
W 6 kolejce rozgrywek ligowych trampkarze Pasjonata Dankowice zmierzyli się w 
spotkaniu wyjazdowym z Pionierem Pisarzowice. Od pierwszego gwizdka arbitra przejęliśmy 
inicjatywę w tym meczu, tworząc kilka znakomitych okazji bramkowych. Niestety brakowało 
nam skuteczności pod bramką rywali. Już w 2 minucie Kuba Gembala znalazł się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem gospodarzy, jednak przegrał ten pojedynek. Ten sam zawodnik 
kilka minut później otrzymał dokładne podanie z lewego skrzydła od Pawła Wilczaka, ale 
jego uderzenie ponownie chybiło celu. Kilkukrotnie golkipera zespołu z Pisarzowic próbował 
zaskoczyć Michał Bocheński, ale jego indywidualne akcje zwykle kończyły się niecelnym 
strzałem. W 22 minucie piłkarze Pioniera Pisarzowice oddali jedyny w pierwszej połowie 
celny strzał na naszą bramkę z rzutu wolnego, który od razu został zamieniony na gola. Tak 
więc, pomimo bardzo dużej przewagi w posiadaniu piłki, na przerwę schodziliśmy z 
jednobramkową stratą. Wydawało się jednak, że mając tyle okazji strzeleckich, w drugiej 
części gry przechylimy losy meczu na naszą stronę. Wydarzenia na murawie zweryfikowały 
te oczekiwania. Co prawda w 48 minucie doprowadziliśmy do wyrównania, po tym jak jeden 
zawodników drużyny z Pisarzowic skierował piłkę do własnej bramki, próbując przeciąć 
dośrodkowanie z rzutu rożnego wykonane przez Michała Bocheńskiego. W 60 minucie 
gospodarze jednak ponownie objęli prowadzenie, pokonując z bliskiej odległości Eryka 
Płonkę. Dwie minuty później znów był remis, kiedy to z prostopadłego podania Pawła 
Wilczaka skorzystał Michał Bocheński. Niestety ostatnie słowo w tym meczu należało do 
piłkarzy z Pisarzowic. W 67 minucie po raz drugi zamienili oni egzekwowany przez siebie 
rzut wolny na gola, a tuż przed końcowym gwizdkiem napastnik ekipy naszych rywali 
skorzystał z dość biernej postawy naszych obrońców i w sytuacji „jeden na jeden” pokonał 
Eryka Płonkę, ustalając tym samym końcowy wynik meczu na 4:2 dla zespołu Pioniera 
Pisarzowice.  Losy tego meczu powinniśmy rozstrzygnąć już w pierwszej połowie, jednak po 
raz kolejny nie potrafimy wykorzystać klarownych sytuacji bramkowych, a jeżeli dodamy do 
tego jeszcze dość proste błędy w obronie, to trzeba liczyć się z porażką.  

LKS Pionier Pisarzowice – LKS Pasjonat Dankowice 4:2 

Bramki dla drużyny Pasjonata: gol samobójczy (48’), Michał Bocheński (62’) 

 

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice: 

Eryk Płonka –Wiktor Papla, Nikodem Kądziołka, Jakub Boroń, Patryk Wysogląd –Paweł 
Wilczak ,Michał Bocheński, Łukasz Balcarczyk, Dawid Forystek – Patryk Tobiasz, Jakub 
Gembala oraz Filip Chmielewski, Szymon Lipowiecki, Wojciech Ślosarczyk, ,  
 
 
Galeria zdjęć z meczu wykonana przez pana Tomasza Kądziołkę. 
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