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Słowo wstępu
A zatem pierwszy z dwóch jubi-
leuszy właśnie staje się faktem! Z  
radością chcemy poinformować że 
trzymają państwo w ręku SETNY nu-
mer gazetki która towarzyszy nam od 
początku reaktywacji Pychowianki w 
2003 roku. Tym razem zamiast wy-
wiadów i szczegółowych relacji z me-
czy chcielibyśmy zabrać Was w po-
dróż sentymentalną żeby wspólnie 
przypomnieć sobie te najzabawniejsze 
oraz te najistotniejsze fragmenty wy-
dań na przestrzeni ostatnich dziesię-
ciu lat...

A co wydarzyło się na murawie w 
ostatnich dwóch meczach z udziałem 
Pychowianki ? 

Po ciężkim, choć nie stojącym na naj-
wyższym poziomie, meczu ze Strzel-
cami Pychowianka odniosła kolejne, 
cenne zwycięstwo. Mecze z rywalem 
z Parkowej zawsze należały do emo-
cjonujących, nie inaczej było tym ra-
zem. 
Gra toczyła się głównie w środkowej 
strefie boiska, lekką przewagę mieli 
goście, często wykonujący rzuty roż-
ne, jednak bez wymiernego efektu. 
Pierwszy gol w tym spotkaniu padł w 
37 minucie. Kamil Piórkowski przy-
jął piłkę tyłem do bramki i z woleja 
huknął nie do obrony. Końcówka tej 
części gry, należała do naszych rywa-
li, dwukrotnie znakomicie interwenio-
wał jednak Kuzyk. Po zmianie stron, 
jako pierwsi zaatakowali Strzelcy i to 

skutecznie. W 51 minucie Daniel Piór-
kowski z bliskiej odległości ulokował 
piłkę w siatce. Wynik spotkania na 2:1 
ustalił Wiktor Olko.  Wynik ten po-
zwolił nam się cieszyć z pozycji lide-
ra.. niestety Strażak Rączna w meczu 
na szczycie bardzo boleśnie zrzucił nas  
z tronu. Mecz z pokazał aktualny roz-
kład sił w grupie. Wygrana Strażaka 
aż 5:1 nie podlegała dyskusji. Gospo-
darze byli tego dnia lepsi w każdym 
elemencie gry. Połączenie piłki z rug-
by, dało im cenne zwycięstwo. Po ta-
kiej porażce nie pozostaje nic innego 
jak zapomnieć czym prędzej o wyda-
rzeniach z 20go października i maksy-
malnie zmobilizować się na końców-
kę rozgrywek, żeby nie stracić tego 
niesamowitego dorobku z całej rundy. 
Z niecierpliwością oczekujemy pierw-
szego gwizdka w meczu z Blękitnymi 
Czułówek i gradu bramek dla naszych 
Pupili!

A tymczasem zapraszamy do wspo-
mnianej wędrówki w czasie i lektury 
wybranych fragmentów Waszego ulu-
bionego czasopisma!
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„Pychofani” - Setne wydanie !

Restauracja–Pizzeria, ul. Skalica 23 A, Kraków–Pychowice
tel. (12) 376 67 92 otwarte codziennie 13.00 – 22.00

O tym pisaliśmy...

Gazetka nr. 1/2004
Miło nam poinformować, iż na na-
szym boisku pojawiły się wiaty na 
ławki dla rezerwowych. Jest to da-
rowizna od TS Tramwaj Kraków, z 
którym to wspólnie użytkujemy na-
sze boisko. Serdeczne podziękowania 
składamy tą drogą na ręce Zarządu TS
Tramwaj.

Dziękujemy również Panu Józefowi 
Ochojnie, za nieodpłatne przywiezie-
nie wiat na nasze boisko.

Należy nadmienić, iż montażu doko-
nali sami piłkarze, po wtorkowym tre-
ningu, a prace trwały do późnych go-
dzin wieczornych.

Bardzo prosimy kibiców SKS Pycho-
wianka Kraków jak i mieszkańców 
Pychowic o zwrócenie uwagi w wy-
padku dewastowania lub pojawiania 
się niepożądanych osób na naszym 
obiekcie !!!

