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W dniu 1 stycznia na Jasnych Błoniach w Szczecinie zorganizowano Szczeciński
Bieg Noworoczny z udziałem ponad 500 osób, a zwyciężyli w nim Paulina
Grzegórzek i Bartosz Nowicki. Szczeciński tyczkarz Piotr Lisek na zawodach
halowych w Szczecinie uzyskał wynik 520 cm. Parę dni później w Berlinie był
czwarty z wynikiem 573 cm. Podczas halowych ME w Pradze w końcu stycznia
zdobył brązowy medal z rezultatem 590 cm. W Orleanie we Francji uzyskał rezultat 580 cm, a w Ruen (Francja) 570 cm. Parę dni później w Poczdamie zwyciężył
wynikiem 580 cm. W Toruniu również zwyciężył skokiem na wysokość 570 cm.
Na początku lutego w Lasku Arkońskim w Szczecinie zorganizowano przełajowe Biegi Narodowe dla młodzieży (ponad 1200 uczestników). W grupie szkół
podstawowych wygrała SP 16, wśród gimnazjów – Gimnazjum nr 14, a wśród
szkół licealnych – LO nr 2 (dziewczęta) i Technikum Chemiczne (chłopcy). W połowie lutego na mitingu w Toruniu Piotr Lisek zwyciężył w skoku o tyczce wynikiem 587 cm, a jego kolega klubowy, Przemysław Czerwiński, wygrał konkurs
tyczkarski we Francji, skacząc 550 cm. Na zawodach halowych w Łodzi Piotr
Lisek był drugi, z wynikiem 575 cm.
W lutym w hali przy stadionie zorganizowano halowe zawody dla młodzieży (ponad 300 osób). Także w lutym Krystian Zalewski z Goleniowa, jako reprezentant Szczecina, zajął 6. miejsce w biegu przełajowym na 10 km we Włoszech,
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w którym zwyciężyli Kenijczycy i Etiopczycy. W końcu lutego Rada Miasta
Szczecina nadała jednej z ulic imię Stefana Lewandowskiego (Latający Doktor),
16-krotnemu rekordziście Polski w biegach średnich w latach 50. XX wieku,
zmarłemu w roku 2007. Podczas HMP w Spale P. Lisek zdobył złoty medal skokiem na wysokość 580 cm, a Przemysław Czerwiński był trzeci (540 cm).
W marcu seniorzy MKL na Przełajowych MP zdobyli: złoty medal –
Adam Nowicki w biegu na 10 km, brązowy medal – Artur Olejarz na 4 km,
a Bartosz Nowicki zajął 8. miejsce na 4 km. Od kwietnia w Szczecinie za sprawą byłego maratończyka Jerzego Skarżańskiego zorganizowano dla mieszkańców Szczecina biegi dla „zdrowotności” odbywające się 2–3 razy w tygodniu.
Na początku maja P. Lisek na stadionie w Atenach uzyskał w skoku o tyczce
wysokość 564 cm i zajął tam 1. miejsce. Podczas zawodów Diamentowej Ligi
w Katarze Lisek zajął 5. miejsce z wynikiem 550 cm. 24 maja odbyły się biegi
przełajowe na Arkonce. Zwyciężył Piotr Dacki przed Tomaszem Waszczukiem
oraz Milena Bogucka przed Magdaleną Waszczuk. Mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego, Dariusz Gapiński, w swojej karierze przebiegł 100 maratonów.
Od maja w Szczecinie organizowano dla 11-, 12-, 13-latków czwartki lekkoatletyczne, aby zachęcić młodzież do uprawiania tej dyscypliny sportu. W kolejnej
edycji Diamentowej Ligi P. Lisek uzyskał 570 cm, zajmując 5. miejsce i uzyskując minimum na Mistrzostwa Świata. P. Czerwiński na zawodach w Bydgoszczy
osiągnął rezultat 540 cm.
Na początku czerwca zmarł w Szczecinie były płotkarz z Pogoni, Roman
Maksymow. Podczas kolejnego mitingu w Bydgoszczy skok o tyczce wygrał
P. Lisek wynikiem 570 cm. W dniu 21 czerwca 79 uczestników ukończyło supermaraton Szczecin–Świnoujście (147 km): pierwszy – Dawid Pigłowski z Kłodawy
(14.16,27 godz.), trzeci – Tomasz Łużyński z Polic (14.48,20 godz.), piąta – Monika
Białosiewicz ze Szczecina (15.09,59 godz.). Reprezentacja Polski zajęła 4. miejsce
za Rosją, Niemcami i Francją podczas Drużynowych ME. Reprezentant woj. zachodniopomorskiego Krystian Zalewski wygrał tam bieg na 3000 m z przeszkodami (8.37,51 min), Renata Pliś była pierwsza na 5000 m (15.49,29 min), a P. Lisek
zajął trzecie miejsce w skoku o tyczce rezultatem 580 cm. W Kołobrzegu rozegrano duathlon (10 km biegu, 40 km jazdy na rowerze i 5 km biegu), w którym zwyciężyli Dominik Kozak i Łukasz Kalaczyński. Na zawodach w Baku
P. Lisek był trzeci z wynikiem 582 cm, a P. Czerwiński szósty (542 cm). Parę
dni później w Płocku obaj uzyskali rezultaty po 565 cm. Podczas rozegranych
w Zielonej Górze MP Osób Niepełnosprawnych szczeciński START wywalczył
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17 medali (6 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych). Na MP w Krakowie R. Pliś ze
Świnoujścia wygrała 5000 m i była druga na 1500 m, P. Lisek zajął 3. miejsce
w skoku o tyczce (540 cm), a K. Zalewski wygrał bieg na 3 tys. m z przeszkodami czasem 8.35,48 min. P. Lisek na mitingu w Monako skoczył o tyczce 557 cm,
a podczas Diamentowej Ligi w Londynie był 5. z wynikiem 565 cm. Na początku
sierpnia w Szczecinie rozegrano Memoriał J. Kusocińskiego. Zanotowano tam
szereg wartościowych wyników. Paweł Fajdek dwa razy bił rekord Polski w rzucie młotem: 83,83 m i 83.93 m. P. Lisek zdobył złoty medal w skoku o tyczce, skacząc 5,72 m. Tomasz Majewski uzyskał w pchnięciu kulą 21 m, a Anita
Włodarczyk wygrała rzut młotem (78,60 m). 18 sierpnia w Międzyzdrojach rozegrano Memoriał Komara i Ślusarskiego. W sierpniu na MŚ w Pekinie P. Lisek wywalczył brązowy medal w skoku o tyczce (razem z Wojciechowskim i Francuzem
Lavillenie) wynikiem 580 cm, a K. Zalewski był dziewiąty na 3000 m z przeszkodami. W końcu sierpnia w Szczecinie rozegrano Półmaraton Gryfa (21 km),
w którym uczestniczyło 2002 osób, w tym 462 kobiety. Zwyciężył Marcin Fehlau
z Poznania (1.10,47 godz.) przed Zbigniewem Murawskim ze Szczecina (1.15,01
godz.), a w gronie kobiet Małgorzata Pozorska (1.28,48 godz.) ze Śląska. W biegu
krótszym na 10 km zwyciężyli B. Nowicki i Monika Andrzejczak.
Na początku września podczas Diamentowej Ligi w Zurichu P. Lisek zajął
2. miejsce w skoku o tyczce z wynikiem 567 cm, a następnie w Berlinie wygrał
konkurs w skoku o tyczce, uzyskując 574 cm. We wrześniu rozegrano tradycyjny
maraton Świnoujście–Wolgast (236 uczestników), w którym zwyciężył Maciej
Łucyk z Poznania, przed Jarosławem Janickim z Gryfina, a w gronie kobiet najlepszą była Agnieszka Sikorska ze Szczecina.
3 września P. Lisek wygrał konkurs w skoku o tyczce w Warszawie podczas
Memoriału Kamili Skolimowskiej, skacząc 564 cm, pokonując mistrza świata,
Kanadyjczyka Shewna Barbera (554 cm). We wrześniu i w październiku zorganizowano w Szczecinie dwa marszobiegi (ponad 1000 osób) propagujące ruch
na świeżym powietrzu. 11 listopada na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbył się
Bieg Niepodległości (9 km) – bez rywalizacji. W grudniu Monika Pyrek, była
szczecińska tyczkarka, została kandydatką do Komisji Zawodniczej MKOL.
W dniu 10 stycznia w Bytowie rozegrano 78. Przełajowe MP juniorów
i młodzieżowców w kolarstwie, gdzie złoty medal wywalczył Wojciech Cieniuch
z PIASTA Szczecin, a w kategorii masters jego ojciec, Arkadiusz Cieniuch,
medal srebrny. W Kolumbii polski zespół z Damianem Zielińskim i Kamilem
Kuczyńskim na torze kolarskim wywalczył brązowe medale w ostatniej edycji
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PŚ, pokonując drużynę Japończyków. D. Zieliński zajął tam 8. miejsce w sprincie indywidualnym, zaś nieco później na MŚ pod Paryżem podczas treningu
na torze miał groźny upadek i mocno potłuczony uczestniczył w zawodach.
Małgorzata Wojtyra wraz z koleżankami z reprezentacji w wyścigu drużynowym
zajęła 10. miejsce, a drużyna męska sprinterów była siódma. W keirinie Kamil
Kuczyński był 25., na 1 km zajął 10. miejsce. D. Zieliński po upadku przegrał
w 1/16 finału z Holendrem na 200 m. M. Wojtyra w omnium (wielobój) była
osiemnasta, na 500 m – dziewiąta, ze startu lotnego – dwunasta, a w wyścigu
punktowym – dziewiętnasta. W marcu K. Kuczyński na zawodach na Litwie
wygrał keirin, sprint i 1 km. Na OOM Oskar Filipiak z PIASTA na welodromie
w Pruszkowie był drugi w keirinie.
Od kwietnia urządzano na torze kolarskim w Szczecinie tzw. środy kolarskie
dla młodzieży, aby zachęcić młodzież do uprawiania kolarstwa. W maju amatorzy
urządzili rajd kolarski z południa Polski do Szczecina – ponad 500 km. W końcu maja w Pruszkowie odbyły się MPJ w kolarstwie torowym. Mateusz Miłek
z PIASTA wywalczył tam srebrny medal w keirinie i medal brązowy w sprincie.
W sprincie drużynowym zespół szczeciński w składzie Adrian Margula, Aleks
Casfaldo i Mateusz Miłek zajął 5. miejsce. Dnia 21 czerwca w Szczecinie ponad
1000 osób uczestniczyło w jeździe rowerami po mieście w tzw. Święcie Cyklistów.
Także w czerwcu, w ramach propagowania kolarstwa, rozpoczęto rajdy rowerowe
pod nazwą „Rowerowe podróże małe i duże” dla dorosłych i młodzieży. W końcu czerwca podczas MP w Sobótce w nocy spłonęły trzy samochody ze sprzętem kolarskim, w tym samochód PIASTA Szczecin. Na początku lipca zawodnik
PIASTA Wojciech Cieniuch podczas OOM w Głogowie został wicemistrzem MPJ
w MTB (kolarstwo górskie). We wrześniu M. Wojtyra w Pruszkowie wywalczyła tytuł MP w omnium (wielobój kolarski na torze). We wrześniu D. Zieliński
z PIASTA zdobył na ME brązowy medal w sprincie, a M. Wojtyra była czwarta
na 4 km w wyścigu drużynowym (upadek Katarzyny Pawłowskiej), a w scratchu
na MEJ zespół zdobył srebrny medal, zaś Adrian Tekliński – brązowy. Trenerem
PIASTA jest były szczeciński kolarz Zygfryd Jarema.
Drugiego listopada D. Zieliński uczestniczył w PŚ w Kolumbii, gdzie zajął
6. miejsce, pokonując m.in. mistrza olimpijskiego z Londynu, Brytyjczyka Jasona
Kannego. W listopadzie szczecińscy kolarze przebywali 4 tygodnie w Sydney
(Australia), gdzie trenowali i brali udział w zawodach torowych. D. Zieliński był
pierwszy w sprincie, K. Kuczyński – trzeci. D. Zieliński w eliminacjach ustanowił
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rekord toru w sprincie 9. 992 s, zaś w grudniu uczestniczył w PŚ w Nowej Zelandii,
gdzie zajął 5. miejsce. M. Wojtyra zajęła tam 6. miejsce w omnium.
Na początku roku ARKONIA w Szczecinie przegrała mecz piłki wodnej
z ŁSTW Łódź 8:12. Na szczecińskim nowym basenie Floating Arena organizowano coroczne „soboty pływackie” dla dzieci i młodzieży, aby uczyć pływania oraz
wyławiać talenty pływackie. W połowie stycznia w Gorzowie ARKONIA pokonała w meczach piłki wodnej zespół miejscowych GKPW 16:9 i 15:10. W marcu
w Szczecinie zorganizowano turniej eliminacyjny w piłce wodnej do MEJ, podczas którego reprezentacja polskich juniorów zajęła 3. miejsce i nie awansowała
na MEJ (awansowały zespoły Francji i Rumuni).
W marcu na MPJ w Gliwicach (17–18 lat) szczecińscy pływacy wywalczyli 13 medali: Paweł Sendyk złoty na 50 m motylkiem (23.38 s), 50 m dowolnym (22.15 s) i 100 m dowolnym (48.88 s), Adam Staniszewski złoty na 1500 m
(15.11,13 min), 200 m dowolnym (1.49,22 min) i 400 m dowolnym (3.49,38 min);
srebrne medale zdobyli Patryk Adamczyk na 200 m motylkiem (1.59,36 min),
Dawid Pietrzak na 400 m stylem zmiennym (4.18,61 min) oraz Małgorzata Oleba.
Wygrały też szczecińskie sztafety oraz zdobyto medale brązowe. W tym też miesiącu ARKONIA wygrała w Poznaniu mecz piłki wodnej 8:7, a drugi przegrała
8:9; uplasowała się więc na czwartym miejscu w lidze. W kolejnych meczach
w Szczecinie ARKONIA dwa razy pokonała POLONIĘ Bytom 17:10 i 15:8.
Na początku maja w Gorzowie w pływackim GPx na długim basenie Mateusz
Sawrymowicz wygrał 1500 m (15.26,93 min), a Filip Zaborowski 400 m stylem
dowolnym (3.55,17 min). W maju ARKONIA przegrała dwa mecze piłki wodnej
z zespołem Łodzi 7:9 i 8:18. W maju Michał Domagała, Polak urodzony w USA,
przeszedł do MKP w Szczecinie, by tu trenować. W maju także w Szczecinie rozegrane zostały zawody pływackie o Grand Prix, gdzie Filip Zaborowski wygrał
400 m stylem dowolnym (3.55,17 min), M. Sawrymowicz zwyciężył na 1500 m
czasem 15.24,31 min, F. Zaborowski wygrał 400 m stylem zmiennym 4.29,81 min.
