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Osiemdziesięcioletni szczecinianin Lucjan Biedroń biega codziennie i startuje 
w zawodach. 1 stycznia 2014 roku brał udział w Biegu Noworocznym w Szcze-
cinie na 5 km, zajmując 353. miejsce. Na początku stycznia w Spale rozegrano 
halowy miting lekkoatletyczny, podczas którego Piotr Lisek ze Szczecina wygrał 
konkurs skoku o tyczce wynikiem 5,70 m, a 3. był jego kolega klubowy Przemy-
sław Czerwiński (5,30 m). Prócz tego Ola Wiśniak zwyciężyła w skoku o tyczce 
kobiet (4,05 m), a Sonia Sławińska uzyskała rezultat 3,05 m – wszyscy z OSOT. 
Na początku stycznia w Puszczy Bukowej rozegrano I Grand Prix Biegu Na-
tury (5 km, 220 uczestników), zwyciężyli w nim Mateusz Rodewald z Wronek 
i Paulina Grzegórzek ze Szczecina. W połowie lutego w Spale rozegrano HMP, 
gdzie Ola Wiśniak była 2. w skoku o tyczce (410 m), a P. Czerwiński 3. (5,50 m). 
24 lutego odbył się bieg Szczecińskiej Ligi Biegowej na 6,6 km, w którym zwy-
ciężyli: Sabina Jachnik przed Magdaleną Waszczuk oraz Kamil Tarnowski przed 
Robertem Derdą. W lutym Piotr Lisek ustanowił swój rekord życiowy w skoku 
o tyczce (5,77 m) i uzyskał minimum na MŚ w Sopocie. Parę dni później po raz 
trzeci zwyciężył on w halowym mitingu w czeskiej Pradze wynikiem 5,75 m. Na-
stępnie podczas dwóch mitingów w Niemczech uzyskał rezultaty 5,76 m i 5,77 m. 
9 marca na Jasnych Błoniach w Szczecinie zorganizowano 5-kilometrowy bieg 
dla pań (bez rywalizacji), w którym uczestniczyło ponad 1000 zawodniczek. Ty-
dzień później w podobnym biegu dla pań – „rozbiegany Szczecin” – uczestniczyło 
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930 kobiet. Prekursorami biegania w Szczecinie są były maratończyk Jerzy Skar-
żyński i Wiesława Manicka (warsztaty biegowe – nauka biegu, oddychania itp.).

Na Polu Golfowym w Binowie 30 marca przeprowadzono Przełajowe MP, 
w których prym wiedli zawodnicy Pomorza Stargard (trener Zbigniew Krzysiek), 
6 kwietnia w Dębnie Lubuskim rozegrano otwarte MP w maratonie (2339 uczest-
ników – 1. był Kenijczyk Kyera Cosmas Muttaka w czasie 2.09,57 godz., usta-
nawiając rekord trasy. Wśród kobiet najlepszą okazała się Arleta Meloch z Gru-
dziądza. Zawodnicy szczecińscy uplasowali się w środku grupy. 28 kwietnia 
w Szczecinku odbył się Memoriał Winanda Osińskiego, dawnego maratończyka 
i olimpijczyka.

Z zawodników szczecińskich w biegu memoriałowym na 8. miejscu przy-
biegł triathlonista Piotr Grzegórzek. Zwyciężyli Kenijczycy. W Gryfinie odbył 
się bieg Gartz (Niemcy) – Gryfino (12,2 km, 374 uczestników). Zwyciężył Hubert 
Durczak z Gryfina, a 3. miejsce zajął Andrzej Łuc ze Szczecina. Wśród kobiet 
bieg wygrała Wioletta Murawska ze Szczecina.

W maju Piotr Lisek na mitingu w Recklinghausen (Niemcy) uzyskał w sko-
ku o tyczce rezultat 5,64 m, a 1 czerwca w Sopocie podczas mitingu „Tyczka na 
molo” skoczył 5,55 m, wygrywając z Przemysławem Czerwińskim, który uzy-
skał taki sam rezultat. W gronie kobiet 3. miejsce zajęła Ola Wiśniak (3,90 m). 
W tym czasie Szczecińską Ligę Biegową wygrała Magdalena Waszczuk przed 
Martą Hanczewską oraz Dariusz Saniewski przed Tomaszem Waszczukiem. 
7 czerwca w Szczecinie rozegrano 60. Memoriam Janusza Kusocińskiego. Rzut 
młotem wygrał Węgier Pars, uzyskując wynik 79,35 m, a w pchnięciu kulą zwy-
ciężył Rosse Hoffa (USA), z wynikiem 21,26, przed Tomaszem Majewskim (Pol-
ska) – 21,04 m. W skoku wzwyż kobiet 1. była Kamila Lićwinko przed Justyną 
Kasprzycką (obie po 195 cm). W skoku o tyczce najlepszy okazał się Piotr Li-
sek ze Szczecina – 5,60 m, 1500 m wygrała Sofia Ennaouł ze Słubic (4,07 min), 
800 m – Adam Kszczot (1:45:48) przed wychowankiem z Polic Marcinem Le-
wandowskim (1:45:98 min). W tyczce kobiet zwyciężyła Ola Wiśniak (400 cm). 
W polickiej „piętnastce” (15 km, 250 osób) zwyciężyli Patryk Dacka i Paulina 
Grzegórzek (oboje ze Szczecina). W czerwcu na mitingu w Pile P. Lisek był 2., 
a P. Czerwiński 3., obaj osiągnęli po 5,60 m. Piotr Lisek wygrał konkurs skoku 
o tyczce w Pradze czeskiej, uzyskując rezultat 5,82 m, a P. Czerwiński był tam 6., 
z wynikiem 5,42 m. Podczas drużynowych ME w Brunschwicku (Niemcy) Pol-
ska zajęła 4. miejsce, M. Lewandowski był tam 3. w biegu na 1500 m, z czasem 
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3,38,19 min (RŻ), a P. Lisek 6. w skoku o tyczce, z wynikiem 5,42 m. Na mitingu 
w Paryżu także zajął 6. miejsce, z rezultatem 5,60 m.

Podczas mitingu Złotej Ligi w Glasgow (Szkocja) P. Lisek był 2., z wyni-
kiem 5,60 m. W lipcu na Słowacji odbył się PE zawodników niepełnospraw-
nych. Szczecinianin Rafał Wilk wygrał jazdę indywidualną na czas oraz wy-
ścig ze startu wspólnego, a Arkadiusz Skrzypiński był 2. w wyścigu ze startu 
wspólnego na wózkach inwalidzkich i 3. w jeździe na czas. W zawodach tych 
uczestniczyli także dwaj inni niepełnosprawni szczecinianie, Zbigniew Wanda-
chowicz i Krystian Gliwa, ale zajęli dalsze lokaty. W Hiszpanii Rafał Wilk zajął 
2. miejsce w wyścigach ze startu wspólnego i 2. w jeździe indywidualnej na czas, 
a Arkadiusz Skrzypiński zajął 3. lokatę w wyścigu ze startu wspólnego. W końcu 
lipca po raz czwarty w Szczecinie odbyły się MP. Łukasz Gauza ze Szczecina 
zajął 5. miejsce w biegu na 100 m czasem 10,46 s (RŻ). Były szczecinianin (obec-
nie Zawisza Bydgoszcz) Marcin Lewandowski zajął 2. lokatę w biegu na 800 m 
(1.47,35 min), P. Lisek był 2. w skoku o tyczce (5,50 m), Krystian Zalewski z Gry-
fina (jako reprezentant woj. zachodniopomorskiego) zajął 1. miejsce na 5000 m 
i na 3000 m z przeszkodami (8.23,41 min), 4. na 5 km był Adam Nowicki (MKL 
Szczecin 14.21,22 min). Renata Pliś z Międzyzdrojów była 2. na 1500 m, z cza-
sem 4.09,97 min. M. Lewandowski wygrał bieg na 1500 m (3.41,57 min). Tydzień 
później na mitingu w Szczecinie P. Lisek skoczył 5,60 m, a Ola Wiśniak wygrała 
skok o tyczce rezultatem 4,10 m. W sierpniu w Zurychu odbyły się ME, podczas 
których Piotr Lisek zajął 6. miejsce w skoku o tyczce rezultatem 5,60 m. Re-
prezentant woj. zachodniopomorskiego Krystian Zalewski zdobył srebrny medal 
w biegu na 3000 m z przeszkodami (8.27,35 min), a Renata Pliś była 4. w biegu 
na 1500 m i 12. w biegu na 5 km. Tydzień później w Sztokholmie podczas Dia-
mentowej Ligi M. Lewandowski zajął 3. miejsce w biegu na 800 m (1.45,76 min.), 
a P. Lisek był 2. w skoku o tyczce wynikiem 5,60 m. 31 sierpnia w Szczecinie 
odbył się 35. Półmaraton Gryfa (21 km 95 m, 2,5 tys. uczestników + wózkarze 
niepełnosprawni). W biegu głównym zwyciężył Josel Maina z Kenii. Z zawodni-
ków szczecińskich 8. miejsce wywalczył Krzysztof Sawicki z MKL, 9. Tomasz 
Waszkiewicz, a 10. Waldemar Skoneczny. Spośród szczecinianek najlepiej pobie-
gła Paulina Grzegórek. Bieg na 10 km wygrał Bartosz Nowicki przed Bartoszem 
Jurgielewiczem. W biegu na rolkach zwyciężył Kazimierz Posadowski. Na wóz-
kach inwalidzkich 1. był Marian Olszewski. Na MP do 23 lat rozegranych w Pile 
w półmaratonie zwyciężył Adam Nowicki ze Szczecina. We wrześniu rozegra-
no na trasie Świnoujście–Dolgast (Niemcy) maraton, który wygrał poznaniak 
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Maciej Łucyk, a 2. miejsce zajął Jarosław Janicki z Gryfina – reprezentant woj. 
zachodniopomorskiego. Wśród kobiet najlepiej pobiegła Kazimiera Olga z Ostro-
wa Wlkp., a Anna Kotarska z Polic była 7. We wrześniu w Szczecinie odbył się 
kolejny Bieg po Zdrowie (ponad 200 osób). Patronem tej imprezy jest 4-krotny 
MŚ i mistrz olimpijski w wioślarstwie Marek Kolbowicz. Jeżdżący na wózku 
inwalidzkim Rafał Wilk wygrał 36. Maraton Warszawski. W maratonie berliń-
skim na wózkach 4. miejsce zajął Zbigniew Wandachowicz ze Startu Szczecin. 
W październiku w Puszczy Goleniowskiej rozegrano II „Maraton” (21,1 km). 
W półmaratonie (2 x pętla 10,5 km) zwyciężył Rafał Wilk (na wózku inwalidz-
kim), a w ćwierćmaratonie (1 pętla) Andrzej Felisiak. Jesienią rozegrano kilka 
biegów terenowych – dla zdrowia – bez rywalizacji, aby popularyzować ruch na 
świeżym powietrzu „Ruch Dla Zdrowia” i „Rozruszania Kości”.

W styczniu Polki z czasem 4.35,470 min zajęły 4. miejsce na PŚ w Meksyku 
w drużynowym wyścigu kolarskim na torze na 4 km. Małgorzata Wojtyra była 
13. w scratchu oraz zajęła 3. miejsce indywidualnie w PŚ. W Pruszkowie odbył 
się PP w sprincie indywidualnym – 1. miejsce zajął Damian Zieliński, 2. – Kamil 
Kuczyński. W Kolumbii na MŚ w kolarstwie torowym w wyścigu drużynowym 
Maciej Bielecki, Damian Zieliński oraz Kamil Kuczyński zajęli 7. miejsce. Ze-
spół kobiet z M. Wojtyrą w wyścigu na dochodzenie zajął 4. miejsce. W wyścigu 
punktowym M. Wojtyra była 12. Sprinterzy D. Zieliński i K. Kuczyński odpadli 
w eliminacjach. Na 200 m ze startu lotnego D. Zieliński był 18. z czasem 10,063 s, 
a K. Kuczyński 24. 8 marca w Szczecinie odbył się Rowerowy Dzień Kobiet 
– jazda na rowerach dla pań po mieście i w terenie. 6 kwietnia w Lasku Arkoń-
skim zorganizowano wyścigi kolarskie dla wszystkich. Uczestniczyło je ponad 
120 osób. W wyścigu głównym zwyciężyli Wioletta Murawska i Rafał Chmiel. 
W kwietniu Damian Zieliński trenował i startował w Trynidadzie i Tobago (Ame-
ryka Środkowa). W końcu kwietnia 150 kolarzy szczecińskich – przeważnie ama-
torów – przejechało wokół Zalewu Szczecińskiego (140 km) dla rekreacji. Na po-
czątku maja 200 osób przejechało rowerami z Pałacu Lotników do Dąbia (20 km). 
8 czerwca 3000 kobiet przejechało rowerami po ulicach Szczecina (15 km), aby 
propagować kolarstwo i rekreację wśród mieszkańców miasta. W czerwcu i w lipcu 
D. Zieliński startował w zawodach torowych w Cottbus, zajmując w sprincie 8. 
i 4. miejsce, a potem samolotem poleciał do Manchesteru (Anglia), gdzie wygrał 
cztery biegi, wraz z finałem w keirinie. Do finałów OOM awansowali Nikola 
Stankiewicz, Wojciech Cieniuch i Adrian Margula. Mateusz Miłek, także z Piasta 
Szczecin, uzyskał awans w sprincie do finałów OOM. W czerwcu D. Zieliński na 
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zawodach we Włoszech w sprincie zajął 4. miejsce. We wrześniu w Niemczech 
D. Zieliński był 1. w keirinie i 3. w sprincie. K. Kuczyński na zawodach torowych 
w Czechach zajął 3. miejsce w keirinie. W Cottbus Kuczyński i Zieliński wraz 
z drużyną polską w sprincie drużynowym zajęli 3. miejsce. We wrześniu w USA 
na MŚ w kolarstwie osób niepełnosprawnych (300 zawodników z czterdziestu 
pięciu krajów) 2 złote medale wywalczył Rafał Wilk, a Arkadiusz Skrzypiński 
zdobył medal brązowy.

W Pruszkowie podczas torowych MP Małgorzata Wojtyra zdobyła 3 złote 
medale, na 500 m i na 250 m ze startu lotnego oraz w wyścigu punktowanym, 
była też 2. na 3 km, a także 3. w scratchu. D. Zieliński wygrał sprint, a K. Kuczyń-
ski był w nim 2. Szczecińscy kolarze wygrali też sprint drużynowy (Zieliński, 
Kuczyński i K. Bielecki). W październiku Damian Zieliński zdobył srebrny me-
dal w sprincie na ME we francuskiej Gwadelupie na Karaibach. Małgorzata Woj-
tyra w scratchu była 12. indywidualnie na 3 km i 6. ogólnie. W kirinie (jazda za 
motocyklem) 4. był Kamil Kuczyński. Polski zespół kobiet z M. Wojtyrą zajął 
4. miejsce w wyścigu na dochodzenie. W listopadzie M. Wotyra zajęła 3. miej-
sce w PŚ w wieloboju kolarskim (omnium) w Meksyku. Polski zespół kobiecy 
z M. Wojtyrą zajął 7. miejsce w wieloboju kolarskim podczas PŚ w Londynie. 
Także w grudniu D. Zieliński na PŚ w Meksyku na 200 m uzyskał bardzo dobry 
czas – 9,846 s, ale odpadł w ćwierćfinale sprintu. M. Wojtyra wraz z koleżankami 
z kadry w sprincie drużynowym na PŚ zajęła 10. miejsce. W styczniu Arkonia 
podczas rozgrywek ligowych zremisowała w piłce wodnej z zespołem poznań-
skim 10 : 10, ale przegrała obie dogrywki 4 : 5 i 3 : 4. 23 stycznia 2014 roku zmarł 
w Szczecinie wielokrotny medalista MP i reprezentant kraju w pływaniu Dariusz 
Jarzyna.