Powołaliśmy również drużynę tramp-
karzy, – której trenerem został Wa-
cław Oleksy, a kierownikiem Bogdan 
Klimaszewski.

Gazetka nr 3/2005
MZPN WIZYTUJE PYCHOWIAN-
KĘ:
Przedstawiciele Małopolskiego 
Związku Piłki NoSnej gościli na nie-
dzielnym spotkaniu pomiędzy Pycho-
wianką a Bronowianką II Kraków. 
Delegacja w osobach p. Antoniego 
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Reichela oraz Marcina Janiczaka wy-
razili słowa uznania dla całego Stowa-
rzyszenia Klubu Sportowego Pycho-
wianka Kraków.

Zarówno spotkanie, jak i cała jego 
otoczka została przez Delegatów po-
zytywnie oceniona.

Jednocześnie p. Reichel i Janiczak 
wyrazili wyrazy głębokiego ubolewa-
nia z powodu działalności

Kolegium Sędziów, które to po raz 
kolejny nie zapewniło arbitra na mecz 
naszego Klubu.

ARBITER ZASTĘPCZY
Spotkanie z konieczności poprowa-
dził przedstawiciel zespołu Brono-
wianki, debiutujący w roli arbitra. Do 
jego postawy nie moSna mieć zastrze-
żeń – można rzec, Se spisał się lepiej 
niż niejeden z arbitrów, którzy sędzio-
wali nasze spotkania. Na liniach po-
magali mu gracz Pychowianki Bartło-
miej Pasierb (nie wystąpił z powodu 
kontuzji) oraz związany z Klubem Jan 
Karaś.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Panu Dr. Stanisławowi Chemiczo-
wi – prowadzącego Szkółkę Piłkar-
ska TS Wisła Kraków za przekaza-
nie piłek meczowych. W wydarze-
niu tym współuczestniczył Pan Sta-
nisław Kapuściński . Miejmy nadzie-
ję, iS współpraca będzie się nadal roz-

wijać, cieszy nas zainteresowanie na-
szym Klubem przez coraz szersze
grono osób.

RÓŻE I KOLCE...
Bardzo szanujemy naszych Kibiców, 
lecz czasami należy ich zganić. Pew-
ne zachowania, zwłaszcza te, mające 
miejsce na meczach zespołu trampka-
rzy po prostu nie uchodzą…..Bardzo 
Was prosimy….na Wasze zachowanie 
patrzą dzieci a widok nietrzeźwych 
osób nie jest pożądany ! W przyszło-
ści Klub zmuszony będzie stanowczo 
reagować na takie zachowania….

PYCHOWIANKA – Grom 13:1 ( 5:0)
Pychowianka: Wojnar – Kopeć (72 
min Balon), Szczypczyk, Zegarmistrz 
( 75min Musiał), Ł.Górecki, – Sukta, 
Łyś, Kostrz (80 min Siarkowski), Ka-
walec – Poniedziałek, Wojas

1:0 Łyś 9 min, 2:0 Poniedziałek 25 
min, 3:0 Zegarmistrz 27 min, 4:0 Łyś 
38 min, 5:0 Zegarmistrz 44 min, 6:0 
Kopeć 50 min, 7:0 Poniedziałek 54 
min, 7:1 63 min, 8:1 Poniedziałek 65 
min, 9:1 Szczypczyk 78 min, 10:1 Po-
niedziałek 82 min, 11:1 Poniedziałek 
83 min, 12:1 Łyś 86 min, 13:1 Siar-
kowski 88 min.