W końcu maja F. Zaborowski w Szczecinie uzyskał na 400 m w stylu dowolnym 3.50,23 min, uzyskując tym samym minimum na MŚ, M. Sawrymowicz
był drugi na 1500 m z wynikiem 15.14,06 min, Wojciech Wojdak zwyciężył na
800 m stylem dowolnym (7.53,23 min), a drugi był F. Zaborowski (8.00,60 min).
Trzecie miejsce w tym wyścigu zajął kolejny szczecinianin, Paweł Furtak z czasem 8.01,68 min. W sztafecie 4 × 200 m stylem dowolnym zespół Szczecina
zajął drugie miejsce. Katarzyna Baranowska (trenująca w Niemczech) zajęła
na 200 m stylem zmiennym drugie miejsce (2.18,08 min) oraz trzecie na 400 m
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stylem zmiennym (4.55,08 min) i również trzecie na 200 m stylem grzbietowym
(2.16,02 min). 20 czerwca podczas PŚ na Węgrzech na otwartym basenie na
1500 m M. Sawrymowicz uzyskał minimum na MŚ w Kazaniu (Rosja), a na
10 km miał wynik 1.41,54 godz. W czerwcu na Igrzyskach Europejskich w Baku
szczecinianin Paweł Sendyk wywalczył srebrny medal na 50 m stylem motylkowym (23.97 s), K. Pągowska odpadła w eliminacjach na 100 m kraulem (59.73 s).
P. Sendyk zdobył dwa złote medale na 50 i 100 m stylem dowolnym, a Patryk
Adamczyk w półfinale na 200 m motylem (2.00,12 min), a finale był czwart z wynikiem 1.59,88 min.
Dnia 29 czerwca w Szczecinie świętowano 55. rocznicę powstania szczecińskiego WOPR. Dokonano podsumowania wieloletniej pracy, nagrody wyróżnienia i plany. Młodzicy ARKONII zostali wicemistrzami Polski w piłce wodnej w Bytomiu. Latem na Arkonce otwarto kąpielisko dla publiczności. W lipcu
w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Dębicy rozegrano MP 16-latków. Złote medale
wywalczyła Weronika Margulska (wygrała 400 m stylem dowolnym – 4.30,40 min)
oraz sztafeta dziewcząt 4 x 200 m, a medal brązowy zdobyła Julia Szatanek na 200
m stylem dowolnym (2.07,67 min) i 400 m (4.30,15 min) oraz Karol Gajdziński na
50 m stylem grzbietowym. Na zawodach pływackich w Szczecinie F. Zaborowski
uzyskał na 400 m czas 3.50,43 min. oraz na 1500 m – 15.14,06 min. W końcu lipca
na OOM w Ostrowcu Świętokrzyskim młodzi pływacy z MKP zdobyli 15 medali
i wygrali zawody zespołowo. Najlepsi to: Patryk Adamczyk (pierwszy na 200 m
motylem), Alex Olejnik (pierwszy na 50 m klasycznym) i męskie sztafety. W gronie dziewcząt Paulina Majsztutowicz była pierwsza na 200 m stylem klasycznym,
a Małgorzata Oleba – na 200 m motylkiem. Podczas MP kadetów szczecinianie
wywalczyli 8 medali, a najlepsi to Wera Margula (pierwsza na 400 i 800 m),
Krzysztof Bugała (pierwszy na 1500 m) oraz Julia Szatanek i K. Grudziński.
Pod koniec lipca na MŚ w Kazaniu M. Sawrymowicz zajął 22. miejsce na 10 km,
F. Zaborowski – 12. na 400 m (3.47,59 min), zaś Kornel Czerniak zdobył brązowy
medal na 50 m stylem motylkowym (23.15 s). Dnia 22 sierpnia rozegrano maraton
morski z Helu do Gdyni (20,5 km), w którym brało udział 14 uczestników z Polski,
Rosji i USA; wygrał go Mateusz Sawrymowicz ze Szczecina z czasem 4 godz.
12 min (woda +18°). Nowym trenerem piłki wodnej ARKONI został Krzysztof
Kupis. Trenerem pływaków Szczecina (kadry) jest Mirosław Drozd. W meczach
LEGIA Warszawa – ARKONIA Szczecin padły wyniki 4:10 i 8:10 dla ARKONII,
która zajmowała drugie miejsce w lidze. Zespół ARKONII wygrał dwa mecze
piłki ręcznej w Gorzowie walkowerem i jeden 14:3. ARKONIA wygrała pierwszy
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mecz z MPŁSTW Łódź 10:9, a drugi przegrała 5:9. W grudniu w Szczecinie odbyły się MP w pływaniu Osób Niepełnosprawnych. Startowało ponad 400 zawodników, a najlepsza ze szczecinianek, Paulina Woźniak, zdobyła 7 medali. Dobrze
wypadli też Piotr Mejsner, Patryk Karliński, Weronika Apolinarek, Wojciech
Trybuchowski, Nikola Lisek i Natalia Czerniuch. W Policach zorganizowano
Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w pływaniu (10 zespołów). Podczas zimowych MP w pływaniu w Lublinie F. Zaborowski zajął drugie
miejsce na 400 m (3.50,37 min) wygrał 800 m w czasie 7.56,36 min. i 1500 m
(14.50,36 min), a M. Sawrymowicz na 800 m był piąty z czasem 7.54,35 min.
10 lutego Aleksander Doba wygrał wybory plebiscytowe National
Geographic i zdobył tytuł Poszukiwacza Przygód za rok 2014 za przepłynięcie
Atlantyku specjalnym kajakiem z Europy (Lizbona) do Stanów Zjednoczonych
na Florydę. Podróż szczecińskiego kajakarza trwała pór roku. Głosowało na niego 521 tys. uczestników z całego świata. W 2016 roku kajakarz planuje podróż
powrotną z USA do Europy. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kajakarze z Choszczna, jako
reprezentacja Szczecina, grają w polo kajakowe. Na międzynarodowym turnieju
w Danii zarówno kobiety, jak i mężczyźni zajęli czwarte miejsca. Uczestniczyli też
w turniejach kajakowych polo w Niemczech i we Francji. W czerwcu w Centrum
Żeglarskim, oprócz szkolenia żeglarskiego, prowadzono także szkolenie kajakarzy. Prowadził je Piotr Owczarski, ucząc młodych kajakarzy pływania po rzekach
i jeziorach. W lipcu i sierpniu Klub Kajakowy zapraszał szczecińską młodzież do
uczestniczenia w rejsach kajakowych po jeziorze Dąbie oraz po akwenach szczecińskich w towarzystwie A. Doby. Latem rozegrano kilka regat tzw. Smoczych
łodzi, podczas których wiosłowało 20 kajakarzy. Szczecińska załoga plasowała
się zawsze w czołówce takich regat. W Policach zorganizowano także „Wakacje
z kajakiem”, gdzie uczono pływania kajakami po akwenach. Prócz tego powstała
nowa konkurencja – pływanie stojąc na desce i wiosłowanie wiosłem. W pływaniu sportowym młodzi szczecińscy kajakarze uczestniczyli w różnych zawodach
kajakowych w kraju, nie odnosząc jednak znaczących sukcesów.
W styczniu, po rezygnacji starszych szczecińskich wioślarzy z dalszego
uprawiania sportu wyczynowego, utworzono nową czwórkę podwójną, w której
wystąpili dwaj szczecinianie – Piotr Licznerski i Konrad Wasielewski, do których
próbuje się dokoptować kolejnych wioślarzy z innych klubów. Na początku lutego
w Szczecinie zorganizowano ME na wioślarskim ergometrze z udziałem ponad
700 wioślarzy, jednak szczecinianie nie odnieśli sukcesów. Podobnie było na MP
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seniorów i juniorów, gdzie szczecińskie osady z ledwością awansowały do finałów, a czasem tylko do półfinałów. Po odejściu starych mistrzów na „sportowe
emerytury” nastąpił wyraźny kryzys, który być może ustąpi po kilku sezonach.
Na początku roku Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń otrzymało od
sponsorów znaczne wsparcie finansowe na prowadzenie dalszej działalności.
Pod koniec lutego w pałacyku na Golęcinie podsumowano poprzedni żeglarski rok w Szczecinie. Omówiono wszystkie rejsy krajowe i zagraniczne i wyróżniono najlepszych: Antoniego Brancewicza, Zbigniewa Andruszkiewicza,
Mieczysława Lewickiego, Cezarego Pawłowskiego, Lecha Łuckiego i Piotra
Owczarskiego, a także Agnieszkę Skrzypulec, Natalię Wójcik, Filipa Florka,
Dominika Janowczyka, Macieja Sapiejko, Adama Krafta, Miłosza Wojewskiego,
Kacpra Ziemiańskiego, Annę Brzozowską, Hannę Zembrzuską. Żeglarzem roku
w województwie w 2015 roku został Maks Żakowski, a trenerem Robert Siluk.
Za nadzieję żeglarską uznano Filipa Miłoszewskiego, za rejs roku – opłynięcie
globu przez M. Lewińskiego. Wyróżnienia otrzymali także Wojciech Malejka
i Patryk Zbroja. W połowie kwietnia, wobec sprzyjającej pogody, zorganizowano
na jeziorze Dąbie regaty żeglarskie w klasach młodzieżowych, w których zwyciężył Mirosław Lewiński. Na początku maja we Francji rozegrano regaty z cyklu
PŚ, na których Agnieszka Skrzypulec z Irminą Gliszczyńską na 40 załóg w klasie
470 zajęły 7. miejsce. Także w maju szczecińskie jachty „Zryw” i „Dar Szczecina”
oficjalnie reprezentowały Szczecin na Regatach Baltic Tall Ship Regatta 2015.
W końcu maja jacht „Stary” z kap. Maciejem Krzeptowskim i szczecińską młodzieżą wypłynął ze Szczecina do Narwiku na kolejne szkolenie. Na początku
czerwca Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski zajęli pierwsze miejsca w windsurfingu w klasie RSx w PŚ w Holandii. Kacper Ziemiński był szósty na desce
z żaglem w klasie Laser. W czerwcu w Szczecinie zorganizowano w Centrum
Kultury wystawę „Fotografia jachtingu z lat 1880–1900 – żaglowce”. W połowie czerwca w Szczecinie odbył się Wielki Zlot Żaglowców – Baltic Tall Ship
Regatta 2015. Brały w nim udział „Dar Młodzieży”, „Siedow” i inne największe
żaglowce świata. Także w czerwcu w Szczecinie urządzono tzw. Superzabawę,
łączącą sport i rozrywkę – żeglarze musieli pływać na desce z wiosłem bez żagla. Na jeziorze Dąbie rozegrano „Regaty Damskie”, które wygrała Magdalena
Drabik przed Jolantą Andruszkiewicz. W drugiej połowie czerwca zorganizowano regaty w Stępnicy (25 jachtów w grupie OCR I KRW – pierwszy był
Marcin Mrówczyński, w drugiej klasie zwyciężył Krzysztof Krygier). W I klasie Open pierwszy był Waldemar Skuza, a w kl. II Open zwyciężył Aleksander
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Waszkiewicz. W portach oddano do użytku cztery małe zatoki, służące do
schronienia się podczas złej pogody, a pomysłodawcą ich utworzenia był Marian
Lewicki. Latem odbywały się częste rejsy szczecińskich żeglarzy do różnych portów skandynawskich w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. W końcu czerwca
załoga Krzysztofa Rączki wygrała finałowe zawody żeglarskie Szczecińskiej
Ligi Regatowej. W lipcu z Kędzierzyna Koźla do Szczecina 80 żeglarzy i flisaków na 26 jachtach płynęło Odrą w ramach XX Flisu Odrzańskiego. W lipcu
w Szczecinie gościł holenderski żaglowiec „Aphrodite”. W tym czasie Tadeusz
Kubiak wygrał trzydniowe regaty PE w Dziwnowie w klasie Laser Standard.
Odbyły się także regaty turystyczne na Zalewie Szczecińskim. W końcu lipca
Andrzej Nowicki ze Szczecina wyruszył na polinezyjskiej łódce ze Szczecina do
Szwecji. Jacht „Stary” wypłynął w kolejny rejs szkoleniowy ze szczecińską załogą młodzieżową do Narwiku. W Kamieniu Pomorskim zorganizowano kolejne
regaty po Zalewie, które wygrał Bogusław Nowakowski, a trzeci był Mateusz
Świstelnicki. Latem przyznano załodze „Fryderyka Chopina” dwie prestiżowe
nagrody podczas The Tall Ships Races 2015 za otwartość załogi, pomoc, sympatię oraz dla najlepszego i najszybszego żaglowca w klasie A, a także nagrodę
za najlepszą komunikację radiową. Agnieszka Skrzypulec i Kacper Ziemiński
(oboje z POGONI Szczecin), eksportowi żeglarze szczecińscy, wysoko są cenieni
w świecie żeglarskim, także z wielkimi szansami udziału w IO w Rio. Latem
otwarto w Szczecinie kolejny port jachtowy dla szczecińskich żeglarzy. Na początku sierpnia do Szczecina powrócił z rejsu do Narwiku jacht „Stary”, a dowodzący nim kapitan Maciej Krzeptowski był zadowolony z pracy powierzonej
mu młodzieży. Jacht przepłynął ponad 4200 mm i zawijał do 16 skandynawskich portów w trzech krajach. Szczeciński jacht Ł. Wosińskiego zajął 3. miejsce
w czasie regat o PŚ w Świnoujściu. Odbyły się MŚ Optymistów w Dziwnowie
(300 jednostek) do lat 16. We wrześniu w Gdańsku rozegrano MPJ i seniorów
w klasie Laser Radial i Europa, podczas których Tomasz Kubiak z POGONI
wywalczył srebrny medal w klasie Laser Radial-seniorów, a Wojciech Lipke
srebrny w juniorach. Agnieszka Skrzypulec z POGONI i Irmina Gliszczyńska
z CHOJNICZANKI zdobyły złote medale MP w klasie 470 (kobiet). Maciej
Sapiejka i Adam Krafft z POGONI wywalczyli brązowy medal MP w klasie 470,
a w klasie Laser I K. Ziemiński zdobył srebrny medal. 85-letni szczeciński żeglarz Henryk Widera wypłynął jachtem ze Szczecina w samotny „Rejs radości”
do Marsylii. W październiku A. Skrzypulec i I. Gliszczyńska zajęły 6. miejsce
na MŚ w kl. 470 i uzyskały awans do IO w Rio w 2016 roku. Odbyły się Jesienne
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Regaty o „Błękitną wstęgę J. Dąbie”. W kl. I otwartej zwyciężył „Masters III”
z kpt. Bogdanem Wrześniem, w kl. II zwyciężył Artur Pomorski, w kl. KWF II
najlepiej pływał kpt. Andrzej Sokołowski, w kl. KWR III zwyciężył kpt. Krzysztof
Krygier, w kl. ORC Krzysztof Łobodz, a wyścig o „Błękitną Wstęgę” wygrał
Patryk Zbroja przed Michałem Jabłońskim i Bogdanem Wrześniem. W tym też
roku odnowiono żeglarską JK AZS. Dokonano też oceny innych szczecińskich
przystani i najwyżej oceniono „Bursztynowe Kotwice” w Lubczynie. W listopadzie szczeciński żeglarz Radosław Kowalczyk wycofał się z regat z Wysp
Kanaryjskich do Gwadelupy z powodu uszkodzenia jachtu. W grudniu podsumowano stan szczecińskiego żeglarstwa, które dysponuje 3 tysiącami żeglarzy
zarejestrowanych w Okręgowym Związku w 51 klubach, w tym w 16 w samym
Szczecinie i 35 w okręgu. Prezesem jest Zbigniew Zalewski. W zarządzie zasiada
Jerzy Dembski, który opłynął świat. Regaty jesienne wygrał Olek Waszkiewicz.
