
DEBIUT NAJMŁODSZEJ GRUPY WIEKOWEJ FABIANKÓW/ORANJE W 

TURNIEJU PIŁKARSKIM 

 

Najmłodsi adepci futbolu UKS-u Fabianki/Oranje doczekali się swojego debiutu 

w rozgrywkach piłkarskich. Trenujący od połowy września 2014 roku chłopcy z roczników 

2007 i młodsi wzięli udział w ogólnopolskim turnieju „Luboń Cup”, który odbył się 

23 listopada 2014 roku. Dla większości chłopców, były to pierwsze, tak poważne zmagania. 

Podopieczni trenera Łukasza Szybaja wystąpili w następującym składzie: Piotr Rogowski, 

Hubert Bąkowski, Michał Mazurek, Igor Owczarczak, Bartosz Przydatek, Kacper Sieiński, 

Jakub Kimmel i Jakub Muszyński. 

 

UKS Fabianki Oranje Poznań rocznik 2007/08 

 

 
Stoją od lewej: Kacper Sieiński, Igor Owczarczak, Bartosz Przydatek, Jakub Kimmel, 

Michał Mazurek, Hubert Bąkowski; klęczy: Piotr Rogowski. 

 

Z wyżej wymienionych zawodników tylko dwóch: Piotr Rogowski oraz Jakub 

Kimmel mogło pochwalić się turniejowym doświadczeniem i to na nich w dużej mierze miała 

opierać się gra całego zespołu „Pomarańczowych”. Dla reszty chłopców występ w hali, przed 

szerszą publicznością był debiutem, co można było zauważyć podczas pierwszego meczu. 

Na pojedynek z Akademią Piłkarską Komorniki podopieczni trenera Łukasza Szybaja wyszli 

stremowani, rozkojarzeni i lekko przestraszeni. To wszystko sprawiło, że to zespół 

z Komornik dyktował warunki na parkiecie i zasłużenie wygrał 2:0. Na drugi pojedynek 

z K. S. Mosina 1920, Fabiaki/Oranje wyszli już pewniejsi siebie i zmotywowani. Dzięki temu 

od razu można było zauważyć różnice w ich grze. Doskonale w ataku radził sobie Piotr 

Rogowski wraz z Bartoszem Przydatkiem, którzy wspólnie wypracowali mnóstwo 

podbramkowych okazji. Z kolei po drugiej stronie boiska Jakub Kimmel bezbłędnie kierował 

defensywnymi poczynaniami swojego zespołu. Taka gra zapewniła zespołowi z Fabianowa 

pewną wygraną w postaci 4:0. Ostatnim grupowym rywalem „Pomarańczowych” był Junior 

Koziegłowy. Otwarta i szybka gra obu ekip zapowiadała wiele emocji w tym pojedynku. 

Niestety duży wpływ na losy spotkania miał sędzia, który podyktował bardzo kontrowersyjną 

„jedenastkę” dla Juniora. Rzut karny został wykorzystany, co załamało nieco podopiecznych 

trenera Łukasza, którzy ostatecznie przegrali 0:2.  



 
Trener Łukasz Szybaj dający wskazówki swoim podopiecznym w przerwie meczu 

 

Po zakończeniu zmagań grupowych rozlosowano dalsze pary turnieju. Los sprawił, 

że zawodnikom z Fabianowa przyszło się ponownie zmierzyć z Akademią Piłkarską 

Komorniki. Tym razem Fabianki/Oranje nie dały się zaskoczyć rywalowi i od początku 

odważnie atakowały. Całe spotkanie było bardzo zacięte i toczone w szybkim tempie. 

Niesamowite zawody rozgrywał Piotr Rogowski, który uszczelnił hat-tricka i to dzięki jego 

bramkom „Pomarańczowi” prowadzili 3:2. Niestety tuż przed końcem spotkania znów dał 

o sobie znać sędzia zawodów, który niesłusznie uznał gola uzyskanego bezpośrednio z autu, 

dla drużyny z Komornik!!! 

To sprawiło, że spotkanie zakończyło się remisem, który zwiastował dodatkowe emocje 

w postaci konkursu rzutów karnych. „Jedenastki” lepiej wykonywali zawodnicy Akademii 

Piłkarskiej i to oni wywalczyli awans do kolejnej rundy zawodów… . 

 

          Drużyna UKS Fabianki/Oranje z pucharem i pamiątkowymi medalami 

 

 
 

          Stoją od lewej: Bartosz Przydatek, Hubert Bąkowski, Igor Owczarczak, Jakub Kimmel,      

Jacek Kimmel (asystent trenera),Michał Mazurek i Piotr Rogowski 



 

W klasyfikacji generalnej drużyna UKS-u Fabianki/Oranje w turnieju halowym 

„Luboń Cup” zajęła 7 miejsce na 12 zespołów. Jak na debiut, to chłopcy z roczników 2007 

i 2008 rozegrali całkiem dobre zawody, choć gdyby nie błędy sędziowskie wynik mógłby być 

jeszcze okazalszy… .  


