
PODWÓJNY SUKCES FABIANKÓW/ORANJE 

 

6 kwietnia 2014 roku miała miejsce inauguracja Wiosennej Edycji Oranje Ligi.  

Nasza drużyna z Fabianowa, jak co sezon, tak i tym razem brała udział w tych rozgrywkach. 

Tym razem do zawodów zostali zgłoszeni chłopcy z 2005 rocznika oraz ich młodsi koledzy. 

Natomiast starsza grupa – trenowana przez trenera Jarosława Soboniaka, wystartowała 

w rozgrywkach Ligi Red Boxu, gdzie zajęła pierwsze miejsce. Ta wygrana podziałała bardzo 

mobilizująco i zmotywowała podopiecznych trenera Łukasza Szybaja do skopiowania 

sukcesu swych starszych kolegów. Założony cel był bardzo ambitny i wymagał olbrzymiej 

pracy. Trener Łukasz wiedział, że aby tym razem powalczyć o podium jego podopieczni 

muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i dać z siebie wszystko. Do tej pory 

największym osiągnięciem zawodników z rocznika 2005 roku, było zajęcie w poprzednich 

edycjach Oranje Ligi trzeciego miejsca. Dlatego też chłopcy z Fabianowa byli niezwykle 

zdeterminowani, aby tym razem poprawić wynik i zakończyć rozgrywki na wyższym miejscu.  

Do zmagań w Oranje Lidze trener Łukasz Szybaj desygnował następujących 

zawodników: w bramce Szymon Nowak; w obronie – jako stoper Kuba Rychłowski, 

następnie Jan Kamiński, Kacper Bąkowski, Mikołaj Owczarczak; w pomocy Mateusz 

Załachowski, Adrian Piekarczyk, Szymon Powiński, Kuba Kimmel; w ataku: Aleks 

Foltynowicz i Konrad Kowal. Tylko czterech graczy z wyżej wymienionej jedenastki grało 

w zeszłorocznych zmaganiach Wiosennej Oranje Ligi. Wówczas reprezentowali UKS 52 

Fabianki, teraz wzmocnieni nowymi zawodnikami mieli świadczyć o sile klubu 

Fabianki/Oranje. To właśnie na ich ograniu i doświadczeniu bazował trener ustalając 

wyjściowy skład. 

 

Drużyna Fabianków/Oranje 

 

 
 

Stoją od lewej: Łukasz Szybaj (trener), Szymon Nowak, Konrad Kowal, Kacper 

Bąkowski, Mikołaj Owczarczak; poniżej od lewej: Kuba Rychłowski, Aleks Foltynowicz, 

Szymon Powiński, Mateusz Załachowski, Adrian Piekarczyk i Kuba Kimmel. 



Pierwotnie oprócz Fabianków/Oranje w lidze rocznika 2005 znalazły się: Oranje Sport 

Poznań, Football Academy Leszno, Lotnik Poznań, Kotwica Kórnik oraz, aż trzy drużyny 

Błękitnych Owińska. Wszystkie te zespoły miały rywalizować ze sobą przez okres dwóch 

miesięcy systemem każdy z każdym. Jednak na wskutek wycofania się po pierwszej kolejce 

drużyn z Owińsk i tym samym małą ilość zespołów w lidze, władze Oranje Ligi postanowiły 

przenieść rywalizujące drużyny z rocznika 2005 do innych grup wiekowych. Kluczem 

podziału było zajmowane miejsce po pierwszej kolejce w lidze. W związku z tym, 

że Fabianki/Oranje były w czołówce tabeli ligowej zostały przeniesione do Oranje Ligi 

rocznika 2004. Tam z kolei podopiecznym trenera Łukasza Szybaja przyszło rywalizować z: 

Lotnikiem Poznań (2005), Kotwicą Kórnik (2005), Oranje Sport Poznań (2004), Football 

Academy Leszno (2004), Kopernikiem Poznań (2004), Błękitnymi Owińska (2004) 

i Gromem Plewiska (2004).  

 

 

 
 

Wznowienie gry przez zespół Fabianków/Oranje. Od lewej: Kacper Bąkowski, Konrad 

Kowal i Aleks Foltynowicz. 