27 grudnia w Dąbiu obchodzono 57-lecie pływania pod żaglami i wyróżniono
najwybitniejszych żeglarzy: Wojciecha Jakobsona, Eugeniusza Ryżewskiego,
Krzysztofa Baranowskiego, Jerzego Karpińskiego i innych. Zorganizowano także Bal Żeglarzy w PTTK.
W połowie stycznia zmarł w Szczecinie były bokser STALI i POGONI
Jan Sobczyk. W styczniu Klub Bokserski przeprowadził dwutygodniowy obóz
z chłopcami chcącymi uprawiać boks, aby zdobyć chętnych do uprawiania tego
sportu. W marcu odbyły się w Grudziądzu zawody kobiet w boksie, na których
SKORPION Szczecin zwyciężył w punktacji zespołowej, a w medalowej zajął
2. miejsce. Na turnieju tym wyróżniły się Ola Kondej i Patrycja Kiwek, złote
medalistki, oraz brązowe – Olga Kondej, Natalia Antczak i Inga Siemińska.
Srebrny medal wywalczyła też Olga Maczała. W połowie marca w Wilnie rozegrano turniej bokserski z udziałem zawodników 20 państw, na którym srebrny
medal wywalczyli Sebastian Wiktorzak i Karol Kowal. W kwietniu w Szczecinie
Polacy pokonali zespół USA 4:1. Także w kwietniu w Wałczu odbyły się MPJ,
w których zespołowo zwyciężyli bokserzy SKORPIONA Szczecin, a województwo zachodniopomorskie wygrało w kategorii województw. Złote medale zdobyli tam Karol Kowal i Sebastian Wiktorzak, srebrny Adam Pluskowski, a medale brązowe Tomasz Wójcik, Filip Foryś i Aleksander Urbaniak. W kwietniu
odbył się turniej bokserski „Puchar Ziem Nadbałtyckich”, w którym zwyciężyli szczecińscy bokserzy, a najlepsi to: Alan Misiak, Tomasz Tomczak, Robert
Rosół, Konrad Kaczmarkiewicz, Adam Pluskowski, Dominik Kaciupa, Oskar
Bielski, Marek Juchnowicz, Paweł Zagórski i Konrad Grzymarzewski. W maju
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w Szczecinie odbyły się MP, na których 3 złote medale wywalczyli Maciej Jóźwik
(52 kg), Tomasz Rosół (56 kg) i Arkadiusz Szwedowicz, a brązowe – Sebastian
Kawalarski, Krzysztof Rydyński, Łukasz Stanioch i Radomir Obruśnik. Podczas
MP kobiet w Karlinie (37 klubów) z reprezentantek województwa najlepiej wypadła Paulina Jakubik z Karlina, Elżbieta Wójcik, Hanna Sobecka (złote medale), medale srebrne wywalczyły Katarzyna Brodacka, Mirela Balcerzak, Sylwia
Maxym i Natalia Halińska, a medale brązowe – Sandra Brodacka, Sylwia Kubiak,
Sylwia Siwek. Podczas turnieju o „Czarne Diamenty” w Myszkowie zwyciężyli
Karol Kowal (60 kg) i Sebastian Wiktorzak (65 kg). Na Igrzyskach Europejskich
w Baku Mateusz Polski z Karlina, jako reprezentant Szczecina, wywalczył brązowy medal. Agata Rygielska dotarła do półfinału, a Lidia Fidura także wywalczyła brązowy medal. W połowie czerwca Patrycja Kiwak na MŚJ na Tajwanie
zdobyła brązowy medal. W sierpniu na zawodach bokserskich w Międzyzdrojach
złoty medal zdobył Michał Cieślak, srebrny Tomasz Król. Na początku września
Arkadiusz Szwedowicz (81 kg) wygrał finał turnieju F. Stamma. W tym też miesiącu w Szczecinie obchodzono 70. rocznicę uprawiania boksu w tym mieście;
w uroczystościach uczestniczyły kluby SZTORM, KOLEJARZ, POGOŃ, STAL,
SKORPION, OLIMP. Obecni byli też dawni bokserzy – Ryszard Czerwiński,
Roman Murawski, Jan Piński, Ryszard Majdański, Krzysztof Pierwieniecki. Były
nagrody, wyróżnienia, wspomnienia. W walce pokazowej wieczoru zwyciężył
Sebastian Wiktorzak. W październiku w Koninie odbyły się Młodzieżowe MP (do
23 lat), na których szczecinianie zdobyli 9 medali, a najlepszymi byli Arkadiusz
Szwedowicz, Maciej Jóźwik (złoto) oraz Tomasz Rosół, Łukasz Stanioch (srebro).
W końcu listopada w Kołobrzegu przeprowadzono Młodzieżowe ME w boksie,
na których S. Wiktorzak (69 kg) wywalczył brązowy medal.
Podczas rozegranego w marcu turnieju judo (400 zawodników) szczeciński KOKODAN zajął zespołowo 3. miejsce, a indywidualnie najlepiej wypadli Michał Stec, Adam Krupiński, Grzegorz Nizioł, Witold Fijałkowski. Także
w marcu w Suchym Lesie k/Poznania odbył się turniej z udziałem 1000 zawodników. UKS 47 JUDO MORUS wystawił tam swoich zawodników; Kacper
Łukasik był trzeci, a Michał Michałkiewicz piąty i obaj zostali przyjęci do kadry
narodowej. W końcu kwietnia w Gorzowie Wlkp. także zorganizowano zawody
judo z udziałem ponad 300 zawodników. Pierwsze miejsca ze szczecinian zajęli Szymon Zientarski, Michał Stec, Szymon Nowak, Jakub Owsiński, Adam
Krupiński, Jakub Białas, Oskar Fijałkowski, Samuel Popiórkowski i Marek
Kowalewski. W maju w Budapeszt Cup 2015 (1241 zawodników z 19 państw)
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rozegrano wielki turniej judo, na którym Grzegorz Nizioł wywalczył brązowy
medal. W połowie czerwca w Nowej Soli odbył się turniej z udziałem judoków
z 12 państw, na którym zawodnicy 20. Gimnazjum KOKODAN Szczecin zdobyli
4 medale : złoty – Adam Krupiński, srebrne – Grzegorz Nizioł i Michał Stec,
a medal brązowy – Olaf Krupiński. Także w czerwcu juniorzy KOKODANU
Szczecin uczestniczyli w zawodach w Niemczech, gdzie złoty medal wywalczył
G. Nizioł, srebrne Marcin Łopato, M. Stec, J. Białas oraz brązowe – O. Fijałkowski
i M. Kowalewski. W Płocku odbył się PP Masters oraz MP, gdzie złote medale
wywalczyli Ryszard Zielonka, Marek Tytoniuk i Marcin Fijałkowski, srebrny
Marcin Iżykowski, a brązowy – Wiktor Fijałkowski.
W Sobótce rozegrano MP Masters w judo, na których Marcin Fijałkowski
wywalczył złoty medal (do 90 kg), Krzysztof Zielonka był trzeci (73 kg) a Paweł
Olszewski i Witold Fijałkowski zajęli piąte miejsca. W październiku w Koszalinie
odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, na których Barbara
Suronitnikowa zdobyła brązowy medal, A. Krupiński srebrny, a J. Białas brązowy. Ognisko TKKF ORKAN działa w Szczecinie już 58 lat, szkoląc także
judoków. W grudniu w Berlinie odbył się wielki turniej judo Masters 9 (zawodnicy z 16 państw). Judocy ze Szczecina wywalczyli tam 5 medali: A. Krupiński
i M. Fijałkowski – srebrne, a J. Białas, M. Górski i W. Fijałkowski – brązowe.
W połowie grudnia w Gorzowie Wlkp. zorganizowano turniej judo dzieci i młodzieży, na którym szczecińscy judocy zdobyli złote medale: Tymoteusz Świtlik,
Mateusz Dzikowski, Amelia Dobek, Tymon Polechoński i Filip Salwa (UKS 47
Judo Morus), Barbara Suronitnikowa i Franciszek Bigasiński (JUDO KOCH
Szczecin). Były też medale srebrne i brązowe. W grudniu w Niemczech rozegrano kolejny turniej (456 zawodników z 35 klubów), na którym Adam Ewat
i Marcin Iżykowski wywalczyli dwa brązowe medale.
W lutym w Poznaniu odbyła się Gala Sportów Walki, podczas której szczecinianin Rafał Muks przegrał na punkty z Aslambekiem Salidowem z Olsztyna.
Także w lutym zorganizowano MP WKF karate we Wrocławiu, podczas których
zawodnicy szczecińskiego BODAIKANA wywalczyli medale: cztery złote, trzy
srebrne i jeden brązowy. Najlepsi to Piotr Szumiło, Maciej Boguszewski, Szymon
Grzywacz, Marcin Krzyszkowski i Adam Steczuk. W marcu w Gdańsku odbyły
się zawody siłowe, na których złoty medal zdobyła Ola Ignaczak, trzecia była
Agnieszka Gos, a piąta Marta Wilk, zaś Artur Pawlak był dwunasty. W połowie marca w Szczecinie odbyły się walki MMA, podczas których wygrali szczecinianie: Jonatan Kujawa, Arkadiusz Wieczorek, Mikołaj Stępowski. Przegrali
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natomiast Marcin Mazurek, Irek Ziółkowski. Ponadto walkę z Francuzem wygrał
Michał Fijałka. Także w marcu w Anglii odbył się turniej karate WUKF Open
2015 (600 zawodników z 8 krajów), na którym Paweł Bombolewski zdobył dwa
medale – złoty i srebrny, a w podobnym turnieju na Węgrzech wywalczył medal
złoty i brązowy. Na turnieju karate w Rumunii Wioletta Cichoń i Przemysław
Bieżuński wywalczyli medale brązowe. W Berlinie podczas Międzynarodowych
Mistrzostw Niemiec zespół szczecińskiego BUSHIKANU zdobył 9 medali:
Filip Hendyk, Małgorzata Cichocka, Anna Kujawa, Łukasz Łukaszewicz, Jakub
Opłoty, Paweł Juraszek, Radosław Miediałko, Wiktoria Kamińska, zdobyto także medal drużynowy. W marcu w Atenach rozegrano MŚ w jiu-jitsu (600 zawodników z 28 państw), na których srebrne medale zdobyli Oskar Szczepaniak,
Ola Zabielska i Aleksander Koch. Podczas turnieju karate w Belgii (zawodnicy z 8 państw) Paweł Bombolewski zdobył dwa złote medale. W kwietniu
w Szczecinie odbył się turniej brazylijskiego jiu-jitsu Alseco Cup (170 juniorów
i 140 seniorów). Wyróżnili się na nim szczecińscy zawodnicy – Michał Materla,
Kacper Kujawski, Bartek Ogórek, Eryk Szychowski. W Warszawie zorganizowano MP w grapplingu (walki na chwyty). Ze szczecinian najlepiej wypadli
Rafał Ściborowski, Marcin Kłosowski, Karol Dzieniszewski i Tomasz Michałek.
Trenerem tych zawodników jest Piotr Bagiński. W maju Malwina Strzelecka
i Dominik Kotowski zdobyli złote medale MP w kickboxingu na zawodach rozegranych w Lesznie. W Londynie rozegrano wielki turniej karate WUKF Bask
Championships (15 krajów), gdzie szczeciński BUSHIKAN wywalczył 11 medali
złotych, 3 srebrne i 1 brązowy. Najlepszymi ze szczecinian byli P. Bombolewski
(dwa złote medale), P. Juraszek, M. Waryński, W. Kamińska, M. Cichocka,
W. Miadiełko, R. Miadiełko oraz drużyny. Także w Londynie na drugim turnieju
karate (300 z 12 państw) W. Miadiełko z zespołem kobiet zdobyła srebrny medal
oraz 5 medali brązowych. W Lidzbarku Warmińskim odbyły się MP kadetów
w kickboxingu w light contact (kopnięcia w uda), na których Sebastian Samiła
z Polic (67 kg) wywalczył złoty medal, a Katarzyna Mańka z Polic na AMP wywalczyła brązowy medal (55 kg) w kick light. W maju w Gdańsku M. Materla
zdobył złoty medal w wadze średniej KSW. Swoją walkę wygrał też drugi szczecinianin, Karol Bedorf. W Warce odbył się PP WKF w karate (45 klubów), gdzie
złote medale wywalczyli: drużyna KAMIKADZE (Stargard) oraz Mateusz
Markiewicz, Korneliusz Janeczek, Cezary Wilk, Amelia Gackowska, Łukasz
Sulima i Berenika Prędka. W czerwcu zorganizowano w Ustu Puchar Karate
Czech (11 państw), gdzie karatecy szczecińscy wywalczyli 4 złote medale: Kacper
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Kwiatkowski, Magda Kugot, Patrycja Szlagiewicz i Wiktor Majeski. Oprócz tego
było 7 medali srebrnych i 8 brązowych. W połowie czerwca w Belgii odbyły się
ME dzieci w karate oraz juniorów i kadetów (1100 zawodników z 39 państw).
