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Słowo wstępu

 Serdecznie witamy 
wszystkich Pychofanów przed 
startem rudny rewanżowej. Jak 
wszyscy wiemy, pogoda ostatnimi 
czasy nas nie rozpieszczała. Po-
krzyżowała również nieco plany 
trenerowi Malcowi, a także opóź-
niła o dwa tygodnie rozpoczęcie 
rozgrywek. Mimo przeciwności 
losu możemy jednak zagwaran-
tować, że przez cały okres przy-
gotowawczy ciężko pracowali-
śmy i jesteśmy dobrze przygo-
towani do walki o najwyższy cel 
jakim jest oczywiście awans do 
upragnionej A klasy. Na boisku 
damy z siebie wszystko i liczymy 
na wsparcie gorącym dopingiem 
ze strony Naszych Wspaniałych 
Kibiców.
 Okres przygotowawczy w 
tym roku rozpoczęliśmy wyjątko-
wo wcześnie… trenowaliśmy już 
od  16 stycznia. Jak się później 
okazało był to bardzo długi, wręcz 
ciągnący się w nieskończoność 
okres przygotowawczy, trwają-
cy aż trzy miesiące (16.01.2013 
r. – 13.04.2013 r.). Dla porów-
nania runda rewanżowa potrwa 
prawie tyle samo (14.04.2013 r. – 
22.06.2013 r.). Na początku dużo 
pracowaliśmy nad siłą i wytrzy-
małością.  W styczniu w środy 
trenowaliśmy na hali w Tyńcu, a 
w niedziele odbywały się trenin-

gi biegowe na Błoniach. W lutym 
podobnie, w środy wieczorem 
biegaliśmy na Błoniach, w piąt-
ki trenowaliśmy na hali w Dęb-
nikach, a  weekendy (od same-
go początku lutego) rozgrywa-
liśmy sparingi. W marcu, mimo 
niesprzyjających warunków at-
mosferycznych trenowaliśmy już 
tylko na zewnątrz, w poniedział-
ki i środy na boiskach ze sztucz-
ną nawierzchnią plus oczywiście 
w każdy weekend mecz kontro-
lny. Podczas przygotowań roze-
graliśmy ich aż dziewięć, głów-
nie z wyżej notowanymi rywala-
mi. Odnieśliśmy cztery zwycię-
stwa, padły dwa remisy i trzy-
krotnie schodziliśmy z boiska po-
konani. Wyniki poszczególnych 
meczy przedstawiamy poniżej:
Strzelcy Kraków (B) - Pychowian-
ka Kraków 3:3
Pychowianka Kraków - Galicja 
Raciborowice (B) 4:2
Piłkarz Podłęże (A) - Pychowian-
ka Kraków 1:3
Opatkowianka Opatkowice (B) - 
Pychowianka Kraków 4:3
LOT Balice (A) - Pychowianka 
Kraków 5:3
Dragon Szczyglice (A) - Pycho-
wianka Kraków 1:7
Pychowianka Kraków - Gajo-
wianka Gaj (A) 8:2
Opatkowianka Opatkowice (B) - 
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Pychowianka Kraków 4:4
Pychowianka Kraków - MKS 
Skała 2004 (A) 2:3
 W  gazetce nr 96 z począt-
ku sezonu 2012/2013 pisaliśmy: 
„…czymś niezwykle pięknym by-
łoby na dziesięciolecie klubu za-
jąć pozycję premiowaną awan-
sem…, ale to długa droga, na ra-
zie musimy skupiać się na naj-
bliższych meczach i w każdym 
z nich dawać z siebie wszystko, 
a czas pokaże.” Dzisiaj może-
my napisać, że wszystko jest na 
dobrej drodze; po pierwszej run-
dzie zajmujemy drugą, premio-
waną awansem do A klasy, lo-
katę w tabeli. Jesteśmy w poło-
wie drogi do sukcesu i deklaru-
jemy, że damy z siebie wszyst-
ko, aby w czerwcu, na impre-
zie z okazji dziesięciolecia klu-
bu świętować awans. Mamy na-
dzieję, że obchody dziesięciole-
cia będą wielkim wydarzeniem i 
wielkim świętem, doskonałą oka-
zją do integracji społecznej na 
naszym osiedlu jak również do 
promowania piłki jako zdrowego 
sposobu spędzania czasu. Plan 
obchodów jest już zatwierdzony i 
obecnie pracujemy nad kwestia-
mi organizacyjnymi. Mamy na-
dzieję, że pozytywnie zaskoczy-
my wszystkich naszych sympa-
tyków. Więcej szczegółów w ko-

lejnych numerach klubowej ga-
zetki. Oczywiście nadal jesteśmy 
otwarci na osoby chcące pomóc 
przy organizacji obchodów.
 Tyle słowem wstępu, te-
raz koncentrujemy się  już tyl-
ko, na najbliższym meczu z Po-
wiślem Ochodza. Spotkanie od-
będzie się w najbliższą niedzie-
lę 14.04.2013 r. o godzinie 16.00 
na stadionie J&J Sport Center w 
Skotnikach. W imieniu Zarządu, 
Działaczy oraz Zawodników ser-
decznie zapraszamy WSZYST-
KICH (tych którzy jeszcze ni-
gdy nie byli na „Pycho” również) 
na ten mecz. Zostańcie naszym 
dwunastym zawodnikiem.

