
 Dnia 20.12.2014 roku odbył się kolejny turniej z cyklu „Luboń Cup” dla dzieci 

z rocznika 2006 i młodsi. Swoich sił w tych rozgrywkach próbowali chłopcy UKS-u 

Fabianki/Oranje Poznań. Jednak „Pomarańczowi” z Fabianowa nie dysponują w tym roczniku 

optymalnym składem, dlatego też trener Łukasz Szybaj ściągnął czterech, byłych swoich 

wychowanków z Oranje, którzy mieli uzupełnić skład. Łączona drużyna składała się 

z następujących graczy: w bramce Benjamin Jabłoński, obrona: Bartosz Maruszewski, 

Bartosz Olewski, pomoc: Jakub Wojciechowski, Jan Wojciechowski i Adrian Fiksa; atak: 

Aleks Foltynowicz i Piotr Rogowski.  

 Wszystkie zespoły biorące udział w turnieju były rozlosowane w trzech grupach, 

po cztery drużyny w każdej. Aby awansować do ćwierćfinałów, zmagania grupowe należało 

zakończyć na minimum drugiej pozycji. Dla Fabianków/Oranje priorytetem był awans 

z grupy, dlatego też bardzo poważnie przystąpili do pierwszej konfrontacji, by móc później 

bez presji rozgrywać dalsze mecze.   

 Pierwszym rywalem „Pomarańczowych” był zespół Poznaniaka Poznań. Podopieczni 

Łukasza Szybaja od początku spotkania narzucili szybkie tempo i swój styl gry rywalowi. 

Na efekty długo nie trzeba było długo czekać. Składną akcję Rogowski – Wojceichowski – 

Foltynowicz, wykończył ten ostatni ładnym strzałem pod poprzeczkę. Następna bramka była 

popisem indywidualnej szarży Piotra Rogowskiego, a rywali pogrążył Aleks Foltynowicz. 

Wynik 3:0 napawał optymizmem przed następnymi występami. Jednak już drugi pojedynek 

pokazał, że wcale nie będzie tak łatwo, jak można by się było tego spodziewać. Polonia Środa 

Wielkopolska postawiła trudne warunki i dzięki bramce Aleksa Foltynowicza 

Fabianki/Oranje zremisowało ten trudny mecz. Ostatnim grupowym przeciwnikiem 

podopiecznych trenera Łukasza była Warta Poznań. Mimo olbrzymiej przewagi i kilku 

stuprocentowych sytuacji bramkowych „Pomarańczowi” nie potrafili pokonać bramkarza 

„Zielonych” i podział punktów musiał zadowolić obie ekipy. Ten remis spowodował, 

że drużyna z Fabianowa zajęła drugie miejsce w swojej grupie i awansowała 

do ćwierćfinałów. Zatem cel minimum, jaki sobie chłopcy trenera Łukasza postawili był 

wykonany. Teraz należało iść za ciosem i ogrywać kolejnych rywali… . 

 Przeciwnikiem „Pomarańczowych” w ćwierćfinale okazała się drużyna Cariny Gubin. 

Spotkanie to, prowadzone w zawrotnym tempie, obfitujące w liczne spięcia podbramkowe, 

było ozdobą całego turnieju. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli Gubinianie, jednak 

odpowiedź Piotra Rogowskiego była błyskawiczna i mecz zaczął się od nowa. Zawodnicy 

obu ekip grali ostro, twardo i bezpardonowo. Stąd mięliśmy mecz walki i szybkich zwrotów 

sytuacji. Wkrótce Carina wyszła na prowadzenie, co spowodowało huraganowe ataki UKS-u 

na bramkę Gubinian. Wtedy to, padł najpiękniejszy gol rozgrywek. Z połowy boiska 

z „pierwszej piłki”, w samo okienko, uderzył Piotr Rogowski i na tablicy świetlnej ponownie 

pojawił się remis. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się wynikiem 

nierozstrzygniętym, na 28 sekund przed końcową syreną, Lubuszanie strzelili trzeciego gola. 

Na odpowiedź zabrakło już czasu i drużyna z Fabianowa musiała pożegnać się z turniejem. 

Paradoksalnie chłopcy prowadzeni przez Łukasza Szybaja w tym spotkaniu zagrali najlepsze 

zawody tego dnia. Jednak było to i tak za mało, by awansować dalej. Turniej wygrał zespół 

Stelmetu UKP Zielona Góra, który w finale, dopiero po serii rzutów karnych, pokonał 

Poznaniaka Poznań.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ceremonia wręczania nagród, medali oraz pucharu 

 

 
 

 

 

 

 

 

Drużyna UKS Fabianki/Oranje z pamiątkowymi medalami oraz pucharem 

 

 