Złote medale zdobyli: Michał Radziuk, Amelia Gackowska, Paweł Jureczek, drużyny kadetów (Ł. Sulima, Sz. Piecyk i Ł. Socha). Były też medale srebrne i brązowe. W Szczecinie w Pucharze Ziem Nadbałtyckich złote medale w kategorii dzieci wywalczyli Bartosz Tomczak i Oskar Jędrzejewski, w kategorii juniorów zaś
Sebastian Wiktorzak. W końcu sierpnia Sebastian Samiła z ALKONU Szczecin
zdobył dwa brązowe medale podczas ME Kadetów w kickboxingu. Paweł
Nędzi na MŚ w grappelingu (chwyty) wywalczył brązowy medal. W Żarnowcu
k/Krakowa odbyły się MP w jiu-jitsu, gdzie złote medale wywalczyli Aleksander
Koch i Barbara Suronitnikowa, a srebrne Jakub Cybuła, Ola Zabielska, Oskar
Szczepanik. Były też medale brązowe. We wrześniu w Berlinie na turnieju karate
szczeciński BUSHIKAN zdobył cztery złote medale: M. Cichocka (2), J. Opłoty
i J. Piotrowski oraz 5 srebrnych i 1 brązowy. Podczas Międzynarodowych
Mistrzostw Anglii w Londynie (zawodnicy z 9 krajów) szczecińscy karatecy
sięgnęli po 1 medal złoty (M. Cichocka), 2 medale srebrne (M. Cichocka i drużyna kobiet) i brązowy (P. Bombolewski). Na początku października w Bielsku
Białej zorganizowano MŚ w karate. Zawodnicy szczecińskiego BODAIKANA
wywalczyli 3 medale: złoty – w kumite (walki) drużyna seniorów (S. Grzywacz,
P. Szumiło, M. Boguszewski), srebrny S. Grzywacz (kontuzja) i brązowy – junior M. Boguszewski. W październiku w Szczecinie odbyła się Gala Walk MMA
Berserkerów (wszystko dozwolone), podczas której Maciej Różański pokonał
Węgra Kovacsa Kalmana, Marcin Parcheta przegrał zaś walkę przez kontuzję.
Wkrótce zorganizowano MP w karate JKA (Japan Karate Association), w których uczestniczyło 100 zawodników z 12 klubów. Zawodnicy BUSHIKANU
Szczecin wywalczyli trzy złote medale – Wera Kapler, Krzysztof Bombolewski
i Jakub Opłotny oraz trzy srebrne – Małgorzata Cichocka, Anna Kujawa i drużyna. W tym samym miesiącu w Warszawie odbyły się ME w brazylijskim jiu-jitsu (500 zawodników), na których zawodnicy szczecińscy nie odnieśli jednak
sukcesów. Parę dni później w Gołdapi odbyła się Gala kickboxingu. Tytuł MP
zdobył tam szczecinianin Marcin Żuk z TORNADO Szczecin. Nieźle zaprezentował się także Dominik Zielonka. W końcu października Piotr Bagiński i Mateusz
Rębacki zdobyli złote medale na MP seniorów w chwytach w Bochni. W listopadzie w Koszalinie odbyły się międzynarodowe zawody w brazylijskim jiu-jitsu,
gdzie szczecinianie wywalczyli 6 złotych medali, 4 srebrne i 8 brązowych.
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W listopadzie na MP w Poznaniu w brazylijskim jiu-jitsu zespołowo zwyciężyli
zawodnicy BERSEKERS TEAM braci Linke ze Szczecina. Najlepszym okazał
się Karol Dziemiszewski. 29 listopada w Krakowie szczecinianin Michał Materla
przegrał w pierwszej minucie walkę MMA z Mamedem Khalidovem z Olsztyna.
Materla stoczył dotąd 22 walki i tylko jedną przegrał. W grudniu szczecińscy
karatecy uczestniczyli w Legnicy w European Cuprum Cup, w którym to turnieju
Klub KAMIKADZE zajął zespołowo 5. miejsce. Zdobyto jednak trzy złote medale – Amelia Gackowska, Franciszek Moroz i drużyna. Były też medale srebrne i brązowe. W grudniu w Szczecinie zorganizowano dla dzieci gwiazdkowy
turniej karate, a najlepszymi zawodnikami tego turnieju byli Julia Sachar, Ala
Jaśkowiak i Mateusz Markiewicz. W grudniu w Rumunii odbył się Europejski
Puchar Narodów w karate (747 uczestników z 18 państw), gdzie brązowe medale
zdobyli Małgorzata Cichocka i Paweł Bombolewski. W Berlinie szczecinianie
wywalczyli dwa złote medale – Paweł Juraszek i Karol Wojdyła, 3 srebrne –
Jakub Opłotny, Bartosz Jankowski i Jakub Nuszkiewicz oraz 3 brązowe – Kamila
Matuszak, Dawid Błaszak i Łukasz Łukaszewicz. Zapasy uprawiano jedynie
w Białogardzie, Pyrzycach i Stargardzie.
W dniu 4 stycznia koszykarze King WILKI MORSKIE Szczecin rozpoczęli
Nowy Rok sportowy wygrywając w Lublinie w ekstraklasie ze STARTEM 87:76
i zajęli w lidze 12. miejsce. W drugim meczu WILKI przegrały w Szczecinie
z MKS Dąbrowa Górnicza 80:86. W połowie stycznia Serb Mihailo Uvalin
zastąpił na stanowisku trenera WILKÓW K. Koziorowicza. Kolejny mecz ze
ŚLĄSKIEM Wrocław zespół szczeciński również przegrał 68:86. W lutym WILKI
niespodziewanie zwyciężyły w Sopocie miejscowego TREFLA 84:73, wygrały
z ASSECO Gdynia 69:67, ale przegrały z AZS Koszalin 73:98. We Włocławku
uległy ANWILOWI i przegrały jednym punktem 78:77. Kolejny mecz w Kutnie
zawodnicy WILKÓW także przegrali 92:68 i uplasowali się na 13. miejscu
w lidze. W lutym zarząd szczecińskich koszykarzy otworzył w Szczecinie sklep
z pamiątkami koszykarskimi, aby podreperować nieco budżet klubu. W kolejnym meczu u siebie WILKI przegrały ze STELMETEM Zielona Góra 70:76.
Porażką także zakończyło się następne spotkanie w Słupsku z CZARNYMI
82:50. W marcu WILKI u siebie pokonały zespół JEZIORA Tarnobrzeg 92:73,
ale uległy w Toruniu POLSKIEMU CUKROWI 86:73 oraz ROSE Radom – aż
78:122. W kwietniu u siebie pokonali POLPHARMĘ Starogard Gdański 100:82
oraz przegrali z TUROWEM Zgorzelec 88:94, a następnie ulegli STARTOWI
Lublin 82:86 i zakończyli sezon na 13. miejscu z 9 zwycięstwami i 21 porażkami.
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W maju w Szczecinie rozegrano Wojewódzką Spartakiadę Szkół w minikoszykówce. Koszykarki klubu uczelnianego AZS zajęły 2. miejsce na AMP, za UAM
Poznań. W lipcu na dachu szczecińskiej Kaskady rozegrano turniej 3-osobowych
zespołów (15–18 lat) w tej „dziwnej” koszykówce. We wrześniu na turnieju towarzyskim we Włocławku szczecinianie zajęli 2. miejsce. W październiku rozpoczęto nowy sezon rozgrywek. Na inauguracyjnym meczu w Szczecinie WILKI
uległy CZARNYM Słupsk 81:93. Kolejny mecz również przegrano w Zielonej
Górze ze STELMETEM 92:98, ale w następnym meczu u siebie odniesiono zwycięstwo nad TREFLEM Sopot 84:81. Potem nastąpiła porażka w Kutnie 70:72, ale
wygrano następny mecz u siebie jednym punktem, pokonując Toruński CUKIER
90:89. W Lublinie WILKI pokonały START 82:72 (7. miejsce w ekstraklasie).
W listopadzie w Szczecinie zespół uległ ANWILOWI Włocławek 54:69 i przegrał w Radomiu z ROSĄ 65:75. W grudniu szczecinianie wygrali u siebie ze
STALĄ Ostrów 82:65, a następnie przegrali z TUROWEM Zgorzelec 84:86 i wygrali z DĄBROWĄ GÓRNICZĄ 71:69, zajmując ostatecznie 8. miejsce w lidze.
W plebiscycie za 2014 rok najlepszym piłkarzem szczecińskim uznano
Adama Frączczaka, przed Radosławem Janukowiczem i Hubertem Matynią;
za najlepszy mecz POGONI – wygraną z LECHEM POZNAŃ 5:1. Tradycyjnie
w Nowy Rok odbył się piłkarski mecz w Szczecinie, gdzie byli zawodnicy
STALI pokonali swoich kolegów z POGONI 4:1. W styczniu zespół POGONI
wyjechał na obóz zimowy do Pogorzelicy, gdzie rozegrał na śniegu mecz towarzyski z FLOTĄ Świnoujście wygrywając 2:1. W połowie stycznia w szczecińskiej halowej lidze piłki nożnej prowadził zespół DEVOS TEAM (11 zespołów).
W połowie stycznia na towarzyskim turnieju piłki nożnej halowej w Gorzowie
Wlkp. POGOŃ wygrała wszystkie mecze. W drugim turnieju towarzyskim
w Pobierowie POGOŃ wygrała na hali z GWARDIĄ Koszalin 5:1, a drugi mecz
przegrała z BŁĘKITNYMI Stargard 1:2 oraz wygrała kolejny mecz z KOTWICĄ
Kołobrzeg 1:0. Do kadry juniorów (17 lat) powołano z POGONI Sebastiana
Kowalczyka, Marcina Listkowskiego i Kamila Wojtkowskiego, którzy uczestniczyli w turnieju piłkarskim w Hiszpanii. Na przełomie stycznia i lutego POGOŃ
przebywała na obozie kondycyjnym w Turcji, gdzie rozegrano cztery mecze
sparingowe. W końcu stycznia w Szczecinie rozegrano halowe AMP w futsalu
(halowa piłka nożna), gdzie studenci US i Wyższej Szkoły Bankowej odpadli
w ćwierćfinałach. W Turcji POGOŃ podczas meczów towarzyskich zremisowała
z zespołem rumuńskim 0:0 i przegrała z VOJWODINĄ Nowy Sad 0:3. Podczas
meczów w futsalu POGOŃ ʼ04 przegrała w Krakowie z WISŁĄ 6:10 oraz u siebie
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z drużyną z Rudy Śląskiej 2:5 i była ósma w lidze. 9 lutego w Szczecinie w meczu
halowym reprezentacja Polski przegrała u siebie z reprezentacją Rosji 0:6 i podobny wynik padł dzień później w Stargardzie. W lutym odbył się w Szczecinie
Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Salezjańskiej do 13 lat, w którym zwyciężył zarówno pierwszy, jak i drugi zespół z POGONI Szczecin.
Wiosenną kolejkę ekstraklasy wznowiono 14 lutego. W pierwszym meczu
POGOŃ zremisowała u siebie z LECHEM Poznań 1:1, tracąc bramkę w 93. minucie meczu. W kolejnym turnieju piłkarskim Szkół Salezjańskich zwyciężyli młodzi piłkarze POGONI. W lutym w Zawierciu drużyna szczecińskich Portowców
zdobyła brązowy medal Halowych MP oldbojów (22 zespoły). 22 lutego w lidze ekstraklasy POGOŃ w Krakowie zremisowała z WISŁĄ 1:1, a w rozgrywkach futsalu REKORD Bielsko pokonał POGOŃ ʼ04 8:1. W Szczecinie odbył
się halowy turniej 8-latków, w którym zwyciężyli piłkarze POGONI, przed
LECHEM Poznań, ARKĄ Gdynia i LEGIĄ Warszawa. W rozgrywkach ekstraklasy POGOŃ przegrała w Szczecinie z GÓRNIKIEM Łęczna 0:1, a POGOŃ ʼ04
przegrała na hali z GATĄ Zduńska Wola 3:4. W końcu lutego trener kadry narodowej (17-latków) powołał na mecze z Białorusią, Grecją i Irlandią Sebastiana
Kowalczyka, Kamila Wojtkowskiego i Marcina Listkowskiego z POGONI. W meczach ligowych POGOŃ przegrała w Chorzowie z RUCHEM 1:2, w lidze juniorów starszych zawodnicy POGONI zremisowali u siebie 1:1 z LECHIĄ Gdańsk.
W rozgrywkach III ligi POGOŃ II przegrała z ASTRĄ Ustronie Morskie 3:0,
a CHEMIK Police z GWARDIĄ Koszalin 1:3. Do kadry narodowej w futsalu
z POGONI ʼ04 powołano Łukasza Tubackiego. Piłkarze halowi POGONI ʼ04
wygrali na wyjeździe mecz eliminacyjny do PP 6:3 w Chojnicach, a POGOŃ
przegrała kolejny mecz ligowy w Gdańsku z LECHIĄ 0:1 i zajęła w rozgrywkach centralnej ligi 5. miejsce. Seniorzy POGONI pokonali w Bełchatowie GKS
3:0, a juniorzy wygrali kolejny mecz, tym razem w Zielonej Górze z UKP 2:0.
Seniorzy POGONI w towarzyskim meczu pokonali w Wolinie zespół VINETY
4:1 (obchody jubileuszowe klubu). POGOŃ ʼ04 przegrała u siebie mecz halowej
piłki nożnej z AZS Gdańsk 3:5, a juniorzy szczecińscy pokonali zespół ARKI
GDYNIA 2:0 i zajmowali w lidze 5. miejsce.
W marcu POGOŃ przeszła do chińskiej firmy deweloperskiej z siedzibą
w Izraelu w celu poprawy finansów klubowych. W tym miesiącu rozpoczęły także zmagania kobiety z OLIMPII Szczecin. W inauguracyjnym meczu w Koninie
przegrały z MEDYKIEM aż 0:9. POGON ʼ04 zremisowała z RED Chojnice
2:2, a POGOŃ przegrała w Bydgoszczy z ZAWISZĄ 1:2. Czesław Michniewicz
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został nowym trenerem szczecińskiej POGONI, zastępując Jana Koejana.
W kwietniu do kadry 18-latków powołano z POGONI Michała Wolskiego,
Krystiana Pedę i Pawła Marczuka. W meczu ligowym POGOŃ pokonała u siebie
JAGIELONIĘ Białystok 2:0 i zajmowała w tabeli 9. lokatę. Kobiety OLIMPII
Szczecin przegrały w Żywcu 0:2, a POGOŃ ʼ04 przegrała w Pniewach z zespołem DRAGONS 1:2. Juniorzy POGONI pokonali OLIMPIĘ Grudziądz 3:0,
a później zremisowali z LECHIĄ Gdańsk 1:1 oraz przegrali w Chojnicach 0:1.