6/2004
NAJLEPSZY STRZELEC SKS PY-
CHOWIANKA SEZONU 2003/2004
Imię: Mirosław
Nazwisko :Poniedziałek
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Pseudonim: Wtorek
Rok urodzenia :1979
Stan cywilny: jeszcze kawaler.....;)
Imię narzeczonej: Kasia
Rodzeństwo: 
bracia: Mateusz, Dariusz
Pozycja na boisku: napastnik
Ilosc goli w zeszłym sezonie: 30
Ilosć goli w obecnym sezonie: 5
Klub w którym chciałby grać:  
Barcelona, AC Milan...;)
Ulubiony piłkarz: Morientes
Ile goli zamierza strzelić w tym  
sezonie: tyle, by starczyło do awansu
Złożona obietnica: niedługo ślubna, 
wczesniej, że nie opusci Pychowianki

Trener Wacław Jasieniak o Mirku: 
„Piłkarz wszechstronny. Gdyby całko-
wicie poswięcił się piłce, mógłby
zajsć naprawdę daleko. Potrafi nie tyl-
ko uderzyć na bramke, ale i rozegrać  
i podać piłkę. Dużo widzi na boisku  
i nie gra egoistycznie. Autorytet  
w drużynie. Wady? Raczej niewiele 
jak na ta klasę rozgrywek, ale nie bę-
dziemy ułatwiać zadania przeciwni-
kom....”

7/2005
KAPITAN ZESPOŁU MARCIN 
WOJAS
IMIĘ : Marcin
NAZWISKO : Wojas
DATA URODZENIA : 21.08.1985
STAN CYWILNY; kawaler, sympatia 
Renata
RODZESTWO: siostra Aneta
POZYCJA NA BOISKU: 
wszechstronny, obecnie napastnik
POPRZEDNI KLUB: Tramwaj 
Kraków
ILOSĆ GOLI W UBIEGŁYM 
SEZONIE: 1
ILOSC GOLI W OBECNYM 
SEZONIE: 2
CEL NA OBECNY SEZON: 
Walka o awans do B-klasy
ULUBIONY KLUB: Wisła Kraków
ULUBIONY PIŁKARZ: Maciej  
Żurawski
PIŁKARZ NA KTÓRYM SIĘ 
WZORUJĘ: Pavel Nedved
ULUBIONY NAPÓJ : 
„jasne z pianką” (ale po meczu....)
HOBBY: sport, jazda samochodem
NAJWIĘKSZE MARZENIE: 
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szczęśliwa rodzina i szóstka w tot-
ka.....

10/2005
Wielki sukces z Jutrzenką dał spo-
ro radości Kibicom Pychowianki. Na 
meczu zgromadzilo się ok 200 osób 
a atmosfera byla niczym na boiskach 
I-szej ligi. Flagi, serpentyny, race, ba-
loniada a przede wszystkim głosny go-
rący doping, jakiego nie spotyka się w 
meczach C-klasy. Po meczu nieamo-
wita radość piłkarzy i Kibiców oraz 
fiesta u „Szeryfa” aż do nocy. Niestety 
tydzień później gracze z Rybitw wy-
lali na rozpalone głowy kubeł zimnej 
wody wygrywając 2:0 z naszymi ulu-
bieńcami.

Dziś mecz z Maszycanką, który za-
pewne łatwy nie będzie. Jest to jednak 
szasa do rehabilitacji za nieortunny 
wynik z soboty. Każdy inny rezultat 
niż zwycięstwo, oddala nas od upra-

gnionego celu, jakim jest awans do B-
klasy...

2/2006
Pierwszy B-klasowy wyjazd:
TRZEBOL WIELKIE DROGI
Na ten wyjazd chcieliśmy zamówić-
speca, ale nie udało się niestety. Tak 
więc organizujemy fury i jedziemy 
zaliczyć pierwszy wyjazd w nowym 
sezonie i nowej lidze. Droga upły-
wa spokojnie. W podróż udajemy się 
bez liderki naszej hooliganki niejakiej 
Wandy (zakaz stadionowy, CHWDP), 
która w czasie meczu pilnuje nasze-
go boiska (mieliśmy sygnały, iż ekipa 
pod wodzą niejakiej „kochamy Was” 
zamierza kopać dołki na naszym bo-

isku. Wanda, popijajac ta-
nie wina z zeszłorocznych 
jabłek, strzeże obiektu. My 
wypatrujemy ziomali „ko-
chamy Was”, lecz mimo 
buńczucznych zapowiedzi, 
nie stwierdzamy nikogo po 
drodze. Dzwonimi do „ko-
chamy Was”, lecz odma-
wia walki, tłumacząc się, 
iż własnie w tej chwili robi 
trwałą ondulację. 

