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Łukasz Fabiański przyszedł na świat 18 kwietnia 198 5 roku w 

Kostrzynie. Swoją karierę piłkarską rozpoczął w roku 1999 r. W 

juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Następnie, w wieku 15 lat 

dołączył do MSP Szamotuły. W trakcie swojej kariery grał w 

drużynach :Lubuszanina Drezdenko, Sparty Brodnica oraz Mieszka 

Gniezno.  Polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w 

angielskim klubie West Ham United F.C. oraz w reprezentacji Polski. 

Uczestnik Mistrzostw Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 2008- 

2016. Po udanym okresie w Legii Warszawa, w 2007 trafił do 

Arsenalu F.C. W 2014 zdobył z tym klubem Puchar Anglii. W tym 

samym roku, po wygaśnięciu kontraktu został zawodnikiem Swansea 

City A.F.C., gdzie przez cztery kolejne sezony był wiodącą postacią 

drużyny i rozegrał w tym czasie 150 spotkań dla klubu. W 2018 

przeniósł się do West Ham United F.C.   

 

 



Historia z życia Łukasza 

Łukasz siedział na kanapie w pokoju. 

Obok niego był Bartek , o trzy lata starszy 

brat. Razem ze swoim tatą oglądali mecz 

Włochy-Brazylia  . Jego ulubionym 

bramkarzem był Gianluca Pagliuca z 

numerem 1. Fukasz od początku meczu 

miał na sobie bramkarskie rękawice które 

zrobił mu tata z rękawic roboczych i z 

gumy ze starej rakiety. Po każdej obronie 

klaskał w rękawice na cały dom. Ale Arek 

jego młodszy brat się przestraszył i zaczął płakać .Kilka miesięcy 

przed jego urodzinami rodzice pojechali z Łukaszem do sklepu tam 

zobaczył z witryny nowe bramkarskie rękawice. Biało- Czerwone 

takie dla małego sportowca. Łukasz próbował przekonywać rodziców 

ale bez skutecznie więc zaczął płakać na cały sklep ale rodzice mówili 

mu że mają już dla niego prezent. Na urodziny dostał nowy samochód 

zdalnie sterowany ,nowy piórnik z piłkarzem ,plakat i nowe rękawice 

z wystawy. W kolejnym meczu zobaczył jak jego ulubiony bramkarz 

podchodzi do bramki i daje jej buziaka Łukasz powiedział że będzie 

tak robił przed meczem. Pewnego dnia spotkał Krzyśka i zapytał się 

go czy będzie jego trenerem chwile potem zaczęli trenować . Tata 

swoim synom zrobił w ogrodzie mini boisko do trenowania. Został 

bramkarzem drużyny Polonii Subice .Na meczu wygrali 4:0 cała jego 

rodzina była z niego bardzo dumna .Kiedy skończył 15 lat ,przeniósł 

się do klubu MSP Szamotuły .Wreszcie spełnił swoje pierwsze 

wielkie marzenie  podpisał kontrakt z klubem pierwszej ligi. Wieku 

19 lat rozpoczął profesjonalną grę w LECHU POZNAŃ. 

 



Kariera juniorska 

 

LATA KLUBY 

1999-2000 Polonia Słubice 

2000-2001 MSP Szamotuły  

 

Kariera seniorska 

LATA KLUBY WYST. GOLE 

2002 Lubuszanin Drezdenko ? ? 

2002 Sparta Brodnica 6 0 

2003-2004 Mieszko Gniezno ? ? 

2004 Lech Poznań 0 0 

2005-2007 Legia Warszawa 53 0 

2007-2014 Arsenał F.C. 32 0 

2014-2018 Swansea City A.F.C 149 0 

2018- West Ham United F.C. 54 0 

 

Kariera Reprezentacyjna 

LATA REPREZENTACJA WYST . GOLE 

2006 POLSKA 52 0 

 

 

 

 

 

 

 



