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1 stycznia rozegrano w Szczecinie Bieg Noworoczny wokół Jeziora Głębokiego 
o Puchar Prezydenta Miasta. Uczestniczyło ponad 200 osób, a bieg główny 
wygrał Zbigniew Murawski przed Józefem Zabielskim i Tomaszem Zalewskim. 
Wśród kobiet zwycięŜyła Monika Andrzejczak, druga była Paulina Włodarek,  
a trzecia Izabela Tomaszewska – wszyscy ze Szczecina. 

W styczniu podczas halowych zawodów lekkoatletycznych w Moskwie 
Przemysław Czerwiński zajął szóste miejsce w skoku o tyczce, osiągając wynik 
5,65 m, co dało mu minimum na halowe ME. W lutym Czerwiński zajął czwar-
te miejsce na halowym mityngu we Francji (5,50 m). Aurelia Trywiańska rów-
nieŜ była czwarta w biegu na 60 m przez płotki w Stuttgarcie, osiągając czas 
8,22 s. 

Mikołaj Lewański (MKL) na hali w Spale z wynikiem 6,85 s zajął szóste 
miejsce w biegu na 60 m. TakŜe w lutym, w Doniecku (Ukraina), Rosjanka 
Jelena Isinbajewa ustanowiła halowy rekord świata w skoku o tyczce (4,93 m), 
a szczecinianka Monika Pyrek zajęła tam szóste miejsce z rezultatem 4,52 m. 
Przemysław Czerwiński zajął w Doniecku miejsce piąte (5,60 m). 

                                                           
* Części I–XI zob. „Przegląd Zachodniopomorski” 2002, z. 3 (tam wykaz skrótów), z. 4; 

2004, z. 1; 2005, z. 1, 3, 4; 2006, z. 1, 2; 2007, z. 3; 2008, z. 1, 2. 
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Na początku lutego rozegrano dwa biegi przełajowe – na szczecińskiej 
„Gubałówce” i wokół Arkonki. Obydwa wygrał Tomasz Waszczuk, a w gronie 
kobiet triumfowała Małgorzata Matjaszczyk (oboje ze Szczecina). 

W połowie lutego PZLA po raz czwarty przyznał Monice Pyrek prestiŜo-
wą nagrodę, „Złote Kolce” dla najlepszej lekkoatletki w kraju w 2006 r. 

W pierwszych dniach marca w Birmingham (Anglia) na halowych ME  
P. Czerwiński odpadł w eliminacjach skoku o tyczce (5,40 m), a M. Pyrek nie 
wystartowała z powodu kontuzji. TakŜe w marcu, w biegach przełajowych  
o mistrzostwo Szczecina, w gronie kobiet zwycięŜyła Anna Nicińska (Szcze-
cin), a wśród męŜczyzn – Artur Kozłowski (Bydgoszcz); najlepszy ze szczeci-
nian, Zbigniew Murawski, był piąty. 

Począwszy od końca kwietnia, w Policach organizowano czwartki lekko-
atletyczne dla młodzieŜy szkół podstawowych, aby propagować lekką atletykę 
wśród szczecińskiej młodzieŜy. W kwietniu rozegrano w Dębnie Lubuskim MP 
w biegu maratońskim. ZwycięŜył wychowanek SPORTINGU Międzyzdroje 
Rafał Wójcik (obecnie zawodnik Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego), osiąga-
jąc czas 2:17,17 godz. Na wózkach inwalidzkich wygrali Irena Pienio i Zbigniew 
Wandachowicz (oboje START Szczecin). W kwietniu rozegrano w Warszawie 
MP szkół wyŜszych w biegach przełajowych. Zarówno wśród kobiet, jak i męŜ-
czyzn druŜynowo zwycięŜyli zawodnicy Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W kwietniu w Hiroszimie (Japonia) Aurelia Trywiańska uzyskała w biegu 
na 100 m przez płotki czas 12,83 s. 3 maja na ulicach Szczecina rozegrano bieg 
(4 km) im. Józefa Piłsudskiego. ZwycięŜył Tomasz Czajkowski (10,49 min) 
przed Michałem Złotnikiem i Józefem Zbielskim, a wśród kobiet – Paulina 
Włodarek (13,23 min) przed BoŜeną Świerczek i Sandrą Bogacką. W tym cza-
sie w Krakowie niepełnosprawny Arkadiusz Skrzypiński wygrał wyścig na 
rowerach ręcznych (handbike). Podczas zawodów na otwarcie sezonu lekkoatle-
tycznego, rozegranych w Białogardzie, Kamil Wilkowski (MKL) zwycięŜył  
w biegach na 100 m (10,83 s) i 200 m (22,02 s). Podczas MP weteranów Zbi-
gniew Murawski (40 lat) na dystansie 10 km uzyskał czas 30:10,68 min, co było 
nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. W połowie maja w wielu 
miejscowościach Pomorza Zachodniego zorganizowano masowe biegi pod  
nazwą „Cała Polska biega”, popularyzujące bieganie i ruch na świeŜym powie-
trzu. W Szczecinie biegano w okolicach Jeziora Głębokiego. 

