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Słowo wstępne

Witamy na dzisiejszym meczu,  
w którym podejmować będziemy 

ekipę Powiśla Ochodza.

Rywal jest nam dobrze znany, jako że 
to z nim toczyliśmy rywalizację w pre-
mierowym dla nas sezonie 2003/2004. 
To w Ochodzy przyszło nam rozegrać 
pierwsze ligowe spotkanie. O tym hi-
storycznym meczu jak i o innych przy-
pomnimy w monografii Pychowianki, 
która ukaże się w czerwcu. 

Dzisiejszy mecz jest dla nas niezwy-
kle ważny, jak zresztą każdy następ-
ny. Wszak do bram B-klasy jest nam 
naprawdę blisko…

Udany początek
Pychowianka udanie zainaugurowała 
sezon, pokonując rezerwy Gajowian-
ki, Portę oraz Polonię Kraków.
Już w najbliższą środę 7 maja o go-
dzinie 18.00 podejmować będziemy 
w "meczu o wszystko" Bratniaka Kra-
ków.
Pomimo niekorzystnego terminu liczy-
my na Wasza obecność.
Wszak to mecz o awans do B-klasy…

   Nazwa             Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Pychowianka Kraków 11 30 10 0 1 31-10
2 Bratniak Kraków    11 27 9 0 2 61-16
3 Powiśle Ochodza    11 16 5 1 5 24-25
4 PKS Porta Kraków    11 16 5 1 5 29-29
5 Gajowianka II Gaj    12 14 4 2 6 26-41
6 Salwa Kraków    11 13 4 1 6 29-33
7 Bronowicki Kraków    12 12 4 0 8 32-37
8 Grom Kraków    11 12 4 0 7 19-41
9 Polonia Kraków    12 10 3 1 8 24-43

Tabela
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Do przerwy 
wzorowo

Pychowianka - Gajowianka II Gaj 3:1 (3:0) 

1:0 Mrozek 8 min
2:0 Wojas 21 min
3:0 Zegarmistrz 38 min
3:1 81 min

Pychowianka: Rudnik - Ł.Górecki, Fitt, 
Borkowski, Ł.Góral - Sukta, M.Pałach 
(70 min J.Piórkowski), Zegarmistrz 
(46 min Musiał), T.Piórkowski (83 min 
K.Marek) - Wojas (78 min J.Pałach), 
Mrozek

Żółte kartki: Sukta, T.Piorkowski
Widzów: ok 120

Okazale wypadła inauguracja rundy 
wiosennej 2008 przy ul. Tynieckiej.
Lider tabeli wyraźnie pokonał  
Gajowiankę II, robiąc tym samym ko-
lejny krok w kierunku awansu do B-
klasy.
Mecz rozpoczął się po myśli gospoda-
rzy. Od początku meczu szturmowali 
oni bramkę przyjezdnych, czego efek-
tem był już w 5 minucie faul w obrębie 
"16" na Jacku Zegarmistrzu, arbiter 
podyktował rzut karny, jednak Tomasz 
Piórkowski uderzył "na wiwat" marnu-
jąc dogodną sytuacje.
Nie wybiło to jednak miejscowych 
z rytmu. Po raz pierwszy okazje do 
zademonstrowania radości, Kibice 
"Pycho” mieli w 8 minucie spotkania. 
Po dośrodkowaniu Marcina Wojasa, 

