Zapraszamy do gry!

Zabawa dostępna na stronie
www.pychowianka.com

Jakub Pałach
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Kalendarz spotkań w rundzie wiosennej 2012/2013

KS Tyniec   1:4             Pychowianka Kraków 
2012-08-18 17:00:00
Pychowianka Kraków    Polonia Kraków 
2012-08-2517:00:00
Powiśle Ochodza    Pychowianka Kraków 
2012-09-01 16:30:00
Pychowianka Kraków    Rzozovia Rzozów 
2012-09-08 16:00:00
Sokół Rybna     Pychowianka Kraków 
2012-09-16 13:00:00
Pychowianka Kraków    KS Rybitwy Kraków 
2012-09-22 15:30:00
Grzegórzecki Kraków    Pychowianka Kraków 
2012-09-29 15:30:00
Piast II Wołowice    Pychowianka Kraków 
2012-10-06 15:00:00
Pychowianka Kraków    Strzelcy Kraków 
2012-10-13 15:00:00
Strażak Rączna    Pychowianka Kraków 
2012-10-21 14:30:00
Pychowianka Kraków    Błękitni Czułówek 
2012-10-27 14:00:00
Trzebol Wielkie Drogi   Pychowianka Kraków 
2012-11-03 13:00:00
Pychowianka Kraków    Sparta Przeginia 
2012-11-10 13:00:00    Duchowna
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„Mariusz Piekarski chwali Macieja 
Rybusa i opisuje sytuację, o której 
pisaliśmy w niedzielę.
- Trener wraz z prezesem weszli do 
szatni i zakomunikowali drużynie, 
że Maciek w nagrodę za świetny 
występ ma dostać mercedesa E kla-
sy - opowiada „Super Expressowi” 
menedżer piłkarza. - Auto czeka na  
Rybusa, musi je niebawem ode-
brać. Z tego, co mi mówił, nie 
zamierza go sprzedawać, chce 
trochę nim pojeździć. Piłkarze 
po usłyszeniu nowiny w szatni 
nie byli zbytnio zaskoczeni, bo 
właściciel klubu jest bardzo hoj-
ny, kiedy ktoś dobrze gra. Kiedyś 
któryś piłkarz dostał mieszkanie,  
a inny bardzo drogi zegarek.”....

U nas Kamil Piórkowski zadebiu-
tował równie udanie, lecz mer-
cedesa póki co nie dostał....mało 
tego. Sam ufundował przybyłym 
na pomeczowe podsumowanie ko-
legom - „jasne, bezalkoholowe ;) „

Nieźle spisał się w pychowic-
kiej obronie jego brat - To-
masz, a w ekipie Strzelców 
Kraków, trafienie zaliczył ich 
kuzyn - Daniel, syn naszego  
kibica Wojtka . Wystarczyło to 
do remisu 3:3 ze Spartą Przeginia  

Piłkarskie podróże, przez boiska małe i duże.......

Duchowna.

Jednak najlepiej strzelał Paweł 
Grzesiak, piłkarz A-klasowej Mi-
chałowianki, który do bramki 
Spartaka Wielkanoc-Gołcza, trafiał 
aż ośmiokrotnie !!!

Drużyny z naszego sąsiedztwa 
przegrywały. Płomień Kostrze 
uległ  w Piekarach tamtejszej Tęczy 
2:3, natomiast jeżeli ktoś chciałby 
dodzwonić się do krakowskiego 
Tramwaju, to numer kierunkowy 
zmieniono ponoć na 07... i nie jest 
to ku chwale legendarnego „07 
zgłoś się”, lecz wynik potyczki z 
Gościbią Sułkowice.
Pychowiankę czeka teraz mecz z 
Polonią Kraków.

Niby jesteśmy faworytem, ale po-
tyczki z tą drużyną jakoś nam „nie 
leżą”.Dla Pychowianki będzie to 
debiut na obiektach J&J Center 
w Skotnikach. Czy udany ? To 
się okaże już w sobotni wieczór. 
Mamy nadzieję, że przy dużej licz-
bie naszych sympatyków, wszak 
gramy teraz bliżej Pychowic.
Jeśli poruszamy temat Pychowic, 
to należy nadmienić nawiązanie 
współpracy z restauracją „Stary 
Piec”, ale o tym poinformujemy 
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Piłkarskie podróże, przez boiska małe i duże.......

wkrótce. Również o naszych ak-
cjach, mających przynieść grosz 
to opustoszałej kasy Pychowianki.  
Zaprosimy Was wkrótce do naby-
wania „cegiełek” - kibicowskich 
gadżetów. Również za dociążenie 
naszej skarbonki podczas najbliż-
szego meczu, będziemy Wam bar-
dzo wdzięczni :).
Mecz z Polonią zapowiada się cie-
kawie. Czy „Solo” wbije się do 
podstawowej jedenastki” ?
Sam stwierdził : „Jeżeli drużyna do 
końca sezonu, będzie wygrywać 
po 4:1, mogę siedzieć na ławie „....
Czy Pan Młody Fabryczewski Pa-
weł, równie dobrze jak swej mał-
żonki będzie strzegł bramki Pycho-

wianki, czy wyręczy go w tym „Jaro”  
Wojnar ( oczywiście, redakcja ma 
na myśli „świątynię Pychowianki”  
a nie połowicę „Fabera”.....)
Odpowiedź na te pytania poznamy 
już w najbliższym czasie...

Andrzej Siarkowski

Restaauracja–Pizzeria, ul. Skalica 23 A, Kraków–Pychowice
tel. (12) 376 67 92 otwarte codziennie 13.00 – 22.00
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PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, ul. JEMIOŁOWA 5 Tel. (12) 267 25 63
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