W końcu stycznia Arkonia wygrała 2 ligowe mecze z WTS Bytom 14 : 7 
i 11 : 10, i była 2. w tabeli za ŁSTW Łódź. W Kozienicach rozegrano GPx w pływa-
niu. Na 200 m stylem dowolnym zwyciężył Dawid Zieliński (1.49,54 min), 2. był 
Filip Zaborowski (1.50,07 min), a 3. Marcin Kaczmarski (1.50,41). Na 400 m sty-
lem dowolnym 2. miejsce zajął F. Zaborowski (3.50,71), a na 800 m był 3. z czasem 
7.53,25 min. Marcin Kaczmarski wygrał 400 m stylem dowolnym (1.50,22 min) 
i był 2. na 800 m (7.52,76 min). W lutym Arkonia dwa razy przegrała z ŁSTW 
Łódź – 4 : 13 i 10 : 14. W marcu na MPJ (15 lat) w Gliwicach Julia Szatanek zdo-
była 6 medali, a inni juniorzy zdobyli ich jeszcze 12. W Olsztynie na MP 14-lat-
ków szczecinianie wywalczyli 14 medali. Od marca w Szczecinie organizowane 
są soboty pływackie dla młodzieży, aby wyłaniać pływackie talenty. W Gorzowie 
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Wlkp. podczas MP 16-latków szczecinianie wywalczyli 18 medali. W marcu Ar-
konia pokonała dwukrotnie LEGIĘ Warszawa 15 : 11 i 16 : 11 i była 2. w tabeli 
ekstraklasy. Na otwartych Mistrzostwach Danii Paweł Furtek zdobył 2 srebrne 
medale, na 800 m (8.01,53 min) i 1500 m (15.19,68 min), Oskar Krupecki był 2. 
na dystansie 50 m motylem (24,72 s), Marcin Kaczmarowski zajął 4. miejsce na 
400 m (3.53,72 min), a Paulina Majsztutowicz była 4. na 200 m klasykiem (żabką 
– 2.35,19 min). Dnia 15 kwietnia w Kołobrzegu pobito rekord Guinnessa przez 
zachodniopomorskich „Morsów”, gdyż kąpało się w morzu razem 1322 osoby. 
Arkonia wygrała 2 mecze piłki wodnej w Gorzowie 16 : 9 i 11 : 5. 3–4 maja na 
GPx w Opolu (na długim basenie, 50 m) pływacy szczecińscy 11 razy stawali na 
podium: Filip Zaborowski wygrał 1500 m (15.38,11 min), Marcin Kaczmarski 
był 2. na tym dystansie (15.39,51 min), a Paweł Furtek 3. (15.42,75 min). Na 400 m 
F. Zaborowski był 2. (3.57,96 min), a M. Kaczmarski 3. (3.59,87 min). Dawid 
Zieliński wygrał 100 m stylem dowolnym (52,80 s), 2. na 50 m stylem dowolnym 
był Szymon Dymerski (23,86 s). Na 50 m stylem motylkowym 3. miejsce zajął 
Oskar Krupecki (24,83 s), a także wygrał 100 m motylem (2.06,66 min). 12 maja 
na AMP złote medale na 50 i 100 m stylem klasycznym wywalczyła Paulina Za-
choszcz, Oskar Krupecki zwyciężył na 50 m stylem motylkowym, srebrny medal 
na 100 m stylem dowolnym zdobył Dawid Zieliński. W połowie maja w Szcze-
cinie rozegrano GPx w pływaniu. Marcin Kaczmarski zwyciężył w wyścigu na 
800 m (8.08,80 min), a 2. i 3. miejsca wywalczyli P. Furtek i F. Zaborowski. Na dy-
stansie 400 m M. Kaczmarski był 2., z czasem 3.59,21 min. Na 200 m zwyciężył 
Dawid Zieliński (1.52,46 min), przed F. Zaborowskim i P. Furtakiem. Kaczmarski 
wygrał także wyścig na 400 m stylem zmiennym (4.33,15 min), a O. Krupecki 
zwyciężył w wyścigach na 50 m (24,74 s), na 100 m (54,78 s), 200 m motylem 
(2.07,18 min). Paulina Zachoszcz była 1. na 100 m i 200 m kraulem (1.11,40 min, 
i 2.34,89 min).

Arkonia w Poznaniu przegrała pierwszy mecz w piłkę wodną z zespołem 
Poznania 4 : 9, a drugi po remisie 9 : 9 wygrała w dogrywce 4 : 3. Podobnie w By-
tomiu pierwszy mecz przegrała 8 : 14, a drugi wygrała 18 : 10. W ostatnim meczu 
kolejki Arkonia w Łodzi pokonała ŁSTW Łódź 13 : 10, a drugi przegrała 13 : 20 
i zajęła w ekstraklasie 3. miejsce. W Szczecinie 144 ratowników z jedenastu klu-
bów w Polsce trenowało przed MP ratowników. W maju w Szczecinie odbyły się 
MP w pływaniu osób niepełnosprawnych, a zawodnicy szczecińscy wywalczy-
li tam 34 medale. Najlepszymi pływakami ze Szczecina byli Paulina Woźniak 
i Piotr Meisner. Od czerwca czynne było na Arkonce w Szczecinie kąpielisko 
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dla publiczności. 1 lipca w Szczecinie odbyła się 48. edycja letnich MP w ratow-
nictwie wodnym, podczas której szczecińscy ratownicy wywalczyli 26 medali 
i ustanowili 25 rekordów kraju. Najlepszymi zawodnikami szczecińskimi byli: 
Anna Popiel, Michał Krajniak, Cezary Kępa, Paulina Wojtyś, Szymon Zabawa 
i Patryk Adamowicz. Podczas rozegranych w lipcu w Gorzowie MP 16-latków 
szczecińscy pływacy wywalczyli 26 medali. Paulina Majsztutowicz wygrała 
100 m stylem klasycznym (1.13,98 min) i 200 m klasycznym (2.35,95 min), Ola 
Olejnik zwyciężyła na 50 m kraulem (29,66 s). Były też złote medale w szta-
fetach oraz srebrne i brązowe innych pływaków. Parę dni później w Drzonko-
wie k. Zielonej Góry rozegrano OOM, gdzie szczecińscy pływacy wywalczyli 
także kilkanaście medali w kategorii juniorów i juniorów młodszych. Na MP 
15-latków w Gliwicach Julia Szatanek zdobyła 2 srebrne medale, na 400 m i na 
800 m. Krzysztof Pielowski był 2. w maratonie morskim na trasie Hel–Gdynia 
(20,5 km), z czasem 4.30,40 godz. W sierpniu na ME w Berlinie Mateusz Sawry-
mowicz wraz z partnerami odpadł w eliminacjach zawodów drużynowych. Zajął 
23. miejsce na 10 km. Filip Zaborowski i Paweł Furtak odpadli w eliminacjach na 
400 m – Zaborowski był 16. (3.51,40 min), a Furtak 37. (3.55,65 min). Zaborowski 
zajął też 14. miejsce w wyścigu na 800 m (7.58,99 min), a Furtak 27. (8.12,81 min). 
We wrześniu Furtak wyjechał na studia do USA. W październiku F. Zaborowski 
podczas pływackich GPx w Krakowie zajął 4. miejsce na 200 m stylem dowol-
nym (1.50,13 min), 2. na 400 m (3.47,63) oraz 1. na 800 m (7.51,74 min). Mateusz 
Sawrymowicz był 2. na 1500 m (15.9,70), a 3. na 1500 m był Marcin Kaczmar-
ski (15.17,70 min). Zajął on też 3. miejsce na 400 m stylem dowolnym w czasie 
3.55,86 min. W końcu października szczecińskie „Morsy” rozpoczęły stałe ką-
pielowe spotkania (czwartki i niedziele) na jeziorze Trzesiecko. W listopadzie Ar-
konia Szczecin zajęła 2. miejsce (7 drużyn) w turnieju piłki wodnej w Czechach, 
a najlepszym strzelcem został Bartosz Szymański – 19 bramek. W meczach li-
gowych Arkonia wygrała pierwszy mecz z Legią Warszawa – 12 : 9 i przegrała 
drugi mecz – 7 : 8. Szczeciński WOPR został najlepszym zespołem ratowników 
wodnych na kąpieliskach nadmorskich, a najlepszymi ośrodkami były: Uznam, 
Świnoujście, Kołobrzeg i Dziewoklucz. W listopadzie reprezentacja Polski (gros 
stanowili zawodnicy szczecińscy) wygrała turniej piłki wodnej, pokonując Cze-
chów 18 : 1 i Austriaków 14 : 6. W tym roku obchodzono w Szczecinie 4-lecie 
nowego basenu Floating Arena. W grudniu na MŚ w Dausze (Katar) na krótkim 
basenie (25 m) Filip Zaborowski zajął 41. miejsce na 200 m stylem dowolnym 
(1.48,33 min), 29. miejsce na 400 m stylem dowolnym, z czasem 3.45,09 min, a na 
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1500 m był 25. (15.18,42 min). Arkonia w lidze pokonała piłkarzy wodnych z Po-
znania 9 : 6 i 10 : 6 i w grudniu zajmowała 4. lokatę w ekstraklasie. W grudniu 
na basenie w Policach rozegrano z udziałem 170 osób Wojewódzkie Mistrzostwa 
Szkół Specjalnych w pływaniu. Podczas grudniowych MP w pływaniu Mateusz 
Sawrymowicz był 2. na 1500 m (14.56,48 min), a Dawid Zieliński 3. na 200 m 
stylem dowolnym – 1.46,60 min.

Od 5.10.2013 do 19.04.2014 roku specjalnym kajakiem z Lizbony do Smyr-
na Beach na Florydzie (USA) płynął szczecinianin Aleksander Doba (6 tys. mil 
morskich), za co otrzymał specjalną nagrodę Amicus Polonae. W maju przez 
2 tygodnie kajakiem płynął szczecinianin Tomasz Kaliszewski – Sanem, Wisłą, 
Wartą i Odrą z Przemyśla do Szczecina – ponad 1000 km. W czerwcu urządzo-
no spływy kajakowe dla amatorów po akwenach woj. zachodniopomorskiego, 
a inicjatorami takiego kajakarstwa byli uczniowie 68 SP Zakole w Szczecinie. 
Organizowano także rajdy kajakowe po rozlewiskach i na akwenach portowych 
w Szczecinie. Ponadto w lipcu urządzono w Policach półkolonie kajakowe, aby 
zachęcić młodzież do tego sportu. Samo sportowe kajakarstwo rozwija się w gru-
pach młodzieżowych w Wiskordzie Szczecin, ale jak na razie nie ma ono więk-
szych sukcesów w sporcie wyczynowym. W lipcu Andrzej Ziółkowski ze Szcze-
cina (Czarni Szczecin) poleciał samolotem na Syberię (Rosja), aby tam pływać 
kajakiem po rzekach syberyjskich. We wrześniu Aleksander Doba (67 lat) został 
nominowany do międzynarodowej nagrody National Geographic za swoje wy-
czyny kajakarskie.

W styczniu Konrad Wasielewski przeszedł operację przepukliny i miał kil-
kutygodniową przerwę w uprawianiu wioślarstwa. W kadrze narodowej z AZS 
Szczecin znaleźli się wioślarze: Piotr Licznerski, Paweł Ciężkowski i Tomasz 
Zagórski. 20 maja Pomorski Uniwersytet Medyczny zorganizował w Szczecinie 
regaty ósemek o Puchar Rektora PUM. Uczestniczyło 80 wioślarzy w kilku wy-
ścigach, a najlepszymi okazali się wioślarze PUM, pokonując w finale studentów 
Uniwersytetu z Greifswaldu. 1 czerwca na ME w Belgradzie Piotr Licznerski 
w osadzie narodowej czwórki podwójnej zajął 5. miejsce. Na MP dwójka i czwór-
ka podwójne z AZS (K. Białkowski, K. Wasielewski, K. Kuchta i P. Liczner-
ski) zdobyła 2 brązowe medale. Medal brązowy wywalczyła też ósemka z AZS. 
W końcu czerwca we Francji odbył się PŚ wioślarzy niepełnosprawnych. Dwójka 
Startu, Szczecin Jolanta Pawlak i Michał Gadowski, zdobyła tam brązowy medal, 
a w jedynkach Leszek Niemiarowski był 9. Czwórka kombinowana (zawodnicy 
z różnych klubów) była 5. Konsultantem niepełnosprawnych wioślarzy jest trener 
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AZS Krzysztof Krupecki, a trenerem Przemysław Konecki. W sierpniu wiośla-
rze Szczecińskiego Towarzystwa Wioślarskiego uczestniczyli w regatach Euro 
Masters (ponad 40 lat – 2000 zawodników z trzydziestu trzech krajów), gdzie 
czwórka podwójna (E. Matyjaszczyk, J. Butkiewicz, S. Czerwiński i D. Maty-
jaszczyk) zdobyła złoty medal. Złoty medal zdobył także w jedynkach Dariusz 
Matyjaszczyk, srebrny dwójka podwójna D. Matyjaszczyk i J. Butkiewicz, a brą-
zowy czwórka podwójna. Na MŚ w Amsterdamie nie było żadnego wioślarza 
ze Szczecina, co się nie zdarzyło przez wiele lat. Byli jednak wioślarze niepeł-
nosprawni, w jedynkach Leszek Niewiarowski i w dwójce mieszanej J. Pawlak 
i M. Gadowski, którzy jednak nie zdobyli medali. W listopadzie w klubie Kaska-
da zorganizowano XVII Mistrzostwa Szczecina na ergometrze – prowadzącym 
był Marek Kolbowicz. W poszczególnych grupach zwyciężyli: Konrad Wasielew-
ski, Rafał Staszak, Łukasz Piasecki, Dawid Podziawa, Radosław Wiśniak, Doro-
ta Podziawa, Kamila Prusik, Maksymilian Gawron, Julia Błach, Jakub Frymus, 
Diana Szymkina, Kamil Południak, Jan Kuczera, Anna Kuczyńska, Kasia Zając 
i sztafeta Uniwersytetu Szczecińskiego.

W lutym na Walnym Zebraniu PZŻ w Gdańsku za osiągnięcia żeglarskie 
w 2013 roku specjalną nagrodę otrzymał Włodzimierz Grycner ze Szczecina. 
Także w lutym w Szczecinie podsumowano osiągnięcia szczecińskiego żeglar-
stwa za rok 2013, w którym to roku szczecińscy żeglarze zdobyli 25 medali 
w kraju i za granicą. W gronie najmłodszych byli Mikołaj Silny i Filip Miłoszew-
ski oraz Weronika Jaroszek. Wśród juniorów – Jakub Rodziewicz, w juniorach 
młodszych Damian Jaskólski, w kategorii młodzieżowców Hanna Zembrzuska 
i Maciej Beaumond, a w seniorach Agnieszka Skrzypulec, Natalia Wójcik, Mi-
łosz Majewski, Maksymilian Żakowski, Agnieszka Gzymska, Edyta Gwizdała, 
Michał Zera, Patryk Zbroja, Kacper Zieliński i trener Robert Siluk. Po wielo-
miesięcznym rejsie do Szczecina powrócił STS „Fryderyk Chopin”, z kpt. Toma-
szem Ostrowskim, który w zimie pływał na morzach południowych. W marcu na 
Majorce Kacper Zieliński (SEJK Pogoń Szczecin) podczas kilku wyścigów o PŚ 
w klasie Laser ogólnie zajął 14. miejsce. W kwietniu w kolejnych kilku regatach 
o PŚ we Francji uczestniczyło kilku szczecińskich żeglarzy. Kacper Zieliński, 
Natalia Wójcik, Agnieszka Skrzypulec, Miłosz Wojewski uplasowali się od 7. do 
10. miejsca w swoich klasach łodzi. 12 maja w Szczecinie wiceprezydent Szcze-
cina Zbigniew Soska i prezes OZŻ Zbigniew Zalewski otworzyli sezon żeglarski 
w okręgu. Odbyły się też regaty żeglarskie przy Wałach Chrobrego. Podczas re-
gat w Holandii Hanna Zembrzuska w klasie 470 była 10., Agnieszka Skrzypulec 
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i Natalia Wójcik zajęły 9. miejsce. W końcu maja w Szczecinie i w Świnouj-
ściu odbyły się regaty otwarcia sezonu i Gale Żeglarskie, z udziałem Niemców, 
Duńczyków i Amerykanów. Ze szczecińskich żeglarzy uczestniczyli: Stanisław 
Żyła, Jerzy Wójcik, Waldemar Korbowy, Zygmunt Kowalski, Henryk Kałuża 
i Jeremi Kośnic. Obchodzono też 90. rocznicę powstania Polskiego Związku 
Żeglarskiego. W czerwcu Artur Pomorski ze Szczecina wygrał regaty morskie 
w Dziwnowie. W lipcu obchodzono uroczyście w Szczecinie Dni Morza. Na tę 
imprezę przypłynęło wiele żaglowców z całego świata (parada żaglowców). 
Na terenie Starej Łasztowni nadano jednej z uliczek nazwę Zaułek Kapitanów. 
W połowie lipca w Świnoujściu odbyły się kilkudniowe Regaty Morskie ME, 
w których polscy żeglarze zajęli dalsze lokaty. Także w lipcu odbył rejs żaglow-
cem „Kapitan Borchardt” do duńskiego portu Arhus w nagrodę dla 29. młodych 
szczecińskich żeglarzy z Pałacu Młodzieży i Pomorskiego Centrum Edukacji. 
W lipcu Agnieszka Skrzypulec i Natalia Wójcik na żeglarskich ME w Atenach 
zajęły 25. miejsce w klasie 470. W końcu lipca w Kamieniu Pomorskim rozegra-
no regaty Match Race. Zwyciężyła załoga fińska, a 3. miejsce zajął Przemysław 
Tarnacki ze Szczecina. Szczeciński jacht „Fryderyk Chopin”, uczestnik finało-
wych regat The Tall Ships Races w Danii, otrzymał specjalną nagrodę Friendship 
Trophy jako „najbardziej przyjazna załoga”. W połowie sierpnia w Świnoujściu 
odbyły się międzynarodowe regaty morskie Baltic Single 2014, w których uczest-
niczyło 70 jachtów. W sierpniu w Gdyni rozegrano MEJ w klasie 470, na których 
10. miejsce zajęła szczecińska załoga Filip Florek i Dominik Janowczyk (SEJK 
Pogoń) – uczestniczyły 34 załogi z trzynastu krajów. W Kamieniu Pomorskim 
przeprowadzono ME w klasie „Słonka”. Zwyciężyła załoga brazylijska przed 
portugalską, a polskie załogi uplasowały się na odległych miejscach. W Dziw-
nowie odbyto regaty o MP w klasie Laser Radial. Zwyciężył Janusz Stelmaszyk 
przed Marianem Rudawskim. Także w Dziwnowie przeprowadzono regaty mor-
skie Unite Line w jachtach balansowych. W klasie KWR I 1. był Marek Lewen-
stein, w klasie KWR II 2. Andrzej Sokołowski, w klasie ORC 1. Adam Lisiecki, 
w klasie Otwartych do 8,5 m A. Ekhard Mantenfel, powyżej 8,5 m Norbert Stbec-
ker, powyżej 10 m Cezary Wolski.