 Ł.G.
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Przedstawienie rywala - Powiśle Ochodza

 17.08.2003 roku w ligo-
wym debiucie, beniaminek z Py-
chowic zagrał w  Ochodzy z tam-
tejszym Powiślem. Po około 25 
latach, Pychowianka doczeka-
ła się reaktywacji i wróciła na 
boiska. Rywale okazali się lep-
si, zwyciężyli. Powiśle prowadzi-
ło już 4:0, jednak ambitna posta-
wa naszych piłkarzy, doprowa-
dziła do wyniku 4:2. Gole strzela-
li Poniedziałek i Wojas. Oto nasz 
skład z tamtego spotkania:
PYCHOWIANKA: Janik - Gro-
decki, Szczypczyk, Balon, So-
pata - D.Kolorus, Łyś, K.Kolo-
rus, Wojas - Poniedziałek, Kopeć 
GRALI TAKŻE: Ł.Górecki, Kosiń-
ski, Mastek.
Dziś szansę gry z tamtej ekipy, 
mają jedynie Łukasz Górecki i 

Marcin Wojas.
 Z dzisiejszym rywalem ry-
walizowaliśmy jeszcze cztero-
krotnie. Bilans to: 3 zwycięstwa 
Pychowianki, 1 remis, 1 triumf 
Powiśla. Gole: 16: 9 dla naszych 
ulubieńców.
 Ostatni mecz, rozegrany 
1 września, przyniósł grad goli. 
Zwyciężyła Pychowianka w sto-
sunku 7:4. Bramki dla „Pycho” 
zdobywali: M.Pałach, K.Piórkow-
ski - dwie, W.Olko, R.Tomasiak, 
W.Solak i Ł.Balicki.
Obecnie nasz rywal zajmu-
je ostatnią lokatę z dorobkiem 
ośmiu punktów. Serdecznie wita-
my naszych rywali!

A.S.

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

J&J Sport Center Kraków, ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków -Skotniki
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Wywiad z zawodnikami „Starej Pychowianki”

 Przygotowując się do ob-
chodów dziesięciolecia Pycho-
wianki (czerwiec 2013), zbie-
rając informacje o historii klu-
bu udało nam się porozmawiać 
z Panem Andrzejem Szczypczy-
kiem i Panem Stefanem Sobel-
ga, którzy w latach 70-tych repre-
zentowali barwy naszej drużyny.
Wszystkie wydarzenia związane 
z Pychowianką od momentu reak-
tywacji (2003 r.) są bardzo szcze-
gółowo dokumentowane, ale hi-
storia poprzedniej Pychowian-
ki jest mało znana. Czy możecie  
nam przybliżyć w których latach 
istniała „Stara Pychowianka”?
Najprawdopodobniej możemy 
wyróżnić nie tylko  „Starą Pycho-
wiankę” i Pychowiankę po reak-
tywacji, gdyż o ile nam wiado-
mo, Pychowianka była powo-
ływana do życia czterokrotnie:
I – lata 40’ 
II – lata 50’
III – 1969 (+-rok) – 1976 (+- 
rok) – to była Pychowian-
ka, w której my graliśmy
IV – 2003 – nadal
Czy boisko ligowe Pychowianki 
za Panów czasów wyglądało po-
dobnie do tego, na którym mecze 
w latach 2003 – 2008 rozgrywa-
ła reaktywowana Pychowianka?
Tak, chociaż nie do końca. Miej-
sce oczywiście to samo nawet 

