
 

TURNIEJ PIŁKARSKI FABIANOWO CUP 2014 

 

07.06.2014 roku w Fabianowie odbył się „Festyn Rodzinny”. W organizację imprezy, 

jak zresztą co roku, tak i tym razem, czynnie włączyła się Publiczna Szkoła nr 52 Fundacji 

Familijny Poznań. Jako, że miejscowa szkoła ma własny klub piłkarski, który działa pod 

patronatem Oranje Sport Poznań, podczas festynu zorganizowano turniej piłkarski. Zawody 

były przeznaczone dla rocznika 2005 oraz młodszych zawodników i nosiły nazwę 

„Fabianowo Cup 2014”. Wśród zaproszonych zespołów znalazły się: Fabianki/Oranje Sport 

Poznań – jako gospodarz, Czarne Konie Poznań – drużyna składająca się głównie 

z zawodników Akademii Piłkarskiej Piotra Reissa uczęszczających do Szkoły Podstawowej 

nr 52, Antonio Jarocin, Spójnia Strykowo, Lider Swarzędz i Kotwica Kórnik. Po uroczystym 

wprowadzeniu i powitaniu wszystkich drużyn nastąpiła rozgrzewka, po której to, zaczęto 

rozgrywki na szkolnym boisku sportowym. Od samego początku zawodów trener Łukasz 

Szybaj zapowiadał, że dla niego nie liczy się wynik, tylko dobra zabawa. Dlatego też, 

postanowił dać szansę wykazania się również najmłodszym swoim graczom. Dla większości 

z nich był to pierwszy tak duży turniej, ponieważ najmłodsi zawodnicy naszej szkółki 

piłkarskiej, nie mogą brać udziału w regularnych rozgrywkach ligowych, ze względu 

na ograniczenia wiekowe.  

 

 

 
 

Pamiątkowy puchar wraz z medalami oraz dyplomem za udział w turnieju Fabianowo 

Cup 2014 

 

Jako pierwsze zmierzyły się Antonio ze Spójnią. My natomiast z niecierpliwością 

czekaliśmy na występ gospodarzy. Pierwszym naszym rywalem był swarzędzki Lider. 

Do tego spotkania przystąpiliśmy w nieco zmodyfikowanym i zarazem w eksperymentalnym 

składzie z dwoma debiutantami. Zgromadzona publiczność nie zdążyła się jeszcze dobrze 

rozsiąść na miejscach a już byliśmy świadkami pierwszej bramki. To był najszybciej 

strzelony gol w całych zawodach. Lider w 7 sekundzie zdobył przepięknego gola strzelając z 



za pola karnego w samo „okienko” bramki strzeżonej przez Szymona Nowaka. Stracona 

bramka podziałała mobilizująco na zespół z Fabianowa. Gospodarze ruszyli do ataków, 

jednak Lider umiejętnie kontratakował i w konsekwencji zdobył drugiego gola. Po straconej 

bramce Fabianki/Oranje sprawiały wrażenie zagubionych i z trudem konstruowali akcje 

zaczepne. Natomiast Swarzędzanie powoli zdobywali coraz to większą przewagę. Na efekty 

nie trzeba było długo czekać. Dwie kolejne bramki nie pozostawiły złudzeń kto jest lepszy 

i będzie wysoko w klasyfikacji ogólnej turnieju. Honorowego gola dla ekipy trenera Łukasza 

zdobył Szymon Powiński. Wynik 1:4 nie napawał optymizmem przed kolejnym spotkaniem 

przeciwko Spójni.  

Fabianki/Oranje drugi mecz w turnieju zaczęły w optymalnym składzie. Jednak 

pomimo wielu doskonałych okazji bramkowych przez długi czas nie potrafiły zdobyć gola. 

Dopiero stoper gospodarzy – Kuba Rychłowski wyręczył napastników i strzelił jedyną 

bramkę w tym meczu. Minimalna wygrana z ekipą ze Strykowa cieszyła, lecz dużo 

do życzenia pozostawiała forma napastników, którzy mieli poprawić swoje celowniki 

w pojedynku z Antonio Jarocin.  

W starciu z jarocińską drużyną zawiódł cały zespół. Antonio wykorzystał wszystkie 

popełnione błędy w defensywie gospodarzy, która ze względu na debiutujących zawodników 

tego dnia była zmodyfikowana. Źle funkcjonowała również linia pomocy  przez co ofensywne 

akcje nie miały tempa ani polotu. Gładka przegrana 0:4 była niczym kubeł zimnej głowy na 

rozżarzone głowy drużyny z Fabianowa. Po tej porażce, trener Łukasz wziął cały swój zespół 

na męską rozmowę do szatni, która miała podziałać mobilizująca przed kolejnym starciem 

z Kotwicą Kórnik. 

 

 

 
 

Konrad Kowal z dorobkiem dwóch zdobytych goli został najskuteczniejszym graczem 

Fabianek/Oranje w turnieju Fabianowo Cup 2014 

 

Jak się okazało narada w szatni przyniosła pożądane efekty. W pojedynku z Kotwicą 

Fabianowo/Oranje zagrało poukładany i co najważniejsze skuteczny futbol. W końcu 

napastnicy przypomnieli sobie jak wykorzystywać sytuacje i zdobywać gole. Najpierw 

bramkarza z Kórnika pokonał Alex Foltynowicz a przysłowiową „kropkę nad i” postawił 

Konrad Kowal. Gospodarze nareszcie zagrali ładnie i składnie dzięki czemu ich zwycięstwo 

było bezapelacyjne.  