W regatach samotników ze Świnoujścia dookoła wysepek Christiansø 
i z powrotem 1. był Piotr Parzy ze Szczecina. W sierpniu w Szczecinie odbyło się 
spotkanie z żeglarzem Januszem Charkiewiczem, który opowiadał o swoich rej-
sach po morzach i oceanach jachtem „Polonez”. Województwo zachodniopomor-
skie ma 17 portów jachtowych morskich. 1 września na Bałtyku zorganizowano 
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Wielkie Regaty w kitesurfingu (deska ze spadochronem – konkurencja olimpij-
ska, rozwijana prędkość do 50 km na godz.). Uczestniczyło w nim dwóch że-
glarzy z woj. zachodniopomorskiego – Maks Żakowski z Koszalina i Maciej 
Czernicki z Milena. We wrześniu studenci z Akademii Morskiej ze Szczecina 
przez 10 dni odbywali praktykę żeglarską na rosyjskim żaglowcu „Kruzen-
stern”. We wrześniu w Hiszpanii odbyły się ŻMŚ w klasie RSx, podczas których 
Hanna Zembrzuska (Pałac Młodzieży Szczecin) w klasie 470 zajęła 17. miejsce 
(54 załóg), a Agnieszka Skrzypulec i Natalia Wójcik były 9. W Kamieniu Po-
morskim z udziałem 400 żeglarzy przeprowadzano przez 3 dni regaty w klasie 
Opymist. Zwyciężył Szwajcar Nicolas Rolaz, a szczecińscy żeglarze byli poza 
pierwszą dziesiątką. W Szczecinie odbyły się regaty o Puchar Komandora SEJK 
I klasa żegl. (bez wiatru) – wygrał Masters 3 Bogdana Września. W regatach 
„Bitwy o Gotland” zwyciężył Jacek Zieliński przed Krystianem Szypką. Naj-
szybciej z żeglarzy szczecińskich pływał Patryk Zbroja. W regatach kitesurfin-
gu (deska ze spadochronem) po Zatoce Gdańskiej 2. miejsce zajęła Agnieszka 
Grzymska (Dobra Marina Szczecin). Na jeziorze Dąbie w Szczecinie odbyły się 
regaty „O Złotego Gryfa”. Zwyciężył Patryk Zbroja przed Michałem Jabłońskim 
i Januszem Olszewskim. 26.10.2014 roku oficjalnie zakończono sezon żeglarski 
w okręgu. Młodzieży rozdano nagrody. 1 listopada na jeziorze Dąbie szczecińscy 
żeglarze zorganizowali tradycyjne Zaduszki – były wieńce i znicze dla tych, „co 
nie powrócili do portów”. Korzystając z pięknej pogody, 11 listopada w Mrze-
żynie uczczono regatami Dzień Niepodległości. Startowało 27 załóg. W klasie 
Optimist zwyciężyła Małgorzata Górnisiewicz przed Anną Bansek oraz Nicolas 
Bukowiński przed Szymonem Michlewiczem. W klasie Laser zwyciężył Michał 
Górnisiewicz przed Danielem Cieszyńskim, w klasie Orion najlepiej żeglował 
Ryszard Goliasz przed Olinem Banaszewskim. W Gdańsku podsumowano wy-
niki regat o Puchar Bałtyku Południowego – regaty od Szczecina po Kaliningrad 
(20 regat). W grupie KWR wyróżniono Ryszarda Serokę, w grupie ORC Jacka 
Chabowskiego, w grupie Open Cezarego Wolskiego. W klasyfikacji regat mor-
skich w grupie KWR Roberta Niwińskiego, w grupie ORC Jacka Chabowskie-
go. Za najaktywniejszą załogę uznano załogę Michaiła Mulerisa z Kaliningradu. 
W grudniu w Szczecinie rozdano żeglarskie nagrody – Złote Kompasy, które 
otrzymali: Zdzisław Serafin, Rafał Zahorski, Elżbieta Marszałek i Eugeniusz 
Daszkowski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski powziął decyzję, że jeżeli 
w 2024 roku Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Berlinie, to konkurencje żeglar-
skie rozegrane zostaną w Szczecinie.
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W styczniu koszykarze Sokoła Łańcut pokonali King Wilki Morskie Szcze-
cin 100 : 72, a zespół żeński Wilków przegrał z CCC Polkowice 45 : 60. Tydzień 
później Wilczyce przegrały w Krakowie z Wisłą 61 : 76, ale utrzymały awans do 
najlepszej szóstki. W kolejnym meczu koszykarki szczecińskie pokonały Widzew 
Łódź 79 : 55. Koszykarze Wilków pokonali MOSiR Krosno 75 : 69, ale żeńska 
drużyna szczecińska przegrała w Bydgoszczy z Artego 54 : 69. Męski zespół Wil-
ków Szczecin pokonał w Bydgoszczy Astorię 85 : 78 i zajmował 5. miejsce w I li-
dze (zaplecze ekstraklasy). W kolejnym spotkaniu ligowym mężczyźni Wilków 
przegrali w Kutnie 93 : 95, a kobiety uległy w Szczecinie CCC Polkowice 57 : 74. 
W styczniu Krzysztof Koziorowicz został trenerem zespołu męskiego Wilków. 
W meczu o PP żeński zespół Wilków pokonał Artego Bydgoszcz 117 : 43. Męska 
drużyna Wilków wygrała ze Spójnią Starogard Gdański 68 : 54, a kobiety wygra-
ły w Krakowie z Wisłą 76 : 51. W kolejnym meczu ligowym kobiety przegrały 
w Toruniu z Energią 62 : 65, a potem przegrały w Szczecinie z Artego Bydgoszcz 
40 : 69. Mężczyźni też przegrali z MKS Dąbrowa Górnicza 74 : 60. Drużyna 
żeńska przegrała 2 mecze z CCC Polkowice – 43 : 55 i 25 : 61 oraz pokonały 
w Gorzowie PWSZ 49 : 62. Zespół męski wygrał mecz ligowy w Pruszkowie 
68 : 77 ze Zniczem, a kobiety przegrały w Szczecinie z Wisłą Kraków 57 : 77. 
Na koniec sezonu ligowego kobiety przegrały w Toruniu z Energią 58 : 62. W tym 
czasie męski zespół pokonał AZS Politechnikę Poznań 87 : 50, i awansował do 
play-off. Tam przegrał pierwszy mecz z KHS Krosno 76 : 84 oraz drugi 74 : 94 
i nie awansował do półfinałów play-off. W końcu maja jednak po trzynastu latach 
gry poza ekstraklasą szczecińscy koszykarze, tzw. Wilki Morskie, zostali zapro-
szeni do gry w ekstraklasie, z powodu rezygnacji jednej z drużyn. W lipcu w Po-
licach rozpoczęto cykl turniejów koszykówki ulicznej także dla zawodników na 
wózkach inwalidzkich, aby propagować ten sport wśród młodzieży i dorosłych. 
Podobne turnieje zorganizowano także w Szczecinie i innych miastach regionu. 
Rzuty do kosza odbywały się w wielu miejscach, np. na dachu Galerii Kaskada 
w Szczecinie. Urządzono także w Szczecinie Memoriał Romana Wysockiego (by-
łego koszykarza), w którym uczestniczyło kilka zespołów z czołówki krajowej. 
W październiku Wilki rozpoczęły grę w ekstraklasie pod wodzą K. Koziorowi-
cza, mecz inauguracyjny przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 73 : 82, a później 
z AZS Koszalin 69 : 75 oraz w Gdyni z Aseko 79 : 88. Pierwszy wygrany mecz 
Wilki rozegrały we Włocławku z Anwilem 74 : 71. Potem przyszło zwycięstwo 
nad Treflem Sopot 96 : 93 oraz porażka w Zielonej Górze ze Stelmetem 75 : 84 
i z Czarnymi Słupsk w Szczecinie 94 : 101. Koszykarze szczecińscy przegrali 
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w Tarnobrzegu z Jeziorem 85 : 95 oraz kolejne mecze w Kutnie 70 : 65 i z Rosą 
Radom w Szczecinie 75 : 94. Wygrany mecz z Cukrem Toruń 90 : 87 i 2 poraż-
ki ze Starogardem Gdańskim 86 : 95 oraz z Turowem Zgorzelec 118 : 102 dały 
ostatecznie 11. miejsce w lidze na 16 zespołów. Żeński zespół Wilków przestał 
z różnych powodów istnieć latem 2014 roku 

Noworoczny turniej piłki nożnej oldbojów Stali i Pogoni Szczecin zakończył 
się remisem 0 : 0. Świąteczny turniej halowej piłki nożnej amatorów wygrała 
drużyna Doker Port. Piłkarze nożni Pogoni na turnieju halowym piłki nożnej 
w Niemczech zajęli 4. miejsce. W połowie stycznia podczas obozu treningowego 
Pogoni Szczecin w Pobierowie, Pogoń przegrała z Chojniczanką 1 : 4 oraz z Flotą 
Świnoujście 4 : 5. Natomiast w styczniu Pogoń 04 w halowej piłce nożnej wy-
grała z GKS Tychy 4 : 3 i przegrała z Arką Gdynia 0 : 2. Kolejny mecz halowy 
Pogoń 04 wygrała z GAF Gliwice 3 : 2. Sędziowie szczecińscy zajęli 2. miej-
sce, za Koszalinem, w HMP sędziów piłkarskich. W tym czasie piłkarze Pogoni 
przebywali na obozie w Tunezji, gdzie przegrali mecz towarzyski z bułgarskim 
Liteks 2 : 3. 16 lutego na inaugurację rozgrywek ekstraklasy Pogoń w Gdańsku 
wygrała z Lechią 3 : 2. 22 lutego w Szczecinie Pogoń pokonała Lecha Poznań 
5 : 1, a wszystkie bramki zdobył Marcin Robak. Pogoń 04 w halowej piłce nożnej 
przegrała w Szczecinie z Wisłą Kraków 2 : 5 oraz wygrała z Remedium w Py-
skowicach 4 : 1. W kolejnym meczu ligowym ekstraklasy Pogoń zremisowała 
z Podbeskidziem 0 : 0, Górnikiem Zabrze 1 : 1 i wygrała z Ruchem Chorzów 
3 : 1 i była w lutym na 5. miejscu w tabeli ekstraklasy. W Kielcach Pogoń zre-
misowała z Koroną 2 : 2, a obie bramki zdobył M. Robak. W lidze halowej Po-
goń 04 zremisowała z AZS Katowice 3 : 3. Reprezentacja Polski (17 lat) wygrała 
z Grecją 2 : 1, a w meczu grało 3 zawodników Pogoni Szczecin: Paweł Marczuk, 
Michał Wolski i Marcin Gałkowski. Pogoń 04 przegrała w meczu ligowym na 
hali z AZS Gdańsk 7 : 8, tracąc bramkę w ostatnich sekundach meczu. Pogoń 
Szczecin zremisowała w meczu ligowym z Piastem Gliwice 2 : 2. Na początku 
kwietnia Pogoń 04 w półfinale halowego PP zremisowała z Gattą Zduńska Wola 
1 : 1, a w ekstraklasie Pogoń wygrała z Widzewem Łódź 1 : 0. W kwietniu na-
stąpił podział ekstraklasy na grupy finałową i spadkową – po 8 zespołów. Pogoń 
znalazła się w grupie finałowej z Legią, Lechem, Ruchem, Wisłą, Zawiszą, Gór-
nikiem i Lechią. Pogoń 04 w lidze halowej zremisowała z Redą Chojnice 2 : 2. 
Na inaugurację ligi kobiecej Olimpia Szczecin pokonała Polonię Poznań 3 : 0. 
W maju Pogoń Szczecin była 4. w ekstraklasie. W I i II lidze nie było zespołu 
szczecińskiego. W III lidze Pogoń II była 6., Chemik Police 13., w IV lidze Świt 
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Skolwin 7., Stal Szczecin 9., Arkonia 10., Hutnik Szczecin 11. 16 kwietnia na 
Orliku SP 18 rozegrano Memoriał Elizy Lis (zmarłej bramkarki). W pierwszym 
meczu rundy finałowej Pogoń zremisowała z Górnikiem Zabrze 2 : 2, kobiety 
Olimpii zremisowały w Łowiczu 1 : 1 oraz z UKS Łódź 2 : 2, a Pogoń przegrała 
w Krakowie z Wisłą aż 0 : 5. Pogoń 04 zdobyła wicemistrzostwo Polski w halowej 
piłce nożnej, za Rekordem Bielsko-Biała. Kobiecy zespół Olimpii wygrał w Go-
rzowie Wlkp. ze Stilonem 2 : 0. W Warszawie rozegrano V MP Dzieci z Domów 
Dziecka (40 drużyn), a reprezentacja Szczecina zajęła 3. miejsce. Pogoń 04 w PP 
przegrała z Gattą Zduńska Wola 3 : 5. 13 maja Robert Janukiewicz i Marcin Ro-
bak grali w meczu Polski z Niemcami w Hamburgu, gdzie padł remis 0 : 0. Z Po-
goni 04 do kadry narodowej powołano Michała Kubika, Marcina Mikołajewicza, 
Andrzeja Jurczaka i Mateusza Geperta. W kolejnym meczu ekstraklasy grupy 
finałowej Pogoń przegrała w Szczecinie z Lechią Gdańsk 0 : 2. Kobiety Olimpii 
Szczecin, wygrywając ligowy mecz piłki nożnej ze Sztormem Gdańsk 2 : 1, na 
cztery kolejki przed końcem rozgrywek zapewniły sobie awans do ekstraklasy. 
Gimnazjum Sportowe nr 1 ze Szczecina zwyciężyło w finałach wojewódzkich 
Coca-Cola Cup 2014, a w gronie dziewcząt najlepsze było Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego Szczecin. Pogoń Szczecin przegrała kolejny mecz z kolei, tym 
razem u siebie z Zawiszą Bydgoszcz 1 : 2. W maju Hutnik Szczecin obchodził 
65-lecie swej sportowej działalności. Olimpia Szczecin wygrała kolejny mecz pił-
ki nożnej kobiet z MUKS Tomaszów Mazowiecki 5 : 0 i z Pragą Warszawa 3 : 0. 
W rozgrywkach ligowych grupy finałowej Pogoń zremisowała w Poznaniu z Le-
chem 0 : 0 i przegrała u siebie z Legią Warszawa 0 : 1, a w ostatnim meczu ligi 
finałowej zremisowała w Chorzowie z Ruchem 0 : 0 i zajęła ostatecznie 7. miejsce 
w ekstraklasie. Juniorzy Pogoni pokonali w rozgrywkach ligowych Bałtyk Gdy-
nia 2 : 0 i zapewnili sobie awans do ćwierćfinałów MPJ. W maju trener kadry 
narodowej (do 18 lat) Paweł Janas powołał do kadry Pawła Marczuka z Pogoni. 
Na koniec rundy wiosennej (maj) w I lidze była Flota Świnoujście na 13. miejscu 
w tabeli, w II lidze Błękitni Stargard Szczeciński na 5., w III lidze Pogoń II była 
5., a Chemik 13. W IV lidze Świt był 7., Stal Szczecin 8., Arkonia 10., a w V li-
dze Victoria Przecław 15. Juniorzy Pogoni zajęli 4. miejsce w Polsce, a juniorzy 
młodsi 5. W czerwcu Memoriał Piotra Dębowskiego (trenera STALI) wygrali 
oldboje Pogoni, przed kolegami ze Stali.

