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Wielka szansa na 
podium !



Słowo wstępne
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Witamy serdecznie przed ostatnim meczem rundy jesiennej!

Podejmujemy drużynę Albertusa Kraków, dla której sezon, jak na razie, nie na-
leży do udanych. Po spektakularnym awansie do B klasy w sezonie 2009/2010 
i dobrym, jak na beniaminka sezonie 2010/2011 (10 lokata na koniec), teraz bo-
rykając się z problemami kadrowymi Albertus wyraźnie odstaje od pozostałych 
drużyn. W 11 kolejkach drużynie z os. Dywizjonów udało się zdobyć zaledwie 
1 punkt (remis 2:2 z Galicją Raciborowice), przez co zamyka B klasową tabelę, 
tracąc do przedostatniego Tyńca 8 punktów.  Dla porównania, rok temu, po 11 
kolejkach Albertus miał punktów 13 i był drużyną środka tabeli. Takie staty-
styki mogą napawać optymizmem przed niedzielnym spotkaniem, aczkolwiek 
nigdy nie należy lekceważyć przeciwnika. 

Ku przestrodze niech posłuży niedawny (przedostatni mecz sezonu 2010/2011), 
niechlubny występ Pychowian w meczu z Portą, gdzie gospodarze, zajmując 
ostatnią lokatę w tabeli, mimo przesądzonego spadku, ambitną postawą, de-
terminacją i dobrą grą pokonali, będącą zdecydowanym faworytem drużynę 
z Pychowic. Miejmy nadzieję, że drugi raz taka sytuacja się nie powtórzy, a 
Pychowianie pewnie pokonają drużynę Albertusa i zakończą rundę jesienną z 
22 punktowym dorobkiem, co przy sprzyjających wynikach może pozwolić na 
zajęcie nawet 3 lokaty w tabeli. 

Byłby to niewątpliwy sukces i znakomita nagroda dla zawodników oraz trenera 
Lutaka, za trud i wysiłek, który włożyli w ciężką, systematyczną i nieprzerwaną, 
od 20 lipca pracę. Byłby to ogromy prezent dla naszych wspaniałych Kibiców, 
którzy są z drużyną na dobre i na złe, którym należą się ogromne podziękowa-
nia za gorący doping. To dzięki Nim właśnie, w trudnych chwilach (np. ostatni 
mecz z Rybitwami) drużyna niesiona głośnym dopingiem potrafi „podnieść się” 
i dokonywać rzeczy nieprawdopodobnych. 

Dziękujemy i mamy nadzieję, że coraz częściej będziemy dostarczać  naszemu 
„dwunastemu zawodnikowi” powodów do zadowolenia i dumy. Już teraz daje 
się  zauważyć nową jakość w grze, powoli na boisku można zaobserwować 
ćwiczone na treningach schematy i zagrania, a forma zawodników sukcesyw-
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Pychowianka - Strzelcy  4:0 (2:0)

Strzelcy ustrzeleni... 
Bramki:
1:0 J.Zegarmistrz 9 min
2:0 M.Pałach 38 min
3:0 J.Zegarmistrz 52 min
4:0 J.Zegarmistrz 59 min

Żółte kartki:
S.Sukta 70 min

Pychowianka:
P.Fabryczewski
S.Sukta
(71 min J.Lorek)

K.Kuzyk
W.Solak
Ł.Górecki
W.Olko
P.Mrozek
M.Pałach
(71 min W.Ferdek)
G.Jeleń
Ł.Balicki
J.Zegarmistrz
(71 min T.Błyk)

Widzów: 30

nie rośnie. Wiadomo, że „nie od razu Rzym zbudowano”; małymi krokami, 
konsekwentną pracą Pychowianka staje się drużyną, która włącza się do walki 
o najwyższe cele. 

