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

1 Strzelcy  6 12 4 0 2 19 - 22
2 Wanda  5 12 4 0 1 25 - 7
3 Cedronka 6 10 3 1 2 23 - 12
4 Rzozovia 6 10 3 1 2 9 - 16
5 Libertów 5 10 3 1 1 20 - 11
6 Galicja  5 8 2 2 1 14 - 12
7 Pychowianka 6 7 2 1 3 11 - 15
8 KS Rybitwy 5 7 2 1 2 12 - 10
9 KS Tyniec 6 6 1 3 2 9 - 13
10	 Prądniczanka	II	 5	 5	 1	 2	 2	 12	-	13
11 Trzebol  5 4 1 1 3 10 - 16
12 Polonia  6 4 1 1 4 7 - 19
13 PKS Albertus 4 3 1 0 3 12 - 17
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Pychowianka - Wanda Nowa Huta 1:5 (1:3)

Pogrom
Bramki:
0:1 12 min
1:1 R.Tomasiak 21 min
1:2 27 min
1:3 37 min
1:4 45 min
1:5 89 min

Żółte kartki:
. 0 min
. 0 min
P.Mrozek 55 min
G.Jeleń 79 min

Pychowianka:
P.Wolnik
M.Górecki
(46 min O.Patnaik)
K.Kuzyk
S.Sukta
D.Śmiertka
(46 min T.Piórkowski)
G.Jeleń
P.Mrozek
R.Tomasiak
(46 min W.Ferdek)
M.Pałach
M.Rezner
(46 min J.Zegarmistrz)
Ł.Balicki

Widzów: 47 

W meczu przeciwko Wandzie nic nie 
szło po myśli trenera i naszych za-
wodników. Od początku do końca 
spotkania Pychowianka stanowiła tło 

dla szybko i skutecznie rozgrywającej  
piłkę drużynie przeciwnej. Odrobinę 
nadziei na dobry rezultat przyniół ład-
ny gol Tomasiaka, goście jednak już 
15 minut później pozbawili nas jakich-
kolwiek złudzeń. 5:1 to wynik spra-
wieliwy, a jedynym wytłumaczeniem 
słabej postawy naszych zawodników 
może być afrykański ukrop jaki pano-
wał w trakcie meczu, który był nawet 
dokuczliwy dla kibiców, dzielnie przy-
glądających się porażce Pychowianki.  
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Rzozovia - Pychowianka 3:0 (1:0)

Dobicie w Rzozowie
Bramki:
1:0 6 min
2:0 75 min
3:0 85 min

Żółte kartki:
W.Olko 49 min

Czerwone kartki:
G.Jeleń 90 min

Pychowianka:
P.Wolnik
W.Olko
M.Pałach
P.Mrozek
G.Jeleń
T.Piórkowski
(46 min J.Zegarmistrz)
S.Sukta
(46 min Ł.Górecki)
R.Tomasiak
O.Patnaik
(70 min J.Lorek)
Ł.Balicki
(82 min J.Pałach)
M.Rezner

Mecze w Rzozowie przez długi czas 
były nieprzewidywalne, a wyniki, nie-
kiedy hokejowe (pamiętne 3:6 i 2:5 dla 
rywali), a niekiedy efektem szczęścia 
jednej czy drugiej drużyny. Ostatnie 
spotkanie z Rozovią było jednak spek-
taklem jednej drużyny - Pychowianki - 
która powróciła do Krakowa z przeciw-
nikiem na tarczy, wygrywając aż 4 do 
1. Nic więc dziwnego że Pychowianka 

pod wodzą Sebastiana Lutaka, liczyła 
na powtórkę wyniku z marca i rehabili-
tację za fatalny mecz z Wandą. Wynik 
3 do 0 dla Rzozovi z pewnością pozo-
stanie zagadką na długie lata. Ani na 
chwilę zespół z Rzozowa nie zapre-
zentował lepszej piłki niż Pychowian-
ka. Tajemnicą pozostaje fakt dlaczego 
podarowaliśmy rywalom tyle sytuacji 
podbramkowym które tylko cudem 
nie zamieniły się w strzelone bramki. 
Beznadziejnie w obronie, beznadziej-
nie w pomocy i beznadziejnie w ata-
ku. Może, gdyby Pychowianka zdołała 
wyrównać na początku drugiej połowy 
(kolejny niewykorzystany karny i pare 
innych sytuacji) wynik byłby zupełnie 
inny, a tak kolejny raz byliśmy świad-
kami dziwnego meczu i wysokiej po-
rażki w Rzozovie. 
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Bramki:
0:1 J.Zegarmistrz 36 min
1:1 48 min

