
UKS FABIANKI/ORANJE Z KOLEJNYM TRIUMFEM 

 

 Nowy rok szkolny – 2014/2015 przyniósł niewielkie zmiany w szeregach 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Fabianki. Wśród zawodników trenowanych przez trenera 

Łukasza Szybaja, najważniejsze przetasowanie miało miejsce w bramce Fabianków. 

Otóż dotychczasowego golkipera – Szymona Nowaka (ze względu na zmianę szkoły), 

zastąpił Jan Muszyński. Prócz bramkarza w zespole pojawili się: Mikołaj Kusz i Maksymilian 

Męski.  

Inaugurację kolejnego sezonu piłkarskiego Fabianki rozpoczęły od startu w Lidze Red 

Box. Do zmagań w tych rozgrywkach trener Łukasz Szybaj desygnował następujących 

zawodników: w bramce Jana Muszyńskiego; w obronie: Mikołaja Kusza, Kubę 

Rychłowskigo, Kacpra Bąkowskigo, Mikołaja Owczarczaka; w pomocy Mateusza 

Załachowskiego, Adriana Piekarczyka, Maksymiliana Męskiego, Aleksa Foltynowicza; 

w ataku: Konrada Kowala oraz Szymona Powińskigo. Zmagania ligowe trwały niemal przez 

dwa miesiące, rozpoczęły się na początku września a dobiegły końca w ostatni weekend 

października. Przez ten czas podopieczni trenera Łukasza Szybaja rozegrali dwanaście 

spotkań z których wygrali siedem, jedno zremisowali i ponieśli cztery porażki. Taki stan 

rzeczy pozwolił chłopcom z Fabianowa uzbierać dwadzieścia dwa punkty i uplasować się 

na trzecim miejscu w ligowej tabeli.  

 

 
Jan Muszyński – nowy bramkarz w ekipie Fabianków/Oranje 

 

Premierowy pojedynek Fabianków z macierzystym klubem Oranje obnażył wszystkie 

słabe strony podopiecznych trenera Łukasza. Na wysoką inauguracyjną porażkę składało się 

kilka czynników. Jednym z nich była dwumiesięczna przerwa spowodowana letnimi 

wakacjami, co przełożyło się na brak przygotowania wydolnościowego i koordynacyjnego.  

Również kluczowe znaczenie miał tu brak regularnej gry oraz sparingów. Z nowymi twarzami 

w składzie słabo zgrany zespół potrzebował czasu, aby zaskoczyć i odnieść pierwsze 

zwycięstwo. Takie pojawiło się w trzeciej kolejce zmagań. Rywalem Fabianków była drużyna 

Red Boxu. Po bardzo ładnym widowisku i zamknięciu rywali na ich polu karnym 

„Pomarańczowi” wygrali 1:0. Przepiękną bramkę dającą pierwszą wygraną w lidze strzelił 

po indywidualnej akcji, lewą stroną boiska Konrad Kowal. Ta wygrana była bardzo potrzebna 

Fabiankom. Dała im wiary we własne siły i pozwoliła nawiązać walkę o czołowe lokaty. 



Wkrótce posypały się kolejne zwycięstwa, co wywindowało drużynę z Fabianowa w górę 

tabeli.   

Najgorszy swój mecz drużyna UKS-u zagrała przeciwko Kopernikowi Poznań. 

Było to bardzo ważne spotkanie dla obu ekip, gdyż sąsiadowały w ligowej tabeli i zwycięzca 

mógł odskoczyć rywalowi na trzy punkty. Niestety podopieczni trenera Łukasza nie poradzili 

sobie z presją i rozegrali fatalne zawody. Samobójczy gol, bezproduktywna gra wszystkich 

formacji i w konsekwencji wysoka porażka 1:8 popsuła humory w ekipie Fabianków. 

„Pomarańczowi” spadli w ligowej tabeli i znów musieli gonić czołówkę.  

 

 

 
Fragment meczu UKS Fabianki/Oranje vs Red Box Piłkarska Akademia 

 

Aby realnie myśleć o odrabianiu strat należało solidnie przygotować się do meczy 

rewanżowych. Czasu pozostawało niewiele, dlatego na treningach chłopcy trenera Łukasza 

wylewali przysłowiowe siódme poty. Jak się później okazało warto było. Pierwszy 

rewanżowy mecz „Pomarańczowi” rozegrali z zespołem z Wrześni. W ten czas drużyna 

S.P.W.P Września walczyła o pierwszą lokatę więc Fabiankom nie wróżono zwycięstwa. 

Jednak tego dnia kapitalne zawody rozegrali w barwach UKS-u Szymon Powiński oraz 

Konrad Kowal i to po ich bramkach, podopieczni trenera Łukasza mogli się cieszyć 

ze zwycięstwa. Następne mecze przynosiły kolejne wygrane. Drużyna z Fabianowa stawała 

się coraz bardziej zgrana i poukładana. Świetnie między słupkami radził sobie Jan Muszyński, 

a para stoperów Rychłowski – Kusz stanowiła zaporę niemal nie do przejścia. Z kolei 

w pomocy główne role odgrywali: Aleks Foltynowicz i Mateusz Załachowski. W końcu 

nadszedł czas rewanżu z Kopernikiem, który aby realnie myśleć o zajęciu trzeciej lokaty 

musiał wygrać z „Pomarańczowymi”. Tym razem blamażu nie było. Zmobilizowane Fabianki 

w pełni zrewanżowały się za dotkliwą porażkę i zasłużenie wygrały aż 5:1. To zwycięstwo 

zapewniło podopiecznym trenera Łukasza Szybaja trzecią lokatę w Jesiennej Red Box Lidze 

sezonu 2014.  

Teraz UKS Fabianki/Oranje przygotowują się do zimowych halowych zmagań 

piłkarskich. My życzymy im wielu sukcesów i kolejnych wygranych, za co zresztą trzymamy 

mocno kciuki. 

 



 
Ceremonia wręczenia pamiątkowych pucharów, medali i dyplomów 

 

 

 

 

 

                 Jesienna tabela ligowych zmagań Red Box sezonu 2014 

 

Miejsce  Nazwa drużyny Mecze Punkty 

1. Oranje Poznań 12 36 

2. S.P.W.P Września 12 27 

3. UKS Fabianki/Oranje Poznań 12 22 

4. UKS Kopernik Poznań 12 18 

5. Red Box Piłkarska Akademia II 12 12 

6. Red Box Piłkarska Akademia 12 5 

7. Orły Komorniki 12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UKS Fabianki/Oranje zdobywca III miejsca w Jesiennej Red Box Lidze 2014 

 

 
Od lewej w górnym rzędzie: Konrad Kowal, Kacper Bąkowski, trener Łukasz Szybaj, Mikołaj 

Owczarczak, Szymon Powiński. Klęczą od lewej: Mateusz Załachowski, Aleks Foltynowicz, Adrian Piekarczyk, 

Kuba Rychłowski. 

 

 

 