 

Gra drużyny z Fabianowa w lidze dla rocznika z 2004 roku nie byłaby możliwa, 

gdyby nie bardzo dobre wyniki osiągnięte przez zespół w premierowej kolejce. Wówczas 

to Fabianki/Oranje w pierwszym swoim występie zmierzyły się w bratobójczym pojedynku 

z ekipą Oranje Sport Poznań. Zespół ten triumfował w jesiennych rozgrywkach Oranje Ligi, 

więc drużynę z PSP 52 czekała bardzo trudna przeprawa. Jak się okazało w pierwszych 

minutach spotkania, trener Łukasz solidnie przygotował swój zespół do ligowych zmagań. 

Jego chłopcy przeważali i co najważniejsze swą przewagę udokumentowali zdobyczą 

bramkową. Pierwszego gola w wiosennej edycji Oranje Ligi dla zespołu z Fabianowa zdobył 

Konrad kowal. W drugiej połowie solidnie do odrabiania strat wzięli się „Pomarańczowi” 

z Poznania. Na efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż Bartosz Maruszewski urwał się 

obrońcą PSP 52 i wpakował piłkę do bramki strzeżonej przez Szymona Nowaka. Utrata gola 

podziałała mobilizująco na podopiecznych trenera Łukasza Szybaja, który zrobił małe 

przemeblowanie w składzie i zwiększył siłę ataku. Teraz za rozgrywanie akcji był 



odpowiedzialny Aleks Foltynowicz. To on pięknym strzałem z za pola karnego ustalił wynik 

spotkania na 2:1 dla Fabianków/Oranje. Uskrzydlony wygraną zespół z Fabianowa przystąpił 

do kolejnego spotkania z drugim zespołem Błękitnych Owińska. Po bardzo zaciętym 

pojedynku i golu Szymona Powińskiego chłopcy trenera Łukasza ponownie wygrali. 

Następnym przeciwnikiem była drużyna football Academy Leszno. W tym meczu zawodnicy 

z PSP 52 dali popis gry. Stworzyli świetne widowisko, grając szybką i kombinacyjną piłkę. 

Leszczynianie nie mogąc nadążyć za ich akcjami skupili się na defensywie. W konsekwencji 

huraganowych ataków, nieustannego ostrzeliwania bramki i licznych stałych fragmentów gry 

„Pomarańczowi”z Fabianowa po golach Foltynowicza, Rychłowskiego i Kamińskiego 

zasłużenie wygrali 3:0. Wysoka wygrana uśpiła nieco czujność w szeregach 

Fabianków/Oranje. Gdyż dwa następne mecze z drużynami z Owińsk przegrali. Porażka 

z trzecim zespołem Błękitnych 1:2 była efektem „przespania” początkowej fazy meczu. Dwie 

szybko stracone bramki dopiero „obudziły” drużynę z Fabianowa. Pościg, który kosztował 

utratę mnóstwa sił, wystarczył zaledwie na gola kontaktowego. Na doprowadzenie do remisu 

zabrakło już czasu… . Po tej porażce chłopcy trenera Łuksza nieco opadli z sił. 

Było to zauważalne podczas meczu z pierwszą ekipą z Owińsk. Zmęczeni zawodnicy PSP 52 

byli tłem do przeciwników i zasłużenie przegrali 0:2.  

 

 

 
Wskazówki trenera Łukasza w przerwie meczu 

 

 

Następne kolejki i gra w lidze w starszej kategorii wiekowej przyniosły ze sobą gorsze 

wyniki. Jednak należy pamiętać, że na tym etapie rozwoju fizycznego dzieci, różnica jednego 

roku w rywalizacji sportowej jest bardzo zauważalna. Konfrontacja ze starszymi była 

niezwykłym doświadczeniem. Uczyła jeszcze większego zaangażowania, motywacji, 

nieustępliwości, woli walki. Zarazem była lekcją pokory i siły charakteru. Dzięki tym 

występom zespół z Fabianowa wiele się uczył i ciągle rozwijał, z meczu na mecz stawał się 

bardziej ograny i doświadczony. Już pierwsze spotkania ze starszymi rocznikowo zespołami 

pokazały, że chłopcy trenera Łukasza nie będą łatwym rywalem. Wygrana po dramatycznym 

boju z Footbal Academy Leszno w rzutach karnych (2:1) i minimalne porażki z Oranje Sport 

Poznań (0:1) oraz Kopernikiem Poznań (0:1) mogły tę tezę tylko potwierdzić. Natomiast 

wysokie zwycięstwo (5:0) w rywalizacji z rówieśnikami z Kórnika dowodziło iż drużyna PSP 

52 jest silną i zgraną ekipą. 