W kwietniu POGOŃ pokonała w Szczecinie CRACOVIĘ 1:0 i zajmowała w lidze
7. miejsce. OLIMPIA przegrała w Lubinie z Zagłębiem 1:3, a juniorzy POGONI
w Centralnej Lidze Juniorów pokonali MKS Kluczbork 7:2. Juniorzy młodsi
POGONI pokonali w Toruniu zespół ELANY 4:2. POGOŃ II w III lidze wygrała
z BAŁTYKIEM Gdynia 2:1, a CHEMIK Police (III liga) zremisował w Kartuzach
1:1. W rozgrywkach futsalu POGOŃ ʼ04 zremisowała w Chorzowie 2:2. W ekstraklasie POGOŃ pokonała w Szczecinie GÓRNIKA Zabrze 3:1 i zajęła w lidze 6. miejsce. POGOŃ ʼ04 pokonała w Głogowie drużynę EUROMASTERS
3:2, OLIMPIA przegrała z AZS Wrocław 3:4, juniorzy POGONI wygrali ze
ŚLĄSKIEM Wrocław 2:1 (5. w lidze), juniorzy młodsi pokonali ZAWISZĘ 4:1
(4. w lidze), CHEMIK Police w III lidze wygrał z BAŁTYKIEM Koszalin 1:0,
a POGOŃ II wygrała w Gdańsku z LECHIĄ 2:1. W ostatnim meczu rundy zasadniczej POGOŃ przegrała z LEGIĄ Warszawa 1:2 i zajęła ostatecznie 7. miejsce
w ekstraklasie. POGOŃ ʼ04 przegrała ostatni mecz futsalu z JASNĄ Gliwice 8:9
i spadła z halowej ekstraklasy. W lidze juniorów młodszych w meczu WARTA
Poznań – POGOŃ padł wynik 2:2, w juniorach starszych LECH Poznań wygrał z POGONIĄ 2:1. Kobiety OLIMPII również przegrały swój ostatni mecz
3:1 (w Piasecznie). W maju reprezentacja Szczecińskiego Centrum Opieki nad
Dziećmi zwyciężyła na turnieju w Warszawie (40 drużyn). W rundzie finałowej
POGOŃ przegrała z LECHIĄ Gdańsk 1:3. OLIMPIA Szczecin (kobiety) zremisowała z CZARNYMI Sosnowiec 2:2. Juniorzy POGONI wygrali w Gorzowie
Wlkp. ze STILONEM 1:0, a juniorzy młodsi przegrali z ARKĄ Gdynia aż 1:6.
W lidze finałowej POGOŃ przegrała w Zabrzu z Górnikiem 0:2, kobiety OLIMPII
przegrały w Białej Podlasce z tamtejszym AZS-em 0:3. W maju w Szczecinie
rozegrano turniej piłki nożnej juniorów, w którym zwyciężyli Japończycy
z Nagoi przed CRWENE ZWEZDU Belgrad, POGONIĄ Szczecin i GWARDIĄ
Koszalin. W kolejnych meczach grupy finałowej padły wyniki: WISŁA–POGOŃ
2:2, POGOŃ–LEGIA 0:1, a OLIMPIA Szczecin wygrała w Katowicach 5:1 i zajęła 9. miejsce w lidze. W Niechorzu zorganizowano z udziałem 250 osób turniej
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piłki nożnej osób niepełnosprawnych, a organizatorem był ZO Związku Piłki
Nożnej. Juniorzy POGONI przegrali w Chorzowie z RUCHEM 2:3. CHEMIK
Police (III liga) wygrał z ASTRĄ Ustronie Morskie 2:0 (5. w lidze), BAŁTYK
Koszalin z POGONIĄ II 2:0 (11. w lidze). W ekstraklasie LECH POZNAŃ pokonał POGOŃ Szczecin 1:0, OLIMPIA Szczecin przegrała z GÓRNIKIEM
Łęczna 1:5. POGOŃ w Szczecinie przegrała z JAGIELONIĄ Białystok 1:3, w III
lidze CHEMIK Police przegrał z PODKARPACIEM 0:3. W ekstraklasie ŚLĄSK
Wrocław wygrał z POGONIĄ 2:1 i POGOŃ zajęła ostatnie ósme miejsce w grupie
finałowej z dorobkiem 22 punktów oraz 45:52 w bramkach. Redakcja „Kuriera
Szczecińskiego” podała tabelę rozegranych meczów przez zawodników POGONI
w bramce: Radosław Majdan – 283 mecze w l. 1990–2007, Marek Szczech –
241 meczów w l. 1975–1988, Wojciech Frączak – 227 w l. 1958–1976 i Ryszard
But – 153 mecze w l. 1972–1979. W czerwcu w Gorzowie OLIMPIA Szczecin
wygrała ze STILONEM 2:1 i dzięki temu zwycięstwu utrzymała się w ekstraklasie. W III lidze CHEMIK zajął ostatecznie 5. miejsce, a POGOŃ II – miejsce 10.
W czerwcu na stadionie Pogoni rozegrano wojewódzki „Mundial”. W kl. III i IV
zwyciężyło Świnoujście, pokonując w finale Choszczno 5:3, w kl. V i VI – Kalisz
Pomorski wygrał z Widuchową 1:0. W Różankach k/Gorzowa zorganizowano
turniej w piłce nożnej 8-latków, w którym zwyciężyli zawodnicy POGONI przed
zespołem z Różanek. W Szczecinie odbył się turniej piłki nożnej 14-latków, który wygrali piłkarze ARKI Gdynia przed piłkarzami LECHA Poznań i POGONI
Szczecin. 20 czerwca krakowska WISŁA wycofała swój zespół z rozgrywek futsalu, a na jego miejsce wszedł zespół POGONI ʼ04. Z okazji 120-lecia obchodów FC Rostock (Niemcy) szczecińska OLIMPIA rozegrała tam mecz wygrywając z miejscowymi 3:2. Młodziczki (13 lat) OLIMPII Szczecin zdobyły tytuł
Mistrzyń Polski na turnieju w Warszawie. W czerwcu we Wronkach odbył się
Puchar 16-latków im. K. Górskiego, który wygrali reprezentanci województwa
zachodniopomorskiego. W Szczecinie zorganizowano charytatywny turniej piłkarski, połączony z różnymi atrakcjami dla dzieci. W Wałczu reprezentacja ZZPN
wygrała turniej piłki nożnej Regions Cup i awansowała do turnieju centralnego.
Na obozie letnim we Wronkach POGOŃ pokonała w meczu towarzyskim WARTĘ
Poznań 3:0, a potem zremisowała z ZAGŁĘBIEM Lubin 2:2. 5 lipca w Szczecinie
w wieku 64 lat zmarł zawodnik, trener i działacz p. nożnej Włodzimierz Obst,
związany przez 50 lat z Pogonią. POGOŃ w towarzyskim meczu z Kaiserlautem
przegrała 0:4. Juniorzy POGONI wygrali towarzyski mecz z zespołem ŚWITU
Skolwin 3:1. 18 lipca na rozpoczęcie rundy jesiennej w rozgrywkach ekstraklasy
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POGOŃ wygrała u siebie z LECHEM 2:1. W lipcu w Szczecinie w wieku 83 lat
zmarł Roman Jaworowski, prawoskrzydłowy POGONI, który w l. 50. i 60. ubiegłego wieku rozegrał w klubie 107 meczów i zdobył 15 bramek. W drugim meczu
jesiennej kolejki POGOŃ zremisowała u siebie ze ŚLĄSKIEM Wrocław 1:1 oraz
w Gdańsku z LECHIĄ – także 1:1. Następny mecz w Szczecinie przyniósł kolejny remis z GÓRNIKIEM Łęczna 0:0, natomiast w Białymstoku podczas Pucharu
Polski POGOŃ przegrała z JAGIELONIĄ 1:2. W sierpniu Adam Frączczak rozegrał w Pogoni 100 mecz, mając na koncie 15 bramek w lidze. W Szczecinie
w towarzyskim meczu POGOŃ przegrała z zespołem Cypru 0:1. W meczu ligowym szczeciński zespół kobiecy przegrał z drużyną CZARNYCH Sosnowiec
0:3, a juniorzy POGONI wygrali z ASTRĄ Nowa Sól 9:0. Kolejny mecz ligowy
szczecinianki przegrały z GÓRNIKIEM Łęczna aż 0:9. W rozgrywkach męskiej
ekstraklasy POGOŃ zremisowała z WISŁĄ Kraków 1:1. W sierpniu młodzicy
POGONI (14 lat) wygrali turniej Nice Cup. Starsi juniorzy POGONI wygrali trzy
kolejne mecze ligowe. Kobiety z OLIMPII przegrały w Bydgoszczy mecz ligowy
0:3 z KKP, a juniorzy starsi zwyciężyli w Bydgoszczy kolegów z ZAWISZY 2:1.
W kolejnym meczu OLIMPIA przegrała w Piasecznie ligowe zmagania 3:6 i zajmowała ostatnie, dwunaste miejsce w lidze.
We wrześniu w szczecińskiej Lidze Amatorskiej w ekstraklasie prowadził
zespół DOKER PORT, a w I lidze – ZUT Wydział Ekonomiczny. OLIMPIA u siebie przegrała z ZAGŁĘBIEM Lubin 0:3, a juniorzy POGONI pokonali ŚLĄSK
Wrocław 5:1. 13 września u siebie POGOŃ pokonała PIASTA Gliwice 3:1 i zajmowała 2. miejsce w ekstraklasie, właśnie za PIASTEM. Szczecińscy juniorzy
przegrali w Lublinie z ZAGŁĘBIEM 1:4. W kolejnym meczu w Mielcu POGOŃ
zremisowała z beniaminkiem TREMALIKA Nieciesza 1:1. POGOŃ ʼ04 na początku rozgrywek halowych przegrała z REKORDEM Bielsko Biała 2:4, a juniorzy POGONI zremisowali z LECHEM Poznań 0:0. W kolejnym meczu ekstraklasy POGOŃ u siebie wygrała z JAGIELONIĄ 2:1, a juniorzy wygrali z LECHIĄ
Gdańsk 3:1. OLIMPIA przegrała kolejny mecz z zespołem AZS Biała Podlaska
0:1. W Chorzowie POGOŃ wygrała z RUCHEM 2:0, a juniorzy starsi pokonali
ARKĘ Gdynia 1:0 i prowadzili w tabeli ligowej. W futsalu POGOŃ ʼ04 wygrała
w Chorzowie z CLEAREXEM 1:0. We wrześniu Michał Kubiak z POGONI ʼ04
został zaproszony do kadry narodowej na mecze międzypaństwowe. Podczas obchodów 70-lecia DRAWY Drawsko, POGOŃ pokonała jubilata 4:1. W październiku OLIMPIA zremisowała z AZS Wałbrzych 0:5. Mecz oldboje młodsi–oldboje
starsi zakończył się zwycięstwem „młodszych” 6:1. W kolejnej turze rozgrywek
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juniorzy starsi POGONI przegrali z kolegami z RUCHU Chorzów 0:2. W lidze
halowej POGOŃ ʼ04 wygrała z drużyną z Rudy Śląskiej 4:1, a seniorzy POGONI
zremisowali z ZAGŁĘBIEM Lubin 0:0. W kolejnym meczu juniorzy starsi zremisowali z zespołem GÓRNIKA w Zabrzu 2:2, a OLIMPIA przegrała w Koninie
z MEDYKIEM 1:10. W kolejnym meczu ekstraklasy POGOŃ przegrała
w Krakowie z CRACOVIĄ 1:4. W rozgrywkach starszych juniorów POGOŃ pokonała AKADEMIKÓW z Wrocławia 2:1 i prowadziła w tabeli ligowej. Kobiecy
zespół OLIMPII przegrał w Żywcu 0:3. 30 października POGOŃ zremisowała
u siebie z GÓRNIKIEM Zabrze 1:1. Juniorzy starsi pokonali w Zabrzu GWARKA
1:0, a kobiety OLIMPII przegrały z AZS Wrocław 1:2. Halowi piłkarze POGONI
ʼ04 pokonali u siebie drużynę RED DRAGONS z Pniew 4:1. Na początku listopada w Warszawie POGOŃ przegrała z LEGIĄ 0:1, a OLIMPIA – z CZARNYMI
Sosnowiec. Także POGOŃ ʼ04 przegrała w Gliwicach 2:7. Od listopada rozpoczęto halowy sezon piłki nożnej tzw. NETTO. W tym też miesiącu OLIMPIA
przegrała u siebie z GÓRNIKIEM Łęczna 0:5. Seniorzy POGONI w Lipsku
w towarzyskim meczu ulegli tamtejszej drużynie 0:1. Juniorzy starsi POGONI
pokonali kolegów z BAŁTYKU Gdynia 3:1, a w kolejnym meczu ekstraklasy
POGOŃ przegrała w Szczecinie z LECHEM 0:2 i była szósta w lidze. W Gdańsku
OLIMPIA przegrała z AWFiS 4:1, a kolejny mecz wygrała z KKP Bydgoszcz 1:0.
Juniorzy POGONI pokonali ARKĘ Nowa Sól 5:0. Młodsi piłkarze POGONI wygrali turniej młodzików (13-latkowie) w Pyrzycach oraz zwyciężyli w Barlinku
w Memoriale Alfreda Pluszczyka. 22 listopada obchodzono 70-lecie ARKONII
Szczecin. W listopadzie POGOŃ zremisowała we Wrocławiu ze ŚLĄSKIEM 0:0,
a kolejny mecz wygrała z LECHIĄ Gdańsk 1:0, zdobywając bramkę w ostatniej
minucie meczu i zajmowała czwarte miejsce w lidze z 27 punktami. POGOŃ ʼ04
zremisowała w Szczecinie z FC Toruń 2:2. Halowy młodzieżowy turniej piłki
nożnej Ośrodków Wychowawczych wygrali uczniowie Zespołu nr 2. POGOŃ ʼ04
wygrała w Katowicach mecz z AZS US 2:6, POGOŃ wygrała w Łęcznej mecz
z GÓRNIKIEM 2:3, a także z PODBESKIDZIEM Bielsko-Biała 2:0. Polska przegrała w eliminacjach do MŚ halowy mecz w piłce nożnej z Norwegią 2:3, a grał
w nim Michał Kubiak z POGONI ʼ04. W ostatnim meczu kolejki w końcu grudnia POGOŃ wygrała w Krakowie z WISŁĄ 1:0 i zakończyła rok na czwartym
miejscu, mając w dorobku po raz pierwszy aż 36 punktów. Redakcja „Kuriera
Szczecińskiego” podała też wówczas nazwiska najlepszych strzelców POGONI
W I i II lidze:
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–– Marian Kielec
113 (81+32) w l. 1959–1970,
–– Robert Dymkowski 109 (73+36) w l. 1990–2002,
–– Leszek Wolski
102 (88+14) w l. 1971–1987.