Piłkarski turniej minimundialu w woj. zachodniopomorskim w 2014 roku 
wygrali: w klasach III–IV Honduras (Kalisz Pom.), przed Algierią (Draw-
sko Pom.), w klasach V–VI Argentyna (Choszczno), przed Belgią (Nowogard). 
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W czerwcu półfinał MPJ Cracovia – Pogoń 3 : 5. Młodzicy Pogoni zajęli 3. miej-
sce na turnieju piłki nożnej w Barlinku. Na turnieju juniorów młodszych w Gdyni 
chłopcy z 1 Gimnazjum w Szczecinie zajęli 4. miejsce. Także w czerwcu w Po-
znaniu na AMP w piłce nożnej AZS ZUT wywalczyli brązowy medal. Medal 
brązowy zdobyli też juniorzy starsi Pogoni na MPJ. Turniej piłki nożnej (14-lat-
ków) rozegrany na stadionie Pogoni wygrali zawodnicy Szczecina, przed repre-
zentacją Lwowa i Wrocławia. W Gorzowie Wlkp. piłkarki Olimpii wygrały tur-
niej międzywojewódzki juniorek. W przerwie wakacyjnej mecz ligowy Pogoń 
– Arka Gdynia zakończył się remisem 1 : 1. W towarzyskim meczu Pogoń prze-
grała u siebie z litewskim Atlantas Kłajpeda 1 : 2. Na obozie letnim w kolejnym 
meczu towarzyskim Pogoń przegrała z Legią Warszawa 1 : 4. W lipcu najlepszy 
strzelec z Pogoni Marcin Robak miał odejść z klubu, aby grać w Chinach, ale 
po wielu tygodniach „pertraktacji” do transferu nie doszło. W kolejnych me-
czach wakacyjnych Pogoń przegrała z Bytowią 0 : 1 i wygrała z Chojniczanką 
2 : 1. W Policach zorganizowano turniej piłki nożnej 14-latków im. K. Górskiego, 
w którym reprezentacja woj. zachodniopomorskiego zajęła 3. miejsce. Na po-
czątku lipca w ulewnym deszczu Pogoń w towarzyskim meczu zremisowała 
z Werderem Brema 1 : 1. Szczeciński sędzia Roman Lewandowski w ciągu 45 lat 
był sędzią na ponad 2800 meczach piłkarskich. W kolejnym meczu towarzy-
skim Pogoń w Stargardzie przegrała z Błękitnymi 0 : 2. W końcu lipca w pierw-
szym meczu otwarcia nowego sezonu Pogoń pokonała w Bielsku Podbeskidzie 
3 : 2 (1 : 1), a parę dni później wygrała w Szczecinie ze Śląskiem Wrocław 4 : 1.  
3 sierpnia w Kielcach mecz Pogoni z Koroną zakończył się remisem 2 : 2. PZPN 
uznał, iż stadion Pogoni Szczecin jest najgorszym ligowym stadionem w Polsce, 
niespełniającym norm stadionu ligowego. W sierpniu na rozpoczęcie sezonu ligo-
wego kobiet Olimpia Szczecin przegrała u siebie z Medykiem Konin 0 : 5, a parę 
dni później z TS Mitech Żywiec 1 : 7. Kolejne mecze ligowe Pogoni zakończyły 
się remisami z Piastem Gliwice 0 : 0 i w Poznaniu z Lechem 1 : 1. W kolejnym 
meczu w Szczecinie Pogoń przegrała z Wisłą Kraków 0 : 3 i spadła na 9. miejsce 
w tabeli. Piłkarki nożne Olimpii także poniosły porażkę, przegrywając u siebie 
z Zagłębiem Lubin 0 : 5. Natomiast młodzicy Pogoni (14 lat) zostali wicemistrza-
mi kraju, przegrywając mecz finałowy z rówieśnikami z Legii Warszawa 1 : 2. 
Pogoń, grając bez M. Robaka, przegrała z Górnikiem Łęczna 2 : 4 i na początku 
września zajmowała 11. miejsce w tabeli ligowej. Flota Świnoujście była w I lidze 
na 7. miejscu, Błękitni Stargard w II lidze zajmowali 9. lokatę, Chemik Police 
w III lidze był 16. (ostatni), a Pogoń II w III lidze była 11. Olimpia Szczecin 
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przegrała kolejny mecz, tym razem z AZS Wrocław 1 : 3 i zajmowała 12. miej-
sce w lidze. W ligowych bojach juniorzy Pogoni zremisowali z Wartą Poznań 
2 : 2 i zajmowali w tabeli ligowej 9. pozycję. We wrześniu do kadry narodowej 
powołano z Pogoni Kamila Grosickiego, Grzegorza Krychowiaka z Orła Mrze-
żyno, Filipa Starzyńskiego z Wichrą Przelewice i Rafała Jazieckiego z Chemika 
Police. W tym czasie Pogoń 04 wygrała turniej halowej piłki nożnej w Łodzi, 
a piłkarki nożne Olimpii wygrały mecz ligowy z OSiR Piaseczno 4 : 1. Pogoń 
wygrała w Gdańsku z Lechią 1 : 0 i awansowała na 8. miejsce w ekstraklasie. 
Juniorzy Pogoni zremisowali w Szczecinie z kolegami z Górnika Zabrze 2 : 2, 
a Pogoń II w III lidze zremisowała z Bałtykiem Gdynia 1 : 1. W Szczecinie zor-
ganizowano stałe turnieje piłki nożnej dla dzieci pod nazwą Akademia Młodego 
Orlika. Pogoń w 1/16 PP pokonała po dogrywce III-ligowego Dolcana Ząbki 3 : 2, 
a w rozgrywkach ligowych przegrała w Bełchatowie z GKS 0 : 1. Piłkarki Olim-
pii pokonały w Szczecinie AZS Biała Podlaska 2 : 1. Juniorzy Pogoni pokonali na 
wyjeździe Olimpię Grudziądz 5 : 1, a Pogoń 04 w Szczecinie przegrała z Wisłą 
Kraków 2 : 7. W październiku Krystian Rudnicki z Pogoni został powołany do 
kadry młodzieżowej. W Szczecinie podsumowano sezon Szczecińskiej Ligi Piłki 
Nożnej (amatorskiej), którą wygrali studenci ZUE. W kolejnym meczu ekstra-
klasy Pogoń pokonała u siebie Zawiszę Bydgoszcz 3 : 0, a kobiety Olimpii prze-
grały w Katowicach z AZS 1 : 3. Juniorzy Pogoni ulegli 0 : 1 MKS Kluczbork, 
natomiast Pogoń 04 przegrała u siebie z Rekordem Bielsko 3 : 8. W derbach II ligi 
Pogoń II – Chemik Police padł wynik 0 : 1. Pogoń w ekstraklasie przegrała w Bia-
łymstoku z Jagielonią aż 5 : 0, a kobiety Olimpii pokonały w Gorzowie TKKF 
Stilon 2 : 0. W następnej kolejce rozgrywek Pogoń przegrała w Krakowie z Wisłą 
2 : 1, a Olimpia zremisowała w Bydgoszczy z KKS 1 : 1. W międzypaństwowym 
meczu 17-latków Polska – Estonia Polacy wygrali 4 : 0, a szczecinianin Kamil 
Wojtkowski zdobył 2 gole. W październiku w PP Pogoń przegrała po dogrywce 
z Legią 1 : 3, a w rozgrywkach ligowych Pogoń zremisowała z Górnikiem Zabrze 
1 : 1. W PP kobiet Olimpia Szczecin po remisie 1 : 1 pokonała w rzutach karnych 
Sztorm Gdańsk 5 : 4. Jeszcze w październiku w meczu ekstraklasy Pogoń wygra-
ła u siebie z Legią 2 : 1 i zajęła 8. miejsce w tabeli. W Gdańsku Pogoń 04 pokonała 
AZS UG 2 : 1. W I lidze Flota Świnoujście zajęła 5. miejsce, w II lidze Błękitni 
Stargard byli na 4., w III lidze Chemik – na 10. miejscu, a Pogoń II – na 14. Ju-
niorzy Pogoni przegrali w Chorzowie z Ruchem 0 : 3. Wychowankowie Chemika 
Police Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki grali w tym czasie w kadrze Ada-
ma Nawałki w wygranym meczu z Gruzją 4 : 0. Wkrótce w meczu z Niemcami 
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K. Grosicki złamał rękę. W towarzyskich meczach Pogoń 04 pokonała 6 : 2 Red 
Devlis (czerwone diabły), a Pogoń zremisowała we Wronkach z Lechem Poznań 
1 : 1. W towarzyskim meczu (18-latków) Polska przegrała z Anglikami 2 : 3, 
a jedną bramkę zdobył szczecinianin Michał Wolski. Juniorzy Pogoni w meczu 
o mistrzostwo ligi pokonali rówieśników z Zawiszy 2 : 1. W listopadzie w związ-
ku z dobrą pogodą rozpoczęto wiosenną kolejkę rozgrywek. W pierwszym meczu 
Pogoń przegrała w Szczecinie z Podbeskidziem 1 : 2, tracąc bramkę w ostatnich 
sekundach meczu. W listopadzie w Szczecinie w meczu o Puchar Czterech Na-
rodów (20-latkowie) Polska uległa Niemcom 0 : 2, a w drugiej połowie meczu 
grali szczecinianie: Hubert Matynia, Sebastian Rudd i Michał Wolski. Kobiety 
Olimpii zajęły 9. lokatę w tabeli ligowej, juniorzy Pogoni zremisowali z Odrą 
Opole 1 : 1 i zajmowali 4. pozycję w tabeli, a w rozgrywkach ekstraklasy Pogoń 
zremisowała we Wrocławiu ze Śląskiem 1 : 1. W tym też miesiącu do kadry 
17-latków powołani zostali z Pogoni Sebastian Kowalczyk i Fabian Pach. W li-
stopadzie zmarł w Szczecinie Krzysztof Urbanowicz (56 lat) były piłkarz Pogoni, 
który rozegrał w kadrze 4 mecze, a w Pogoni ponad 180. Juniorzy Pogoni prze-
grali w Lubiniu z Zagłębiem 1 : 5 i byli na 5. miejscu w lidze. Pogoń 04 wygrała 
w Chorzowie ligowy mecz piłki halowej z Clarexem 3 : 1. W ostatniej kolejce 
rozgrywanej w grudniu rundy wiosennej Pogoń pokonała u siebie Koronę Kielce 
2 : 0 i z 27 punktami zajmowała w tabeli 7. miejsce. W grudniu w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym nr 2 zorganizowano halowy turniej piłki nożnej gimnazjów 
specjalnych. W grudniu na MŚ w ampfutbolu (zawodnicy bez nogi) Polska była 
4. Grał w mistrzostwach szczecinianin Bartosz Łastowski (17 lat) – najmłodszy 
uczestnik mistrzostw. 15 grudnia na zakończenie rundy Pogoń przegrała w Gli-
wicach z Piastem 0 : 1, a Pogoń 04 w Gliwicach z Jasną wygrała na hali 4 : 1.

Na początku stycznia Pogoń Baltica (kobiety) wygrały z KPR Jelenia Góra 
mecz ligowy piłki ręcznej 28 : 22 oraz zremisowały ze Startem Elbląg 29 : 29. 
Zawodniczki Pogoni Monika Stachowska i Małgorzata Stasiak nagrodzone zo-
stały przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka specjalną nagrodą za zajęcie 
4. miejsca wspólnie z zespołem narodowym na MŚ w 2013 roku. W kolejnym 
meczu ekstraklasy Pogoń Baltica pokonała Olimpię Nowy Sącz 33 : 26 i była na 
4. miejscu w tabeli ekstraklasy. Szczecinianin Siergiej Szyłowicz z Pogoni Gaz 
uczestniczył w ubiegłym roku w ME piłkarzy ręcznych w Danii, gdzie Polacy 
zajęli 6. miejsce. Kobiety z Baltici wygrały kolejny mecz z zawodniczkami z Ol-
kusza, pokonując rywalki 35 : 22, mężczyźni z Gaz Pogoń przegrali w Zabrzu 
z Górnikiem 25 : 27, a wygrali w Piotrkowie 32 : 31. W kolejnym meczu ligowym 
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w Szczecinie Pogoń Gaz przegrała z MP Vive (mistrz Polski) Kielce 31 : 41. 
Baltica przegrała w Lubiniu z Zagłębiem 23 : 26 oraz przegrała mecz z AZS Ko-
szalin 24 : 25. Szczecinianki także w kolejnym meczu uległy mistrzyniom Polski 
MKS Selgros Lublin 24 : 36. Mecz ligowy przegrali też mężczyźni Pogoni, tym 
razem ulegając u siebie Wiśle Płock 32 : 37. Kolejny jednak mecz ligowy piłkarki 
ręczne ze Szczecina wygrały, pokonując w Jeleniej Górze zespół KPR 30 : 35, ale 
przegrały mecz piłki ręcznej o wejście do finału PP z Vistel Gdynia 19 : 26. Ju-
niorki Kusego Szczecin przegrały mecz o wejście do finału turnieju piłki ręcznej 
w Kielcach 25 : 29, a Gaz Pogoń (mężczyźni) przegrała z Azotami Puławy 25 : 49 
oraz drugi mecz ligowy w Mielcu ze Stalą 30 : 33, co było piątą przegraną w lidze. 
Na szczęście w kolejnym występie ligowym Gaz Pogoń wygrała w Legionowie 
z KPR 31 : 29. Żeński zespół Baltici pokonał w rozgrywkach ligowych w Elblągu 
Start 26 : 21, a drugi mecz tzw. superligi zakończył się także zwycięstwem ko-
biecej drużyny Pogoni 28 : 24. Męski zespół Pogoni na koniec rundy zasadniczej 
zajmował 4. miejsce w tabeli, pokonując Azoty Puławy 35 : 24 i przegrywając 
drugi mecz w Puławach z Azotami 30 : 32. Kobiety Pogoni przegrały w półfinale 
MP z MKS Lublin 25 : 32 i 34 : 38. Gaz Pogoń w walce o 5. miejsce pokonała 
MMTS Kwidzyń 25 : 31. W walce o trzecie miejsce MP Baltica wygrała w Gdyni 
z Vistalem 30 : 25 i u siebie 24 : 25. W walce o 5. miejsce MP Pogoń Gaz przegrała 
w Mielcu ze Stalą 24 : 32 i zajęła ostatecznie 6. miejsce, a Baltica, przegrywając 
ostatni mecz z Vistalem 21 : 32, zajęła 4. miejsce w MP. W czerwcu w Szczecinie 
rozegrano turniej piłki ręcznej seniorów starszych, który wygrała Pogoń Szcze-
cin, pokonując kolejno reprezentację Berlina 16 : 7, Lipska 14 : 13 i Magdeburga 
28 : 8. W Pabianicach odbyły się MP kobiet i mężczyzn +45 lat, gdzie zawodnicy 
szczecińscy zajęli 4. miejsce. Podczas ME Masters (+50 lat) w czeskiej Pradze re-
prezentacja Szczecina zajęła 5. miejsce. W Białuniu istnieje gospodarstwo agro-
turystyczne prowadzone przez byłego zawodnika Pogoni Szczecin Władysława 
Błażewicza, który zorganizował już trzeci zjazd dawnych piłkarzy ręcznych Po-
goni i Wiarusa Szczecin (60 osób). W Opolu na AMP piłkarze ręczni US wywal-
czyli złoty medal, pokonując w finale kolegów z Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego z Bydgoszczy 28 : 18 i Uniwersytetu Warszawskiego 21 : 18, a najlepszym 
zawodnikiem został Wojciech Szymaniak, zdobywca 29 bramek. Piłkarze ręczni 
z Centrum Kształcenia Sportowego zdobyli złote medale w finałach Ogólnopol-
skiej Gimnazjady w halowych grach sportowych.

Podczas obozu letniego piłkarki ręczne Baltici rozegrały towarzyski mecz 
z piłkarkami z Tczewa, wygrywając go 27 : 22. W nowej hali w Szczecinie przy 
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ul. Szafera rozegrano turniej piłki ręcznej kobiet, który wygrały Dunki, a szcze-
cinianki zajęły 5. miejsce. Męski zespół Pogoni wygrał turniej piłki ręcznej 
w Kwidzynie. W sierpniu w Dzierżoniowie odbył się Memoriał Jerzego Klem-
pela, na którym piłkarze ręczni Pogoni wypadli słabo. W rundzie jesiennej we 
wrześniu Pogoń Gaz przegrała mecz ligowy z Viva Kielce 30 : 33, ale bardzo wy-
soko oceniono ich występ, zważywszy, że Viva Kielce to mistrz Polski, a kobiety 
Baltici uległy Zagłębiu Lubin 22 : 26. W kolejnym meczu piłkarze Gaz pokonali 
Chrobrego Głogów 28 : 26, a Baltica wygrała z Samborem Tczew 26 : 20. Bardzo 
dobry mecz rozegrała Pogoń, pokonując w Lubiniu piłkarzy Zagłębia 40 : 33, 
a Baltica wygrała w Olkuszu z rywalkami 34 : 19 oraz z Piotrkowią 35 : 25. Piłka-
rze ręczni Gaz pokonali w Gdańsku Wybrzeże 32 : 24. W kolejnym meczu piłki 
ręcznej kobiet Baltica uległa w Gdyni Vistalowi 24 : 32. Gaz System Pogoń poko-
nał w Wągrowcu tamtejszą Nielbę 35 : 20. Na turnieju piłki ręcznej w Umag Polki 
przegrały z Chorwatkami 24 : 33, a w tym meczu grała szczecinianka Monika 
Stachowska. Następny mecz Polki wygrały z wicemistrzem MŚ Serbkami 27 : 25, 
a M. Stachowska zdobyła 3 bramki. W trzecim meczu Polki wygrały z Niemkami 
33 : 24 (Stachowska zdobyła 2 bramki). Zawodnicy Pogoni wygrali 2 kolejne me-
cze ligowe, pokonując we Wrocławiu Śląsk 28 : 17 i w Szczecinie Azoty Puławy 
36 : 28, a Baltica zremisowała w Jeleniej Górze z KPR 22 : 22 i w Szczecinie 
z Selgros Lublin 23 : 23 – zajmowały one w lidze 3. miejsce. W tym czasie do 
kadry narodowej powołano z Pogoni Patryka Walczaka, Krzysztofa Szczecinę 
i Wojciecha Jedziniaka. Gaz Pogoń wygrała kolejny mecz ligowy w Kwidzynie 
32 : 30, a piłkarki ręczne przegrały w Koszalinie z AZS 26 : 23. Kolejny jednak 
mecz szczecinianek zakończył się ich wygraną w Nowym Sączu, gdzie pokonały 
Olimpię 30 : 26. W PE Baltica pokonała fiński zespół HIFK 40 : 21. W Mielcu 
piłkarze Gaz doznali kolejnej porażki, przegrywając 26 : 36, a w Zabrzu zremiso-
wali z Górnikiem 35 : 35. W kolejnym meczu ligowym piłkarki Baltici przegrały 
w Elblągu jedną bramką 23 : 24. W rewanżowym meczu PE Baltica wygrała 
z Finkami 34 : 17. W II lidze grały dziewczęta z SMS CKS w Szczecinie, plasując 
się w środku tabeli ligowej. Gaz Pogoń przegrała kolejny mecz ligowy z Wisłą 
Płock 29 : 37. Przed grudniowymi ME na Węgrzech Polki pokonały w towarzy-
skim meczu Tunezyjki 30 : 11, a 4 bramki zdobyła Monika Stachowska. Na ME 
Polki przegrały z Hiszpankami 22 : 37, z Węgierkami 23 : 29, z Rosjankami 
23 : 28, z Dunkami 19 : 28, Norweżkami 24 : 26 (choć prowadziły do przerwy 
15 : 11) i odpadły z turnieju. W lidze Baltica była 6., a Gaz Pogoń przegrała z Vive 
Kielce 24 : 45 i zajęła 5. miejsce w lidze. Szczecińscy oldboje wygrali turniej 
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piłki ręcznej w Berlinie. W grudniu w 1/8 finału PP Pogoń Gaz przegrała z Wisłą 
Płock 24 : 40, a w lidze wygrała w Głogowie z Chrobrym 27 : 24.