W połowie maja zorganizowano w Stargardzie mistrzostwa okręgu w lek-
kiej atletyce. Szczecinianka Anna GonŜewska wygrała biegi na 100 m (1312 s)  
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i 200 m (26,73 s); w skoku wzwyŜ Diana Witkowska (OLIMPIK) uzyskała  
164 cm; Agata Skotnicka rzuciła dyskiem na odległość 31,68 m. W gronie ju-
niorów młodszych Michał Sztadilów skoczył 193 cm, a w trójskoku Krystian 
StuŜewski miał 12,90 m. Wśród juniorów w rzucie dyskiem zwycięŜył Woj-
ciech Janusz z MKL (46,50 m), a w chodzie na 5 km pierwszy był Adrian Błocki 
(21:56,90 min). Na 1500 m zwycięŜył Krystian Adamczyk (OLIMPIC) z cza-
sem 4:09,90 min. 

W maju w Hiszpanii zawodnik z Polic, Marcin Lewandowski, wygrał bieg 
juniorów na 800 m, osiągając czas 1:49,07 min. Tydzień później w Holandii 
Lewandowski zajął trzecie miejsce w biegu na 800 m, w czasie nowego rekor- 
du Polski juniorów 1:45,52 min. RównieŜ w maju, w biegu przełajowym na  
7,5 km, zwycięŜył Tomasz Waszczuk, a w gronie kobiet – Małgorzata Kamiń-
ska z Polic. 

Na mityngu lekkoatletycznym w Białogardzie w biegu na 100 m zwycię-
Ŝył Wiktor Walczak (MKL), osiągając czas 10,85 s, w biegu na 400 m pierwszy 
był Adrian Mandziuk (OLIMPIC; 50,32 s), a skok wzwyŜ wygrał Sławomir 
Antczak (OLIMPIC; 191 cm). W biegu na 400 m przez płotki juniorów zwycię-
Ŝyła Sara NiŜnik (67,98 s). 

2 czerwca w Białej Podlaskiej rozegrano druŜynowe MP (liga), w których 
MKL Szczecin zajął szóste miejsce. Podczas tych zawodów Bartosz Nowicki 
wygrał bieg na 800 m, Monika Pyrek zwycięŜyła w skoku o tyczce (4,40 m), 
Przemysław Czerwiński był drugi w skoku o tyczce (5,30 m), Kamil Grzegor-
czyk zajął czwarte miejsce w dysku (53,34 m). 

Na początku czerwca rozegrano w Policach bieg uliczny, „Policką Pięt-
nastkę”, w której uczestniczyło trzystu biegaczy. ZwycięŜyli Tadeusz Zblewski 
(Szczecin) i Tatiana Belkina (Białoruś). W mityngu w Bydgoszczy Adam Kola-
sa i Przemysław Czerwiński (Szczecin) uzyskali taki sam rezultat w skoku  
o tyczce – 5,50 m; w biegu na 800 m Bartosz Nowicki zajął czwarte miejsce, 
osiągając czas 1:46,81 min. 

W połowie czerwca podczas tzw. Złotej Ligi w Oslo Monika Pyrek zajęła 
drugie miejsce w skoku o tyczce (4,55 m), a Przemysław Czerwiński w tym 
czasie w Osace (Japonia) skoczył 5,60 m, zajmując tam trzecie miejsce. 

Podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w Warszawie M. Pyrek wy-
grała skok o tyczce (4,40 m), a Bartosz Nowicki był trzeci na 3000 m. Kilka dni 
później P. Czerwiński zajął w Bremie (Niemcy) drugie miejsce w skoku o tycz-
ce, uzyskując wynik 5,70 m, co dawało mu minimum na MŚ w Osace. 
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W czerwcu, podczas Pucharu Europy w Monachium (Niemcy), M. Pyrek 
zwycięŜyła w skoku o tyczce (4,65 m). Podczas zawodów „Złotej Ligi”  
w Ostrawie M. Lewandowski zajął siódme miejsce w biegu na 800 m  
(1:46,76 min). Na rozegranych w czerwcu w Białej Podlaskiej MP juniorów 
Damian Błocki zdobył srebrny medal w chodzie na 5 km. W końcu czerwca 
rozegrano w Szczecinie Igrzyska Krajów Nadbałtyckich (LA w Szczecinie) 
oraz Puchar Europy w wielobojach, a zwycięŜyli w nich Jessica Ennis (Wlk. 
Brytania) oraz Hans van Alphen (Belgia) i druŜyna Belgii. Wśród seniorów 
triumfowali Szwedka Carolina Klüft i Czech Roman Šebrle. Polki i Polacy zaję-
li drugie miejsca. W pierwszych dniach lipca zorganizowano w Bydgoszczy MP 
seniorów. Monika Pyrek wygrała tam konkurs skoku o tyczce kobiet (4,60 m), 
Przemysław Czerwiński zwycięŜył w skoku o tyczce męŜczyzn (5,70 m), 
a szóste miejsce zajął BłaŜej Ziętek (MKL). Marcin Lewandowski był drugi  
w biegu na 800 m (1:49,22 min), Krzysztof Lewandowski (MKL) zajął piąte 
miejsce w skoku w dal (7,60 m), Bartosz Nowicki zwycięŜył w biegu na 1500 m 
(3:42,05 min), a Paweł Grzonka (MKL) zajął szóste miejsce w chodzie na 20 km 
(1:28,22 godz.). W Lozannie (Szwajcaria) M. Pyrek zajęła trzecie miejsce  
w skoku o tyczce (4,40 m). 

Na początku lipca rozegrano w Szczecinie mistrzostwa okręgu osób nie-
pełnosprawnych. Małgorzata Adamska (START) zdobyła tam trzy złote medale 
– w kuli, dysku i oszczepie. W tych samych konkurencjach, ale w innej kate-
gorii niepełnosprawności, trzy złote medale wywalczyła Renata Chilewska (ku-
la, dysk, oszczep). Piotr Kacperski wygrał biegi na 100, 200 i 400 m, Dariusz 
Gawroński zdobył złoty medal w dysku i srebrny w kuli, Joanna Czarnecka 
zajęła drugie miejsce w skoku w dal i trzecie w biegu na 200 m, Artur Kamiński 
był drugi na 200 i 400 m oraz trzeci na 200 m.  

W Białogardzie odbyła się wojewódzka gimnazjada w lekkiej atletyce. Na 
początku lipca rozegrano w Sopocie Memoriał Józefa śylewicza, gdzie w zim-
nie i deszczu Bartosz Nowicki (MKL) wygrał bieg na 800 m (1:48,38 min). 
Józef Zabielski zwycięŜył w Stargardzie w biegu ulicznym „O Błękitną Wstęgę 
Stargardu”. 

W sierpniu M. Pyrek zajęła czwarte miejsce na mityngu w Rzymie (4,60 m),  
a w Szczecinie wygrała konkurs tyczki, skacząc równieŜ 4,60 m. 

W połowie lipca na młodzieŜowych ME w Debreczynie (Węgry) Marcin 
Lewandowski zdobył złoty medal w biegu na 800 m, Mikołaj Lewański był 
dwunasty w biegu na 100 m, a Bartosz Nowicki nie awansował do finału  
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w biegu na 1500 m; Agnieszka Karaczun odpadła w eliminacjach na 100 m 
przez płotki. Podczas mityngu w Cuxhaven (Niemcy) B. Nowicki zajął drugie 
miejsce w biegu na 1500 m (3:37,29 min). 