Żółte kartki:
M.Pałach 43 min

Pychowianka:
P.Fabryczewski
W.Ferdek
(74 min Ł.Góral)
Ł.Górecki
K.Kuzyk
W.Olko
T.Piórkowski
(57 min M.Rezner)
P.Mrozek
M.Pałach
(57 min S.Sukta)
R.Tomasiak
J.Zegarmistrz
(65 min J.Lorek)
Ł.Balicki

Po trzech latach Pychowianka ponow-
nie zmierzyła się z Polonią Kraków, 
rywalem, którego dobrze znamy z 
pierwszych występów po reaktywacji 
Klubu. Do tej pory w pięciu starciach 
między tymi drużynami Pychowianka 
zwyciężała aż cztery razy. Zakończo-
ny remisem 3:3 mecz w 2006 roku na-
leżał z kolei do jednego z nabardziej 
emocjonujących i brutalnych spotkań 
w historii klubu. Barwy Walki, czerwień 
krwi... w taki sposób opisywano ostat-
ni kwadrans meczu. Najpierw kontu-
zję odniósł Sławomir Sukta, następnie  

w 75 minucie Jacek Zegarmistrz do-
prowadzając uderzeniem głową do re-
misu zalał się krwią w wyniku zderze-
nia z przeciwnikiem, i, wraz z chwilę 
później przypadkowo potraktowanym 
w nos (podejrzenie złamania) rywa-
lem, opuścili boisko przy Tynieckiej 
transportowani karetką pogotowia. 
Tym razem mecz z Polonią, choć rów-
nież zremisowany, nie był wydarze-
niem wyjątkowo emocjonującym. Po 
bramce Zegara w 35 minucie i szyb-
kiemu wyrównaniu Polonii Kraków w 
48 minucie spotkania drużyny podzie-
liły się punktami, pozostawiając w nie-
co lepszej sytuacji w tabeli drużynę z 
Pychowic. Ostatnie trzy spotkania nie 
dały nam powodów do radości. Na-
szym zawodnikom potrzebny jest zim-
ny prysznic i przebudzenie z letargu, 
którego przyczynę określić może wy-
łącznie trener i główni winowajcy.... 

Pychowianko, obudź się!

Polonia Kraków - Pychowianka 1:1 (0:1)

Słabe starcie na remis
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z piłkarzem sezonu 2010/11 : 
Markiem Pałachem
1. Witaj trochę już grasz 
w Pychowiance, lecz wywiadu 
doczekałeś się dopiero teraz. 
Kiedy i jak trafiłeś do Pycho-
wianki ?

Witam ! Tak się jakoś złożyło. Jeśli dobrze 
pamiętam to do „Pycho” trafiłem 4 lata 
temu a jak ? Oczywiście namówił mnie 
do tego mój brat Jakub.

2. Twój poprzedni klub, nie 
chciał Cię do „Pycho” puścić ?

Tak to prawda. Na początku były pewne 
komplikacje, jednak finalnie dostałem 
zielone światło na grę w tym klubie. 

3. Jak porównujesz te dwa 
kluby ?

Tak w „Jordanie” jak i w „Pycho” poznałem 
fantastycznych kumpli i mam nadzieję że 
są to przyjaźnie na całe życie.  Po za tym 
te kluby różnią się praktycznie wszyst-
kim. 

4. Zeszły sezon, był najlep-
szy w historii Pychowianki, a 
Ty zostałeś najlepszym zawod-
nikiem . . . 

Tak natomiast my dopiero zaczynamy się 
rozkręcać a nasza gra zaczyna wyglądać 

coraz lepiej. Moim zdaniem ten sezon 
powinien być jeszcze lepszy. 