W kadrze narodowej siatkarek z Chemika Police znalazły się: Małgorzata 
Glinka, Katarzyna Gajgał-Anioł i Anna Werblińska, które wzięły udział w me-
czach eliminacyjnych do ME: Polki przegrały z Belgią 0 : 3 i nie awansowały do 
finałów. W styczniu w Łodzi w pierwszym w tym roku meczu ligowym w eks-
traklasie Chemik wygrał z Budowlanymi 3 : 1, a potem z Muszynianką także 
3 : 1. Siatkarze Morza Szczecin w II lidze pokonali Orła Międzyrzecz 3 : 1. Za-
wodniczki Chemika Police pokonały w Bydgoszczy siatkarki Pałacu 3 : 0 oraz 
BKS Bielsko-Biała 3 : 1 i wrocławski Impel 3 : 0, a rezerwy Chemika wygrały 
z zespołem Trefla Sopot też 3 : 0. W meczu o PP Chemik pokonał Naftę Piła 3 : 0 
i awansował do finału, gdzie po raz drugi wygrał z Naftą 3 : 1.

Siatkarze Morza w II lidze zwyciężyli gorzowski GTPS 3 : 2. Siatkarki Che-
mika na turnieju we Włoszech wygrały z Imaco Volley 3 : 2. 9 marca Chemik 
pokonał siatkarki Muszynianki 3 : 0 i zdobył Puchar Polski. Siatkarze Morza 
Szczecin w II lidze przegrali w Poznaniu z AZS 1 : 3 oraz wygrali w Sulęcinie 
z Olimpią 3 : 0. Siatkarki z Polic wygrały 2 mecze ligowe z Legionovią 3 : 0 i 3 : 
1, uzyskując awans do rozgrywek play-off. Rezerwowe zawodniczki z Polic wy-
stępujące w II lidze wygrały z Wybrzeżem Rumia 3 : 2. W półfinałach play-off 
siatkarki z Polic wygrały 2 mecze z Tauronem Dąbrowa Górnicza 3 : 1, 3 : 1, 
a w walce finałowej Chemik Police dwukrotnie wygrał z Impelem Wrocław 3 : 0 
i 3 : 1, zdobywając złoty medal i tytuł Mistrzyń Polski. Rezerwy policzanek nie 
awansowały do I ligi. Agnieszka Bednarek i Ewa Kowalińska z Polic dostały 
się do kadry narodowej. W końcu maja w wielu miastach zachodniopomorskie-
go wybrzeża Bałtyku rozpoczęto turnieje siatkówki plażowej, które trwały do 
pierwszych dni września i cieszyły się wielkim zainteresowaniem zarówno gra-
jących, jak i kibiców. Grały w tych turniejach i kobiety, i mężczyźni. Siatkarze 
Morza Szczecin przegrali 2 mecze barażowe – z Karpatami Krosno 0 : 3 i SMS 
Spała 0 : 3 i nie awansowali do I ligi. W nowym sezonie od września Chemik 
nie będzie rozgrywał swoich meczów w Policach, ale w Szczecinie, w nowej hali 
przy ul. Szafera (1500 miejsc). W czerwcu decyzją PZPS Morze Szczecin zosta-
ło dokooptowane do rozgrywek siatkarskich w I lidze jako nowy klub Espadon 
Szczecin, a rezerwy jako Morze grają w II lidze. Były zawodnik Morza Szczecin 
Paweł Zagumny znalazł się (1997–1998) w kadrze trenera Antigi na MŚ w Polsce 
i wraz z zespołem narodowym zdobył złoty medal. Siatkarki Chemika Police, wy-
grywając w sierpniu z Muszynianką 3 : 1, zdobyły superpuchar Polski. Chemik 
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w Rzeszowie wygrał z Developresem 3 : 1. Nowy klub Espadon w Suwałkach 
pokonał tamtejszy zespół 3 : 2, a przegrał w Nysie ze Stalą 0 : 3 i w Ostrołęce 
z Pekpolem 1 : 3. Chemik wygrał mecz ligowy z Rumią 3 : 0 oraz mecz towarzy-
ski z tureckim Galatasaray 3 : 0. W dalszym ciągu rozgrywek ligowych Espadon 
Szczecin wygrał 2 mecze z Avią Świdnik 3 : 1 i z Cargo Rzeczyca też 3 : 1, zaj-
mując 8. miejsce w I lidze. Siatkarki Chemika wygrały kolejne 2 spotkania, po 
3 : 0 z Tauronem Dąbrowa Górnicza i z Impelem Wrocław, i cały czas były na 
pozycji lidera ekstraklasy. 12 listopada Chemik w Lidze Mistrzów pokonał azer-
ską drużynę Rabite Baku dwa razy po 3 : 0. W krajowej lidze Chemik pokonał 
Orła Elbląg 3 : 0, Budowlanych Łódź 3 : 2 i Legionowię 3 : 0, a rezerwy Chemika 
wygrały w Stargardzie z Libero 3 : 0 (II liga). W I lidze Espadon Szczecin wygrał 
z Wartą Poznań 3 : 0 i przegrał z AGH Kraków 2 : 3. W listopadzie w hali SP 35 
rozegrano turniej siatkówki na siedząco – 10 zespołów osób niepełnosprawnych, 
a Start Szczecin wywalczył srebrny medal. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów 
Chemik wygrał w Bułgarii z Agel Prostejov 3 : 0. W meczu ligowym polickie 
siatkarki pokonały 3 : 0 zawodniczki z Piły. Espadon Szczecin w I lidze przegrał 
3 kolejne mecze po 0 : 3 – w Wałbrzychu i Spale oraz 1 : 3 w Wyszkowie i zajmo-
wał 11. miejsce w I lidze. 10 grudnia w Kazaniu Chemik przegrał z Diamentem 
2 : 3 w Lidze Mistrzyń, wygrał mecz ligowy z Pałacem w Bydgoszczy 3 : 0 oraz 
z Impelem Wrocław 3 : 0 i był na czele tabeli ekstraklasy. Espadon na zakończe-
nie roku przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem 0 : 3 i zajmował w lidze 10. miejsce 
na 14 zespołów.

Na początku stycznia w Warszawie odbyły się Drużynowe Halowe MP 
dziewcząt (16 lat) w tenisie, podczas których reprezentacja woj. zachodniopomor-
skiego zajęła 2. miejsce – Iza Nikolenko i Daria Kuczer – za reprezentacją Za-
brza. Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg dotarli do ćwierćfinałów turnieju 
Australia Open w Sydney. M. Matkowski i Czeszka Květa Peschke wygrali 3 gry 
mieszane, ale odpadli w 1/4 finału w Melbourne. W Szczecinie, w hali Szcze-
cińskiego Centrum Tenisowego, rozegrano turniej Magnolia Cup 2014, podczas 
którego 16-letnia D. Kuczer z partnerką z Łodzi zajęły 4. miejsce. W Złotoryi 
w turnieju 12-latków Kacper Stochal wywalczył srebrny medal w singlu oraz 
złoty w deblu z kolegą z Warszawy. Szczecinianki Klaudia Adamczak i Natalia 
Pauga sięgnęły po srebrny medal w deblu, a K. Adamczak w grze singlowej była 
3. W końcu stycznia Polska wygrała z Rosją 3 : 2 w Pucharze Davisa, a M .Mat-
kowski i M. Fyrstenberg zwyciężyli w grze deblowej. W lutym szczecinianin 
Tomasz Bednarek oraz Czech Lukáš Dlouhý w grze deblowej w Dubaju pokonali 
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Serba Novaka Djokovica i Hiszpana Carlosa Gómeza 2 : 1, potem wygrali z parą 
włoską 2 : 0, awansując do półfinału, który przegrali z duetem hinduskim. W tym 
turnieju M. Matkowski i M. Fyrstenberg przegrali w I rundzie z parą włoską  
1 : 2. Także w lutym Matkowski i Fyrstenberg przegrali w I rundzie turnieju 
na Florydzie (USA). W końcu lutego Polska przegrała w Pucharze Davisa mecz 
z Chorwacją 1 : 3. T. Bednarek i Czech L. Dlouhý wygrali grę deblową na turnieju 
tenisowym w Casablance. M. Matkowski i M. Fyrstenberg w Bukareszcie prze-
grali finałową grę deblową 0 : 2 z Holendrem i Rumunem. T. Bednarek i Chorwat 
M. Dragovic przegrali debla 0 : 2 na turnieju tenisowym w Monachium z parą 
australijską. W kwietniu M. Matkowski i M. Fyrstenberg odpadli w ćwierćfi-
nale turnieju tenisowego w Madrycie, przegrywając 0 : 2 z braćmi Bryanami 
z USA. W maju T. Bednarek i Czech L. Dlouhý przegrali grę deblową na turnieju 
tenisowym w Düsseldorfie z Rosjaninem i Czechem już w I rundzie i odpadli 
z turnieju. W maju na szczecińskich kortach Promasters odbył się turniej teni-
sowy dzieci (ponad 100 uczestników) w czterech kategoriach wiekowych – 7, 8, 
9 i 10 lat, aby promować tenis i zachęcać młodzież do jego uprawiania. 27 maja 
Matkowski i Fyrstenberg przegrali w I rundzie turnieju tenisowego Rolanda Gar-
rosa w Paryżu 0 : 2 z Rumunem i Chorwatem. 3 czerwca w Szczecinie 14-letnia 
Anna Kuberowa (Białoruś) wygrała turniej dziewcząt. Parę dni później odbył się 
w Szczecinie turniej tenisowy 14-latków, Tenis Europe, w którym zwyciężyli: 
w singlu Mateusz Skutella (Inowrocław), w deblu Czesi, w singlu dziewcząt 
Białorusinka A. Kuberowa. W połowie czerwca M. Matkowski i Anglik Colin 
Fleming przegrali 0 : 2 w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Londynie z Ser-
bem i Kanadyjczykiem. Podczas turnieju tenisowego Wimbledon w Londynie 
M. Matkowski i Kolumbijczyk J. Sebastian Cabal wygrali w I rundzie gry de-
blowej z Brazylijczykiem i Hindusem 3 : 0, ale w następnej odpadli. Natomiast 
T. Bednarek i Francuz Benoît Paire przegrali w I rundzie gry deblowej 2 : 3 z Ro-
sjaninem i Ukraińcem. Parę dni później T. Bednarek i Fin Hanni Kontien wygrali 
pierwszy mecz na turnieju tenisowym w Szwecji, ale odpadli w meczu następ-
nym. Na kolejnym turnieju, w Londynie, T. Bednarek przegrał I rundę w grze sin-
glowej – odpadł także w grze miksta, grając z Amerykanką. W lipcu Międzyna-
rodowa Federacja Tenisa sklasyfikowała polski debel Matkowski – Fyrstenberg 
na 20. miejscu na świecie (Matkowski indywidualnie jest 34.), a debel Bednarek 
– Czech na 82. M. Matkowski i M. Fyrstenberg odpadli w II rundzie turnieju 
tenisowego w Hamburgu, przegrywając z parą hiszpańską 0 : 2. Weronika Doma-
gała z Radomia i Rafał Teurer ze Szczecina wygrali turniej miksta w Gliwicach, 
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traktowany jako MP Młodzików w deblu, R. Teurer (Szczecin) i Piotr Barański 
z Zielonej Góry zdobyli srebrny medal. W sierpniu M. Matkowski i Szwed Robert 
Lindstedt odpadli w I rundzie debla na turnieju tenisowym w Toronto (Kana-
da). Podobnie było na turnieju w Cincinnati (USA). M. Matkowski i M. Fyrsten-
berg wygrali w I rundzie gier deblowych w US Open, ale odpadli w II rundzie. 
Natomiast M. Matkowski i Kweta Pechke w mikście doszli aż do ćwierćfinału. 
We wrześniu przeprowadzono w Szczecinie 22. edycję Pekao Orlen, gdzie singla 
wygrał Niemiec Dustin Brown. Zwyciężył on także w grze deblowej ze swoim ro-
dakiem Janem Struffem, pokonując w finale Tomasza Bednarka i Słowaka Igora 
Zalanaya. We wrześniu kortowi centralnemu w Szczecinie nadano imię Bohdana 
Tomaszewskiego, który po wojnie odnalazł tu stary poniemiecki kort. We wrze-
śniu w Szczecinie rozegrano kolejny turniej tenisowy, Kids Open 2014 (dla mło-
dzieży), aby popularyzować tenis. Uczestniczyło w nim ponad 100 tenisistów, 
a najlepszymi okazali się: Maria Szymańska, Daria Kuczer, Antonina Halińska, 
Marta Dyba, Roksana Łukasik, Iza Nikolenko, Mikołaj Jański, Kuba Korzeniow-
ski. Kolejny szczeciński turniej tenisowy dla młodzieży – Akademii Tenisowej 
– zakończył się zwycięstwem zawodniczek Promasrers Szczecin: Darii Kuczer, 
Marty Dyby, Klaudii Wybudowskiej, Olgi Gołaś i Julii Czarneckiej. M. Matkow-
ski i M. Fyrsenberg wygrali turniej tenisowy w Metz (Francja). M. Matkowski 
i Hindus Leander Paes pokonali Brytyjczyka i Australijczyka 2 : 1 na turnieju 
w Kuala Lumpur. Ta sama para wygrała dwie gry na turnieju tenisowym ATP 
Tour w Paryżu. Nowi partnerzy Matkowskiego w końcu sezonu zastępowali kon-
tuzjowanego Fyrstenberga.

Tenis stołowy (zawodniczy) istniał w kilku klubach w okręgu, takich jak 
np.: Stal Szczecin, Champion Police, Chrobry Międzyzdroje. Były to kluby II lub 
III ligi. Poza tym istniało kilkanaście sekcji rekreacyjnych, gdzie grano raczej 
dla przyjemności. Organizowano też wiele turniejów ping-ponga dla dorosłych, 
ale przede wszystkim dla młodzieży w szkołach, domach kultury i świetlicach 
osiedlowych i wiejskich, przede wszystkim w okresach wczesnej wiosny, jesieni 
i zimy.