W mityngu rozegranym w Białogardzie Kamil Witkowski w biegu na 100 m 
uzyskał czas 10,82, a Łukasz Rokicki przebiegł 200 m w czasie 22,27 s. W rzu-
cie dyskiem (1,5 kg) Michał Mikulicz osiągnął wynik 48,39 m, a w pchnięciu 
kulą (5 kg) Wojciech Janusz uzyskał 17,74 m. Pod koniec lipca w Madrycie 
M. Lewandowski zajął drugie miejsce w biegu na 800 m (1:46,52 min). 

Podczas OOM rozegranej w Szczecinie (LA) w biegu na 100 m Łukasz 
Gauza zdobył złoty medal (10,82 s), medal brązowy wywalczył A. Zieliński 
(10,93 s), a na 110 m przez płotki pierwszy był Paweł Matlak. ZwycięŜyła teŜ 
sztafeta chłopców 4 x 100 m (wszyscy MKL). 

W końcu lipca w Saragossie (Hiszpania) M. Lewandowski zajął trzecie 
miejsce w biegu na 800 m, uzyskując czas 1:48,72 min.  

Podczas mityngu w Moskwie na początku sierpnia M. Pyrek zajęła drugie 
miejsce w skoku o tyczce (za Isinbajewą) rezultatem 4,60 m, a w Sztokholmie 
wygrała konkurs, pokonując poprzeczkę na wysokości wynikiem 4,70 m. Mar-
cin Lewandowski uzyskał w Bangkoku (Tajlandia) czas 1:48,63 min w biegu na 
800 m. W połowie sierpnia, podczas rozegranego w Międzyzdrojach Memoriału 
Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, bieg na 2000 m wygrał B. No-
wicki (5:05,83 min), a Mikołaj Lewański zwycięŜył w biegu na 100 m  
(10,56 s). 

Podczas MŚ w Osace M. Pyrek zajęła czwarte miejsce, uzyskując wynik 
4,75 m – taki sam, jak zawodniczki na drugim i trzecim miejscu. Przemysław 
Czerwiński podczas rozgrzewki złamał rękę. 

2 września rozegrano w Szczecinie „Półmaraton Gryfa” (21,97 km, star-
towało 280 zawodników), w którym zwycięŜyli Kenijczyk Joel Komen i Olga 
Kalendarowa (Ukraina), a szczecinianin Zbigniew Murawski był piąty. Były 
biegacz MKL Robert Szych został dyrektorem Wydziału Sportu i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

We wrześniu podczas zawodów „Złotej Ligi” M. Pyrek zajęła trzecie miej-
sce w konkursie skoku o tyczce (4,65 m). Na rozegranych w Słupsku młodzie-
Ŝowych MP Marcin Lewandowski zdobył dwa złote medale, wygrywając biegi 
na 800 i 1500 m. Ponadto złoty medal wywalczyła Justyna Ratajczyk w skoku  
o tyczce; medale brązowe zdobyli: K. Lewandowski w skoku w dal, Piotr Ro-
szak w skoku wzwyŜ i Fabian Ziółkowski w biegu na 100 m. 
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We wrześniu w Holandii Andrzej Burak ze Szczecina zajął drugie miejsce 
w biegu na 100 km w kategorii do 55 lat (8:17,20 godz.). Bartosz Nowicki na 
mityngu w Niemczech uzyskał 2:21,14 min w biegu na 1000 m – i zajął pierw-
sze miejsce. RównieŜ we wrześniu PZLA zdecydował, iŜ w roku 2008 Mistrzo-
stwa Polski Seniorów zostaną rozegrane w Szczecinie, na stadionie MKL  
im. Wiesława Maniaka. 

W połowie września, podczas mityngu „Golden League” w Berlinie, Mo-
nika Pyrek zajęła drugie miejsce za Jeleną Isinbajewą, uzyskując wynik 4,72 m, 
a dzień później w Warszawie wygrała konkurs skoku o tyczce (4,60 m).  
22 września w Stuttgarcie (Niemcy) Pyrek zajęła drugie miejsce (równieŜ za 
Isinbajewą) z nowym rekordem Ŝyciowym i rekordem okręgu – 4,82 m. Był to 
finał Ligi Światowej. 16 września, podczas drugiego rzutu Ligi, MKL Szczecin 
zajął szóste miejsce. W barwach szczecińskiego MKL startowali: Łukasz Chyła 
(10,24 s na 100 m), Adam Kolasa – pierwsze miejsce w skoku o tyczce  
(5,30 m), Bartosz Nowicki – drugie miejsce w biegu na 800 m (1:55,50 min), 
Krzysztof Lewandowski – trzeci w skoku w dal (7,62 m); trzecie miejsce zajęła 
takŜe sztafeta 4 x 100 m męŜczyzn (41,46 s). 

