
 

DRUGIE PODEJŚCIE FABIANKÓW W ORANJE LIDZE ZAKOŃCZONE NA 

„PUDLE” 

 

 

UKS FABIANKI 2013 

 

 
Stoją od lewej: trener – Łukasz Szybaj, K. Kowal, A. Pawlicki, N. Fabiś, J. Buchwald, M. Kopiec, J. Muszyński, 

K. Adamczak. Klęczą od lewej: J. Kamiński, T. Wybieralski, N. Foltynowicz, J. Fabiś, K. Rychłowski, M. 

Jaworski. 

 

 

 Od 14 kwietnia do 9 czerwca 2013 roku rozgrywana była druga edycja Oranje Liga 

Natalii Cup. Tak jak w poprzednim roku, również i teraz do rozgrywek zgłosił się Uczniowski 

Klub Sportowy 52 Fabianki. Wówczas nasza drużyna zmagania zakończyła na czwartym 

miejscu i pozostał pewien niedosyt… . Jak brzmi stare powiedzenie: „W miarę jedzenia 

apetyt rośnie”, toteż zgłaszając swoją drużynę do ligi trener Łukasz Szybaj bardzo chciał 

poprawić zeszłoroczne osiągnięcie i zakończyć rozgrywki na „pudle”.  

Tym razem Fabianki wystąpiły w zmaganiach młodszego rocznika, ale z trójką graczy 

pamiętających poprzednie zmagania. To właśnie na ich doświadczeniu trener Łukasz 

postanowił zbudować szkielet drużyny. Byli to: Adam Pawlicki, Jakub Fabiś i Mikołaj 

Jaworski. Prócz nich skład uzupełniali: Nicole Fabiś, Kuba Adamczak, Nikodem 

Foltynowicz, Jakub Buchwald, Tomasz Wybieralski, Kuba Rychłowski, Jan Kamiński, 

Konrad Kowal, Maciej Kopiec oraz Jan Muszyński. 

W debiutującym spotkaniu Fabianki zmierzyły się z drugim zespołem Korony 

Zakrzewo. Już wówczas można było zauważyć, że drużyna UKS-u jest dobrze przygotowana 

do turnieju. Przeważała, stwarzała sobie wiele okazji do zdobycia bramek i zasłużenie 

wygrała. Później przyszedł pojedynek z zespołem z Lusowa i pierwszy dreszczowiec…, oraz 

pierwsza jak się później okazało porażka. Później było już tylko lepiej i kilka kolejnych starć 



młodzi adepci futbolu z Fabianowa rozstrzygnęli na swoją korzyść. Tak dobre wyniki 

wywindowały podopiecznych trenera Łukasza na pierwsze miejsce w tabeli.  

Wszystkim zapadły w pamięci pojedynki z drużyną Oranje Sport. Były to bardzo 

wyrównane spotkania, toczone w szybkim tempie i z niesamowitą determinacją z obu stron. 

W dwóch pierwszych pojedynkach między tymi dwiema ekipami, aby poznać zwycięzcę 

potrzeba było kilku serii rzutów karnych. Ostatni trzeci mecz Fabianki przegrały dając sobie 

strzelić gola na kilka sekund przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Jednak nie bez znaczenia na 

to miał fakt, że termin tego pojedynku przypadał na „długi weekend” i przez to niektórzy 

czołowi zawodnicy UKS-u byli nieobecni. Pech chciał, iż w tą samą niedzielę podopieczni 

trenera Łukasza grali jeszcze jeden ważny mecz. Jak się później okazało był to bezpośredni 

pojedynek o drugie miejsce w tabeli. Minimalna porażka z UKS-em Lusowo zepchnęła 

Fabianki na trzecie miejsce w tabeli. Wyniki ostatniej kolejki niczego już nie zmieniły 

w czubie tabeli i tym samym Uczniowski Klub Piłkarski z Fabianowa zakończył zmagania 

w Oranje Lidze na najniższym szczeblu podium.  

Treningi prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach SKS-ów przez trenera Łukasza 

Szybaja dały duże rezultaty. Solidne podejście zawodników i niemal stuprocentowa 

frekwencja na każdym treningu zaowocowały zrozumieniem i płynnością w grze. 

Nie odpuszczanie, walkę o każdy centymetr boiska i grę do końca, a przede wszystkim 

dokładne krycie i szukanie się na boisku te zasady wpajał trener Łukasz na każdym treningu. 

Zawsze gracze mieli nałożone określone zadanie taktyczne, które realizowali podczas meczu. 

Każdy wiedział co do niego należy i za jaką część boiska jest odpowiedzialny. Dzięki temu 

Fabianki unikały chaotycznej i nonszalanckiej gry. Choć błędy i tak się zdarzały… , 

bo przecież jak to mawiają: „ piłka nożna jest grą błędów.”  

Oceniając występ Fabianków w Oranje Lidze przez pryzmat drużyn z jakimi przyszło 

im walczyć należy przyznać, że jest to duży sukces. Rywalizowały przecież 

z półprofesjonalnymi lub profesjonalnymi zespołami, które regularnie mają od kilku już lat 

dwa, trzy razy w tygodniu treningi z wyspecjalizowaną kadrą trenerów. Prócz tego 

systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju rozgrywkach i turniejach przez co ciągle się 

ogrywają i zdobywają tak cenne doświadczenie. Tylko dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, 

charyzmie i charcie ducha Fabianki mogły z nimi nawiązać równoległą walkę i uplasować się 

na trzecim miejscu w klasyfikacji końcowej turnieju.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA KOŃCOWA ORANJE LIGI WIOSNA 2013  

 

 
 

Pozycja   Zespół  Roz Pkt Br+ Br- +/- 

1  (1)  
Oranje Sport Poznań (2004) 

 
18 40 56 24 32 

2  (2)  
UKS 2007 Lusowo (2004) 

 
18 37 33 22 11 

3  (3)  
UKS 52 Fabianki (2004) 

 
18 36 31 22 9 

4  (6)  
TPS Winogrady (2004) 

 
18 30 32 28 4 

5  (5)  
Skra Otusz Wielkopolski (2004) 

 
18 28 31 21 10 

6  (4)  
Korona Zakrzewo I (2004) 

 
18 27 37 32 5 

7  (7)  
Oranje Sport Poznań (2005) 

 
18 10 16 48 -32 

8  (8)  
Korona Zakrzewo II (2004) 

 
18 8 17 56 -39 

 
 

Roz = 

Rozegrane 

Pkt = 

Punkty 

Br+ = Bramki 

zdobyte 

Br- = Bramki 

stracone 

+/- = 

Różnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/rank?type=&dir=ASC
http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/name?type=&dir=ASC
http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/played?type=&dir=DESC
http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/points?type=&dir=DESC
http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/goalsfor?type=&dir=DESC
http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/goalsagainst?type=&dir=DESC
http://www.oranjeliga.pl/poznan-wiosna-2013/rocznik-2004/resultsranking/11/0/diff?type=&dir=DESC
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CIESZĄCE SIĘ FABIANKI Z PUCHAREM I MEDALAMI 

 

 

 
 

 

CEREMONIA WRĘCZANIA NAGRÓD 

 

 