Najgorszy swój występ w Oranje Lidze drużyna Fabianków/Oranje zaliczyła w piątej 

kolejce, która miała miejsce 25 maja 2014 roku. Wówczas to Łukasz Szybaj nie mógł 

skorzystać z ponad połowy swoich zawodników, gdyż ci obchodzili uroczystość Pierwszej 

Komunii Świętej. Aby nie oddawać meczy walkowerami, trener wypożyczył kilku 

zawodników z rywalizujących w lidze zespołów, by móc uzupełnić swój skład. Sklecona 

na prędce drużyna nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki z rywalami. W tym dniu 

zespół z Fabianowa przegrał wszystkie swoje mecze a goryczy rozpaczy dopełniła bardzo 

wysoka porażka z ekipą z Leszna.  

Po tym słabym występie drużyna PSP 52 straciła swój impet, polot i wiarę w siebie. 

Chłopcy do  szóstej kolejki przystępowali rozbici psychicznie. Czego dowodem były kolejne 

porażki i słaba gra. W zespole jakby coś się zacięło, brakowało motywacji i zgrania. W końcu 

nadszedł pojedynek z rówieśnikami z Lotnika Poznań. Miał być to mecz przełamujący złą 

passę i wyprowadzający drużynę z kryzysu. Niestety kolejna wysoka przegrana (1:5) jeszcze 

bardziej podłamała zawodników. Po ostrej reprymendzie trenera i indywidualnymi 

rozmowami z poszczególnymi zawodnikami zespół z Fabianowa przystąpił do spotkania 

z Gromem Plewiska. W końcu, nico zmodyfikowana defensywa zagrała na przysłowiowe 

zero z tyłu. Co prawda, nie udało się zdobyć bramki ale remis oznaczał dogrywkę 

i w dalszym ciągu szansę na wygraną. Nareszcie w zespole coś drgnęło, chłopcy zaczęli 

finalizować akcję zaczepne i przeważać. Drużyna powoli odzyskiwała swój blask i dawny styl 

gry. Dzięki bramce Szymona Powińskiego Fabianki/Oranje przełamały złą passę i wygrały 

mecz. Zwycięstwo w tym spotkaniu było ważne z dwóch aspektów. Po pierwsze podnosiło 

zespół psychicznie i zarazem dawało szansę na powrót do dobrej gry. Po drugie zapewniło 

drużynie z Fabianowa pierwsze miejsce po zsumowaniu dorobku punktowego w lidze 

zespołów z rocznika 2005.  

 

 

 
 

Szymon Powiński najlepszy strzelec Fabianków/Oranje  

w Wiosennej Oranje Lidze 2014 

 

Po ponad dwóch miesiącach zmagań, 08.06.2014 roku, nadszedł wielki finał Oranje 

Ligi. Trzy najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywały między 

sobą play-offy o pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Czołówka ligi z rocznika 2005 wyglądała 

następująco: pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym - Fabianki/Oranje, drugie miejsce – 

Lotnik Poznań i trzecie miejsce – Kotwica Kórnik.  



Przed fazą play-off trener Łukasz Szybaj zamienił się w psychologa i dużo rozmawiał 

ze swoimi zawodnikami, pracował nad ich mentalnością i wiarą w swoje umiejętności, co jak 

się później okazało przyniosło pożądane efekty. Pierwszym rywalem drużyny 

„Pomarańczowych” z Fabianowa była ekipa Kotwicy. Przeciwnik dobrze znany z którym 

chłopcy trenera Łukasza mieli korzystny bilans wzajemnych spotkań. Jednak trener Szybaj 

przestrzegał przed lekceważeniem rywala. Po dość wyrównanym początku spotkania 

przewagę uzyskali chłopcy z PSP 52. W końcu, po kilku groźnych akcjach Konrad Kowal 

wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą na 2:0 podwyższył Szymon 

Powiński. Po zmianie stron z impetem do odrabiania strat rzucili się zawodnicy z Kórnika. 

Wkrótce zdobyli upragnioną bramkę, która dodała im „wiatru w skrzydła”. Kontaktowy gol 

wprowadził nieco zamieszania w drużynie Łukasza Szybaja. Jednak jego chłopcy potrafili 

bardzo szybko się zorganizować i z powrotem narzucić swój styl gry. Kolejne bramki były 

tylko kwestią czasu. Bardzo ładnego gola, bezpośrednio z rzutu rożnego, zdobył ponownie 

Kowal a wynik meczu na 4:1 ustalił Aleks Foltynowicz.  