We wrześniu na stadionie MKL przy ul. Litewskiej zorganizowano Olim-
piadę Specjalną dla „sprawnych inaczej” (upośledzenia umysłowe). 30 września 
w Lasku Arkońskim zorganizowano imprezę w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska biega”. W tym teŜ czasie odbyła się kolejna edycja Szczecińskiej 
Ligi Biegowej wokół Arkonki (7,5 km); zwycięŜyli Tomasz Waszczuk oraz 
Helena Lebowska. 

31 września w Berlinie Etiopczyk Haile Gebrselassie ustanowił nowy re-
kord świata w biegu maratońskim, uzyskując czas 2:04,26 godz. Dziewiąte 
miejsce na wózkach (rowery ręczne) zajął szczecinianin Arkadiusz Skrzypiński, 
a Zbigniew Wandachowicz (wózki) zajął miejsce osiemnaste. 6 października 
rozegrano w Policach ćwierćmaraton (10,5 km), który zakończył się zwycię-
stwem Jewgienija Sirotina (Ukraina) w czasie 31,31 s. Trzecie miejsce zajął 
Paweł Grzanka ze Szczecina, w kategorii kobiet pierwsza była Olga Kalenda-
rowa (Ukraina), a na trzecim miejscu przybiegła reprezentantka Szczecina Mo-
nika Fronczak. Były teŜ biegi młodzieŜowe – znacznie krótsze. Zorganizowano 
równieŜ biegi pod hasłem „Cała Polska biega”. 

NaleŜy takŜe odnotować fakt, iŜ absolwent gorzowskiej AWF, mieszka-
niec Gryfina Jarosław Janicki (41 lat), reprezentując Szczecin, na początku paź-
dziernika ponownie wygrał supermaraton Wiedeń–Budapeszt (325 km), podzie-
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lony na pięć etapów – 92 km, 84 km, 64 km, 64 km i 21 km – w czasie 22 godz. 
47 min i 34 s. Prócz tego jest on teŜ rekordzistą Polski w supermaratonie na  
100 km w czasie 6 godz., 22 min i 33 s. 

Na początku listopada w maratonie zorganizowanym w Nowym Jorku Ar-
kadiusz Skrzypiński (START) zajął trzecie miejsce w wyścigach na wózkach. 

11 listopada zorganizowano w Szczecinie i kilku miastach okręgu biegi 
uliczne lub przełajowe z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, czcząc  
w ten sposób wysiłek przeszłych pokoleń oraz propagując bieganie wśród mło-
dzieŜy i dorosłych. 

1 grudnia 2007 r. zmarł w Niemczech w wieku 77 lat Stefan Lewandow-
ski, „Latający doktor” – szesnastokrotny rekordzista Polski w biegach na 800, 
1000, 1500 i 2000 m, chirurg pracujący przez 30 lat w Niemczech nad lecze-
niem urazów sportowych i urazów kręgosłupa. 

Na początku grudnia PZLA przedstawił na swej stronie internetowej kan-
dydatów na IO w Pekinie. Ze Szczecina znaleźli się: Monika Pyrek i Przemy-
sław Czerwiński (oboje w skoku o tyczce), Marcin Lewandowski (800 m), Bar-
tosz Nowicki (1500 m), Adrian Błocki (chód), Sylwia Sochońska (100 m przez 
płotki) oraz Mikołaj Lewański, Fabian Ziółkowski i Łukasz Gauza (sprint). 

3 grudnia rozegrano w Szczecinie kolejny Bieg Maratończyka (8 km). 
ZwycięŜył Józef Zabielski przed Krzysztofem Sawickim i Andrzejem Balcerza-
kiem (wszyscy ze Szczecina), a wśród kobiet pierwsza była Monika Franczak, 
druga – Sylwia Bander, a trzecia – Małgorzata Matyjaszczyk. W punktacji  
ogólnej za wszystkie biegi zwycięŜyli Tomasz Waszczuk (7 zwycięstw) i Hele-
na Lebowska. 