5. Kierujesz grą zespołu. 
Czy środek pomocy, to Twoja 
ulubiona pozycja ?

 Zdecydowanie tak. Dobrze czuję się na 
tej pozycji głównie dla tego że dzięki tej 
pozycji mogę brać udział w akcjach ofen-
sywnych naszej drużyny a to sprawia mi 
największą przyjemność. Muszę jednak 
bardziej popracować nad grą defensyw-
ną bo ona niestety w moim przypadku 
nie wygląda najlepiej. 

6. Który z zawodników 
Pychowianki, jest najbardziej 
wartościowym graczem ?

Myślę, że podanie jednego nazwiska było 
by krzywdzące dla pozostałych zawodni-
ków zresztą w mojej opinii w tej drużynie 
nie ma kogoś kto wybija się ponad pozo-
stałych. Mamy bardzo wyrównany zespół 
i zawodników o różnej charakterystyce 
co jest jednym z naszych największych 
atutów. Bo razem tworzymy silną i bar-
dzo wartościową drużynę.

7. Co Marek Pałach pora-
bia na co dzień ?

I co ja mam CI powiedzieć...Różne rzeczy 

Wywiad
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8. Hobby ?

Poza piłką nożną uwielbiam fotografię, 
ciekawą książkę i parę innych rzeczy 

9. Z Pychowianką jesteś 
chyba mocno związany, to nie 
tylko klub ???

To prawda to również fantastyczni ludzie 
zarówno Ci na boisku jak i na trybunach. 
Jak pokazały pewne niestety przykre wy-
darzenia są to ludzie na których w trud-
nych chwilach zawsze można liczyć.

10. Najlepszy twój mecz w 
naszej drużynie ?

Do tej pory chyba najlepiej się czułem 
w meczu z Borkowianką w poprzedniej 
rundzie. Mam jednak nadzieję, że to jesz-
cze nie był mój najlepszy mecz.

11. Jak oceniasz naszego 
nowego trenera ?

Bardzo pozytywnie. Profesjonalnie pod-
chodzi do swoich obowiązków. Mimo iż 
w okresie przygotowawczym treningi 
były bardzo wyczerpujące to nigdy nie 
były nudne. Jesteśmy dobrze przygoto-
wani do sezonu i to jest zasługa nasze-
go nowego trenera. Jestem pewien, że 
Pychowianka będzie miała dzięki niemu 
dużo powodów do radości. 

12. Sebastian ma już swoją 
wizję składu Polski na EURO 
2012 … a jaki wystawił by na 
dzień dzisiejszy selekcjoner 
Marek Pałach ?

Szczęsny, Piszczek, Głowacki, Perquis, 

Wawrzyniak, Błaszczykowaski, Mierze-
jewski, Obraniak, Grosicki, Lewandowski, 
Jeleń

13. Nasze szanse na Euro 
2012 ?

Szanse są zawsze bo piłka nożna jest nie-
obliczalna. Jednak realnie ciężko będzie 
wyjść z grupy. 

14. Wracając do „małej pił-
ki”. Który z Pałachów jest lep-
szy na boisku ?

Kuba jest bardziej zadziorny i walczy o 
każdą piłkę nigdy nie odpuszcza szkoda, 
że ma duże braki techniczne i brakuje 
mu doświadczenia. Ja mam swoje wady i 
zalety a Kuba ma swoje. 

15. O co powalczy Pycho-
wianka w tym sezonie ?

Oczywiście o awans !

16. Tradycyjnie na koniec 
wywiadu, co chcesz powie-
dzieć naszym Kibicom ?

Chciałbym podziękować za to, że są z 
nami zarówno w tych dobrych jak i złych 
momentach. Szczególnie mojemu oso-
bistemu kibicowi Kasi. Mam nadzieje, że 
dostarczymy naszym kibicom w tym jak 
i w kolejnych sezonach mnóstwo fanta-
stycznych emocji. 

Dziękuję za wywiad i życzę po-
wodzenia !

Dzięki ;)  
Rozmawiał Andrzej Siarkowski
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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 !!!!
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TAXI
8 - OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