W wielkim finale fazy play-off Fabiankom/Oranje przyszło się zmierzyć z Lotnikiem 

Poznań. „Lotnicy” występowali w roli faworyta, ponieważ wcześniej w bezpośrednim 

pojedynku ligowym pokonali „Pomarańczowych” 5:1, natomiast Kotwicę Kórnik w drodze 

do finału play-off rozgromili aż 7:0. Te wyniki robiły wrażenie i najlepiej ukazywały siłę 

ofensywną jaką dysponował Lotnik. Aby nie przegrać finałowej batalii jeszcze w szatni, 

trener Łukasz Szybaj odpowiednio motywował swój zespół. Między innymi tłumacząc swoim 

chłopcom, że ci mają teraz niewyobrażalną szansę zrewanżowania się za dotkliwą porażkę 

w lidze i powinni wszystkim udowodnić, iż pierwsze miejsce zdobyte w sezonie zasadniczym 

nie było dziełem przypadku.  

Sam mecz, jak na finał przystało, był niezwykle zaciętym widowiskiem. Obie ekipy 

wypracowały sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Lecz lepiej prezentowali się 

„Lotnicy”, którzy byli bliżsi uzyskania prowadzenia. Działo się tak dlatego, że nie wszyscy 

zawodnicy z Fabianowa realizowali zadania taktyczne, które powierzył im trener. Brak 

wsparcia defensorów graczami z linii pomocy, przy szybkich napastnikach Lotnika musiał się 

źle skończyć dla drużyny PSP 52. Po szybkim wyprowadzeniu akcji lewą stroną boiska 

i dośrodkowaniu piłki w pole karne drużyna Lotnika wyszła na prowadzenie. Utrata bramki 

nieco ożywiła ofensywne akcje „Pomarańczowych”, którzy w końcówce pierwszej połowy 

za sprawą Szymona Powińskiego doprowadzili do remisu. W przerwie trener Łukasz, 

niezadowolony z postawy niektórych swoich zawodników, dokonał kilku roszad 

w ustawieniu. Najważniejszą zmianą było przesunięcie Aleksa Foltynowicza na pozycję 

wysuniętego obrońcy. Dzięki temu Aleks całkowicie wyłączył z gry najlepszego zawodnika 

przeciwnej drużyny a Szymon Powiński wspólnie z Konradem Kowalem stworzyli doskonale 

działający duet napastników. Aleks Foltynowicz oprócz zadań destrukcyjnych bardzo dobrze 

rozgrywał piłkę do linii pomocy, która przedzierając się flankami pod pole karne Lotnika 

niemal perfekcyjnie obsługiwała napastników. Ci z kolei bombardowali bramkę 

przeciwników licznymi strzałami. To właśnie po jednym z nich obrońca Lotnika zagrał piłkę 

ręką w polu karnym a sędzia odgwizdał rzut karny. Jednak Konrad Kowal nie wykorzystał 

doskonałej szansy na objęcie prowadzenia, posyłając piłkę tuż nad poprzeczką. Przestrzelony 

karny wywołał jeszcze większą determinację w chłopcach trenera Łukasza, którzy od tej pory 

poczęli atakować ze zdwojoną siłą. Wkrótce zamknęli ekipę Lotnika w ich polu karnym. 

Liczne ataki w końcu przyniosły pożądany efekt. Szymon Powiński pięknym strzałem piętą 

zapewnił Fabiankom/Oranje wygraną w wielkim finale play-off.  

 

 

 

 



 
 

Cieszący się zdobytymi pucharami trener Łukasz wraz z Kubą Kimmelem 

 

 

To zwycięstwo oznaczało podwójną wygraną dla drużyny PSP 52. Oprócz pierwszego 

miejsca w lidze Oranje/Fabianowo potwierdziło swą dominację zwyciężając w fazie play-off. 

Wygrana nie przyszła jednak łatwo. Zawodnicy trenera Łukasza Szybaja w drodze do triumfu 

przeszli długą i wyboistą drogę. Zaczęli znakomicie, by później popaść w kryzys. Jednak 

wszystko dobrze się skończyło. Zespół po niepowodzeniach zdołał się podnieść i ponownie 

zaczął wygrywać. Dzięki olbrzymiej determinacji, zaangażowaniu i ambicji „Pomarańczowi” 

z Fabianowa udowodnili, że mają charakter prawdziwego sportowca, który pozwolił im 

odnieść końcowy sukces !!! 

 

Triumfujący zespół Fabianków/Oranje z pucharami, medalami i indywidualnymi 

nagrodami. 

 

 