W końcu grudnia 2013 roku BKS Olimp obchodził swoje 10-lecie. W stycz-
niu 2014 roku zorganizowano kursy szkoleniowe dla bokserskiej młodzieży 
w Szczecinie i w Cetniewie. W lutym zorganizowano Galę Boksu w Sianowie 
z udziałem zawodników z 14 klubów. Najlepiej zaprezentowali się: Adam He-
bda, Damian i Sebastian Kargulowie, Aleksander Zimny, Grzegorz Nawrot, 
Mateusz Śnieg, Dominik Kuciapa. Był też mecz kobiet Polska–Niemcy, a swoje 
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walki wygrała np. Mirela Balcerzak (Spartakus). Jeszcze w styczniu doszło do 
fuzji dwóch klubów – Sztromu i Skorpiona – i powstał nowy – BKS Skorpion. 
W lutym w Nowej Dębie odbył się turniej bokserski GPx PZB, na którym złote 
medale zdobyli: Maciej Jóźwik (Skorpion; 52 kg), Arkadiusz Szwedowicz (Skor-
pion; 75 kg), i Łukasz Stanioch (81 kg). W marcu w Kaliszu przeprowadzono MP 
z udziałem bokserów z osiemdziesięciu dwóch klubów w Polsce. Srebrny medal 
wywalczył Arkadiusz Szwedowicz (75 kg), jego walka z Tomaszem Jabłońskim 
została uznana za najlepszą. Srebrne medale zdobyli także Maciej Jóźwik (52 kg) 
i Bartosz Rosół (56 kg), a za najlepszy klub z zachodniopomorskiego uznano 
Skorpiona Szczecin. Także w marcu w Grudziądzu odbyły się MP kobiet w bok-
sie. Za najlepszy klub uznano Skorpiona Szczecin. Złote medale wywalczyły tam: 
Sandra Brodecka (48 kg), Natalia Holińska (69 kg) i Sylwia Kusiak (81 kg), a me-
dal srebrny przypadł Hannie Soleckiej. Na początku kwietnia w Szczecinie roze-
grano Puchar Ziem Nadbałtyckich. Zespołowo wygrali bokserzy Olimpu Szcze-
cin, a złote medale wywalczyli: Wiktoria Błaszczyk, Paweł Zagórski, Konrad 
Ciechanowicz, Sebastian Wiktorzak, Grzegorz Orzechowski (wszyscy z Olimpu), 
Natalia Antczak, Michał Piaseczny, Szymon Gleba, Adam Pluszkowski, Patryk 
Jarosz, Karol Kowal, Filip Foryś, Dawid Seńko i Tomasz Wójcik (wszyscy ze 
Skorpiona). W Szczecinie utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego w boksie. 
W marcu w Warszawie odbył się turniej bokserski im. Papy Sztama, z udziałem 
zawodników z dwudziestu trzech krajów, na którym brązowy medal wywalczył 
Arkadiusz Szwedowicz (75 kg), a srebrny Jordan Kuliński (81 kg) z Włocławka 
jako zawodnik Skorpiona. Na MŚJ w Sofii Elżbieta Wójcik z Róży Karlino zdo-
była złoty medal jako reprezentantka woj. zachodniopomorskiego. W Grudzią-
dzu odbyły się MPJ dziewcząt w boksie, z udziałem bokserów z trzydziestu jeden 
klubów w Polsce. Elżbieta Wójcik zdobyła tam złoty medal, a Mirela Balcerzak 
medal brązowy (75 kg). Także w maju w Nowej Dębie przeprowadzono MPJ, 
na których Sebastian Wiktorzak zdobył złoty medal, Tomasz Wójcik – srebrny, 
a Dawid Seńko – medal brązowy. W maju w hali SDS odbyły się wojewódzkie 
eliminacje do OOM, a prawo startu w finałach wywalczyli: Adam Pluskowski, 
Patryk Śnieg, Damian Rybarczyk, Filip Foryś, Łukasz Chodor, Paweł Zagórski. 
Na ME kobiet w Bukareszcie niesłusznie zostały uznane za pokonane zawod-
niczki szczecińskie Sandra Brodacka i Natalia Holińska. W czerwcu finał Pucha-
ru Ziem Nadbałtyckich zespołowo wygrał Skorpion Szczecin, a za najlepszych 
bokserów uznano Adama Pluskowskiego, Szymona Glebę, Patryka Jarosza, 
Karola Kowala i Dawida Seńko ze Skorpiona oraz Pawła Froma ze Spartakusa. 
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W końcu lipca na MEJ do włoskiego Asyżu pojechały Patrycja Kawiak i Mire-
la Balcerzak, a na Mistrzostwa Unii Europejskiej do Bułgarii wysłano Macieja 
Jóźwika i Arkadiusza Szwedowicza, którzy jednak tam nie odnieśli spodziewa-
nych sukcesów. W sierpniu szczecinianin Tomasz Król w wieku 28 lat przeszedł 
na zawodowstwo. W połowie sierpnia na Gali Boksu w Międzyzdrojach Tomasz 
Król, Sebastian Wiktorzak wygrali swoje walki. W Grudziądzu zorganizowano 
wielki turniej bokserski, na którym swoje walki wygrali szczecinianie: Filip Fo-
ryś, Adam Pluskowski, Karol Kowal i Grzegorz Orzechowski. W Sokółce odbyły 
się Młodzieżowych MP w boksie, na których złoty medal wywalczyli Arkadiusz 
Szwedowicz i Maciej Jóźwik, srebrny Łukasz Stanioch oraz brązowy Tomasz Ro-
sół, Denis Grzesiak i Szymon Pędzik. Zespołowo zwyciężył Skorpion Szczecin 
i woj. zachodniopomorskie. Podczas Młodzieżowych MP Karol Kowal zdobył 
złoty medal. Na MEJ w Zagrzebiu Sebastian Wiktorzak przegrał pierwszą walkę 
z bardzo silnym Rosjaninem. W listopadzie w Rosji nad Morzem Czarnym od-
były się ME kadetów w boksie, gdzie Filip Foryś wygrał pierwszą walkę, a drugą 
niejednomyślnie przegrał, podobnie jak Karol Kowal – po bardzo wyrównanym 
pojedynku. W Gryficach rozegrano mecz bokserski Polska – Ukraina seniorów, 
juniorów i kobiet, który wygrali Polacy 10 : 6, a najlepszymi zawodnikami w ze-
spole polskim byli: Łukasz Stanioch, Sylwia Maksym, Hanna Solecka i Tomasz 
Rosół. Także w listopadzie w Grudziądzu odbył się PP w boksie kobiet, a najlep-
szymi zawodniczkami turnieju były Wiktoria Sadej i Mirela Balcerzak. Puchar 
Polski kadetów rozegrano w Łomży, gdzie swoje walki wygrali Adam Pluskow-
ski i Szymon Gleba (złote medale), a srebrny zdobył Karol Kaczmarkiewicz. Pu-
char Polski juniorów odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie złoty 
medal wywalczył Eryk Giermak, a srebrne Dawid Maciejewski i Dawid Seńko. 
W grudniu w Niemczech szczecinianin Paweł Głażewski wygrał walkę zawo-
dową z Niemcem Jurgenem Brachmenem w I rundzie. BKS Skorpion Szczecin 
to drużynowy MP w seniorach i młodzieżowcach. W połowie grudnia w Szcze-
cinie zorganizowano Bokserski Turniej Skorpiona, a najlepszymi zawodnikami 
tego turnieju byli: Arkadiusz Szwedowicz, Maciej Jóźwik, Filip Foryś, Sebastian 
Wiktorzak i Anna Sobecka.

Podczas marcowych MP w judo w Luboniu k. Poznania szczecinianin Ma-
rek Lisowski w wadze do 81 kg wywalczył srebrny medal. W kwietniu w Rze-
szowie odbyły się Młodzieżowe MP, podczas których Joanna Tytoniuk (70 kg) 
zdobyła także srebrny medal. W maju w Suchym Lesie k. Poznania rozegrano 
PP, na którym J. Tytoniuk wywalczyła srebrny medal, a Marek Lisowski medal 
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brązowy. Inny szczecinianin, Michał Emche, był 9. W czerwcu na PŚ w Hiszpanii 
M. Lisowski zajął w swojej wadze 6. miejsce. Także w czerwcu w Niemczech na 
turnieju judo zespół UKS 47 ze Szczecina zajął drużynowo 2. lokatę, zdoby-
wając srebrne medale, z Erykiem Majchrowskim, Tomaszem Niziołem i Temidą 
Puzioł, a na podobnym turnieju w Gorzowie 1. był Maciej Łopato, 2. miejsce 
zajął Olaf Krupiński, a 3. Alan Haglant. W Elblągu odbyły się eliminacje do 
OOM, na których 1. miejsca wywalczyli Paulina Wilk i Łukasz Pruffer. Kacper 
Kuczyński był 3., a Bogdan Krajewski 4. Podczas zawodów judo w Madrycie, 
traktowanych jako eliminacje do IO, M. Lisowski zakończył turniej po I rundzie 
z powodu choroby. Na turnieju judo w Nowej Soli (400 zawodników z siedmiu 
państw) Kinga Ptak wywalczyła złoty medal, Adam Krupiński medal srebrny, 
a Jakub Białas – brązowy. Na początku września w Niemczech zorganizowano 
Niemiecko-Polski Festiwal Sportów Walki, na którym złote medale w judo zdo-
byli Adam Krupiński i Olaf Krupiński oraz Maciej Łopato, a Eryk Majchrowski 
i Tymoteusz Świetlik medale srebrne. W Sobótce odbyły się otwarte MP w Judo 
Masters (starsi wiekiem). Uczestniczyli w nich judocy z pięciu krajów. Złoty me-
dal wywalczył na nich Paweł Olszewski, srebrny Marcin Fijałkowski i Krzysztof 
Zielonka – dawni judocy szczecińscy. W październiku w Szubinie odbył się mię-
dzywojewódzki turniej judo młodzików. Szczecińscy judocy – Adam Krupiński 
i Jan Isad – z UKS SP 20 i UKS SP 47 wywalczyli 2 brązowe medale. W Luboniu 
k. Poznania zorganizowano Memoriał Jigoro Kano w judo (ponad 700 judoków), 
na którym zawodnik UKS SP 47 ze Szczecina Michał Michałkiewicz sięgnął po 
srebrny medal, a Jakub Białas po medal brązowy. Prócz tego Damazy Szczot 
zajął wysokie, 5. miejsce. W Niemczech na turnieju judo z udziałem zawodników 
z czterdziestu klubów Adam Krupiński i Marcin Łopato zdobyli złote medale, 
Barbara Suromietnikowa, Olaf Krupiński i Roman Kostyriew wywalczyli meda-
le srebrne, a Grzegorz Nizioł, Ostap Fijałkowski, Witold Fijałkowski, Franciszek 
Bigasiewicz i Mateusz Kowalewski medale brązowe. W listopadzie w Gdyni zor-
ganizowano turniej judo Baltic Cup 2014, z udziałem 650 zawodników z sześciu 
krajów, na którym Jan Isad i Kacper Łukasik zdobyli srebrne medale, a Kinga 
Ptak i Adam Krupiński medale brązowe. 8 grudnia w Berlinie odbył się turniej 
judo z udziałem zawodników z dwunastu państw, na którym szczecinianie wy-
walczyli 4 medale: Paweł Olszewski złoty i brązowy oraz Witold Fijałkowski 
złoty i srebrny.

Na początku roku w Rumuni zorganizowano turniej karate młodych talen-
tów (600 zawodników z jedenastu krajów), na którym Paweł Bombolewski ze 
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Szczecina zdobył srebrny medal. Także w styczniu w Pradze czeskiej odbył się 
turniej karate WUKF (200 zawodników z pięciu krajów), na którym Bushikan 
Szczecin wywalczył 5 medali: złote Weronika Miadiełko, Wiktoria Kamińska 
i Maciej Waryński oraz brązowe Weronika Czarnecka i Maciej Słowik, a 4. miej-
sce na tym turnieju zajął Radosław Miadiełko. 24 lutego w Barlinku przeprowa-
dzono turniej karate z udziałem karateków z trzynastu państw, gdzie zespołowo 
Bodaikan Szczecin zajął 4. miejsce, zdobywając 5 złotych medali, 6 srebrnych 
i 15 brązowych. Złote medale wywalczyli tam: Piotr Szumiło (2), Wojciech Po-
rzycki, Oliwia Ostrowska i Patrycja Szelągiewicz. Podczas MP w jiu-jitsu w Lu-
boniu (1000 zawodników) seniorzy szczecińskiego klubu Berserkers Team zwy-
ciężyli drużynowo. Indywidualnie złote medale wywalczyli: Piotr Bagiński, Piotr 
Podstawczuk, Tomasz Michałowski, Paweł Nędzi, Piotr Rutkowski, Paweł Maka-
rewicz, Łukasz Matułajtis, Cyprian Terlecki, Wojciech Olszewski, Robert Wrze-
siński i Robert Zyffert. Zdobyto tam też medale srebrne i brązowe. 5 marca 
w Stargardzie Szczecińskim odbyła się Gala Walk, gdzie Michał „Sztanga” Fijał-
ka pokonał w walce MMA Ukraińca Alexa Boyke, Ireneusz Ziółkowski zremiso-
wał z Mateuszem Strzelczykiem z Częstochowy. W połowie marca w Belgii od-
był się turniej karate (250 zawodników z dziesięciu krajów), a złote medale dla 
Szczecina zdobyli: Paweł Bombolewski w kumite (walka) oraz szczecińska dru-
żyna, w składzie P. Bombolewski, Massimo Reale, i Iwo Licznerski w kumite, 
a indywidualnie medale brązowe zdobyli Radosław Miadełko (11 lat) oraz Massi-
mo Reale w seniorach. 23 marca szczeciński „gladiator” Michał Materla wygrał 
walkę MMA (wszystko dozwolone) z Amerykaninem Jaya Silve. Podczas marco-
wych MP w karate WKF (32 kluby) rozegranych w Karpaczu Szymon Grzywacz 
wywalczył 2 złote medale. Zespołowo zwyciężyli karatecy szczecińskiego Boda-
ikanu, zdobywając 11 medali (4 złote, 5 srebrne i 2 brązowe). W Toruniu odbyły 
się MP kadetów w kick-boxingu, gdzie Sebastian Szumiło zdobył srebrny medal 
(57 kg) i uzyskał powołanie do kadry narodowej, a Eryk Oracz – medal brązowy. 
Trenerem kick-boxingu jest absolwent gorzowskiej AWF Artur Cholewa. 
W kwietniu w Rumi rozegrano międzynarodowy turniej karate WKF Pomerania 
Cup (400 zawodników z trzydziestu klubów), gdzie zwycięstwo zespołowe od-
niósł Bodaikan Szczecin, zdobywając 20 złotych medali, 12 srebrnych i 16 brązo-
wych. Najlepszymi zawodnikami tego turnieju byli: Szymon Grzywacz, Piotr 
Szumiło, Justyna Paczkowska, Radomir Markunowicz, Adam Steczuk, Wojciech 
Porzycki, Kamil Ziętek, Grzegorz Łacek, Ewa Kutnik, Patrycja Szelągiewicz, 
Hubert Muśnicki i Szymon Zientarski. Także w Rumi w połowie kwietnia odbyły 
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się MP młodzików (12–13 lat), gdzie drużynowo zwyciężyli młodzi karatecy Bo-
daikanu Szczecin, a złote medale za swe występy otrzymali: Michał Majsztuto-
wicz, Marcel Okonowski, Julia Długosz, Dominika Zwiech. Były też srebrne 
i brązowe medale. W Warszawie rozegrano MP w karate z udziałem karateków 
z szesnastu klubów. Szczeciński Bodaikan wywalczył tam 15 medali (8 złotych, 
4 srebrne, 3 brązowe). Złotymi medalistami zostali: Wiktoria Kamińska, Dawid 
Błaszczak, Paweł Juraszek, Radosław Miadełko, Ola Cedro, Maciej Słowik, Ma-
ciej Wawryński i Igor Minkowski. Podczas majowych AMP w karate w Poznaniu 
zawodniczki Uniwersytetu Szczecińskiego: Patrycja Rycerz, Beremika Prządka, 
Justyna Paczkowska i Anna Magda zdobyły 4 złote medale, srebrne zdobyli: Ewa 
Malinowska, Piotr Szumiło, Alina Biernacka, Bartosz Czerwiński. Zdobyto też 
medale brązowe. W Pyrzycach odbył się pokazowy turniej karate z udziałem 
311 zawodników, a zespołowo wygrali go karatecy Bodaikanu, zdobywając 
20 złotych medali, 15 srebrnych i 22 brązowe. Najlepszymi zawodnikami okazali 
się Adam Steczuk (4 złote medale) i Justyna Paczkowska (3 złote). W Londynie 
przeprowadzono europejski turniej karate, na którym Weronika Miadełko, Paweł 
Juraszek, Lukas Bouhaye, Massimo Reale i Paweł Bombolewski sięgnęli po złote 
medale. W Gorzowie Wlkp. zorganizowano turniej w brazylijskim jiu-jitsu 
(250 zawodników z trzydziestu ośmiu klubów). Zespołowo zwyciężył KS Koch 
Team Szczecin, zajmując 41 pierwszych miejsc, a za najlepszego zawodnika 
uznano Barbarę Syromiatnikową. Podobny turniej juniorów jiu-jitsu odbył się 
w Szczecinie (200 zawodników), a za najlepszego uznano Eryka Szychowskiego 
(11 lat) ze Świecia. W końcu maja w Nowym Yorku odbyły się MŚJ w brazylijskim 
jiu-jitsu. Zespołowo zwyciężyli zawodnicy szczecińscy: Maciej Linke (3 złote 
medale). Mariusz Linke (2 złote), Marcin Janowski i Alicja Rybak (po 1 złotym 
medalu). W Szczecinie rozegrano młodzieżowy turniej karate (ponad 100 zawod-
ników), a zespołowo zwyciężyli młodzi karatecy szczecińscy. W końcu maja 
w węgierskim Szeged przeprowadzono zawody PŚ w kick-boxingu. Reprezenta-
cja woj. zachodniopomorskiego wywalczyła tam 21 medali, a najlepszymi za-
wodnikami byli: Kacper Narloch, Olivia Gorgol, Anna Witek (medale złote), 
Krystian Biś, Malwina Strzelecka, Przemysław Miśków, Olivia Gorgol i Jakub 
Kunze (medale srebrne). Zdobyto też medale brązowe. W pierwszych dniach 
czerwca w szwedzkim Lund odbyły się ME w jiu-jitsu, gdzie reprezentacja Polski 
zajęła 2. miejsce. Indywidualnie Aleksander Koch ze Szczecin wywalczył złoty 
medal w wadze do 66 kg (juniorów). Podczas turnieju karate w Berlinie 1. miej-
sce zajęli Paweł Juraszek i Radosław Miadełko (obaj w kata-pokazy), a srebrny 
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medal w kumite (walka) wywalczył Igor Minkowski. W Poznaniu na ME w kara-
te FSKA (260 zawodników) drużynowo zwyciężyli karatecy Bodaikanu Szcze-
cin, zdobywając 29 medali, w tym 15 złotych, a za najlepszego karatekę turnieju 
uznano Adama Steczuka (4 złote medale). W połowie czerwca w Warce odbył się 
PP w karate WKF, gdzie zwyciężyli karatecy Kamikadze Szczecin, zdobywając 
13 medali (3 + 5 + 5), a za najlepszych zawodników uznano Amelię Gackowską, 
Łukasza Sulimę i Kornelię Ząbek. Podczas Szczecińskiej Spartakiady Miejskiej 
Juniorów w Karate złote medale zdobyli: Maria Zboralska, Damian Zalewski, 
Barbara Myck, Patryk Święcicki, Olga Żmieńczuk, Łukasz Koślawiak, Zuzanna 
Matwiejczuk, Marcel Bujakowski, Paweł Kulikowski, Karolina Zwiech, Kajetan 
Kierzkowski i Dominka Zwiech. W Suszu rozegrano MP w kick-boxingu i ta-
ekwondo. Szczecinianie zdobyli tam 13 medali, w tym 6 złotych. Za najlepszych 
uczestników mistrzostw uznano: Mateusza Dwornika, Nikolę Postrożną, Seba-
stiana Komakowskiego, Patryka Michałowskiego, Krzysztofa Świstonia i Grze-
gorza Puzonia. W czerwcu w Weronie (Włochy) odbyły się ME w karate WUKF, 
gdzie szczecińscy karatecy wywalczyli 6 złotych medali, 2 srebrne i 5 brązo-
wych. Mistrzami Europy zostali: Paweł Bombolewski, Massimo Reale (po 2 zło-
te medale, indywidualnie i w drużynie), srebrne Wiktoria Kamińska i Łukasz 
Sulima oraz brązowe: Weronika Miadełko, Jakub Borecki, Korneliusz Janeczek, 
Paweł Bombolewski i Massimo Reale. W lipcu w Szczecinie odbył się Młodzie-
żowy Puchar Lata w karate, w którym uczestniczyło ponad 200 młodych karate-
ków ze Szczecina i innych miast polskich. W Tczewie zorganizowano turniej 
karate Grand Px (400 zawodników z dziesięciu państw), a zespołowo zwyciężył 
Bodaikan Szczecin, zdobywając 19 złotych medali, 14 srebrnych i 18 brązowych. 
Także w lipcu w Berlinie odbył się Międzynarodowy Turniej Karate Shotokan 
Ippon Cup 2014 z udziałem karateków z ośmiu krajów (różne kategorie wiekowe). 
Złoty medal zdobył Radosław Miadełko, a brązowy Paweł Bombolewski. W koń-
cu września w Szczecinie przeprowadzono Szczecińską Galę Sportów Walki, na 
której szczecinianin Karol Bedorf pokonał Brytyjczyka Rollesa Gracię, a Michał 
Materla w I rundzie przez TKO wygrał z Brytyjczykiem Jorge Luisem Bezawe-
rem. Maciej Jewtuczenko w III rundzie też przez TKO zwyciężył Serba Vaso 
Bakocewica, Rafał Maks w I rundzie wygrał z Brytyjczykiem Danielem Acacio, 
a Marcin Parcheta (boks tajski) zwyciężył Rafała Jackiewicza. W październiku 
w niemieckim Brake odbył się międzynarodowy turniej karate WUKF (200 za-
wodników z pięciu państw), który zespołowo wygrali karatecy szczecińskiego 
Bushikanu, zdobywając złote medale przez Pawła Juraszką, Weronikę Miadełko 
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w kata, Wiktorię Kamińską w kumite, srebrne przez Kamilę Matuszek i Radosła-
wa Miadełko w kata (pokazy) oraz Pawła Bombolewskiego w kumite (walki).