POGOŃ Baltica (kobiety) wygrała 4 stycznia w Chorzowie z RUCHEM
mecz piłki ręcznej 26:18 i była na szóstym miejscu w tabeli ekstraklasy. W następnym meczu zremisowała z ZAGŁĘBIEM Lubin 24:24 oraz kolejny mecz
19:19 z SAMBOREM Tczew. W styczniu męski zespół GAZ POGOŃ na turnieju
piłki ręcznej w Pogorzelicy zajął 4. miejsce. W Warszawie BALTICA w Pucharze
Polski wysoko pokonała drużynę AZS 42:20, podobnie jak w rozgrywkach ligowych – klub wygrał w Olkuszu z SPR 38:27. W związku z MŚ kobiet i zawieszonymi rozgrywkami ligowymi, zorganizowano w Lublinie towarzyski turniej
piłki ręcznej kobiet, na którym szczecinianki zajęły 2. miejsce za GÓRNIKIEM
Zabrze. W związku z rezygnacją firmy GAZ z dalszego sponsorowania męskiego zespołu piłki ręcznej, drużyna POGONI postanowiła występować jedynie pod nazwą POGONI Szczecin. W końcu stycznia do kadry narodowej
powołano z BALTICI Olę Zimny i Małgorzatę Jurczyk. W kolejnym meczu ligowym POGOŃ BALTICA pokonała PIOTRKOWIĘ 32:24 i zajmowała 5. miejsce w tabeli ligowej. 4 lutego w Szczecinie BALTICA przegrała z VISTALEM
Gdynia 20:25, a parę dni później w Portugalii przegrała 1/16 finału europejskiego Challenge Cup z ALKAMERĄ 22:33. Następnie szczecinianki zwyciężyły
w meczu ligowym zespół ZAGŁĘBIA Lubin 37:33. Wygrały one także kolejny
mecz ligowy w Jeleniej Górze z KPR 36:30 i były na 5. miejscu w lidze. Męski
zespół POGONI pokonał w tym czasie drużynę WYBRZEŻA Gdańsk 25:16
i zajmował 4. miejsce w ekstraklasie. W lutym szczecińskie zespoły, tym razem
oldbojów, wygrały turnieje żeńskie i męskie w Hamburgu. Na początku marca
w 1/4 Pucharu Polski szczecinianki przegrały 29:27 z RUCHEM Chorzów, ale
wygrały kolejny mecz ligowy w Lublinie z SELGROSEM 30:24. Natomiast mężczyźni pokonali w Wągrowcu NIELBĘ 22:19. W końcu lutego BALTICA w PP
pokonała zawodniczki RUCHU Chorzów 33:27. Do kadry narodowej na turniej
do Florencji powołano ze Szczecina Monikę Stachowską, Małgorzatę Stasiak
i Agatę Cebulę. W kolejnym meczu ligowym szczecinianki pokonały silny zespół AZS Koszalin 30:23, a mężczyźni POGONI zwyciężyli drużynę ŚLĄSKA
Wrocław 36:28, zajmując w lidze 3. miejsce. Następny mecz szczecinianki wygrały w Nowym Sączu z BESKIDEM 36:22 i znalazły się na 4. miejscu w lidze.
W tym czasie drużyna męska przegrała z AZOTAMI Puławy 24:37, POGOŃ
BALTICA wygrała na wyjeździe z zespołem STARTU Elbląg 36:31, a męska
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drużyna POGONI pokonała w Kwidzynie MMTS 31:27, zajmując nadal trzecie miejsce w ligowej tabeli. BALTICA w ćwierćfinale Challenge Cup przegrała
w Turcji z ARDESEN pierwszy mecz 28:31 i wygrała drugi 31:26 i awansowała do
półfinału. Męski zespół POGONI pokonał STAL w Mielcu 30:24. Reprezentacja
Polski z trzema szczeciniankami przegrała na turnieju piłki ręcznej we Francji
20:26, a zawodniczka BALTICI Małgorzata Stasiak zdobyła 4 bramki. Kolejny
mecz z reprezentacją Danii Polki przegrały także 21:30. Mężczyźni POGONI
zremisowali z GÓRNIKIEM Zabrze 31:31. ZAGŁEBIE Lubin przegrało kolejny
mecz ligowy z BALTICĄ 23:26. W play-off mężczyzn ORLEN Płock wygrał
z POGONIĄ 35:27. Natomiast w play-off kobiet POGOŃ BALTICA wygrała
z MATRACO Lublin 31:22. W kwietniu odbył się tradycyjny turniej piłki ręcznej oldbojów w Rostocku (9 zespołów męskich i 5 kobiecych); w gronie kobiet
wygrały szczypiornistki z Jeleniej Góry przed BALTICĄ Szczecin, a wśród mężczyzn triumfowali reprezentanci Szczecina. W pierwszym meczu europejskiego Challenge Cup BALTICA POGOŃ wygrała z GALICZANKĄ Lwów 29:28,
a w rewanżu we Lwowie – zwyciężyła wynikiem 25:21, i tym samym awansowała do Finału Europejskiego. W kraju w I rundzie play-off POGOŃ (mężczyźni) pokonała STAL Mielec 29:25, a POGOŃ BALTICA jeden mecz przegrała
w Szczecinie z SELGROSEM Lublin 19:25, a drugi w Lublinie 22:31. Męski zespół POGONI wygrał także drugi mecz w Mielcu 26:23. W Kościerzynie rozegrano turniej piłki ręcznej oldbojów, podczas którego oba szczecińskie zespoły (kobiet i mężczyzn) zajęły trzecie miejsca. W półfinałach MP zespół męski
POGONI Szczecin przegrał z dotychczasowym MP VIVE Kielce oba mecze
– 22:31 i 25:36. W maju w meczu o brązowy medal MP kobiet BALTICA wygrała ze STARTEM Elbląg 32:29 i 36:28. W meczach o MP mężczyzn POGOŃ
przegrała jeden mecz z AZOTAMI Puławy 25:36, a drugi wygrała 30:23. Męski
zespół POGONI Szczecin ostatecznie w MP zajął wysokie czwarte miejsce.
W końcu maja we Francji w PE BALTICA Szczecin zajęła drugie miejsce. Na początku czerwca reprezentacja Polski pokonała dwukrotnie Ukrainę we Lwowie
24:18 i w Polsce 30:22 i awansowała na MŚ w Danii, gdzie w końcowym wyniku
Polki zajęły czwarte miejsce. W reprezentacji Polski grały szczecinianki – Agata
Cebula i Małgorzata Stasiak. W lipcu na obozie w Dzierżoniowie BALTICA
pokonała drużynę z Jeleniej Góry 41:18 oraz zagrała dwa mecze z ENERGIĄ
Koszalin – jeden mecz wygrany 26:23, a drugi przegrany 21:29. Męski zespół
POGONI zajął szóste miejsce na turnieju piłki ręcznej w Kaliszu – Szczypiorno
Cup – oraz drugie na turnieju w Kwidzyniu. BALTICA POGOŃ zwyciężyła
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na turnieju w Szczecinie oraz była druga na turnieju w Głogowie. Podczas turnieju piłki ręcznej w Szczecinie POGOŃ pokonała w finale ZAGŁĘBIE Lubin
24:20, a żeński zespół BALTICI zajął trzecie miejsce na turnieju piłki ręcznej
w Wiedniu. We wrześniu ruszyła jesienna runda piłki ręcznej. Na inaugurację ligi
mężczyźni zremisowali z mistrzem Polski VIVE Kielce 27:27, a w drugim meczu
wygrali z ZAGŁĘBIEM Lubin 22:21. Żeński zespół BALTICI pokonał u siebie
UKS Kościerzynę 29:19, a w kolejnym meczu mężczyźni ze Szczecina zwyciężyli GWARDIĘ Opole 27:22. W meczach ligowych POGOŃ BALTICA pokonała
ZAGŁĘBIE Lubin 31:26 (drugie w tabeli), męski zespół POGONI w Głogowie
wygrał z CHROBRYM 20:19 i też zajmował drugie miejsce w tabeli ligowej.
Kolejny mecz ligowy BALTICA wygrała z ENERGIĄ AZS Koszalin 31:27,
a mężczyźni POGONI przegrali w Zabrzu z GÓRNIKIEM 28:36. W następnym
tygodniu BALTICA wygrała u siebie z PIOTRKOWIĄ 34:20 oraz zremisowała
w Gdańsku z AWFiS 22:22, a mężczyźni POGONI przegrali w Szczecinie z KPR
Legionowo 23:29. W październiku POGOŃ w ramach PE przegrała u siebie z węgierskim zespołem CSURGO 27:30. W tym czasie reprezentacja Polski (w składzie ze szczeciniankami – Małgorzatą Stasiak i Patrycją Królikowską) w ramach
eliminacji do ME kobiet wygrała z reprezentacją Finlandii 29:12 i Słowacji 23:21.
W europejskich zmaganiach klubowych BALTICA pokonała mistrza Szwecji FC
BRUHL 31:23, a męska POGOŃ przegrała z Węgrami 19:29 i odpadła z dalszej
gry. W lidze POGOŃ wygrała ze ŚLĄSKIEM Wrocław 35:25 i zajmowała 6.
miejsce w lidze. W zmaganiach kobiet START Elbląg pokonał BALTICĘ 28:24,
która nadal jednak zajmowała drugie miejsce w lidze. W PE BALTICA zremisowała jeden mecz z KORONĄ Brasow 24:24, a drugi przegrała 20:24 i odpadła z dalszych rozgrywek. W meczu ligowym męski zespół POGONI wygrał ze
STALĄ Mielec 37:28 (piąty w lidze), a kobiety BALTICI wygrały z RUCHEM
Chorzów 32:26; wygrały one także z zespołem Jeleniej Góry 23:20, a mężczyźni
przegrali u siebie z ZAGŁEBIEM Lubin 25:27. W końcu listopada GWARDIA
Opole wygrała z POGONIĄ 24:23. W meczu towarzyskim reprezentacja Polski
kobiet wygrała w Zielonej Górze z Czarnogórą 28:26 – w składzie grały szczecinianki Joanna Gadzina (4 bramki) i Małgorzata Stasiak (3 bramki). W towarzyskim meczu BALTICA zremisowała z AZS Koszalin 27:27. Na MŚ w Danii
(grały szczecinianki) Polki zajęły ostatecznie czwarte miejsce. W lidze POGOŃ
przegrała z GÓRNIKIEM Zabrze 26:30 i spadła na 9. miejsce w lidze. Przegrała
także kolejny mecz z mistrzem Polski VIVE TAURON Kielce 32:24.
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W meczach siatkówki na rozpoczęcie Nowego Roku kobiety CHEMIKA
Police (Mistrzynie Polski) wygrały 4 stycznia u siebie z ATOMEM TREFL Sopot
3:0. Męski zespół siatkarzy ESPADON Szczecin wygrał pierwszy noworoczny
mecz w I lidze ze STALĄ Nysa 3:1, a kobiety CHEMIKA w drugim meczu niespodziewanie przegrały z MKS Dąbrowa Górnicza 2:3. CHEMIK w ramach Ligi
Europejskiej u siebie wygrał z zespołem Kazania 3:1, a potem przegrał w Kazaniu
2:3. W kolejnym meczu Ligi Mistrzyń CHEMIK pokonał RABITE Baku 3:1
i awansował do play-off Ligi Mistrzyń (12 zespołów). ESPADON pokonał we
Wrześni KRISPOL 3:1, a potem u siebie przegrał z PEKPOLEM Ostrołęka 2:3
w rozgrywkach I ligi (zaplecze ekstraklasy). W ekstraklasie CHEMIK Police
pokonał u siebie BKS Bielsko-Biała 3:2, rezerwy CHEMIKA grające w II lidze pokonały ATOM TREFL (drugi zespół) 3:1, a SMS Police wygrało z Rumią
3:0. W Lidze Mistrzyń CHEMIK przegrał w Czechach z AGELEM Prostojew
2:3, a w polskiej ekstraklasie zwyciężył na wyjeździe MUSZYNIANKĘ
Muszyna 3:0. ESPADON Szczecin wygrał w Świdniku z AVIĄ 3:0. Drugi zespół CHEMIKA w II lidze wygrał z UKS Murowana Goślina 3:0, a SMS Police
przegrało w Stargardzie 1:3 (II liga). W Lidze Mistrzyń w Baku CHEMIK pokonał RABITĘ 3:2 i był na czele tabeli ligowej. W lidze krajowej CHEMIK
wygrał z BUDOWLANYMI Łódź 3:2, a ESPADON z CARGO Rzeczyca 3:0.
Siatkarki CHEMIKA Police pokonały w Legionowie tamtejszy zespół 3:0 oraz
NAFTĘ Piła (także 3:0) i prowadził w tabeli ekstraklasy. W rozgrywkach II ligi
drugi zespół CHEMIKA zwyciężył w Stargardzie LIBERO 3:0, a ESPADON
Szczecin w Krakowie pokonał tamtejszy AZS AGH 3:0 i zajmował 6. miejsce
w I lidze. Drużyna CHEMIKA na wyjeździe pokonała KSZO Ostrowiec 3:0,
a ESPADON WARTĘ Zawiercie także 3:0. W lutym CHEMIK Police pokonał
w półfinale PP KSZO Ostrowiec, a w rozgrywkach ligowych zwyciężył drużynę żeńską PAŁACU z Bydgoszczy 3:0. W towarzyskim meczu siatkarki z Polic
pokonały niemiecki zespół z Desender SC 4:1. W rozgrywkach I ligi mężczyźni
ESPADONU Szczecin zwyciężyli siatkarzy WIKTORII Wałbrzych 3:2. W finale
PP dziewczęta CHEMIKA Police przegrały z ATOMEM TREFL Sopot 2:3 i straciły PP. W europejskim Final Four siatkarek policzanki przegrały dwa mecze
z Włoszkami (po 0:3) oraz ważny mecz o trzecie miejsce, z Turczynkami. W I lidze ESPADON przegrał 0:3 z CAMPEREM Wyszków, a CHEMIK z IMPELEM
Wrocław 2:3 w PP, ale rewanż wygrał 3:0. W kwietniu w hali Szkół Salezjańskich
w Szczecinie odbył się turniej siatkówki dziewcząt (24 drużyny) propagujący
rozwój tego sportu. Kolejny mecz ligowy ESPADON przegrał w Wyszkowie
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2:3, a siatkarki CHEMIKA zwyciężyły koleżanki z IMPELU Wrocław 3:1
i awansowały do finału MP. W pierwszym meczu przegrały z TREFLEM Sopot
1:3, drugi wygrały 3:1, a w Sopocie wygrały 3:0 i 3:2 zdobywając drugi z rzędu i czwarty w ogóle tytuł Mistrzyń Polski (maj). Drugi zespół z Polic niestety nie uzyskał awansu do I ligi. Do kadry narodowej z Polic powołano Annę
Werblińską, Agnieszkę Bednarek-Kuleszę i Małgorzatę Glinkę-Magentale oraz
Izę Kowalińską i Olę Krzos. W końcu maja zorganizowano w Szczecinie wielką
galę sportową, w której uczestniczyły siatkarki z Polic, siatkarze, skoczkowie narciarscy i inni sportowcy, pokazując się publiczności szczecińskiej i uczestnicząc
we wspólnej zabawie. W Lidze Mistrzyń Polki (z policzankami Anną Werblińską,
Joanną Wołosz i Agatą Bednarek) pokonały Turczynki 3:2. Na całym wybrzeżu
zachodniopomorskim rozgrywano turnieje plażowej piłki siatkowej, trwające do
połowy września. Siatkarki polskie z reprezentantkami Polic zajęły na Igrzyskach
Europejskich w Baku 2. miejsce. Agnieszka Wołoszyn ze Szczecina z Olą Zdon
z Warszawy zdobyły tytuł MP w siatkówce plażowej. Od lipca CHEMIK Police
rozgrywał swoje mecze w nowej szczecińskiej Hali Atlas Arena przy ul. Szafera.