Piotr Mrozek główką skierował piłkę 
do bramki. Napór na bramkę przy-
jezdnych trwał... w 12 min po ziemi 
uderzał Wojas, zbyt lekko, lecz co nie 
udało się w tejże minucie, przyniosło 
efekt bramkowy chwilę później. 20 mi-
nuta przyniosła drugą bramkę, Marcin 
Wojas, uderzeniem z prawej nogi pod-
wyższył wynik meczu.
Gajowianka nie istniała na boisku  
w tej części gry. Poza uderzeniem na 
początku meczu z rzutu wolnego, kie-
dy to wspaniałą interwencją popisał 
się Kamil Rudnik nie stworzyła ona 
zagrożenia pod bramką Pychowianki.
Po raz trzeci Pychowianka użądliła  
w 38 minucie a piłke do bramki skie-
rował celnie główkując Jacek Zegar-
mistrz.
Okazję do podwyższenia wyniku miał 
jeszcze Piotr Fitt, lecz jego uderzenie 
z głowy po podaniu Marcina Wojasa 
było minimalnie niecelne.
Można rzec, że tak dobrze "główku-
jącej" Pychowianki nie widziano już 
dawno.
Boiskowego myślenia zabrakło nieco 
w drugiej części gry. Coraz częściej do 
głosu dochodzili goście, mecz stał się 
bardziej wyrównany.
Szanse do zdobycia gola miał Sła-
womir Sukta po kombinacyjnej akcji 
z Mrozkiem, indywidualną akcję prze-
prowadził Tomasz Piórkowski, podob-
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nie uczynił Marek Pałach. Również ak-
cja Wojas - Sukta z 71 minuty mogła 
się podobać. Dobre zmiany dali Jerzy 
Piórkowski i Jakub Pałach - pierwszy, 
bardzo aktywny starał sie uderzać nie-
mal z każdej pozycji, Pałach zaś swą 
zadziornością i nieustępliwością bu-
dził podziw wśród licznie zgromadzo-
nej publiczności.
Gajowianka raz po raz odgryzała się 
kontrami, siejąc popłoch w defensy-
wie Pychowianki. Efektem naporu go-
ści był gol w 81 minucie spotkania.
W samej końcówce, sporo okazji  
do wykazania kunsztu bramkarskiego 
miał Kamil Rudnik.
Gospodarze kończyli mecz w dzie-
siątkę, po tym jak Krzysztof Marek w 
starciu z rywalem doznał kontuzji bar-
ku. Na szczęście wynik nie uległ już 
zmianie.

Sporo działo się również poza bo-
iskiem....
Miło było gościć nam Księdza Pro-
boszcza Jacka Ryłkę, który po 
raz pierwszy a miejmy nadzieję,  
że nieostatni kibicował naszej Druży-
nie.
Ksiądz Proboszcz zadeklarował 

współprace pomiędzy Klubem a Pa-
rafią, co miejmy nadzieję przyniesie 
wszystkim korzyści. Miło nam, iż zo-
staliśmy zauważeni.
Zresztą słowa podziękowania należą 
się Księdzu Proboszczowi za udo-
stępnienie salki katechetycznej na po-
trzeby Klubu. Bóg zapłać !

Z mało przyjemnych wydarzeń, 
trzeba odnotować "wizytę" wyjąt-
kowo nietrzeźwych "kibiców" gości.  
Dla jednego z nich nadużycie alkoholu 
skończyło sie dwukrotną wizytą karet-
ki pogotowia, dla drugiego miejscem 
na "odpoczynek" okazała się izba wy-
trzeźwień...
Cóż szanujemy i zapraszamy wszyst-
kich kibiców, jednocześnie prosimy 
o zachowanie należytego umiaru na 
obiektach Pychowianki.
Słowa podziękowania nale-
żą się ratownikowi medycznemu  
Przemkowi oraz kibicowi Pychowianki  
Mariuszowi, za niesienie pomocy 
przed przybyciem lekarza...



5

Szczęście sprzyja 
lepszym

Porta Kraków - Pychowianka 1:2 (1:2)

0:1 Szczypczyk 6 min
0:2 Zegarmistrz 33 min
1:2 Porta (karny) 41 min

Pychowianka: Rudnik - Ł.Górecki, 
Fitt, Mucha (46 min Musiał), Góral -  
Sukta, Zegarmistrz (87 min  
J.Piórkowski), Szczypczyk (46 min 
J.Pałach), T.Piórkowski - Wojas,  
Mrozek (85 min Kowalik)

Żółta kartka: Wojas

Rewanżowe spotkanie z Portą miało 
bardzo podobny przebieg do wrze-
śniowego meczu obu drużyn. Znów 
Porta dłużej utrzymywała się przy pił-
ce, lepiej rozgrywała akcje i drugi raz 
przegrała z Pychowianką... kolejny 
raz 1:2.
Początek meczu był nieszczególny  
w wykonaniu obu jedenastek, gra to-
czyła się w środku pola, a napastni-
cy byli skutecznie odcinani od podań 
przez dobrze spisujące się defensy-
wy.
Pychowianka ma jednak w składzie 
Marcina Wojasa. To on w 6 minucie 
kapitalnie dośrodkował z rzutu rożne-
go w pole karne gospodarzy, a Michał 
Szczypczyk mocnym strzałem z bli-
skiej nie dał szans golkiperowi Porty. 
1:0!