Na mecz wbijamy się bez 
biletów (pewnie kolejne zakazy). 
Miejscowa publika pozytywnie nasta-
wiona. My nie dopingujemy w prote-
ście za w rzucenie Wandy ze stadionu 
podczas meczu z Kostrzem. 
Atrakcji pozasportowych brak. Krzy-
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Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki

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

1	 Strażak		 10	 24	 7	 3	 0	 35	-	11
2	 Grzegórzecki	 10	 22	 6	 4	 0	 23	-	12
3	 Pychowianka	 10	 22	 7	 1	 2	 49	-	19
4	 Sokół	Rybna	 10	 17	 5	 2	 3	 26	-	25
5	 KS	Rybitwy	 10	 17	 5	 2	 3	 31	-	31
6	 Strzelcy		 10	 15	 4	 3	 3	 25	-	23
7	 Sparta	 	 10	 15	 4	 3	 3	 25	-	25
8	 Błękitni	 	 10	 14	 4	 2	 4	 27	-	21
9	 Rzozovia	 10	 11	 3	 2	 5	 23	-	30
10	 Piast	II	 	 10	 10	 3	 1	 6	 14	-	23
11	 KS	Tyniec	 10	 9	 2	 3	 5	 16	-	29
12	 Polonia		 10	 9	 3	 0	 7	 17	-	26
13	 Trzebol			 10	 7	 2	 1	 7	 17	-	33
14	 Powiśle		 10	 4	 1	 1	 8	 21	-	41

Kamil Piórkowski : 19
Grzegorz Jeleń : 15
Łukasz Balicki : 4
Wojciech Solak : 4
Wiktor Olko : 2
Marek Pałach : 2
Oskar Patnaik : 
Rafał Tomasiak : 1
Jerzy Lorek : 1
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czymy pod adresem arbitra „sędzia 
kalosz”, „sędzia kanarki doić” (zosta-
ło to opisane w protokole) oraz po jed-
nej z jego fatalnych decyzji „pozdrów 
fryzjera, hej sędzia pozdrów fryzjera”.

Pod nieobecność Wandy liderem ho-
ols i ultras zostaje mianowany Rzecz-
nik Prasowy.

W 45 min zostaje przez sędziego usu-
niety z ławki rezerwowych trener 
Trzebola- na co odpowiadamy „zo-
staw trenera, hej sędzia zostaw tre-
nera”. (PLUS ZA AKCJĘ ) Obawia-
jąc się psów szybko zawijamy się po 
meczu. Na wyjeździe wspomaga nas 
jednooosobowwa delegacja z Mia-
sta Kiszki Ziemniaczanej - POZDRO 
DEMON i dzięki za wsparcie !!!!

1/2006
Pychowianka - Tramwaj II
Kraków 0-0 (rzuty karne 3-4)
Pomimo zwycięstwa w rzutach kar-
nych, zawodnicy Tramwaju ze spusz-

czonymi głowami schodzili z boiska 
przy ul. Tynieckiej…Miało być ła-
two, lekko i przyjemnie. Jednak pod-
opieczni Piotra Jarosza zagrali z wiel-
kim zaangażowaniem, sprawiając, iż
o wyniku zadecydowały rzuty karne.

3/2007
Relacje zwyjazdów
ZRYW FACIMIECH - PYCHO-
WIANKA
Na ten wyjazd udajemy się w oko-
ło 30 osób, niezłej ekipy VANDALS, 
bez naszej liderki, która ma jeszcze 
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zakaz stadionowy. Rzecznik Prasowy 
na skutek swej determinacji otrzymuje
akredytację fotoreportera i nie do-
pi guje z nami. Bez flag, doping za to 
niezły. Jedziemy HSV(xero) i inne za-
grzewające do boju przyśpiewki. Na 
stadion wchodzimy za free. Piknik, 
piwo do nabycia za trzy złote polskie,
niestety, piszący te słowa automob 
ilem, więc nie zakosztował uroków 
złocistego płynu. 