14 października w Świnoujściu odbył się też rognarok – walki wolne 
(wszystko dozwolone), gdzie najlepszym zawodnikiem w kraju okazał się szcze-
cinianin Piotr Podstawczuk. W połowie października w Stargardzie Szczeciń-
skim odbyły się MP w karate shotokan (300 zawodników z trzydziestu pięciu 
klubów), w których drużynowo zwyciężyli karatecy Bodaikanu Szczecin, zdo-
bywając 5 złotych medali, 6 srebrnych i 8 brązowych. Złote medale wywalczyli: 
Piotr Szumiło, Adam Steczuk, Wojciech Porzycki, Patryk Jakubczyk, Michał Ły-
dziński oraz drużyny juniorów i seniorów. Pod koniec października w Szczecinie 
przeprowadzono MŚJ w karate WUKF (1300 zawodników z trzydziestu sześciu 
państw – rozdano 150 pucharów i 1200 medali). Ze szczecińskich zawodników 
medale wywalczyli: złote Maciej Boguszewski, Wojciech Porzycki i Magdalena 
Kogut (wszyscy po dwa), Wiktoria Kamińska, Daria Wilk, Julia Długosz w kata, 
a w kumite – drużyna Bodaikanu – M. Kogut, Ewa Kutnik, Natalia Kozłowska 
oraz drużyna chłopców – Maciej Boguszewski, Marcin Krykowski i Jonatan Ku-
jawa. Organizatorem mistrzostw był klub Bushikan Szczecin oraz Paweł Bom-
bolewski, a miasto przeznaczyło na ten cel 400 tys. zł. W końcu października 
w Stargardzie Szczecińskim odbyły się MP w karate shotokan (260 zawodników 
z trzydziestu pięciu klubów). Szczecińscy karatecy wywalczyli 5 złotych medali, 
6 srebrnych i 8 brązowych. Złote medale zdobyli Piotr Szumiło, Adam Steczuk 
– drużyna juniorów w kumite, Wojciech Porzycki i Patryk Jakubczyk i Michał 
Łydziński, drużyna seniorów – Piotr Szumiło, Szymon Grzywacz i Tadeusz Ko-
towski.

Jeszcze w październiku w Szczecinie zorganizowano MŚ dzieci (36 państw), 
gdzie Wiktoria Kamińska wywalczyła złoty medal. W Legnicy odbyły się MPJ 
młodszych – finały OOM i MP do 21 lat (370 zawodników). Podopieczni trenera 
Piotra Juszczaka wywalczyli 6 złotych medali, 2 srebrne i 5 brązowych. Medale 
złote za swoje walki otrzymali: Natalia Kwaśniak, Adam Steczuk, Patryk Ja-
kubczyk, Maciej Boguszewski, drużyna juniorów w kata oraz drużyna do 21 lat 
w kumite, a zespołowo zwyciężyli karatecy Bodaikanu. Na początku listopada we 
Włoszech przeprowadzono MŚ w kick-boxingu (3 tys. zawodników z czterdziestu 
państw), gdzie złote medale zdobyli Grzegorz Puzoń i Marcin Żak. Puzoń (84 kg) 
– 2 złote w light contact oraz w walkach według nowych reguł UFR, a Żak w wal-
kach (do 79 kg) złoty i brązowy w walkach do 78 kg UFR. 23 listopada Kacper 
Narloch (57 kg) wywalczył złoty medal na ME w kick-boxingu w formule kick 
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light. W końcu listopada w hali SDS zorganizowano zawody w stójce uderzenio-
wej karate (150 zawodników) w różnych stylach. Zwyciężyli w poszczególnych 
stylach: Nikola Postrożna, Marcin Żak, Grzegorz Puzoń Paweł Stasiński, Patryk 
Michałowski, Kamil Szłapka, Sebastian Szumiło, Magdalena Rakowska, Eryk 
Oracz, Filip Culepa, Adam Piestyński i Patryk Krówczyński. 8 grudnia w Berli-
nie odbył się Turniej Gwiazdkowy w karate shotokan. Zespołowo zwyciężyli ka-
ratecy Bushikanu Szczecin, zdobywając 3 złote medale – Jakub Opłotny, Paweł 
Juraszek i Weronika Miadełko, 1 srebrny – Maciej Weryński i 1 medal brązowy 
– Radosław Miadełko. W końcu grudnia w Szczecinie przeprowadzono turniej 
karate dzieci (od 2 do 17 lat), w którym uczestniczyli karatecy z siedmiu klubów 
polskich. Zwyciężyli karatecy ze Szczecińskiego Centrum Karate Kontaktowego 
przed Bushikanem Szczecin i Fanakosi-Do Szczecin.

Zapasy w woj. zachodniopomorskim uprawiane są w trzech ośrodkach: Bia-
łogardzie, Pyrzycach i Stargardzie Szczecin.

W marcu Marta Pihan-Kulesza wygrała PŚ w Cottbus (Niemcy) w gimna-
styce sportowej, a jej mąż Roman Kulesza zajął ogólnie 13. miejsce w wielobo-
ju. Parę dni później wygrali oboje w Krakowie zawody kwalifikacyjne do ME 
w Bułgarii w gimnastyce sportowej. W kwietniu w Szczecinie rozegrano Mię-
dzynarodowy Turniej Wiosny w gimnastyce artystycznej, będący jednocześnie 
Memoriałem Anny Kłos-Sulimy. Najlepszą zawodniczką w kategorii do 20 lat 
została Marta Nowicka ze Szczecina. W maju polscy gimnastycy sportowi zajęli 
22. miejsce w klasyfikacji zespołowej na ME w Sofii, a Roman Kulesza star-
tował w zawodach już jako zawodnik Kusego Szczecin. Na początku czerwca 
w Szczecinie rozegrano Memoriał Stefani i Antoniego Kołakowskich w gimna-
styce sportowej (70 zawodników z pięciu państw). W wieloboju zarówno Marta, 
jak i Roman Kuleszowie zajęli 1. miejsca. Gimnastycy sportowi Kusego na MP 
młodzików w gimnastyce sportowej zdobyli 20 medali, zajmując w punktacji 
zespołowej zarówno dziewcząt, jak i chłopców 1. miejsca. Indywidualnie najlep-
szymi okazali się Julia Kulbacka i Aleksander Czarnecki. W czerwcu w finałach 
OOM w gimnastyce sportowej w kl. II najlepszą zawodniczką ze Szczecina była 
Kinga Rosińska, 7. w wieloboju, 1. w ćwiczeniach na równoważni, 3. w sko-
ku, a Otylia Szymańska, Kinga Różańska i Natalia Bukowska znalazły się też 
w pierwszej dziesiątce. W Szczecinie została przebudowana hala sportowa przy 
ul. Małopolskiej dla potrzeb gimnastyki i utworzono Centrum Gimnastyki Spor-
towej. Pod koniec lata w Szczecinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa UKS w gim-
nastyce artystycznej, w których uczestniczyło 126 gimnastyczek z szesnastu 
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klubów w pięciu kategoriach wiekowych. Ze szczecinianek w juniorkach w wie-
loboju 2. miejsce zajęła Małgorzata Romaniuk, a Julia Kondziołka była 3., dru-
gie zawody J. Kondziołka wygrała. W młodziczkach Hanna Majewska zajęła 2. 
miejsce w wieloboju i 1. w finałach indywidualnych. W październiku w Chinach 
na MŚ w gimnastyce sportowej uczestniczyła Marta Pihan-Kulesza, która za-
jęła 13. miejsce w eliminacjach i nie awansowała do finału (w finale było tylko 
12 zawodniczek). W zawodach drużynowych Polki zajęły 17. lokatę, co jednak 
zapewniło im startu na IO w Rio w 2016 roku. Roman Kulesza był 37. w elimina-
cjach drużynowych. Także w październiku zawodniczka UKS Błękitna Szczecin 
Hanna Majewska wygrała w Gdyni Małą Olimpiadę Młodzieży w gimnastyce 
artystycznej, zdobywając w ćwiczeniach z obręczą złoty medal, a w tańcu medal 
srebrny. Pod koniec miesiąca w Dziwnowie odbyły się MP w gimnastyce arty-
stycznej w układach zbiorowych, gdzie w gronie juniorek UKS Błękitna zajęła 1. 
miejsce przed dziewczętami z Krakowa i Kusym Szczecin (trenerka Magda Kul-
backa), zawodniczki: Daria Debicka, Gabriela Nowak, Małgosia Romaniuk, Julia 
Dzikowska i Maja Jankowska. W listopadzie w Barcelonie zorganizowano turniej 
gimnastyki sportowej, na którym Marta Pihan-Kulesza zajęła 2. miejsce w wie-
loboju. W Bydgoszczy przeprowadzono Młodzieżowe MP w gimnastyce sporto-
wej. Tam młodzi gimnastycy Kusego Szczecin zdobyli zespołowo srebrny medal 
w III klasie i medal brązowy w klasie mistrzowskiej. W klasie najmłodszych 
gimnastyków Kusy zajął 7. miejsce. W połowie grudnia w Acapulco (Meksyk) 
Marta Pihan-Kulesza wygrała prestiżowy turniej gimnastyki sportowej Mexican 
Open, a jej mąż Roman zajął tam 9. miejsce.

Na zawodach motorowych w kwietniu w Berlinie w kartingu szczecinianin 
Paweł Krężelok wraz z zespołem narodowym zajął 3. miejsce, a Jakub Litwin 
w wyścigach samochodowych na Węgrzech też był 3. Na podobnych zawodach 
samochodowych w Niemczech zajął dalsze miejsce. W czerwcu w Poznaniu ro-
zegrano PP w sportach motorowych. W klasie Rookie 600 –1. miejsce wywalczył 
Michał Kajkoł (KM Szczecin), a w drugim wyścigu był 2. W połowie sierpnia 
w Toruniu zajął 2. i 3. miejsca w rallyceoss, czyli wyścigach samochodowych na 
sztucznym torze. W klasie Super National brał udział inny szczecinianin, Bartło-
miej Ruszczyński, na alfie romeo 156. W pierwszym biegu zwyciężył, a w dru-
gim urwał koło i ogólnie zajął 6. miejsce. W końcu sierpnia na torze w Słowacji 
odbyła się V runda samochodowa Volkswagen Castrol Cup, w której Paweł Krę-
żelok wywalczył 3. miejsce. Drugi szczecinianin, Jakub Litwin, miał wypadek 
i ogólnie był 13. 31 sierpnia w Szczecinie czwarty raz w Rajdzie Baja Poland 
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zwyciężył Krzysztof Hołowczyc. We wrześniu Jakub Litwin zakończył sezon 
startów w rajdach Volkswagen Castrol Cup 2014 w zawodach w Poznaniu, gdzie 
pierwszy wyścig wygrał, a w drugim był 2. i ogólnie zajął 10. miejsce w kla-
syfikacji końcowej rajdów. Paweł Krężelok, zajmując w Poznaniu 8. i 11. miej-
sce, zakończył sezon na 8. pozycji (obaj reprezentowali KM Szczecin). 8 grudnia 
w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie sezonu motorowego. W klasyfi-
kacji końcowej wśród motocyklistów Marcin Juszczak zajął 3. miejsce, a w klasie 
600 Michał Kojkoł był 2.

W lutym z KS Posnania do KS Ślizg w Szczecinie (sporty motorowodne) 
przeszła Maria Lech. W maju we włoskim Boretto odbyły się pierwsze eliminacje 
zawodów motorowodnych do ME. W klasie Formuła 125 3. miejsce wywalczył 
Marian Zieliński z LOK Szczecin. W Ślesinie w I eliminacjach do MP w kla-
sie GT-30 wygrał Jacek Kołpaczyński ze Szczecina (członek kadry narodowej). 
W klasie T-550 3. miejsce zajęła Maria Lech, walcząc razem z mężczyznami. 
W Toruniu w II eliminacjach do MP do wyścigów klasy GT-30 zwyciężył J. Ko-
łpaczyński, a Marta Lech w klasie T-550 była 5. W czerwcu w Myśliborzu odby-
ły się eliminacje MŚ w sportach motorowodnych, zorganizowane przez PZMot. 
W klasie 0-175 srebrny medal wywalczył Marian Zieliński. W tych samych za-
wodach, ale w MP, w klasie GT-30 zwyciężył J. Kołpaczyński, w klasie T-550 
Maria Lech zajęła 4. miejsce. W końcu czerwca w węgierskim Baja na Dunaju 
przeprowadzono III eliminacje do ME. W klasie F-125 zwyciężył Marian Zie-
liński i po tym wyścigu zajmował 2. miejsce w klasyfikacji ogólnej. W lipcu 
w Międzyrzecu Podlaskim rozegrano MŚ, na których w klasie GT-30 Jacek Ko-
łpaczyński na osiemnastu startujących był 6. Na początku sierpnia w Szczyt-
nie przeprowadzono zawody narciarstwa wodnego Mazuria Cup, które wygrali 
szczecinianie Lidia Woźniak i Mateusz Grzesiak, oboje juniorzy. W Niemczech 
odbyły się ME w klasie F-125, na których Marian Zieliński wywalczył brązowy 
medal, a Maria Lech w klasie T-550 była 9. W Polsce Jacek Kołpaczyński wy-
grał V eliminacje MP w klasie GT-30 i zdobył tytuł mistrza Polski. We wrześniu 
w Nottingham (Wielka Brytania) odbyły się ME w klasie GT-30, podczas których 
Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin) zajął 4. miejsce. Na MŚ w narciarstwie wod-
nym rozegranych w Niemczech reprezentacja Polski wywalczyła brązowe meda-
le. W polskiej ekipie występował szczecinianin Krzysztof Bernatowicz (Ski-Line 
Szczecin). W październiku na PŚ w Szanghaju (Chiny) w narciarstwie wodnym 
K. Bernatowicz był 3. w skokach i 4. w slalomie.
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W listopadzie w USA rozegrano MŚ w klasach 0-125 i 0-175, na których 
M. Zieliński z LOK Szczecin w klasie 0-175 wywalczył brązowy medal. W kla-
syfikacji najlepszych klubów motorowych w Polsce za rok 2014 szczeciński Ślizg 
zajął 2. miejsce, za WKS Zegrze, a przed Posnanią Poznań.

