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Publiczna Szkoła Podstawowa NR 52 Fundacji Familijny Poznań wystawiła swoją reprezentację 

w Wielkopolskim Turnieju Oranje Liga Natalii Cup. Nasza drużyna, składająca się z jedenastu zawodników 

nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy 52 Fabianki Poznań. W składzie Fabianków występują: Mikołaj 

Janiak, Nicole Fabiś, Klaudiusz Dziamski, Patryk Szczap, Maciej Włodarczak, Wojciech Badylak, Marcin 

Biernacki, Jakub Fabiś, Mikołaj Jaworski, Adam Pawlicki i Eryk Urbaniak. Trenerem Fabianków jest 

Łukasz Szybaj, który pragnie stworzyć solidny, dobrze rozumiejący się team, mający reprezentować szkołę 

na wielu turniejach. Dlatego już od początku września w szkole, działa prężnie SKS z piłki nożnej w którym 

to, rozwijają swój kunszt młodzi adepci piłki nożnej.  

Wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013 Pani Dyrektor Szkoły – Alicja Mikołajczak wspólnie 

z Radą Rodziców oraz trenerem Łukaszem Szybajem ustalili logo oraz barwy Fabianków, które składają się 

z dwóch kolorów, to znaczy: niebieskiej koszulki oraz czarnych spodenek.  

 

 

 

Logo Uczniowskiego Klubu Sportowego 52 Fabianki 

 

 
 

 

 

  W Oranje Liga Fabiankom przyszło rywalizować z profesjonalnymi klubami i szkółkami 

piłkarskimi, toteż czeka ich ciężka przeprawa. Liga ruszyła z początkiem września, a jej koniec 

przewidziany jest na ostatnią niedzielę października. W każdy weekend drużyna z naszej szkoły rozgrywa 

dwa, a nawet trzy spotkania. Łącznie mecze trwają po dwadzieścia minut, a każda z drużyn ma do 

rozegrania aż dwadzieścia spotkań. Za zwycięstwo otrzymuje się trzy punkty, gdy gra kończy się remisem 

przewidziana jest dogrywka, natomiast porażka oznacza zero punktów.  

 Oranje Ligę można śledzić na bieżąco w internecie, gdzie są zamieszczane osiągnięcia i statystyki 

poszczególnych zawodników i zespołów. Dodatkowym źródłem informacji jest lokalna prasa, a pod koniec 

zmagań, osobny artykuł o lidze ma wyemitować Poznańska Telewizja WTK.  

 Zwieńczeniem Oranje Liga jest wspólna konferencja dla wszystkich trenerów. Konferencja ma 

odbyć się w słynnym już ośrodku szkoleniowym REMES w Opalenicy (miejsce pobytu reprezentacji 

Portugalii podczas Mistrzostw Europy). Szkolenie poprowadzi Jan Korte, który posiada najwyższy stopień 

trenerski w Holenderskim Związku Piłki Nożnej. Prywatnie jest skautem FC Groningen i właścicielem 

Akademii Piłkarskiej SC Veendam 1894.  

 Nam póki co, nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za reprezentację naszej szkoły, aby ta, 

godnie nas reprezentowała w Wielkopolskim Turnieju Oranje Liga.  