W grudniu Jarosław Janicki z Gryfina – reprezentujący Szczecin – zwy-
cięŜył w supermaratonie o Puchar Świata w Teksasie (USA) na dystansie 50 mil 
(ponad 80 km) w czasie 6 godz., 7 min i 45 s. Marcin Lewandowski (młodzie-
Ŝowy mistrz Europy i wicemistrz Polski seniorów na 800 m) został najlepszym 
sportowcem Polic (dzielnica Szczecina). 

W grudniu szczecińscy działacze otrzymali oficjalne zgłoszenie organiza-
cji w następnym roku dwóch wielkich imprez lekkoatletycznych w Szczecinie: 
MP w lekkiej atletyce (lipiec) i międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego 
Pedros Cup (wrzesień). 

Ogłoszono takŜe wyniki plebiscytu na trzech najlepszych sportowców nie-
pełnosprawnych w Szczecinie w 2007 r. Pierwsze miejsce przyznano Renacie 
Chilewskiej (lekka atletyka), drugie – Arkadiuszowi Skrzypińskiemu (rowery 
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ręczne), a trzecie wioślarskiej dwójce podwójnej: Jolancie Pawlak i Pawłowi 
Majce. 

W niedzielę 30 grudnia w Lasku Arkońskim zorganizowano Szczeciński 
Bieg Sylwestrowy o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
Trasa liczyła 4 km, a w biegu wzięło udział 165 osób. Wśród kobiet zwycięŜy-
ły: Paulina Włodarek, Monika Andrzejczak i Paulina Nawrocka. Bieg męŜczyzn 
wygrał Piotr Grzegórzek przed Józefem Zabielskim i Krzysztofem Sawickim,  
a organizatorem biegu był Klub Biegacza „Maratończyk TEAM” Szczecin. 

 
Po trzech latach przerwy ruszyła Liga Bokserska, niestety, bez klubów szcze-
cińskich. W końcu stycznia rozegrano w Szczecinie tradycyjny turniej bokser-
ski o Puchar Ziem Nadbałtyckich, w którym zwycięŜyli: Artur Gierczak, Mate-
usz Cedro (obaj OLIMP Szczecin), Artur Jarosz, Norbert Junka, Gracjan Sza-
dziński, Patryk Szuster, Mateusz Batz (wszyscy WIKTORIA Stargard), Michał 
Szymosiuk, Adam Pepliński (SPARTAKUS Szczecin), Michał Gurgacz, Prze-
mysław Kolec i Łukasz Stasiowski (wszyscy SZTORM Szczecin). 

Pod koniec lutego w Grodzisku rozegrano MP kobiet w boksie. W gronie 
juniorek srebrne medale zdobyły: Fatima Rosół, Martyna Zdziarska i Sylwia 
Maksym (SKORPION Szczecin), a brązowe medale uzyskały Kamila Witnica  
i Julita Siemczonek (obie ze SKORPIONA Szczecin) oraz Marta Okrajni 
(SPARTAKUS Szczecin). 

Na początku marca Krzysztof Skorupka (SZTORM) dobrze zaprezentował 
się na turnieju bokserskim na Węgrzech, a Sylwia Maksym (SPARTAKUS 
Szczecin) zdobyła srebrny medal na MP juniorów. W połowie marca w Gorzo-
wie Wielkopolskim rozegrano eliminacje do OOM. Spośród szczecińskich bok-
serów awans uzyskali: Piotr Stawarz, Jarosław Kolec, Sebastian Zacharski 
(wszyscy SZTORM), Mateusz Cedro, Adrian Malicz, Szymon Letmański, Ma-
rek Furmanik (OLIMP Szczecin). Okręg zachodniopomorski zajął zespołowo 
drugie miejsce w tym turnieju. 