bramki, które teraz znajdują sie 
na boisku pamiętają nasze cza-
sy, wcześniej przed nami były 
to drewniane kontówki, ale jeśli 
chodzi o zaplecze nie mieliśmy 
bud dla rezerwowych, szatni też 
na początku nie było. Przebierali-
śmy się u p. Lewińskiego koło ka-
pliczki na Tynieckiej (wysokość 
ul. Ćwikłowej), było to z boiska 
ok. 5 minut biegiem. Barak (szat-
nie obok boiska, obecnie Klub 
Małego Żuczka) powstały dopie-
ro w latach 1970 – 1972 za spra-
wą p. Trzoski, dzięki któremu ba-
rak przeniesiono w segmentach 
z Nowej Huty. Cała drużyna pra-
cowała na to abyśmy mieli swo-
je zaplecze. Charakterystyczny 
dla boiska z naszych czasów był 
ok. 5 m maszt, na którym znaj-
dowała się biało- -niebieska fla-
ga. Kibiców na mecze przycho-
dziło sporo, mogło to być w gra-
nicach 100 os. – dużą cześć 
wśród nich stanowili mieszkańcy 
Praskiej, którzy często udawali 
się na spacery w okolice boiska.
Jak wyglądały wyjazdy na mecze, 
w jakim kierunku i czym jeżdżono?
Jeżeli chodzi o transport to po-
czątkowo wynajmowaliśmy od 
Jednostki Wojskowej ciężarów-
ki: Star, Robur, później mieli-
śmy własny autobus. W tych 
czasach graliśmy z drużyna-
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mi z: Podłęża, Zelczyny, Jaśko-
wic, Gaja, Opatkowic, Zabierzo-
wa, Kobierzyna, Wielkich Dróg.
W jaki sposób pozyskiwaliście 
pieniądze na działalność klubu?
Były to zrzutki Kibiców, zawodni-
ków, byli też sponsorzy: wapiennik 
Bodzów, p. Leszczyński (ofiaro-
wał ziemie pod szatnie – niestety 
tylko ustnie), p. Kazimierz Jarosz.
Na jakim poziomie rozgry-
wek graliście wówczas?
Za naszych czasów była to 
głównie B klasa i może ja-
kieś dwa sezony w C klasie.
Jak wyglądały trenin-
gi, kto trenował drużynę? 
Czasy były trochę inne niż teraz, 
zawodnicy mieli sporo pracy do-
mowej, ale i tak udawało się raz 
w tygodniu zebrać się na trenin-
gu. Początkowo trenowaliśmy 
sami. Z czasem ukształtowało 
się, że Kapitan i najlepsi na bo-
isku pokazywali pozostałym za-
wodnikom strzały, zagrania i tłu-
maczyli jak należy sie zachować 
w danych sytuacjach. Na końcu 
mniej więcej przez okres jedne-
go roku mieliśmy trenera z praw-
dziwego zdarzenia – był to Sta-
nisław Chemicz. Od ok. 1970 
mieliśmy także juniorów Pycho-
wianki, którym starsi zawodnicy 
udzielali wskazówek co do gry.
Czy pamiętają Panowowie kto 

w tamtych latach reprezentował 
barwy Pychowianki i który zawod-
nik zdobywał najwięcej bramek?
Oczywiście, że tak, za naszych 
czasów w Pychowiance grali:
Szczypczyk Andrzej (prawe 
skrzydło, środek, atak), Rut-
kowski Tadeusz, Florczyk An-
drzej (pomoc), Klichowski Wa-
cław, Woźniak Edward (lewe 
skrzydło), Pieniążek Andrzej, 
Guzik Zbigniew (bramkarz), Ja-
nas Stanisław (bramkarz), Tala-
rek Mieczysław (pomoc), Spól-
nik Jerzy (obrona) Spólnik Józef 
(atak), Spólnik Stanisław (bram-
karz), Stefan Sobelga (obro-
na), Gąsiorek Andrzej (obro-
na), Partyka Waldemar (obro-
na), Oleksy Józef (obrona), Ma-
kuła Ryszard (obrona), Pleban-
kiewicz Henryk (pomoc), Pleban-
kiewicz Edward (pomoc, atak), 
Grodecki Władysław (obro-
na), Wagner Janusz (obrona).
Najlepsi strzelcy to: Szczyp-
czyk Andrzej, Pieniążek An-
drzej, Woźniak Edward, 
Klichowski Waldemar.
Jak wyglądały stroje i czy za-
wodnicy zarabiali za granie?
Stroje mieliśmy niebieskie i białe. 
Na Strojach znajdował się zna-
czek w kształcie litery „P” w kó-
łeczku. Wtedy grało się w tramp-
kach i w korkotrampkach, które 
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dopiero wchodziły na rynek. Naj-
lepsi zawodnicy mogli liczyć na za-
kup takich właśnie przez Zarząd.
Czy oprócz treningów i meczy 
zawodnicy spędzali razem czas, 
czy byliście zgraną paczką?
Oczywiście, że tak. Zawsze w 
baraku odbywało się uroczy-
ste zakończenie sezonu,  często 
też  organizowano w nim zaba-
wy i dyskoteki. Chodziliśmy rów-
nież razem na festyny, a po me-
czu często wypijaliśmy razem 
po piwku. Zawodnicy byli bar-
dzo popularni w Pychowicach.
W którym roku i dlaczego Py-
chowianka przestała istnieć?
Było to ok. roku 1976. Najlep-
si zawodnicy przeszli do Ska-
winki (Talarek, Janas, Szczyp-
czyk) po czym drużyna działała 
jeszcze około roku. Pojawiły się 
problemy z frekwencją i finansa-
mi. Wtedy zdecydowano o roz-
wiązaniu Klubu, ale działalność 

społeczna Klubu istniała jesz-
cze przez długi czas - świetlica.
Które mecze, wydarze-
nia najlepiej wspominacie?
Były to mecze w Opatko-
wicach, Jaśkowicach i Tyń-
cu, po których często zosta-
wało się na zabawie do rana.
Bardzo dziękujemy za przybli-
żenie nam historii Pychowian-
ki i zapraszamy na nasze me-
cze w roli gości honorowych.

Ł.G.

Wywiad z zawodnikami „Starej Pychowianki”
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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


