
 

 

FABIANKI ZAKOŃCZYŁY ZMAGANIA W ORANJE LIGA NATALII CUP 

 

                                                                 FABIANKI 2012 

 

                                   
Zespół UKS 52 Fabianki, stoją od lewej: M. Janiak, A. Pawlicki, M. Włodarczak,                         

E. Urbaniak,  W. Badylak, trener Ł. Szybaj. Klęczą: M Jaworski, K. Dziamski, P. Szczap, J. 

Fabiś, M. Biernacki. 

 

 

28 października dobiegły końca zmagania Oranje Ligii Natalii Cup. W ciągu dwóch 

miesięcy występów w lidze Fabianki rozegrały 18 spotkań, z czego 7 wygrały, a 11 przegrały. 

Nasza drużyna uplasowała się na czwartej pozycji w sześciozespołowej stawce. Przeciwnicy 

z jakimi przyszło się mierzyć podopiecznym trenera  Łukasza Szybaja prezentowali zbliżony 

poziom, o czym mogą przekonywać wyniki. Choć należy przyznać, że liderująca Szkółka 

Młodego Piłkarza E1, była poza zasięgiem pozostałych i zasłużenie z kompletem punktów 

wygrała zmagania. Warte podkreślenia jest również to, że Fabiankom przyszło rywalizować 

z klubami piłkarskimi, czy szkółkami piłkarskimi, działającymi od kilku lat. Mającymi duże 

doświadczenie w tego typu imprezach sportowych, jak i również goszczącymi na wielu 

różnych turniejach piłkarskich w Polsce. Natomiast trener Łukasz założył w naszej szkole 

drużynę dopiero na początku września tego roku. Dla Fabianków był to debiut, i to od razu 

debiut przez duże „D”. Nie dość, że mogli grać z renomowanymi przeciwnikami to jeszcze 

sporo się uczyć i ciągle rozwijać.  

Początkowe starty w lidze były trudne i Fabianki musiały uznawać wyższość rywali. 

Jednak ciężkie treningi w szkole, dwa razy w tygodniu, pod okiem trenera Łukasza dały efekt. 

Zespół powoli stawał się coraz bardziej zgrany, a zawodnicy zdecydowanie lepiej się  

rozumieli. Eksplozja radości nastąpiła w szóstej kolejce, kiedy to Fabianki pokonały wyżej 

notowaną Koronę Zakrzewo 2:0. Dzięki temu zwycięstwu dystans dzielący obie ekipy 

w tabeli zmalał i zaczęła się walka o czwartą pozycję. Ten mecz był bodźcem, znacznym 

impulsem do jeszcze większej pracy. Od tego czasu coś drgnęło, drużyna uwierzyła w swoje 

siły i zaczęła grać efektowniej i co najważniejsze efektywniej. Apogeum formy przyszło 

w siódmej kolejce, kiedy to nasza drużyna wygrała wszystkie trzy spotkania z faworytami. 

Dzięki zdobytemu w ten sposób kompletowi punktów podopieczni trenera Łukasza Szybaja 

mieli nawet szansę wskoczyć na podium. Jednak w ostatniej kolejce mimo wygranej 3-0 



ze Szkółką Młodego Piłkarza EF2 przyszła minimalna porażka z UKS-em Da Vinci 0-1, która 

to przekreśliła marzenia Fabianków o trzeciej lokacie na mecie rozgrywek.  

Najlepszym strzelcem naszego zespołu okazał się Patryk Szczap, który zdobył 

16 bramek. Z tym dorobkiem uplasował się na szóstej pozycji w generalnej klasyfikacji 

strzelców ligi.  

My możemy być dumni z poczynań naszej drużyny w potyczkach z tak 

renomowanymi przeciwnikami i jednocześnie życzymy Fabiankom wielu sukcesów 

w kolejnych piłkarskich  zmaganiach. Dla zainteresowanych podajemy oficjalną stronę, gdzie 

można śledzić szczegółowe informacje o Oranje Liga: http://oranjeliga.pl/ 

 

 

TABELA KOŃCOWA LIGII ORANJE 

 

   Zespół  M Pkt Z R P Br+ Br- +/- 

1  (1)  

Szkółka Młodego 

Piłkarzarza E1  

 
18 51 17 0 0 90 14 76 

2  (2)  
UKS Da Vinci 

 
18 37 13 0 5 55 25 30 

3  (3)  

Skra Wielkopolska 

Otusz 2002  

 
18 29 9 0 7 41 32 9 

4  (5)  
UKS 52 Fabianki 

 
18 21 7 0 11 29 51 -22 

5  (4)  
Korona Zakrzewo 2002  

 
18 18 6 0 12 32 50 -18 

6  (6)  

Szkółka Młodego 

Piłkarza E/F 2  

 
18 6 2 0 17 20 95 -75 

 
 

M = 

Rozegrane 

Pkt = 

Punkty 

Z = 

Zwycięstwa 

R = 

Remisy 

P = 

Przegrane 

Br+ = 

Bramki 

zdobyte 

Br- = 

Bramki 

stracone 

+/- = 

Różnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oranjeliga.pl/
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=name&dir=ASC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=played&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=points&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=won&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=draw&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=loss&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=goalsfor&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=goalsagainst&dir=DESC
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/ranking/1/0/0?order=diff&dir=DESC
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/5/0/1
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/5/0/2
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/5/0/3
javascript:void(0);
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/19/0/1
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/19/0/2
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/19/0/3
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/7/0/1
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/7/0/2
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/7/0/3
javascript:void(0);
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/6/0/1
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/6/0/2
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/6/0/3
javascript:void(0);
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/11/0/1
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/11/0/2
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/11/0/3
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/13/0/1
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/13/0/2
http://oranjeliga.pl/liga-2002/tabela/teamplan/1/13/0/3


 

 

GALERIA ZDJĘĆ ZE ZMAGAŃ FABIANKÓW W LIDZE ORANJE 

 

 

                          
                                 Patryk Szczap – najlepsze strzelec dla UKS-u 52 

 

 

                            
                                   Wojtek Badylak stoper w ekipie Fabianków 

 

 



                            
                       Klaudiusz Dziamski – drugi najlepszy strzelec Fabianków 

 

 

                     
                              Fetowanie wygranej przez drużynę Fabianków 

 

  

                               
                     Adam Pawlicki – etatowy bramkarz w teamie Fabianków 



 

 

              
                               Narada przedmeczowa Fabianków 

 

               
                         Nikola Fabiś i Marcin Biernacki z UKS-u 52 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Ceremonia wręczania nagród za udział w Lidze Oranje 

                       
 

 

                      Fabianki z pamiątkowymi medalami za udział w Lidze Oranje  

                        
 

 

 


