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 Koszykarze XVIII LO 
 

 

Szkolna drużyna koszykarska – tu możesz rozwijać swoje sportowe pasje. Koszykarze LO18 

przyjmą Ciebie z otwartymi ramionami. W tej drużynie masz szansę na wiele niesamowitych 

emocji; to naprawdę najwyższy poziom szczecińskiej ligi szkolnej. Nabierzesz doświadczenia 

przy naszych graczach, którzy reprezentują naszą szkołę od kilku dobrych lat. 



Drużynę koszykarzy LO18 prowadzi pani trener Dorota Gładysz, która jest bardzo 

zaangażowana i poświęca dużo czasu swoim zawodnikom; mogą liczyć na treningi 

i rozmowy. Trenerce zależy na tym, by wszyscy zaaklimatyzowali się w zespole.Treningi 

odbywają się raz w tygodniu. Zespół bardzo poważnie podchodzi do każdego treningu 

i meczu, wykazuje się starannością i sumiennością, na co wskazuje rezultat – gra 

w najwyższej lidze Szczecina. Koszykarze LO18 wywalczyli ten awans rok temu. 

Drużyna koszykarska LO18 budowana jest z każdego  licealnego rocznika, co wskazuje 

na to, że każdy ma szansę na pokazanie swoich umiejętności podczas treningów 

i rozgrywek. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra, zawodnicy dogadują się bezproblemowo 

i z chęcią witają nowe twarze, nie patrząc na wiek czy doświadczenie sportowe. 

 

 

Nasza drużyna, od lewej strony, górny rząd: trenerka Dorota Gładysz, Pavlo Melnikow, Adrian 

Południak, Igor Terlecki, Miłosz Kraśniewicz, Sebastian Kot, Adrian Czapiewski, 

od lewej strony, dolny rząd: Antoni Plenikowski, Samuel Miszkinis, Aleksander Volovodiuk - 

kapitan drużyny, Kacper Kradowski, Jakub Skarżyński, na dole Jakub Konieczyński, nieobecni 

na zdjęciu: Mateusz Pankowski, Konrad Ostaszewski. 

Mimo że największe sukcesy są dopiero przed drużyną, zespół stale się rozwija i ma ogromny 

potencjał, wiążemy z nim ogromne nadzieje na przyszłość. W obecnym sezonie naszym celem 

jest utrzymanie się w pierwszej lidze, z chęcią jednak stawiamy przed sobą nowe wyzwania. 

Jakub Skarżyński (zawodnik drużyny): „Od mojego pierwszego roku w liceum należę 

do szkolnej drużyny piłki koszykowej. Ze względu na wyróżniającą się grę na lekcjach 

wychowania fizycznego zostałem dostrzeżony przez panią Dorotę Gładysz, która zaprosiła 

mnie do drużyny oraz na treningi. Ze względu na zeszłoroczny awans w tym roku 

podejmowaliśmy w lidze najlepsze szkolne drużyny ze Szczecina, których zawodnicy często 

trenują koszykówkę od wielu lat. Nasza drużyna składa się głównie z piłkarzy nożnych, których 

wspomagają doświadczeni koszykarze.” Jest to dowód na to, że każdy może spróbować 

swoich sił w naszej drużynie. 



Co roku w naszej szkole organizowany jest  charytatywny turniej koszykarski, który wspiera 

akcję „Iskierka Radości”. Mecze i treningi rozgrywamy na szkolnej hali sportowej, przy naszej 

szkole, na ulicy Hożej. Drużyna ma swoją własną grupę na facebooku, co wspiera więzi 

w zespole i współpracę w grupie. 

Mateusz Pankowski (zawodnik drużyny):  „W koszykówkę gram od 2 lat, wtedy właśnie 

zacząłem swoją historię w drużynie koszykarskiej LO18. Panuje tu miła atmosfera, wspieramy 

się po przegranym meczu i motywujemy wspólnie po wygranej, wierzymy, 

że jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze więcej, czasami nie mamy pełnego składu, 

bo niektórzy mają lekcje albo są zajęci, więc z miłą chęcią chciałbym was zaprosić 

na treningi i mecze szkolnej koszykówki, każde wsparcie nam się przyda, nie tylko 

na boisku, ale też na trybunach. Potrzebujemy jak najwięcej ludzi, aby utrzymać się 

w najwyższej lidze i rozwijać koszykówkę w naszej szkole.” 

Wszystkich chętnych zapraszamy! Gwarantujemy świetną zabawę i mnóstwo uśmiechu 

na każdy nowy dzień! 

 

 