Kibice gospodarzy nastawieni pozy-
tywnie (kosa z Rzozowem). Nie do-
pingują wcale, dopiero w końcówce 
meczu są słyszalni. Na klapsy niemal 
załapuję się młodsza część VANDA-
Li, która wzorem fanów z „Niciarki” 
próbuje kamionki. Wstyd! Na meczu 
zawieramy oficjalną zgodę ze Zwarem 
Miedzylesie pozdro i dzięki za przy-
bycie.

Na wyjeździe obecni przedstawiciele
FC Międzylesie i FC Białystok. 
DZIĘKÓWA ZA WSPARCIE !!!!!

LIBERTÓW - PYCHOWIANKA
Na mecz udajemy się w około 20 
osób średniej ekipy. Niespodziewanie, 
nasi piłkarze wygrywają to spotkanie. 
Wspaniale zachowuję się nasze Ul-
tra Girls dopingując non stop. Kibice 
Libertowa, momentami tworzą młyn, 
przebijając się z dopingiem.
Bez bluzgów z obu stron, nastroje 
przyjazne. Po meczu piłkarze dziękują
za doping, wykonując tzw. „jaskółkę”

w kierunku kibiców. Wyjazd ogól-
nie na duży „+” (Relacje z wyjazdów  
i wszelkie „gorące” newsy można 
znaleźć na oficjalnej stronie interneto-
wej klubu)

Gazetka 7/2007
Ulewne deszcze spowodowały nie tyl-
ko odwołanie kolejki... Wiele boisk 
zostalo zalanych a mur awa
jeszcze długo nie będzie się nadawała
do gry. Katastrofa spotkałą zespół 
Karpat Siepraw - tam boisko i budy-
nek klubowy zostały zatopione...

Tragicznie wygląda boisko naszego 
sąsiada Płomienia Kostrze. Woda si 
ęgała wczoraj aż do połowy bramek....
Zalane zostały szatnie klubowe. Nie 
lepiej było na obiekcie Skawinki... 
Decyzja MZPN-u o przesunięciu ko-
lejki była jedyną słuszną...
Na szczęście boisko w Pychowicach 
jak narazie pozostaje nienaruszone, 
co dzis zostało zbadane... W związku  
z silnymi, ciągłymi opadami deszczu 
oraz zalaniem boisk piłkarskich,

Gazetka 6/2008
Gosia Skowronska ( dziś już Borkow-
ska o Wojtku i nie tylko...)
Twój ulubiony piłkarz ( oprócz 
Wojtka ) ?
Lubię całą drużynę, każdy stara się 
na swój sposób dać z siebie wszyst-
ko. Łukasz Góral -  jego podziwiam. 
Jest niski, a wiadomo przeciwnicy są 
różni. Ale bez względu na wzrost stara 
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się sprostać wszelkim wyzwaniom na 
swojej pozycji.

Czy po ślubie nadal pozwolisz  
Wojtkowi grać w Pychowiance?
Oczywiście!

Interesujesz się piłką na co dzień, czy 
to tylko poprzez Wojtka bywasz na 
meczach... Szczerze mówiąc to wła-
śnie Wojtek „zaraził” mnie piłką noż-
ną.

Gazetka 6/2009
Pierwsze historyczne zwycięstwo Py-
chowianki z Płomieniem Kostrze stało 
się faktem. Choć może nie w porywa-
jącym stylu, jednak po meczu walki 3 
punkty pojechały do Pychowic

Gazetka 8/2009
Po pierwsze...
Mamy własną flagę !

W meczu z Trzebolem Wielkie Dro-
gi zadebiutowała na płocie flaga Py-
chowianki ! Jeżeli warunki pogodo-
we będą sprzyjające wisieć będzie na 
każdym meczu „Pycho”. Flaga ma 
wymiar 1,6 x 7 metrów ! Wykonał ją 
„Malvi” - serdeczne dzięki - a wykoń-
czyła krawiecko Pani Maria Piórkow-
ska.