W połowie kwietnia rozegrano oficjalny mecz bokserski juniorów Polska–
Niemcy (11 : 5), a wyróŜniającym się bokserem był Michał Gurgacz (SZTORM 
Szczecin). W Schwedt (Niemcy) odbył się turniej bokserski juniorów, gdzie 
swoje walki wygrali: Denis Grzesiak, Stanisław Hreczyński, Przemysław Lech  
i Rafał Florczak, wszyscy ze SZTORMU Szczecin. W maju rozegrano w Strze-
gomiu turniej bokserski w ramach OOM, gdzie Sebastian Zacharski (SZTORM) 
wywalczył srebrny medal, a Szymon Letmański (OLIMP) medal brązowy. 
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W maju zorganizowano drugi turniej bokserski o Puchar Ziem Nadbałtyckich. 
Przemysław Kolec (SZTORM) uznany tam został za najlepszego zawodnika 
turnieju, a Michał Gurgacz stoczył najładniejszą, wygraną walkę. Ponadto wy-
róŜnieni zostali Artur Gierczak i Mateusz Cedro ze Szczecina (OLIMP). Na 
początku czerwca podczas Gali Boksu w Kielcach swą walkę na zawodowym 
ringu wygrał pochodzący ze Szczecina Krzysztof Skorupka. 

W połowie czerwca na turnieju młodzieŜowym w Myszkowie swoje walki 
wygrali Michał Gurgacz (SZTORM) i Artur Gierczak (OLIMP). W sierpniu na 
turnieju Nadziei Olimpijskich w Neubrandenburgu (Niemcy) bokserzy OLIMPU 
Szczecin, Paweł Nowak i Artur Gierczak, zdobyli brązowe medale, a Tomasz 
Król wywalczył złoty medal podczas młodzieŜowych MP. 

We wrześniu w Elblągu na MP juniorów Michał Gurgacz (SKORPION 
Szczecin) zdobył złoty medal (68 kg), Maciej Małecki (do 75 kg) wywalczył 
medal srebrny, a Piotr Sokołowski z OLIMPU (do 69 kg) medal brązowy.  
W połowie września zorganizowano mecz bokserski (młodzików, juniorów  
i kadetów) pomiędzy reprezentacjami Szczecina i Brandenburgii, gdzie we 
wszystkich kategoriach wiekowych zwycięŜyli szczecińscy bokserzy. 

W październiku zlikwidowano klub bokserski SZTORM. Prezesa Józefa 
Błońskiego zastąpił Józef Sakwa. Najbardziej obiecujący bokserzy, z Sebastia-
nem Zachorskim na czele, przeszli do OLIMPU lub SPARTAKUSA. Na poŜe-
gnanie jednak zorganizowano Turniej Bokserski Gryfa Szczecińskiego, w któ-
rym uczestniczyli prawie wszyscy szczecińscy bokserzy. 

Zorganizowano takŜe turniej o Puchar Ziem Nadbałtyckich, gdzie najlep-
szymi młodymi bokserami okrzyknięto Gracjana Szadzińskiego (SZTORM)  
i Michała Gurgacza (SKORPION Szczecin). 

W listopadzie na turnieju młodzieŜowym w Berlinie Artur Gierczak 
(OLIMP) zajął trzecie miejsce. 

W grudniu zorganizowano w Szczecinie Międzynarodowy Turniej Bokser-
ski Gryfa Szczecińskiego. Za najlepszego pięściarza uznano Artura Gierczaka 
(OLIMP Szczecin), w kategorii do 86 kg zwycięŜył Sebastian Zachorski 
(SZTORM), a powyŜej 86 kg – Adam Pelpliński (SPARTAKUS Szczecin). 

W grudniu w hali Szczecińskiego Domu Sportu zorganizowano turniej 
bokserski dla juniorów z udziałem zawodników z jedenastu klubów. Na nim 
poŜegnano takŜe po 50 latach działalności Tadeusza Pliskę, który oficjalnie 
zakończył działalność sportową. 
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15 września zorganizowano w Łodzi PP juniorów w judo, na którym Joanna 
Tytonik (UKS 47 BUSHIDO MORUS Szczecin) zajęła trzecie miejsce.  
W październiku odbyły się w Gdyni eliminacje do PP w judo juniorów do 19 lat. 
Awans wywalczyli judocy UKS 47 BUSHIDO MORUS Szczecin, Kamil To-
maszewski zdobył złoty medal, Artur Perskawiec i Krzysztof Watychowicz 
zajęli miejsca trzecie. 