Kariera Reprezentacyjna 

Występował w reprezentacjach Polski w kategoriach wiekowych, w 

tym w drużynie młodzieżowej U-21. 15 maja 2006 został powołany 

do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożne 2006, 

jednak jako jeden z niewielu nie zagrał na nich ani minuty. 21 

listopada 2007 rozegrał swój pierwszy mecz o punkty w reprezentacji 

– w zremisowanym 2:2 meczu z Serbią. W maju 2012 został 

powołany do szerokiej kadry na Euro 2012, jednak opuścił 

zgrupowanie z powodu kontuzji barku. Jego miejsce w reprezentacji 

zajął Grzegorz Sandomierski. W 2014, w jesiennych meczach 

eliminacji Mistrzostw Europy 2016 wraz z Arturem Borucem pełnił 

rolę rezerwowego bramkarza Reprezentacji Polski. 18 listopada zagrał 

45 minut w zremisowanym meczu towarzyskim ze Szwajcarią, 

puszczając w nim jedną bramkę. 29 marca 2015 został pierwszym 

bramkarzem w eliminacyjnym meczu z Irlandią. Mecz zakończył się 

wynikiem 1:1 po golach Sławomira Peszki i Shane’a Longa. 30 maja 

2016 został powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do kadry 

Polski na Mistrzostwa Europy 2016. Na turnieju pełnił funkcję 

drugiego bramkarza, jednak z powodu kontuzji Wojciecha Szczęsnego 

wystąpił w zremisowanym 0:0, drugim meczu fazy grupowej 

przeciwko reprezentacji Niemiec. Był to debiut Fabiańskiego na 

wielkim turnieju. Z powodu wspomnianego urazu Szczęsnego, 

rozegrał w bramce reprezentacji także wszystkie następne mecze 

Polski na Euro 2016 i dotarł z drużyną do ćwierćfinału, gdzie Polska 

odpadła przegrywając konkurs rzutów karnych z Portugalią. 

Następnie, występując w siedmiu meczach eliminacyjnych, był 

jednym z liderów drużyny, która z pierwszego miejsca w grupie 

awansowała na Mistrzostwa Świata 2018. W czerwcu 2018 Fabiański 

został powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do składu na 

Mistrzostwa Świata 2018. Był jedynym zawodnikiem z kadry Polski 

na MŚ 2006 powołanym na turniej w Rosji. Na turnieju wystąpił w 

wygranym 1:0, ostatnim meczu fazy grupowej z Japonią , broniąc 

wszystkie trzy strzały przeciwników, natomiast Polska zajmując 

ostatnie miejsce grupie odpadła z dalszej rywalizacji.  

 



Legia Warszawa 

W Ekstraklasie zadebiutował 24 lipca 2005, kiedy to wystąpił w 

spotkaniu z Arką Gdynia. Po odejściu Artura Boruca do Celticu został 

pierwszym bramkarzem warszawskiej drużyny. W sezonie 2005/2006 

wystąpił we wszystkich meczach swojej ekipy .W tym samym  

sezonie 2005/2006 wystąpił w minucie wszystkich 30 meczów 

ligowych jego drużyny. W tym samym sezonie otrzymał Oscara . Ten 

sukces powtórzył raz jeszcze następnego roku. 

 

 

 

 

 

 

 



Arsenał F.C. 

Za 4 mln 350 tys. Euro przeszedł do arsenalu 26 maja 2007r. W nowej 

drużynie zadebiutował 25 września 2007 w wygranym 2:0 spotkaniu 

Pucharu Ligi z Newcastle United F.C. W Premier League pierwszy 

występ zaliczył 28 kwietnia 2008 w meczu z Derby County, 

zakończony zwycięstwem Kanionierów 6:2. Debiutancki sezon w 

Arsenalu zakończył z trzema występami ligowymi oraz pięcioma 

pucharowymi. Tydzień później rozegrał drugi mecz w sezonie  w 

Lidze Mistrzów przeciwko FK Partizanowi. W bramce zastąpił go 

Wojciech Szczęsny. Łukasz Fabiański powrócił po kontuzji w meczu 

przeciwko 1. FC Köln. Wszedł z ławki rezerwowych w 69. minucie. 

Następnie rozegrał połowę spotkania. Sezon rozpoczął jednak jako 

bramkarz rezerwowy. Wystąpił w spotkaniach o Puchar Ligi oraz w 

kończącym fazę grupową Ligi Mistrzów meczu z Olympiakosem SFP. 

Po raz kolejny zagrał podczas meczu Pucharu Anglii 18 lutego z 

Sunderlandem A.F.C. przegranym przez jego zespół 0:2. Pierwszy 

występ w sezonie 2012/2013 miał miejsce w czasie ćwierćfinałowego 

rewanżu w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium w dniu 13 marca 

2013. W meczu tym Łukasz Fabiański zachował czyste konto, a 

Arsenal F.C. wygrał 2:0. 12 kwietnia w półfinałowym meczu Pucharu 

Anglii z Wigan Athletic F.C. obronił dwa rzuty karne, a Arsenal 

awansował do finału. 17 maja 2014 po finałowym meczu z Hull City 

A.F.C., zdobył z klubem Puchar Anglii.  