W rundzie jesiennej pierwszy mecz CHEMIK wygrał z KARPATAMI Krosno
3:0, a w I lidze siatkówki ESPADON wygrał na wyjeździe pierwszy mecz rundy
jesiennej z Wartą Zawiercie 3:0. Rezerwy CHEMIKA pokonały w Warszawie
WISŁĘ 3:2. W rozgrywkach ekstraklasy CHEMIK pokonał TREFLA Sopot
3:1, a ESPADON przegrał z KIELCZANINEM Kęty 2:3. W kolejnym meczu
CHEMIK zwyciężył PAŁAC Bydgoszcz 3:0, a rezerwy CHEMIKA wygrały
z Politechniką Gliwice 3:2. W następnym spotkaniu dziewczęta z Polic pokonały
na wyjeździe siatkarki w Muszynie 3:0. W Lidze Mistrzyń CHEMIK pokonał
czeski AGEL Prestejow 3:0, a ESPADON Szczecin zwyciężył GKS Katowice
3:0. Drugi zespół CHEMIKA przegrał w Łodzi ŁKS 0:3. CHEMIK w kolejnym meczu ekstraklasy zwyciężył IMPEL Wrocław 3:0 i zajmował w ekstraklasie pierwsze miejsce. W następnym spotkaniu szczecińskie siatkarki wygrały
z TAURONEM z Dąbrowy Górniczej 3:0 oraz z LEGIONOWIĄ – również 3:0,
a szczeciński ESPADON pokonał w Krakowie AGH oraz WIKTORIĘ Wałbrzych
3:1. W kolejnym meczu siatkarki CHEMIKA pokonały BUDOWLANE Łódź 3:1,
a ESPADON przegrał w Nysie ze STALĄ 2:3 i ze ŚLEPSEM Suwałki 1:3. W końcu listopada siatkarki z Polic przegrały w Stambule z tureckim ECZACIBASI 0:3,
a do kadry narodowej powołano Izę Bełcik, Joannę Wołosz, Annę Werblińską,
Mariolę Zenik, Paulinę Erwadt i Olę Jagiełło. Kolejny mecz ligowy siatkarki
z Polic wygrały w Ostrowcu Świętokrzyskim 3:0 oraz u siebie z NAFTĄ Piła
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– także 3:0 i z DEVELOPRESEM Rzeszów 3:1. ESPADON Szczecin przegrał
w Wyszkowie 1:3, ale wygrał z drużyną z Wrześni 3:0. W grudniu szczeciński
CHEMIK wygrał u siebie z tureckim zespołem ECZACIBASI Stambuł 3:1 oraz
pokonał na wyjeździe PAŁAC Bydgoszcz 3:1. W II lidze drugi zespół CHEMIKA
przegrał w Kościerzynie 2:3, a w I lidze siatkarzy ESPADON zwyciężył TRÓJKĘ
Nakło 3:1 i drużynę z Suwałk 3:2 oraz MKS Spałę 3:1. 22 grudnia zmarł nagle
trener ESPADONU, 49-letni Serb Dejan Brdjovic.
W połowie stycznia rozegrano w Szczecinie turniej tenisowy Magnolia Cup
2015 w kategorii juniorów. Kacper Żuk (16 lat) z Warszawy zwyciężył w singlu
oraz w deblu z Mateuszem Smolińskim. W grupie juniorek najlepszą okazała się
Sofija Tiereszczewa (Rosja), a w deblu dziewcząt Ukrainka Anastasia Szoszina
i Olivia Szymczuch. Szczecinianka Daria Kuczer dotarła do ćwierćfinału w singlu. W Australia Open szczecinianin Mariusz Matkowski ze Szwedem Robertem
Lindstetem awansowali do II rundy, z której jednak odpadli. W lutym w klubie PROMASTERS objawił się talent tenisowy w osobie Antoniny Helińskiej
z III klasy SP nr 48, która wygrała turniej dzieci. Na MP w tenisie srebrny medal
w deblu zdobyli Rafał Teuner ze Szczecina z P. Janikiem z GÓRNIKA Bytom.
W lutym Marcin Matkowski ze Szwedem R. Lindstetem na turnieju tenisowym
w Dubaju dotarli do ćwierćfinału. W tym miesiącu w Bydgoszczy rozegrano
Halowe Drużynowe MP kobiet i mężczyzn. Złoty medal w turnieju pań wywalczyły tenisistki SKT Szczecin, Natalia Kołat i Marta Leśniak, zaś Rafał Teuner
i Alex Woźniak odpadli w ćwierćfinale. Marcin Matkowski i Serb Nenad Zimojic
odpadli w II rundzie gry podwójnej na turnieju tenisowym ATP Masters 1000
w Indian Wells (USA). W Sobocie k/Poznania odbył się turniej kwalifikacyjny kobiet, w którym zwyciężyła Daria Kuczer, druga była Karolina Świata, a Zuzanna
Smejlis (12 lat) wygrała rywalizację dzieci. W marcu D. Kuczer w Katarze zajęła
drugie miejsce w Qatar Junior Open (18 lat). W Koszalinie odbyły się mistrzostwa województwa, gdzie pierwsze miejsce zajął Wojciech Kraszewski (10 lat)
oraz Antonina Helińska i Olivier Klimczak. W połowie kwietnia M. Matkowski
i N. Zimojic odpadli w półfinale turnieju tenisowego w Monte Carlo, przegrywając z braćmi Bryjanami z USA 0:2. W maju M. Matkowski z N. Zimojicem przegrali z hindusko-rumuńską parą 1:2 na turnieju w Madrycie, a parę dni później
przegrali w I rundzie turnieju tenisowego w Rzymie. W maju dobył się turniej tenisowy dzieci, w którym zwyciężyła Zuzanna Smejlis przed Olgą Gołaś. W końcu maja w szwedzkim Malmö przeprowadzono turniej tenisowy 18-latków, gdzie
Daria Kuczer zajęła drugie miejsce. Także w maju M. Matkowski z N. Zimojicem
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we French Open w Paryżu odpadli w ćwierćfinale debla, a M. Matkowski
w mikście z Czeszką Lucią Hradecką przegrali w finale z parą amerykańską.
M. Matkowski i N. Zimojic przegrali 1:2 z parą Hindusów w Stuttgardzie,
a także w I rundzie na turnieju tenisowym w Londynie. W lipcu Polska wygrała w Pucharze Davisa z Ukrainą 3:1, a M. Matkowski i Łukasz Kubot zwyciężyli w grze deblowej. D. Kuczer na MPJ w Sopocie zdobyła dwa złote medale
w singlu i w deblu z Wiktorią Kubik. W lipcu na MEJ D. Kuczer wygrała trzy
pojedynki, a przegrała 0:2 finał z Czeszką Aną Słowakową. W grze deblowej
D. Kuczer i W. Kulik odpadły w ćwierćfinale MEJ, przegrywając mecz deblowy z Białorusinkami. W lipcu Tomasz Bednarek ze Szczecina i Australijczyk
Rameez Junaid odpadli w ćwierćfinale turnieju ATP w Szwajcarii. W sierpniu
w Szczecinie rozegrano mecz towarzyski 40-latków Szczecin–Berlin, zakończony remisem 6:6. Dla Szczecina punkty zdobyli Krzysztof Bobala, Rafał Fryska,
Sławomir Kapinos, Sławomir Lis, Andrzej Makowski, Jarosław Marcindzielak,
Jacek Paluszkiewicz, Maciej Sochacki, Piotr Tomaszewicz i Ryszard Witczak.
M. Matkowski i N. Zimojic odpadli w ćwierćfinale gry podwójnej w Montrealu
oraz przegrali w finale turnieju tenisowego w Cincinnati. We wrześniu Matkowski
i Zimojic wygrali z parą włoską na turnieju tenisowym US Open w Nowym Yorku.
Także we wrześniu odbył się wielki turniej tenisowy w Szczecinie Pekao Open,
w którym zwyciężył Niemiec Jan Struff przed Arkadym Smirnowem z Rosji.
Polscy tenisiści pokonali Słowaków 3:2 w meczu barażowym o wejście do Grupy
Światowej, a M. Matkowski z Ł. Kubotem wygrali grę deblową. Szczecińskie
tenisistki z SKT – Agata Bieńkowska, Marta Leśniak, Natalia Kubot i Barbara
Maciucha – zdobyły brązowe medale drużynowych MP w Bytomiu. W październiku M. Matkowski z Serbem przegrali debla z parą francuską 1:2 na turnieju tenisowym ATP Tour w Pekinie oraz odpadli w ćwierćfinale turnieju w Szanghaju.
M. Matkowski zapowiedział iż w 2016 r. będzie występował na turniejach tenisowych z Łukaszem Kubotem. W listopadzie M. Matkowski i N. Zimojic przegrali
w ćwierćfinale w Bazylei z Austriakiem i Brazylijczykiem oraz wystąpili na turnieju Masters (8 najlepszych par świata) w Londynie, gdzie wygrali trzy gry, ale
odpadli w grze o finały. W grudniu szczecińskie „Skrzatki” (12 lat) zdobyły złoty
medal w Zabrzu na Drużynowych MP dzieci, pokonując reprezentację Zabrza,
Poznania i Warszawy. W końcu roku Daria Kuczer (16 lat) wygrała turniej tenisowy w Sobocie k/Poznania, a na siódmym miejscu w tym turnieju znalazła się
druga szczecinianka, Marta Gałka.
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W marcu w Szczecinie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie
Stołowym Ośrodków Wychowawczych (12 zespołów). W kategorii dziewcząt
zwyciężyła Kinga Żelazna ze Szczecina przed Klaudią Czajkowską z Suliszewa.
W grupie chłopców najlepiej grał Roman Majewski ze Sławoborza, a drugim był
Krzysztof Lachowicz ze Szczecina. W lipcu UKS CHAMPION Police awansował do I ligi, a najlepsi w klubie to Karin Kmiecik, Anna Grygorcewicz, Paulina
Poźniak, Irena Rosik i Martyna Moskwa. We wrześniu w Świętochłowicach odbyły się Igrzyska Sportowe Szkół Salezjańskich w tenisie stołowym, gdzie srebrny medal w singlu zdobył Hubert Wojda ze Szczecina.
Co tydzień w kilku punktach Szczecina organizowano turnieje brydżowe
dla amatorów tej gry. Podobnie było z turniejami szachowymi, gdyż istniało kilka
klubów szachowych (GRYF, Pod Wieżą, Klub Szachowy), w których rozgrywano
bez większych przerw czasowych spotkania szachistów młodszych i starszych.
Zorganizowano tradycyjny turniej szachowy Szczecin–Bremerhaven, w którym
zwyciężyli szachiści ze Szczecina 5:1. Najlepszymi szachistami byli Robert Kula,
Józef Franzen, Jarosław Maliszewski, Lubomir Maryczkowicz, Piotr Nicijewski
i inni. W czerwcu zorganizowano w Szczecinie szachowe mistrzostwa miasta
przedszkolaków (29 osób), a najlepszymi zawodnikami okazali się Nataniel
Szewczuk i Julia Smoląg. W lipcu w Policach odbył się XXX Międzymiastowy
Memoriał Tadeusza Gniota z udziałem 10 Arcymistrzów, w którym zwyciężył
Włodzimierz Schmidt przed Vadimem Shiskim z Ukrainy i Kiryłem Stupakiem
z Białorusi. Latem zorganizowano w Szczecinie MP w szachach błyskawicznych.
W lutym zmarł w Szczecinie kapitan sportu motorowodnego związany z KS
ŚLIZG Mariusz Gajos. W maju Marcin Zieliński w kl. F-500 podczas eliminacji
do MŚ zajął piąte miejsce. Latem na Jeziorze Głębokim w Szczecinie odbyły
się pokazy sportów motorowodnych, a także nowa konkurencja – jazda na desce za silnikiem (wakeboarding). W sierpniu M. Zieliński na zawodach motorowodnych w Niemczech w kl. 500 był czwarty. We wrześniu w Toruniu odbyły
się Międzynarodowe MP w sportach motorowodnych. W kl. CT-30 Maria Lech
(ŚLIZG Szczecin) była trzecia w IV eliminacji do MŚ. Parę dni później zwyciężyła w podobnych zawodach we Włocławku. Ogólnie na mistrzostwach Polski
w kl. T-550 zajęła piąte miejsce.
Szermierkę w tym roku uprawiano przede wszystkim w KUSYM Szczecin,
a najlepszą zawodniczką była Martyna Długosz we florecie. W drużynowych MŚ
w Taszkiencie zajęła wraz z koleżankami z reprezentacji Polski trzecie miejsce
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oraz zdobyła srebrny medal Młodzieżowych ME (do 23 lat) w Vincenzie i srebrny
na MEJ w Mariborze.
W połowie kwietnia w Szczecinie zorganizowano PŚ w strzelectwie Osób
Niepełnosprawnych z udziałem 115 osób z 28 państw. W konkurencji karabinka R3 srebrny i brązowy medal zdobyli zawodnicy szczecińskiego STARTU –
Tadeusz Sondaj i Waldemar Andruszkiewicz, a razem z Tadeuszem Burskim
wywalczyli także brązowy medal w drużynie. Złoty medal w strzelaniu z pistoletu P5 zdobył Sławomir Okoniewski, a brązowy – Waldemar Andruszkiewicz.