Strzelectwo sportowe ćwiczono przede wszystkim w klubach wojskowych. 
W połowie maja w Szczecinie rozegrano PŚ w strzelectwie osób niepełnospraw-
nych, którego organizatorem był Szczeciński Start. Uczestniczyło 150 zawod-
ników niepełnosprawnych z dwudziestu ośmiu państw. W pistolecie P-1 brązo-
wy medal zdobył Filip Rosiak z Polkowic, a zespół Polski był 4. Ze szczecinian 
najlepiej wypadł Waldemar Andruszkiewicz, który zajął 8. miejsce w strzelaniu 
z karabinka sportowego.

Szermierka uprawiana była w Kusym Szczecin. W styczniu podczas MPJ 
Alicja Wiaderek zdobyła brązowy medal we florecie, Martyna Długosz była 5. 
w szpadzie, a Magdalena Wasyluk w szpadzie 8. Szermierze szczecińscy, szcze-
gólnie juniorzy i juniorki, występowali w kilkunastu turniejach szermierczych 
w kraju, zajmując miejsca w pierwszych dziesiątkach w poszczególnych broniach.

W kwietniu Joanna Maruszczak z Pałacu Młodzieży w Szczecinie na tur-
nieju szachowym o MPJ w Gorzowie Wlkp. wywalczyła srebrny medal i uzy-
skała awans na MEJ w Gruzji w reprezentacji Polski juniorek. Także w kwietniu 
w Spale odbyła się OOM w sportach umysłowych (12–14 lat). W gronie 14-latków 
Julia Antolak z Grzybowa jako reprezentantka województwa zdobyła brązowy 
medal w szachach, Patryk Mike z Gryfa Szczecin zajął 10. miejsce, a Damian 
Dąbrowski z klubu Pod Wieżą był 18. W turnieju szachowym Gryfino Open 
wzięło udział 109 szachistów z Polski, Niemiec i Białorusi. Robert Kula zajął 
w nim 2. miejsce, a Tomasz Majewski 3. – obaj ze Szczecina. W połowie czerwca 
w Szczecinie rozegrano turniej szachowy szkół o mistrzostwo miasta (70 uczest-
ników). W klasie do II zwyciężył Bartek Łokej z SP 16, w klasach III–IV Patryk 
Mike, a w grupie najstarszych ze szkół podstawowych Damian Dąbrowski z SP 
48. W lipcu w Policach odbył się XXIX Memoriał Szachowy im. Tadeusza Gnio-
ta (szachiści z ośmiu państw). Zwyciężył Michał Siemiancew z Ukrainy, 2. był 
Paweł Czarnota z Grudziądza, a 11. Krystian Jacek ze Szczecina. Najlepszą z ko-
biet była juniorka Joanna Maruszczak z Gorzowa Wlkp., zajmując 13. miejsce. 
Wczesną jesienią w szczecińskiej Kaskadzie rozegrano turniej szachowy z udzia-
łem ponad 100 szachistów, w którym zwyciężył Nazar Ustinowicz z Ukrainy, 
przed Mikołajem Aliawdinem z Myśliborza i Robertem Kulą. W kategorii dzieci 
wygrał Krzysztof Buczak. W listopadzie odbył się drugi turniej szachowy im. 
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T. Gniota z udziałem ponad 120 szachistów. W grudniu we Wrocławiu rozegrano 
Młodzieżowe ME, na których Krzysztof Duda (15 lat) wywalczył złoty medal 
w szachach szybkich i srebrny w szachach błyskawicznych.

W styczniu szczecińscy speedbadmintoniści (turniej rakietowy) na mistrzo-
stwach Słowacji wywalczyli 2 medale – w kategoriach młodzieżowych: Mateusz 
Drumlak (12 lat) medal srebrny, a Bogdan Gadowski (seniorzy) medal brązowy. 
Na ME na ergometrze w Kopenhadze (Dania) Jolanta Pawlak i Michał Gadowski 
zdobyli po złotym medalu – oboje są niepełnosprawni. Na tych mistrzostwach 
Lech Niewiarowski zdobył medal srebrny, a zawodom towarzyszyli prezes ZPTW 
Ryszard Stadniuk i Marek Kolbowicz. W Gimnazjum nr 11 zorganizowano dni 
otwarte i nabór do klasy wioślarskiej – nabór prowadził Marek Kolbowicz.

W połowie marca rozegrano w Szczecinie Wielki Turniej Badmintona 
z udziałem 187 zawodników. Ze Szczecina najlepiej zaprezentował się Marek 
Ziółkowski (+55 lat), który w singlu był 3., a w deblu 2. Turnieje squasha w Szcze-
cinie prowadzone były na bieżąco, a najlepiej prezentowali się Beata Makowska 
i Piotr Chomicki. Husaria Szczecin w futbolu amerykańskim pokonała Lions Gli-
wice 34 : 14. W kolejnym meczu Husaria pokonała Bielawiankę 17 : 16, a drugi 
szczeciński zespół, Cougars, wygrał w Tychach z Falcons 18 : 7. Dnia 26 kwietnia 
odbyła się w Kołobrzegu Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka, która była 
prowadzona pod przewodnictwem Prezesa Zachodniopomorskiej Rady Olimpij-
skiej Stanisława Kopcia. Rozegrano tam turniej piłkarski młodzików, pokazy 
młodych gimnastyczek i gimnastyków, w imprezie brali udział szczecińscy olim-
pijczycy, władze miejskie i wojewódzkie, a ponadto zorganizowano pokazy spor-
towe niepełnosprawnych zawodników pod nazwą „Sport i zabawa”. W Dniach 
Olimpijczyka uczestniczyli także przedstawiciele PKOL i rad olimpijskich 
z innych województw. W SDS 29 kwietnia odbyła się Szczecińska Gala Sportu, 
a prezydent Szczecina Piotr Krzystek nagradzał zawodników, trenerów i działa-
czy sportowych nagrodami i wyróżnieniami za ich pracę i osiągnięcia. W końcu 
kwietnia szczeciński zespół Cougars w futbolu amerykańskim wygrał mecz ligo-
wy z Bielawą 26 : 16 oraz z Lion Gliwice 34 : 3 i wraz z Husarią prowadził w ta-
beli. W tym czasie Husaria zwyciężyła Tychy Falcons 22 : 6. W maju w Binowie 
odbył się turniej golfa, w którym zwyciężyli Mateusz Jędrzejczyk z Warszawy 
i Dorota Zalewska. W derbach Szczecina Husaria w futbolu amerykańskim poko-
nała Cougars Szczecin 34 : 7. Na poligonie drawskim ćwiczyły szczecińskie woj-
ska desantowe – były skoki, loty, strzelania itp. W czerwcu Husaria wygrała mecz 
ligowy z Olwes Oława 56 : 6, a Cougars przegrał w Tychach 14 : 32 w futbolu 
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amerykańskim. W czerwcu w Szczecinie zorganizowano turniej 7-osobowego 
rugby, który wygrali rugbiści AZS ZUT przed Kaskadą Szczecin. W Kołobrzegu 
rozegrano zawody triathlonowe z udziałem 600 zawodników (475 m pływania, 
25 km jazdy rowerem i 5,5 km biegu), gdzie 2. miejsce zajął Jakub Dec z Gole-
niowa jako reprezentant Szczecina, 3. był Jakub Kaczmarek. Jeszcze w czerw-
cu w Szczecinie Podjuchach odbył się PP w łucznictwie bloczkowym. W gru-
pie seniorów zwyciężyli Stanisław Kalisiak i Karolina Jaszkiewicz. W gronie 
kadetek najlepiej strzelała Maja Rożynek. Latem w Zespole Szkół Towarzystw 
Salezjańskich w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu powstało Nowe Centrum Spor-
towe z misją zachęcenia młodzieży do uprawiania sportu. W lipcu w Binowie 
rozegrano Wielki Turniej Golfa Kobiet – Baltica Ladies Golf Cup, udział wzięło 
w nim ponad 200 pań. Najlepszymi zawodniczkami okazały się: Elżbieta Górska 
(brutto) i Małgorzata Jacyna Witt (netto) oraz Ewa Piesik, Jadwiga Rogaczewska, 
Alicja Węgrzyn-Grześkowiak, Julia Gaweł, Dorota Zakrzewska i Izabela Roman. 
Szczeciński TKKF organizował latem wędrówki piesze i rowerowe po okolicach 
leśnych Szczecina. Ponad 600 zawodników wzięło udział w lipcu w szczecińskim 
triathlonie (1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem i 21 km biegu). Zwyciężył Fi-
lip Przymusiński z Poznania, pokonując trasę w czasie 4.17,60 godz. Najlepszym 
zawodnikiem z woj. zachodniopomorskiego był Kamil Kisły z Myśliborza, który 
uzyskał czas 4.37,51 godz. Triathlon ukończyło 5 pań, a najlepsza była Alicja 
Tucholska z Bezrzecza Szczecin. Drugi triathlon rozegrano na krótszym dystan-
sie – 950 m pływania, 45 km jazdy rowerem i 10 km biegu (372 uczestników). 
Zwyciężył w nim Adam Kacper z Częstochowy (2.09,17 godz.), a w gronie kobiet 
szczecinianka Paulina Kotfica z czasem 2.24,31 godz.

W lipcu odbył się ogólnopolski spływ różnymi środkami pływającymi 
Odrą z Wrocławia do Świnoujścia (500 km). Plaże woj. zachodniopomorskiego 
uznano za najlepsze w kraju, co roku wypoczywa na nich na obozach harcer-
skich, koloniach oraz obozach sportowych ponad 90 tys. polskich dzieci. Kluby 
turystyczne i szkoły organizują w okresie letnim wycieczki piesze, rowerowe 
i kajakowe po okolicach Szczecina i po szczecińskich akwenach. W sierpniu 
w Szczecinie odbył się kolejny triathlon (1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem 
i 21 km biegu jako MP). Szczecinianin Marek Jaskółka z KS BPAS zajął w nim 
3. miejsce. Latem w Szczecinie przy ul. Szafera otwarto nową halę sportową. 
Husaria Szczecin wygrała kolejny mecz futbolu amerykańskiego z King Kraków 
i awansowała do tzw. Top Ligi. W dniach 8–10 sierpnia odbył się w nowej hali 
turniej piłki ręcznej kobiet Baltica Summer Cup 2014 jako sportowa inauguracja 
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i chrzest w nowej hali. W końcu lata w Warszawie zorganizowano ME w spe-
edbadmintonie (turniej rakietkowy) z udziałem ponad 500 zawodników, na któ-
rym szczecinianie zdobyli 9 medali: złoty Mateusz Drumlak, srebrne Bogdan 
Mieźyński i Wiktoria Kimasa oraz 6 medali brązowych. W końcu lata drużyna 
z Binowa Park Golf Club zdobyła MP juniorów grupy A, a w grupie B miejscowi 
juniorzy zajęli 4. miejsce. BPGC Husaria Szczecin zdobyła w Białymstoku ty-
tuł mistrza Polski, pokonując tamtejszą drużynę 27 : 26. W końcu lata w Gdyni 
szczecińscy ratownicy wodni wygrali zawody o PP PZU w ratownictwie mor-
skim kobiet i mężczyzn. Piłkarze nożni Pogoni wzięli udział w promocji sportu 
– Aktywny Szczecinianin – prezentując na Jasnych Błoniach w Szczecinie różne 
formy ruchu sportowego i zachęcając przede wszystkim młodych ludzi do odej-
ścia od komputerów i zajęcia się ruchem na świeżym powietrzu. W końcu lata 
w Binowie odbyła się XV jubileuszowa edycja polskiego finału World Golfers 
Championship. Do reprezentacji kraju na MŚ zakwalifikowało się z Binowa 2 re-
prezentantów tego klubu, Lesław Górski i Cezary Turstawski. We wrześniu prof. 
Tadeusz Białecki, historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, został odznaczony 
przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza Złotą Odznaką Gryfa Za-
chodniopomorskiego. We wrześniu nadal trwała regionalna liga squasha, w któ-
rej prowadzili Marta Krzyżewska i Tomasz Matejski. W dniach 19–21 września 
w Kaliszu pomorskim zorganizowano Ogólnopolski Sejmik Klubów Olimpijczy-
ka. Głównymi organizatorami byli prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpij-
skiej mgr Stanisław Kopeć oraz prezes Klubu Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim 
mgr Wioletta Zbytek. Byli olimpijczycy, były zawody sportowe, przedstawiciele 
PKOL, władze powiatowe i wojewódzkie, wygłoszono szereg odczytów i pre-
lekcji, zwiedzano miasto oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. 
We wrześniu grupa szczecińskich działaczy sportowych przejechała rowerami 
ponad 600 km po bezdrożach Sycylii (Włochy), zwiedzając tę malowniczą wyspę 
oraz zachęcając tamtejszych mieszkańców do ruchu na świeżym powietrzu. Pod 
koniec września przy pięknej pogodzie odbyło się w Szczecinie polsko-niemiec-
kie spotkanie kajakarzy – szkolenie, pływanie, zwiedzanie akwenów portowych 
Szczecina. W październiku w Kaskadzie odbył się olimpijski turniej rakietkowy, 
w którym wzięli udział polscy olimpijczycy: Marek Kolbowicz, Adam Korol, 
Marek Plawgo, Szymon Ziółkowski, Tomasz Majewski i in. W Szczecinie roze-
grano turniej eliminacyjny MP w 7-osobowej grze w rugby – z udziałem 7 ekip 
– w którym szczeciński zespół AZS ZUT zajął 2., a Kaskada Szczecin 3. miejsce. 
W październiku w Warszawie odbył się turniej rakietkowy (speedbadminton), na 
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którym 3 złote medale wywalczyli szczecińscy zawodnicy: Bogdan Mieżyński, 
Mateusz Drumlak i Jakub Orzechowski, srebrny Marta Urbaniak, a medale brą-
zowe Michał Leśniewicz, Sabina Schabek, Michał Izdebski i Bolesław Jaskulski. 
W dniu 11 listopada (Dzień Niepodległości) szczeciński Klub Kawaleryjski im. 
12 Pułku Ułanów Podolskich zorganizował w Szczecinie pokaz jazdy konnej uła-
nów. W grudniu na Arkonce urządzono lodowisko dla mieszkańców Szczecina. 
Także w grudniu Bernard Pruski (były kolarz ze Stargardu), Józef Piński (dawny 
szczeciński bokser) i Stefan Żywotko (były zawodnik, a potem wieloletni trener 
szczecińskiej piłki nożnej) uhonorowani zostali jako byli polscy i szczecińscy 
zawodnicy i trenerzy specjalnymi nagrodami szczecińskiego sportu. W końcu 
grudnia „Kurier Szczeciński” ogłosił listę dziesięciu najlepszych sportowców 
i trenerów Szczecina za rok 2014. 30 grudnia 2014 roku zmarł wieloletni prezy-
dent Szczecina Marian Jurczyk.

23 grudnia 2014 roku „Kurier Szczeciński” ogłosił listę dziesięciu najlep-
szych sportowców w okręgu za rok 2014:

ZAWODNICY
1.  Damian Zieliński – kolarstwo torowe
2.  Krystian Zalewski – lekkoatletyka (3000 z przeszkodami)
3.  Piotr Lisek – lekkoatletyka (skok o tyczce)
4.  Marcin Matkowski – tenis ziemny
5. Małgorzata Wojtyra – kolarstwo torowe
6.  Piotr Licznerski – wioślarstwo
7.  Filip Zaborowski – pływanie
8.  Marta Pihan-Kulesza – gimnastyka sportowa
9.  Monika Stachowska – piłka ręczna

10.  Anna Werblińska – siatkówka

TRENERZY
1.  Zygfryd Jarema – kolarstwo torowe
2.  Jarosław Duda – gimnastyka sportowa
3.  Rafał Biały – piłka ręczna

ZAWODNICY NIEPEŁNOSPRAWNI
Bartosz Łastowski – piłka nożna (1 noga), ampfutbol – repr. Polski, 4. na MŚ
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ODKRYCIE ROKU
Elżbieta Wójcik – boks – Róża Karline

WYDARZENIE ROKU
Turniej tenisowy – PKO Szczecin-OPEN

MECENAS SPORTU
Grupa AZOTY

SPORTOWY AMBASADOR SZCZECINA
Michał Materla – walki MMA

DAWNI SPORTOWCY – POTEM TRENERZY SZCZECIŃSKIEGO 
SPORTU
Bernard Pruski – kolarstwo
Józef Piński – boks
Stefan Żywotko – piłka nożna