Miejmy nadzieję, że przed nami więcej takich meczy jak z:  Galicją Raciboro-
wice (3:4 dla „Pycho”, do przerwy 2:1), Cedronką Wola Radziszowska (2:1 dla 
„Pycho”, do przerwy 1:1), czy ostatni z Rybitwami Kraków (3:4 dla „Pycho”, 
do przerwy 3:1), gdzie Pychowianka udowodniła, że grać w piłkę potrafi, poka-
zała charakter, stworzyła pełne dramaturgii i emocji spektakle piłkarskie, które 
ogląda się z przyjemnością i zapartym tchem. 

Aby w niedzielnym spotkaniu z Albertusem tego wszystkiego nie zabrakło, 
a… 

ZWYCIĘZCA POTYCZKI MOŻE BYĆ TYLKO JEDEN. PYCHO !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH WSPANIAŁYCH KIBICÓW  
I PROSIMY O GORĄCY DOPING  

Ł. Górecki
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Rybitwy - Pychowianka 3:4 (3:1)

Maraton strzelecki Pychowianki roz-
począł się już w 9 minucie, kiedy to po 
pięknej górnej piłce Mrozka do Balic-
kiego równie ładnym podaniem obsłu-
żył Zegara, a ten pewnym uderzeniem 
rozpoczął swój niedzielny „show”. 
37 minuta, Zegar ląduje w polu kar-
nym i Marek Pałach jako egzekutor 
zapewnia spokojne zejście do szatni 
po gwizdku kończącym pierwszą po-
łowę. Druga połowa to również mecz 

pod dyktando „gospodarzy”. Kolejno 
Jelon i Olko obsługują precyzyjnymi 
podaniami na głowę najwyższego na 
boisku Zegara a ten bezbłędnie wyko-
rzystuje swoją przewagę i w 52 oraz 
59 minucie ustala wynik spotkania. 
Strzelcy „na deskach”, Pychowianka 
triumfuje po bardzo ładnym meczu. 

O.P.

Z piekła do Raju ! 
Bramki:
1:0 14 min
1:1 M.Pałach 23 min
2:1 27 min
3:1 32 min
3:2 W.Solak 47 min
3:3 W.Solak 50 min
3:4 M.Pałach 75 min

Żółte kartki:
S.Sukta 37 min
M.Pałach 50 min
W.Solak 73 min
O.Patnaik 78 min

Pychowianka:
P.Fabryczewski
S.Sukta
Ł.Górecki
(85 min W.Ferdek)
W.Solak
K.Kuzyk
G.Jeleń
(61 min M.Rezner)
P.Mrozek
(65 min O.Patnaik)

M.Pałach
W.Olko
J.Zegarmistrz
(89 min J.Lorek)
Ł.Balicki

Widzów: 62

Po emocjonującym spotkaniu, Pycho-
wianka pokonała gospodarzy! Karne, 
brutalna gra, czerwone kartki, pięk-
ne bramki...  ten mecz z pewnością 
wszystkim kibicom zapadnie w pamię-
ci. 
Beznadziejna pierwsza połowa Py-
chowianki, składne akcje zawodników 
z Rybitw, nieskuteczność naszych 
zawodników... kto by pomyślał że 
w druga połowa dostarczy nam tyle 
wspaniałych emocji. Pychowianka, 
przegrywając po pierwszej połowie 3 
do 1 (bramka Marka Pałacha z kar-
nego po faulu na Łukaszu Balickim) 
drugą połowę rozpoczęła pięknego  
uderzenia głową Solaka w 47 minucie 
i bramce na 2:3. Nie mineły 4 minuty i 
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Wywiad tygodnia

O piłce, jubileuszu i wszystkim co  
z piłką związane, czyli rozmawia Siara 
z Zegarem...

Przypomnij Kibicom, jak i kiedy trafi-
łeś do Pychowianki ?

Było to w przerwie zimowej sezonu 
2004/2005. Trafiłem za namową Bartka 
Pasierba, a pierwszym trenerem był Wa-
cek Jasieniak, czyli popularny „Carlos” 
 
Trochę już tu grasz, jak oceniasz decy-
zje o transferze do „Pycho” ?
 
