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Siatkarze z naszego XVIII LO niedawno zakończyli rozgrywki i przyszła 
pora na podsumowanie ich sukcesów. W czasie eliminacji reprezentanci naszej 
szkoły wygrali osiem na dziewięć spotkań, gdzie w wygranych meczach stracili 
łącznie tylko trzy sety. Walkę o finał nasza drużyna wygrała po zaciętym 
dwumeczu z drużyną Zespołu Szkół Budowlanych. Finały odbywały się na hali w 
Zespole Szkół Budowlanych, goszcząc LO II konkurujące z gospodarzami o 
trzecie miejsce, oraz I LO konkurujące z naszym LO o tytuł Mistrza Szczecina. W 
meczu o trzecie miejsce zwyciężyli gospodarze zdobywając brąz w 
Mistrzostwach Szczecina. Sam finał był tylko zwieńczeniem sukcesu naszych 
reprezentantów,  gdyż pokonali swych kolegów z LO I z wynikiem 3:0. 
Mistrzowie i Wicemistrzowie mieli zaszczyt reprezentowania naszego miasta w 
dalszych rozgrywkach na etapie rejonowym, w którym to nasi siatkarze 



pojechali do Drawska Pomorskiego, podejmując rywalizację ze Stargardem 
wygrywając 2:0, Wałczem przegrywając 0:2, i gospodarzami pokonując ich z 
wynikiem 2:0. Wygrywając dwa z trzech spotkań reprezentanci mieli szansę 
zrewanżowania się na zawodnikach z Wałcza i możliwość gry w finale 
wojewódzkim. Jak powiedzieli tak zrobili, wykorzystali swoją szansę i pokonali 
chłopaków z Wałcza z wynikiem 2:1, zdobywając puchar rejonu i możliwość gry 
w etapie wojewódzkim. Finały wojewódzkie odbyły się w Świnoujściu, gdzie 
gospodarz SMS Świnoujście ma chłopaków grających w drugiej lidze zawodowej  
i o wielkim doświadczeniu boiskowym, a gościli oni zespoły z Pyrzyc  
i Szczecinka. W pierwszym etapie nasi zawodnicy trafili na Gospodarzy,  
z którymi mimo ogromnej przewagi umiejętności mogli wygrać, tak potężna 
drużyna jak nigdy była do urwania, jednak kłótnie między zawodnikami i wielki 
stres nie pozwoliły naszym rozwinąć skrzydeł i przegrali to spotkanie  
w wynikiem 2:0. Następny mecz rozegrali między sobą zawodnicy ze Szczecinka 
i Pyrzyc gdzie Pyrzyce wygrały z wynikiem 2:0. Nasi zawodnicy po porażce  
z gospodarzami mieli szansę na trzecie miejsce której nie zmarnowali 
pokonując drużynę ze Szczecinka tak zwanym gładkim 2:0. Ostatecznie tytuł 
Mistrza Województwa i możliwość reprezentowanie Zachodniopomorskiego  
w ogólnopolskiej szesnastce zdobyli gospodarze wygrywając z Pyrzycami 
wynikiem 2:0. 
 
Wymienione osiągnięcia i wielki trud w czasie walki o ich zdobycie podjęli: 
1. Szymański Patryk. Kapitan Środkowy I al 
2. Matera Michał. Rozgrywający I al 
3. Domin Dawid Przyjmujący I al 
4. Białkowski Artur. Przyjmujący I al 
5. Kopiński Jakub. Środkowy II al 
6. Achtelik Konrad. Atakujący III al 
Oraz gościnnie wspomagał ich Maligłówka Maciej II bl 
 

Szczególne podziękowania należą się Konradowi, jego pomoc w 
wywalczeniu tych osiągnięć była wielka i nie wyobrażam sobie tych sukcesów 
bez niego. Wielka siła charakteru i charyzma dawały wielką motywację 
pozostałym chłopakom. Sama obecność Konrada na boisku i jego 
nieprzełamana wola walki ciągnęła wszystkich do przodu tworząc piękną i 
wielce emocjonującą siatkówkę. Złoty medal w mistrzostwach Szczecina i 
brązowy w mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej to wspaniała 
pamiątka na zakończenie edukacji w naszym LO. Życzmy powodzenia w dalszym 
życiu, już naszemu absolwentowi. 
Autorem sprawozdania jest Patryk Szymański, kapitan drużyny. 



  