Nie byłoby flagi bez jej fundato-
rów - zawodników oraz Kibiców  
Pychowianki. 
Oto lista ofiarodawców : „Piórkow-

ski i spółka”, p.Eugeniusz Grodecki, 
Dawid Łyś, Łukasz Górecki, Marcin 
Wojas, Andrzej „Koszykarz” Szczyp-
czyk, Łukasz Balicki,  Jarosław Woj-
nar, Andrzej Siarkowski, Wojciech 
Solak, Piotr Mrozek, „Pijok”, Piotr 
Jarosz, olTSchool, „Dzikuska”, Kamil 
Dubel, Mariusz Janik, Oskar Patna-
ik, Michał Rezner, Jacek Zegarmistrz, 
Dawid Litwin.

Fragment wywiadu...
Nasze Kibicki chyba Cię bar-
dzo lubią, non stop pytają:  
„gdzie nasz Pavulon?”
Cóż, idolem się nie czuję, wręcz prze-
ciwnie, Zaczynam się czerwienić  
w pewnym miejscu, aczkolwiek miło 
mi to słyszeć i pozdrawiam serdecz-
nie pozdrawiam Wszystkie Panie  
Kibicki :)

Gazetka 10/2009
...o postawie naszych zawodników:
Pozostaje więc powiedzieć: „Pano-
wie, w zimie brać się mocno do robo-
ty” a trenera pocieszyć słowami Woj-
ciecha Łazarka: „Z budowaniem dru-
żyny jest podobnie jak z kopulacją 
słoni. Dużo kurzu, hałasu, a efekt za 
dwa lata”.

Gazetka 7/2010
Jubileusz Jarka Wojnara..
„po chwili Tyniec po błędzie Krzysz-
tofa Kuzyka stanął przed szansą, lecz 
rozgrywający setne spotkanie w bar-
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wach Pychowianki Jarosław Wojnar, 
wygrał pojedynek.”

Gazetka 11/2010
„Nikolka” o kibicowaniu...
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 przesta-
ją się dziwić, choć jeszcze 7 lat temu 
wielu trudno było uwierzyć, że taka 
delikatna nastolatka rzeczywiście 
może odpalać race na meczu ;) Każ-
dy ma swoje przeznaczenie. W moich 
gwiazdach zapisane było, że młodość
zdominuje piłkarski fanatyzm. 
Nie dość, że udzielasz się kibicowsko, 
to jeszcze jesteś „uroczą Panią redak-
tor”, jak trafiłaś w szeregi www.wisla-
krakow.com ? 
Zdarzało się, że nudne siedzenie w 
szkolnej ławce zamieniałam na tre-
ningi Wisły. Kiedyś napisałam kilka 
słów o tym co się działo redaktorowi 
strony, którego znałam z sektora. Za-
proponował, bym podsyła-
ła teksty zawsze, gdy będę. 
I tak to się z wolna zaczę-
ło rozkręcać... Latem 2002.
„Nikolka w Pychowiance”. 
Skąd to sie wzięło?
Prezes Siarkowski zawró-
cił mi w
głowie, nie było innego 
wyjścia :)
Podobno Marcelo negocju-
jąc z Wisłą miał jakiś zapis 
co do Twojej osoby ?

A widziałeś gabaryty jego narzeczo-
nej? To się nie dziw ;D

Gazetka 5/2011
Grzegorz Jeleń o starcie w rundę wio-
senną: Pychowianka fenomenalnie 
rozpoczęła rundę rewanżową. Co się 
właściwie stało ? Ciężko to dokładnie 
wytłumaczyć, moim zdaniem na pew-
no jest to efekt świetnej atmosfery jaka 
panuje w szatni i na treningach, a za-
razem mobilizacji przed samymi spo-
tkaniami. Wierzę że jesteśmy w stanie 
jeszcze razem wiele osiągnąć, z kolej-
ki na kolejkę pniemy się coraz wyżej, 
mam nadzieję że na tym nie poprzesta-
niemy i uda nam się zdobyć w tym se-
zonie jeszcze wiele punktów.

Autorem reportażu jest niezastąpiony 
Andrzej Siarkowski...
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*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