  Ostatni mecz drużyna z Fabianowa grała przeciwko Czarnym Koniom. 

Ten pojedynek miał swój podtekst. Otóż stanęły naprzeciwko siebie dwie drużyny składające 



się w przeważającej większości z uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 i co za tym 

idzie, dwóch różnych klubów piłkarskich działających na terenie Fabianowa. Tą rywalizację 

można było określić mianem derbów. Podopieczni trenera Łukasza Szybaja przystąpili 

do tego pojedynku nieco zdekoncentrowani. Brak uważnego krycia w obronie doprowadził 

do utraty bramki już w drugiej minucie meczu. Zanim Fabianki/Oranje zdołały się otrząsnąć 

po utracie gola zostały skarcone po raz drugi. Tym razem  nie popisał się bramkarz 

gospodarzy… . Strata drugiego gola i przeprowadzone zmiany podziałały mobilizująco 

na chłopców dowodzonych przez trenera Łukasza. Bardzo dobrą zmianę dał Konrad Kowal 

i od tego momentu gospodarze grali jak natchnieni. Zamknęli Czarne Konie w ich polu 

karnym. Nieustające ataki przyniosły w końcu upragnionego gola. Konrad Kowal otrzymał 

doskonałe, prostopadłe podanie z głębi pola i wpakował futbolówkę, tuż obok słupka bramki 

strzeżonej przez Jana Muszyńskiego. Szturm na bramkę Czarnych Koni trwał w najlepsze 

a ich golkiper robił co mógł, by uratować swój zespół przed utratą kolejnych bramek. 

Trzy słupki, dwie poprzeczki i niezliczona ilość rzutów rożnych są najlepszym dowodem 

na to jaką przewagę miały Fabianki/Oranje. Czarne Konie skupiły się na destrukcji 

i postawiły na swojego bramkarza – Jana Muszyńskiego, który tego dnia bronił fenomenalnie. 

To właśnie w dużej mierze dzięki jego kapitalnym interwencją Czarne Konie dotrzymały 

korzystny dla siebie wynik do ostatniego gwizdka arbitra. Na pocieszenie podopiecznym 

Łukasza Szybaja pozostaje fakt, że pomimo porażki, tego dnia zagrali najładniejszy swój 

mecz. Jednak znów zawiodła skuteczność… .  

Turniej Fabianowo Cup 2014 drużyna Fabianki/Oranje zakończyła na czwartym 

miejscu. To osiągnięcie zważywszy na to, że trener Łukasz, oprócz chłopców z rocznika 2005 

(do których to turniej był przewidziany), desygnował do gry młodszych ich kolegów 

z roczników 2006 i 2007 jest dobrym osiągnięciem. Na wyróżnienie zasługuje znakomita 

postawa zespołu Czarnych Koni, których skład w większości tworzyli uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 52! 

 

 

 

 

 

Wyniki turnieju Fabianowo Cup 2014 

 

Antonio Jarocin 1:0 Spójnia Strykowo 

Lider Swarzędz 4:1 Fabianki/Oranje Poznań 

Czarne Konie Poznań 1:0 Kotwica Kórnik 

Spójnia Strykowo 0:1 Fabianki/Oranje Poznań 

Antonio Jarocin 0:2 Czarne Konie Poznań 

Lider Swarzędz 1:0 Kotwica Kórnik 

Spójnia Strykowo 0:3 Czarne Konie Poznań 

Antonio Jarocin 4:0 Fabianki/Oranje Poznań 

Spójnia Strykowo 1:0 Kotwica Kórnik 

Lider Swarzędz 2:0 Czarne Konie Poznań 

Fabianki/Oranje Poznań 2:0 Kotwica Kórnik 

Antonio Jarocin 1:2 Lider Swarzędz 

Fabianki/Oranje Poznań 1:2 Czarne Konie Poznań 

Spójnia Strykowo 0:2 Lider Swarzędz 

Antonio Jarocin 0:0 Kotwica Kórnik 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela turnieju Fabianowo Cup 2014 

 

        BRAMKI 

    ZESPÓŁ           PUNKTY                    ZDOBYTE       STRACONE 

 

1. Lider Swarzędz 15         11           2 

2. Czarne Konie Poznań     12           8           3 

3. Antonio Jarocin       7           6           4 

4. Fabianki/Oranje Poznań      6           5         10 

5. Spójnia Strykowo       3           1           7 

6. Kotwica Kórnik       1           0           5 

 

Najlepszy strzelec turnieju - Mikołaj Pytlik: 7 goli z Lidera Swarzędz  

 

 

 

 

Lider Swarzędz - triumfator turnieju Fabianowo Cup 2014 

 

 
 

S 

Skład zwycięskiej drużyny: trener Jakub Wawrzyniak; Szymon Piekarski, Kamil Prężyna, 

Kacper Pytlik, Mikołaj Pytlik, Marcin Stachowiak, Marek Stachowiak, Kuba Staniak, Olaf 

Wojnowski.  

 
 