W Przecławiu odtworzono strzelnicę, z której kiedyś korzystało wojsko, a która
ma służyć obecnie także ludności cywilnej zrzeszonej w sekcjach sportu strzeleckiego. Podczas europejskich zawodów strzeleckich Polacy zajęli trzecie miejsce za
reprezentacją Ukrainy i Wielkiej Brytanii w strzelaniu z karabinu. W Szczecinie
funkcjonuje wiele sekcji strzeleckich, w których młodzież uczy się obsługi broni
oraz z niej strzelania.
W styczniu w Szczecinie odbyło się zebranie działaczy i kibiców POGONI,
podczas którego powołano grupę roboczą „Wspólna Pogoń”, która miałaby zadbać o podniesienie sportowego poziomu zawodników. W połowie stycznia
w Galerii Kaskada odbyły się ekwilibrystyczne pokazy jazdy na rowerach górskich zawodników z 7 państw. Zimą w Szczecinie (nad jeziorami) oraz nad morzem odbyły się kąpiele „morsów”. Oddano do użytku nową wielką halę sportową przy ul. Szafera o nazwie AZOTY ARENA. Także w styczniu sześciu
uczestników ze Szczecina brało udział w międzynarodowych Mistrzostwach
Słowenii w speed badmintonie (gry rakietkowe), którzy zdobyli 5 medali: złoty
– Mateusz Drumlak (12 lat) i Bogdan Nieżyński w gronie seniorów. 15 lutego
w Kołobrzegu pobito Rekord Guinnessa, gdyż 1799 uczestników jednocześnie
kapało się w lodowatej wodzie morskiej. Byli to ludzie z 80 polskich Klubów
Morsów. 2 marca zmarł pierwszy szczeciński tenisista – twórca szczecińskiego
tenisa w 1946 roku, sprawozdawca sportowy w radiu, potem w telewizji, Bogdan
Tomaszewski. W marcu ruszyła Szczecińska Amatorska Liga Darta (rzuty lotkami do celu), a najlepszymi szczecińskimi zawodnikami okazali się Robert
Sadkowski, Krzysztof Wołowicz, Piotr Łęga i Grzegorz Działkowski. W końcu
marca ruszyły rozgrywki Ligi Futbolu Amerykańskiego, a szczecińska HUSARIA
pokonała ZAGŁĘBIE Będzin 18:12. Wtedy też w Holandii odbyły się
23. ME w Darcie Amerykańskim (500 osób), na których Polacy zdobyli srebrny
medal (zespołowo), a w polskiej drużynie występowała Tamara Husch ze
Szczecina oraz Renata Słowikowska i Małgorzata Koszewska ze Świnoujścia.
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Srebrny medal wywalczyli dwaj szczecinianie – Krzysztof Wesołowski
i Eugeniusz Jarmołowicz, a dwa medale brązowe wywalczył Robert Sadkowski.
W kwietniu st. sierżant Kamil Kuleta (policjant) zajął pierwsze miejsce w kulturystyce do 90 kg. W połowie kwietnia w Racocie odbyła się Centralna Inauguracja
Dni Olimpijczyka, w której uczestniczyli szczecińscy olimpijczycy oraz Stanisław
Kopeć – prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej – i Andrzej Stec – prezes Szczecińskiej Rady Olimpijskiej. 25 kwietnia w Łobzie odbyła się Wojewódzka
Inauguracja Dni Olimpijczyka, której przewodniczył S. Kopeć. Wiosną i latem
rano w Parku Kasprowicza w Szczecinie odbywały się pokazy i ćwiczenia chińskiego tai-chi, które prowadził Janusz Pawełek. W kwietniu HUSARIA przegrała u siebie mecz ligowy 20:36 z poznańskimi „Koziołkami” w futbolu amerykańskim. W Łodzi drugi szczeciński zespół COUGARS przegrał z WILKAMI 23:27,
a HUSARIA przegrała kolejny mecz, tym razem u siebie, z PANTHERS
Warszawa 12:55. W kwietniu 300 szczecińskich rowerzystów ruszyło rowerami
spod pomnika Adama Mickiewicza (następnie promem) w dwudniową wyprawę
do Szwecji, którą prowadził prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego GRYF
Paweł Malinowski. Przejechano ogółem 780 km. Także w kwietniu w Szczecinie
urządzono Święto Roweru, polegające na wielokilometrowej jeździe rowerami po
mieście, w którym uczestniczyło ponad 1000 kobiet, mężczyzn i młodzieży,
a także kilkuletnich dzieci. W kolejnych meczach ligi Futbolu Amerykańskiego
HUSARIA Szczecin przegrała w Warszawie z SHARKS (Rekiny) 30:0, a drugi
szczeciński zespół, COUGARS, przegrał w Toruniu 0:7. W maju orzeczono, iż
nowa szczecińska Filharmonia jest najpiękniejszym budynkiem wybudowanym
w ostatnich latach w Europie. W maju HUSARIA zrewanżowała się warszawskim Rekinom wygrywając u siebie 47:35. Odbył się też rajd rowerowy wokół
Zalewu Szczecińskiego (280 km), w którym uczestniczyło 254 rowerzystów.
HUSARIA u siebie przegrała kolejny mecz ligowy z zespołem Białegostoku 3:34,
a w I lidze COUGARS przegrał w Sopocie 21:56. W maju rozegrano Turniej
Golfa Floating Garden Szczecin Open 2015. W gronie 16-latków zwyciężył Jakub
Dymacki. Wśród seniorów zwyciężył Maksym Sałuda z Binowa przed Ameryka
ninem Peterem Bronsonem. HUSARIA Szczecin w ekstraklasie zwyciężyła
ZAGŁĘBIE Będzin 31:6, a w I lidze COUGARS przegrał w Sopocie 14:31.
27 maja Prezydent RP B. Komorowski uhonorował Prezydenta Szczecina Piotra
Krzystka Krzyżem Kawalerskim. W czerwcu HUSARIA przegrała w Warszawie
z zespołem EAGLES (Orły) 27:36, a w I lidze COUGARS wygrał w Toruniu
31:14. W czerwcu w ramach Baltic Tall Ships Regatta rozegrano turniej squasha,
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a na którym w ciągu 18 godzin Piotr Nisiło rozegrał 100 pojedynków, czym ustanowił Rekord Guinnessa. W połowie czerwca HUSARIA zajęła ostatecznie piąte
miejsce w ekstraklasie Futbolu Amerykańskiego. W czerwcu ksiądz Tadeusz
Balicki z SALOSU (Salezjańskie Organizacje Sportowe) dokonał podsumowania
pracy na rzecz usportowienia młodzieży, oceniając pracę na ocenę dobrą plus.
W Gimnazjum 27 w Szczecinie zorganizowano Szczeciński Piknik Sportowy.
Były gry, zabawy, sport. W SP 1 w Szczecinie uroczyście obchodzono 70-lecie
istnienia polskiego sportu w tym mieście. Przedstawiono młodzieży sylwetki
twórców pierwszych klubów sportowych oraz przypomniano najlepszych szczecińskich sportowców. W czerwcu zapadła decyzja o zmianie nazwy ulicy
Obrońców Stalingradu na Mariana Jurczyka, wieloletniego prezydenta Szczecina.
W końcu czerwca na Igrzyskach Europejskich w Baku srebrny medal w zapasach
stylu wolnego do 70 kg wywalczył M. Gadziejew z AKS Białogard, a medal brązowy Mateusz Polski (RÓZA Karlino) – reprezentanci województwa. W końcu
czerwca w Szczecinie obchodzono Święto 12 Dywizji Zmechanizowanej – 70-lecie jej istnienia, a w Świnoujściu – Wojewódzkie Święto Marynarki Wojennej.
Latem trwała też XXI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – największa
impreza sportu masowego (532 miasta). Najlepszym województwem okazało się
zachodniopomorskie. Wśród miast do 5 tys. mieszkańców zwyciężył Kalisz
Pomorski, a trzeci był Dziwnów; w kategorii miast 5–7,5 tys. – Kalisz Pomorski,
7,5–15 tys. – piąte były Pełczyce, 15–40 tys. – Pyrzyce, a w grupie 40–100 tys.
– piąte miejsce zajął Kołobrzeg. 5 lipca w Szczecinie rozegrano triatlon z udziałem 450 osób. Wśród kobiet zwyciężyła Paulina Kotfica, a wśród mężczyzn
Marek Jaskółka – oboje ze Szczecina (1500 m pływania, 40 km rower i 10 km
bieg). W lipcu w Kołczewie zorganizowano turniej golfa dla Polaków z zagranicy.
W lipcu Marek Jaskółka zajął czwarte miejsce w europejskiej edycji triatlonu
(3,8 km pływania, 188 km rower i 42,195 m biegu). Na początku września skończyły się turnieje plażowe piłki siatkowej w nadmorskich kąpieliskach. Krzysztof
Hołowczyc wygrał kolejne zawody rajdu LOTTO Baja Poland oraz oświadczył,
że kończy swoją karierę sportową. W Binowie zakończono także sezon golfowy
wielkimi zawodami World Amatur Golfers Championship 2015. Na nim zwyciężył Jan Piętka (Brutto), Grzegorz Łuczak (Netto) i Mariusz Czerkawski w kategorii celebrites DCT. 1 września reprezentacja Polski (14 lat) zdobyła brązowy medal na ME w skokach jeździeckich przez przeszkody. Na przełomie sierpnia
i września na MŚ w speed badmintonie (500 zawodników z 38 krajów) Polacy
zdobyli 15 medali – złote Mateusz Drumlak i Bogdan Mierzyński (obaj ze
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Szczecina) oraz brązowy B. Mierzyński z M. Izbickim w deblu. Na początku
września w Konopiskach odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w triatlonie. Złoty medal w sztafecie wywalczyli szczecinianie Piotr Zawarski, Karina
Woźniak i Oktawia Lewandowska. Indywidualnie P. Zawarski wywalczył medal
brązowy, a zespołowo województwo zachodniopomorskie było najlepsze. Na nowej hali przy ul. Szafera AZOTY ARENA rozgrywane są mecze piłki nożnej
POGONI ʼ04, siatkarek CHEMIKA Police, koszykarzy WILKÓW oraz obydwu
drużyn żeńskiej i męskiej piłki ręcznej POGONI. W Barlinku rozegrano MP
i MŚ w marszu z kijkami (350 uczestników). W angielskim Weymouth odbyły się
ME w triatlonie (3,8 km pływania, 180 km rower i maraton 42,195 m), w którym
zwyciężył szczecinianin Marek Jaskółka w czasie 8 godzin 42 minut i 32 sekund
(Biuro Podróży Szczecin). W końcu września Polska pokonała Belgię 27:20,
a nieco później Rosję 7:0 w futbolu amerykańskim, a w meczach tych grał zawodnik szczecińskiej HUSARII – Michał Szczurowski. Na początku października
w Barcelonie odbyły się wielkie światowe zawody triatlonistów z udziałem ponad
2000 osób, amatorów i zawodowców (3,8 km pływania na Morzu Śródziemnym,
180 km jazdy rowerem i maraton 42 km 195 m), w którym Marek Jaskółka zajął
15. miejsce z czasem 8 godz. 14 minut i 37 sekund (nowy rekord Polski). W październiku odbyły się uroczystości 70-lecia istnienia „Kuriera Szczecińskiego”.
Były wyróżnienia i nagrody dla redaktorów i życzenia dalszej, wspaniałej pracy.
W połowie października w Burzeninie odbyły się MP Młodzików w podnoszeniu
ciężarów, na których zawodnik AKS Police Marcel Roczniewski (50 kg) zdobył
brązowy medal, a Wiktoria Wojcieszak (63 kg) zajęła 4. miejsce.
W listopadzie w Szczecinie podsumowano szczeciński sport szkolny.
W szkołach podstawowych pierwsze miejsce zajęły: SP nr 14 (do 270 uczniów),
SP 18 (do 450 uczniów) i SP 16 (powyżej 450 uczniów). W gronie gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum nr 10, a wśród szkół ponadpodstawowych najwyżej oceniono
sport w 2 LO (dziewczęta) i w ZSE (chłopcy). W listopadzie koło STRZELEC,
z okazji 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości, zorganizowano zawody strzeleckie na strzelnicy 12. Dywizji Zmechanizowanej (86 osób). W listopadzie
młodzi tancerze szczecińscy na MŚ w Czechach w tańcach nowoczesnych wywalczyli 25 medali, w tym 11 złotych, w różnych kategoriach i układach. Na
międzynarodowym turnieju squasha we Wrocławiu dwa złote medale zdobyli
Filip Janota (15 lat) i Sonia Rak (13 lat). W grudniu w Warszawie podsumowano
sezon w triatlonie, a polskim sportowcem w tej dyscyplinie wybrano szczecinianina Marka Jaskółkę. W grudniu SP 10 w Szczecinie zebrała 120 kg groszówek
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– najwięcej z całej Polski, za co kupiono komputer dla szkoły. 22 grudnia w sali
wykładowej szczecińskiej nowej pływalni Floating Garden Arena odbyło się zorganizowane przez Zachodniopomorską Radę Olimpijską i jej Prezesa, Stanisława
Kopcia, wojewódzkie podsumowanie sportowe za rok 2015. Obecni na nim byli
szczecińscy olimpijczycy, nagrodzono wójtów gmin i burmistrzów miast w województwie. Dyplom i dużą plakietkę otrzymał także autor tego tekstu za artykuły
i wydawnictwa książkowe o sporcie Szczecina. W grudniu otwarto na Arkonce
ślizgawkę dla szczecińskiej młodzieży.
W końcu grudnia redakcja „Kuriera Szczecińskiego” podała nazwiska zwycięzców Plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok. Oto jego wyniki:
Sportowcy
1. Piotr LISEK – skok o tyczce
2. Krzysztof GŁOWACKI – boks
3. Damian ZIELIŃSKI – kolarstwo torowe
4. Agnieszka SKRZYPULEC – żeglarstwo
5. Kacper ZIEMIŃSKI – żeglarstwo
6. Anna WERBLIŃSKA – siatkówka
7. Michał KUBIAK – halowa piłka nożna
8. Małgorzata STASIAK – piłka ręczna
9. Agnieszka BEDNAREK-KASZA – siatkówka
10. Filip ZABOROWSKI – pływanie
Żaden ze sportowców szczecińskich nie znalazł się w tym roku w ogólnopolskim Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na 10 najlepszych sportowców Polski.
Trenerzy
1. Robert SILUK – żeglarstwo
2. Mirosław DROZD – pływanie
3. Zygfryd JAREMA – kolarstwo torowe
Odkrycie sportowe roku
Michał SZCZURKOWSKI – futbol amerykański
Najlepsza drużyna w okręgu
Siatkarki CHEMIKA Police
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Sportowiec niepełnosprawny
Patryk CHOJNOWSKI – tenis stołowy
Najlepsza impreza sportowa
Finał FOUR siatkarek
Mecenas sportu
BALTICA SA
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