Decyzja o „transferze” była strzałem w 
dziesiątkę. W moim wcześniejszym Klu-
bie nie działo się najlepiej. W Bronowian-
ce nie szanowano zawodników, ale tak 
to jest jak w Klubie rządzą pieniądze dla 
wybranych. Dlatego nie żałuję ani przez 
chwile. „Pycho” to wyjątkowy Klub, z 
wyjątkowymi Kibicami i wyjątkową at-
mosferą…
 
Pychowianka, to, można powie-
dzieć, Klub z Pychowic i Bronowic  

Najlepszy mecz jeszcze przede mną !
z akcentem z Borku ?

No tak wyszło. Kiedyś w większości o sile 
„Pycho” stanowili zawodnicy z Pychowic, 
jednak jak się okazuje mało tam talentów 
i sięgać trzeba było z usług piłkarzy z in-
nych zakątków Krakowa 
Grałeś już chyba na każdej pozycji 
oprócz bramkarza, gdzie czujesz się 
najlepiej ?
 
W pierwszej jedenastce pozycja na boisku 
nie gra roli. Najlepiej czuję się tam, gdzie 
mogę dać najwięcej Pychowiance.
 
W meczu ze Strzelcami zdobyłeś swą 
50-tą bramkę, pamiętasz swe pierwsze 
trafienie ?
 
Hmmm… kolejne ciężkie pytanie, ze 
względu na czas jaki upłynął… Pamię-
tam, że w pierwszym sparingu udało się 
strzelić, ale debiutanckiej bramki ligowej 
nie pamiętam. Natomiast wracając do mo-
ich bramek ze Strzelcami, chciałbym je 
dedykować Sebastianowi Lutakowi. Mam 
jednak nadzieję, że kolejne zwycięstwa 

padł kolejny, równie piękny gol Wojtka, 
dający bardzo szybkie wyrównanie dla 
Pychowianki. Rybitwy nie wytrzyma-
ły tego bombardowania. Zaczęła się 
bardzo brutalna gra i przeciwnicy za-
kończyli mecz z dwoma czerwonymi 
kartkami. Przewaga na boisku była jak 
najbardziej widoczna, jednak Pycho-
wianka mimo wielu prób nie mogła po 
raz czwarty umieścić piłki w siatce. Na 

szczęście spryt "Azora" i błąd bram-
karza dał naszej drużynie rzut karny 
i na 15 minut przed końcem Marek 
Pałach ponownie bezbłędnie wykonał 
"jedenastkę". Piękny mecz i wspaniały 
doping, pod m.in. pod wodzą "Jara", 
Jurka Piórkowskiego i Marcina Ka-
sprzyckiego oraz ich rodzin... ta nie-
dziela z pewnością będzie należeć do 
niezapomnianych. 

O.P.
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Kalendarz spotkań do końca rundy zimowej

choć trochę pomogą zapomnieć o przykrej 
dla niego sytuacji. 
 
Zaskoczyła Cię decyzja o zatrudnieniu 
w Pychowiance trenera Lutaka ?
 
Powiem szczerze, że trochę tak, bo Seba-
stiana znam jeszcze z czasów wspólnej gry 
w Bronowiance i było to dla mnie zasko-
czenie, że będziemy znów razem praco-
wać. Ale Sebastiana poznałem wcześniej 
i wiedziałem, że szybko nawiąże kontakt 
z drużyną, a to pierwszy krok do dobrej i 
owocnej współpracy. 

Co porabia Jacek Zegarmistrz prywat-
nie ?
 
Prywatnie pracuję w Firmie Transporto-
wo-Spedycyjnej, której szefa udało mi 
się przekonać do pomocy „Pycho”, także 
wszystko kręci się wokół Klubu

Podobno masz brata bliźniaka ?
 
 Tak, zgadza się.

A może duet Zegarmistrzów w Pycho-
wiance ?
 