Od tego momentu zarysowała się 
przewaga gospodarzy, którzy coraz 
częściej stwarzali sobie groźne sytu-
acje. Po jednej z nich poprzeczka ura-
towała gości, a w następnej w sytuacji 
sam na sam z Kamilem Rudnikiem 
przewrócił się napastnik Porty doma-
gając się "jedenastki" - sędzia jednak 
nie dopatrzył się przewinienia świetnie 
dysponowanego tego dnia Kamila.
Pychowianka starała się odgryzać 
strzałami z dystansu oraz wspólnymi 
akcjami napastników ze skrzydłowy-
mi. Jednak, najgroźniejsze tego dnia 
były rzuty rożne wykonywane przez  
Wojasa. W 33 minucie drugi raz do-
kładnie dośrodkował z prawego na-
rożnika boiska, a piłkę do siatki we-
pchnął Jacek Zegarmistrz (choć bez 
jego pomocy również wpadłaby do 
siatki :) ) 2:0!

Podrażnieni takim obrotem spra-
wy gospodarze rzucili się do ataku 
i 8 minut później po faulu? Łukasza  
Górala sędzia podyktował rzut karny dla  
Porty, pewnie zamieniony na bramkę.
Tuż przed przerwą kapitalną sytuację 
zmarnował Tomek Piórkowski. Po 
podaniu zgłębi pola znalazł się wraz 
z Marcinem Wojasem przed bramka-
rzem Porty, jednak zamiast podawać 
do lepiej ustawionego kolegi, zdecy-
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dował się na indywidualne wykończe-
nie akcji. Niestety bez powodzenia.
Po zmianie stron Porta atakowa-
ła większą ilością zawodników,  
ale w bramce bezbłędnie spisywał 
się "latający" Kamil :), który bronił 
jak natchniony. Pychowianka wypro-
wadzała w tym czasie groźne kontry, 
po których najpierw w dobrej sytuacji 
znalazł się Tomek Piórkowski, a na-
stępnie Piotr Mrozek zmarnował sytu-
ację sam na sam. Pod koniec meczu, 
sędzia popełnił dwa błędy, najpierw 
nie odgwizdał ewidentnego rzutu kar-
nego, po zagraniu piłki ręką w polu 
karnym przez obrońcę Porty i trzy mi-
nuty przed zakończeniem spotkania,  
gdy w polu karnym Pycho Rudnik 
minął się z piłką, napastnik gospoda-
rzy strzelał głową, a za wysoko nogę 
uniósł Paweł Musiał. Sędzia natych-
miast odgwizdał niebezpieczne zagra-

nie... a piłka wtoczyła się do bramki. 
Rzut wolny pośredni z 7 m od bramki 
dwukrotnie zablokowany przez szczel-
ny mur obronny i 3 minuty później sę-
dzia zakończył mecz.
Brawa dla całej Pychowianki za wal-
kę w meczu z drużyną, która zdecy-
dowanie najwyżej zawiesiła nam po-
przeczkę. Kolejne 3 punkty na koncie i 
kolejny krok do upragnionego awansu 
wykonany.

Do boju PYCHO!

Relacja napisana przez: pio
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Pewne 
zwycięstwo

POLONIA Kraków - Pychowianka 0:2 (0:1)

0:1 Wojas 36 min
0:2 Wojas 77 min

Pychowianka: Rudnik - Ł.Górecki, Fitt, 
Mucha, J.Piórkowski (46 min Musiał) 
– Sukta, Szczypczyk (78 min Pałach), 
Zegarmistrz (86 min Błyk), Góral (46 
min Kowalik) – T.Piórkowski, Wojas

Żółta kartka: Szczypczyk

Widzów: 20 (w tym 10 z Pychowic)