 

 

 



Swansea City A.F.C. 

1 lipca Fabiański został zawodnikiem walijskiego Swansea City 

A.F.C.. Otrzymał bluzę z numerem „1”. W nowym klubie 

zadebiutował 16 sierpnia 2014 w rozgrywanym na Old Trafford 

meczu 1. kolejki Premier League przeciwko Manchesterowi United 

F.C. wygranym przez Swansea 2:1. 11 maja 2015 zachował czyste 

konto, a także został wybrany najlepszym zawodnikiem wygranego 

1:0 meczu z Arsenalem F.C., który był jego pierwszym powrotem na 

Emirates Stadium. W sezonie wystąpił we wszystkich 38 ligowych 

meczach Swansea i jako trzeci bramkarz z pięciu najlepszych lig w 

Europie obronił łącznie 136 strzałów na bramkę, w tym trzy rzuty 

karne, a po jego zakończeniu kibice wybrali go najlepszym piłkarzem 

sezonu. Mimo tego że drużyna zajęła w tabeli 18 miejsce spadła z 

Premier  League. 
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West Ham United F.C. 

Trzyletni kontrakt podpisał 20 czerwca 2018 z angielskim klubem 

West Ham United W drużynie Młotów zadebiutował 12 sierpnia 2018 

w meczu 1. kolejki Premier League przeciwko Liverpoolowi, 

przegrywając na Anfield 0:4. 
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Sukcesy 

Legia Warszawa 

Mistrzostwo Polski: 2005/2006 

Arsenał F.C. 

Puchar Anglii: 2013/2014 

Indywidualnie 

Najlepszy bramkarz Ekstraklasy: 2005/2006, 2006/2007 

Najlepszy bramkarz Premier League wg FourFourTwo: 2014/2015 

Złote Buty w Plebiscycie redakcji Sportu: 2006 

Zawodnik Sezonu w Swansea City A.F.C. 2014/15 

Zawodnik sezonu w Swansea City A.F.C. 2017/18 

Piłkarz roku w Plebiscycie Piłki Nożnej: 2018 

Zawodnik sezonu w West Ham United F.C. 2018/19 

 Rozgryw

ki 

Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki 

Mistrzo

stwa   

Świata       

Elimin

acyjne 

Finały 

10           1 7                  1 2              

--------- 

1              

--------- 

Mistrzo

stwa 

Europy 

Elimin

acyjne 

Finały 

11           4 5                  2 4              

1 

2              
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Igrzysk

a 

Olimpij

skie  

Elimin

acyjne 

Finały 

------------

---------- 

-----------------

------------ 

------------

---------- 

------------

---------- 

Liga 

Narodó

---------

--- 

2  -------------- 1            1               
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w 

Mecze 

Towarz

yskie 

---------

--- 

24 13 6 5 

Ogółem  52 28 14 10 

 

Ciekawostki 

 

 

16 czerwca 2013 poślubił Annę Grygier Ślub odbył się w 

Szamotułach. Mają syna Jana (ur. 23 grudnia 2015). 20 marca 2018 

został odznaczony tytułem honorowego obywatela Słubic.  

Znak zodiaku Łukasza Fabiańskiego jest Baran 

Łukasz Fabiański ma 84kg 

Łukasz Fabiański ma 190 cm wzrostu. 

Łukasz Fabiański ma 7 lat młodszego brata Arkadiusza, który też 

jest bramkarzem 

Od 2009 do maja 2019 roku był kontuzjowany 8 razy (łącznie 416 

dni). Najdłużej, 135 dni dochodził do siebie po uszkodzeniu barku 

w sezonie 2010/11. 

Łukasz Fabiański jest prawo nożny. 

Najwyższa wartość w karierze to 9 mln euro 

Menadżerem Łukasza Fabiańskiego jest Spielerrat GmbH. 

W 2004 roku podpisał pierwszy zawodowy kontakt z Lechem 

Poznań. 



20 marca 2018 roku uhonorowany został tytułem “Honorowy 

Obywatel Słubic”. 

Jego ulubioną książkom jest ,,Oskar i Pani Róża’’ 

W młodości bardzo lubił tenis stołowy 

 

informacje 

 

Data urodzenia 18 kwietnia 1985 

Miejsce urodzenia Kostrzyn nad Odrą 

Narodowość Polska 

Waga 83 

Wzrost 190cm 

Pozycja Bramkarz 

Wiek 35 

Klub West Ham United F.C. 
Znak zodiaku Baran 

 



 