Wątpliwe. Mój brat niespecjalnie przepa-
da za piłką nożną. Przed kontuzją barku, 
jakiej nabawił się jakiś czas temu, brał 
udział w zawodach Pucharu Polski w do-
wnhillu. Teraz czeka na zabieg.

Teraz pytanie z wiedzy........ilu bra-
ci grało w „Pycho”, wymień rodzeń-
stwa.........

No masz… A miało być tak łatwo.. histo-

ria, statystyki – tymi sprawami teraz zaj-
muje się Jelon.
 
Mecz Pychowianki, który najbardziej 
zapamiętasz ?
 
Każdy kto był powie to samo. Mecz 
z Jutrzenką Giebułtów wygrany przez 
„Pycho” 2-1. Przede wszystkim dzięki 
Kibicom, którzy stworzyli niesamowitą 
atmosferę 

Twój najlepszy mecz ...
 
Oczywiście jeszcze przede mną.
 
Jacek Zegarmistrz, to w zeszłym se-
zonie najlepszy strzelec Pycho. Kogo 
wskazałbyś na najjlepszego zawodnika 
w obecnej chwili ?

Ciężko wybrać jedną osobę, bo w każdym 
meczu ktoś inny zasługuję na uznanie i 
pochwały. Siłą naszej drużyny jest kolek-
tyw i to dzięki niemu jesteśmy w czołów-
ce tabeli. Ale na pewno bez Balego i jego 
skuteczności nie bylibyśmy na tym wyso-
kim miejscu, na którym jesteśmy 
 
Wracamy do trenera Lutaka. Jak oce-
nisz Jego warsztat ?
 
Daje radę. Przez wielu jest porównywany 
do Marka Staniewskiego, ale Seba swoim 
zaangażowaniem i wiedzą powoli wpro-
wadza nową jakość w grze. Myślę, że jak 
solidnie przepracujemy okres przygoto-
wawczy to efekty będą widoczne już pod 
początku rundy rewanżowej, bo wyniki w 
kratkę nikogo nie zadowalają.



7

Tabela i lista strzelców 

Strzelcy Pychowianki

Marek Pałach : 7
Jacek Zegarmistrz : 6
Rafał Tomasiak : 4
Michał Rezner : 2
Wojciech Solak : 2
Oskar Patnaik : 1
Grzegorz Jeleń : 1

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

1 Wanda  11 28 9 1 1 53 - 11
2 LKS Libertów 11 23 7 2 2 32 - 15
3 Cedronka  11 20 6 2 3 31 - 17
4	 Prądniczanka	II	 11	 20	 6	 2	 3	 35	-	23
5	 Rzozovia	 11	 20	 6	 2	 3	 20	-	26
6	 Pychowianka		 11	 19	 6	 1	 4	 23	-	21
7	 Trzebol			 11	 16	 5	 1	 5	 19	-	27
8	 Galicja	 	 11	 14	 3	 5	 3	 30	-	22
9	 Strzelcy		 12	 12	 4	 0	 8	 26	-	56
10 KS Rybitwy  11 12 3 3 5 25 - 26
11	 Polonia			 11	 10	 3	 1	 7	 21	-	30
12	 KS	Tyniec	 11	 9	 2	 3	 6	 13	-	25
13	 PKS	Albertus		 11	 1	 0	 1	 10	 16	-	45

Na koniec, skoro jesteśmy przy tre-
nerach. Jacek Zegarmistrz obejmuje 
przed EURO 2012 reprezentację Pol-
ski. Pierwszy mecz, wchodzisz do szatni 
i...podajesz skład:

Hmm… Do pierwszego meczu jeszcze 

sporo czasu, ale jak tylko zdrowie pozwo-
li to pewniakami wydają się być Wojtek 
Szczęsny i trio z Dortmundu. Reszta musi 
walczyć o jak najlepszą formę w czerwcu 
2012 roku. 

Rozmawiał A. 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