1 min – rozpoczynają gospodarze.
2 min – W dobrej sytuacji znalazł się 
zawodnik Polonii, przelobował jednak 
i bramkarza i bramkę.
4 min – Rzut rożny dla „Pycho”. Do-
skonałe dośrodkowanie Wojasa,  
„Zegar” minimalnie niecelnie głową.
5 min – dośrodkowanie „Blondiego” 
wykończone strzałem Wojasa nad 
bramką.
7 min – Indywidualna akcja zawod-
nika nr 18 z Polonii, po której gracze  
Polonii domagają się karnego.
14 min – Wolny wykonywany przez 
Sysło, Rudnik z trudem broni.
16 min – Upał daje się we znaki, za-
wodnicy uzupełniają ubytki wody co-
raz częściej.
17 min – Rzut rożny, identyczny jak 
ten z 4 min.

24 min – Dobry strzał Sukty z 25 me-
trów, jednak nad bramką.
31 min – Gra przeniosła się na połowę 
Polonii.
35 min – Teraz z kolei jest na połowie 
„Pycho”.
36 min – Rajd „Koksa” zakończony 
strzałem, w bramkarza.
36 min – Tomek Piórkowski uderza  
w poprzeczkę, dobija Wojas głową 
nad bezradnym bramkarzem. Polonia 
– „Pycho” 0:1 !!!
41 min – Żółtą kartką za faul taktyczny 
w środku pola ukarany „Koks”.
43 min – Strzał T. Piórkowskiego  
z 15 metrów, w bramkarza.
45 + 1 min – Koniec pierwszej poło-
wy.

46 min – Prostopadła piłka  
do Kowalika, jednak obrońca go 
uprzedził.
48 min – Kilka podań w środku boiska 
zakończone strzałem Muchy tuż nad 
poprzeczką
49 min – Uderzenie Wojasa z „szes-
nastki” z „dużego palca”.
50 min – Rzut wolny z około 20 me-
trów. Uderzał Wojas, po ziemi, lecz w 
boczną siatkę.
52 min – Strata w środku i groźny 
strzał z 25 metrów piłkarza Polonii.
53 min – Rajd zawodnika gospodarzy 
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zakończony groźnym strzałem.
58 min – Szybka akcja Kowalika  
z T. Piórkowskim zakończona strza-
łem Wojasa, minimalnie niecelnym.
60 min – Faul na T. Piórkowskim  
za polem karnym. Fitt strzela nad po-
przeczką z wolnego.
63 min – Akcja Pychowianki z prawej 
strony zakończona strzałem Wojasa.
63 min – Zamieszanie po „rożnym”  
w polu karnym gospodarzy, strzał  
z bliska w ostatniej chwili blokuje 
obrońca Polonii.
65 min – Groźny strzał Wojasa tuż 
obok słupka.
66 min – Uderzenie Wojasa z 30 me-
trów.
69 min – Groźna „wrzutka” Polonii, 
przerywa Kowalik.
71 min – Minimalnie niecelny strzał 
Szczypczyka.
72 min – Indywidualna akcja „Kowala” 
zakończona mocnym strzałem.
75 min – Nieudana „wrzutka” Muchy.
77 min – Przytomne zachowanie  
Wojasa, który z bliskiej odległości „pa-
kuje” piłkę do bramki. Pychowianka 
prowadzi 0:2.
80 min – Strzał Musiała zablokowany 
przez obrońcę Polonii.
82 min – Akcja Muchy zakończona 

strzałem.
83 min – Akcja Kowalika z „Zegarem” 
zakończona strzałem tego drugiego.
85 min – Zegarmistrz „obsłużył” pro-
stopadłym podaniem Wojasa, ten cel-
nie uderzył, ale obrońca Polonii zdołał 
wybić piłkę z linii bramkowej.
90 min – Groźna „wrzutka” gracza  
Polonii, jednak dobrze broni Rudnik.
90 + 1 min – Głową strzela groźnie 
Fitt.
90 + 2 min – W sytuacji „sam na sam”  
z bramkarzem znajduje się Wojas, 
lecz za mocno „wypuszcza” sobie 
piłkę, do której dopada Fitt i strzela 
w słupek. Odbita piłka ląduje przed 
znajdującym się na ósmym metrze 
Pałachem, który nie trafia do pustej 
bramki.

Relacja napisana przez:
Pierwsza połowa - Jakub (zawodnik)
Druga połowa - Kamil (kibic)