Na młodzieŜowych MP w Opolu złoty medal wywalczył wychowanek 
UKS 47 Tomasz Lisowski (po tym sukcesie odszedł do Bytomia). W Warsza-
wie na MP juniorów (do 19 lat) Kamil Tomaszewski zajął drugie miejsce 
(srebrny medal) w wadze do 73 kg, Artur Perskawiec był siódmy w wadze do 
81 kg, a Krzysztof Watychowicz zajął miejsce trzecie – wszyscy z BUSHIDO 
MORUS Szczecin. 

W listopadzie zorganizowano w Olsztynie PP juniorów, na którym Joanna 
Tytonik wywalczyła srebrny medal. W tym czasie rozegrano w Szczecinie 
ogólnopolski turniej judo dzieci, w którym wyróŜnili się zawodnicy BUSHIDO 
MORUS: Damian Szczot, Patryk Kaźmierowski, Tomasz Biernat, Aleksander 
Wodzyński, Krzysztof Thomsen, Patryk Reczek, Kamil Wołoszyn, Barbara 
Tytonik, Dominika Zaczek i Aleksandra śółtowska oraz Antoni Łacny z KO-
DOKANU Szczecin (nowy klub). 

W grudniu zorganizowano w Gimnazjum nr 20 turniej judo juniorów,  
w którym w poszczególnych kategoriach zwycięŜyli: Tomasz Tyszkiewicz, 
Andrzej IŜykowski, Mateusz Górski, Przemysław Opałka, Tobiasz Szafraniak, 
Herbert Gorbaczewski, Artur Łacny, Mateusz Semeniuk, Janusz Szafraniak, 
Jakub Białas, Paweł Bruch, Daniel Szafraniak (wszyscy KODOKAN Szczecin) 
oraz Mateusz Jeleń (TKKF ORKAN Szczecin). 

 
W lutym zorganizowano w Szczecinie pokazy izraelskiej sztuki walki krav ma-
ga, ponoć najskuteczniejszej na świecie. W marcu rozegrano w Łodzi turniej 
karate z udziałem 40 klubów i 500 zawodników z siedmiu państw. Karatecy 
szczecińscy zdobyli 5 medali złotych, 3 srebrne oraz 7 brązowych i jako ekipa 
zajęli ogólnie drugie miejsce. Anna Magda wywalczyła złoty medal w kumite 
juniorek młodszych oraz w druŜynie, Piotr Szumiło zdobył złote medale in-
dywidualnie i razem z druŜyną w kumite, złoto wywalczyły teŜ druŜyny junio-
rek i juniorek młodszych. 

Na rozegranych w marcu w Opolu otwartych MP w taekwondo (400 za-
wodników z Europy i Azji) Mariusz Kołakowski zdobył brązowy medal w ka-
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tegorii seniorów, a Łukasz Nowakowski złoty medal w juniorach; Wojciech 
Chabierski wywalczył srebro w kategorii juniorów młodszych – wszyscy  
z Klubu Sportowego ALKONU Szczecin. 

W Dublinie (Irlandia) odbył się turniej kick boxingu z udziałem 3 tys. za-
wodników z 25 państw. Magda Grochocka (KS ALKON) zdobyła złoty i srebr-
ny medal, Kacper Narloch wywalczył medal złoty, a Jakub Głagolski – brązo-
wy. 

Na zorganizowanych w połowie marca w Bangkoku MŚ w boksie tajskim 
(muay thai) Marcin Parcheta z NAK MUAY Szczecin wywalczył (mimo kontu-
zji) brązowy medal w wadze do 71 kg i nie wystąpił w finale. W tym czasie  
w Środzie Wielkopolskiej na turnieju dzieci (38 klubów i 380 zawodników) 
ogólnie zwycięŜył Klub Karate BODAIKAN Szczecin, zdobywając 9 medali 
złotych, 4 srebrne i 5 brązowych. Pod koniec marca zorganizowano w Szczeci-
nie Międzynarodowe Seminarium Karate, które poprowadził Francuz Chri-
stophe Pinna, czterokrotny mistrz świata i sześciokrotny mistrz Europy w kumite. 
Udzielał on korepetycji i pokazów dla karateków z ośmiu krajów. W marcu 
odbyły się w Kurzętniku MP w kick boxingu. Szczecinianin Kacper Narloch 
(57 kg) zajął tam pierwsze miejsce w light-contact (walka ciągła), zdobywając 
złoty medal.  

Na przełomie marca i kwietnia zorganizowano w Legnicy turniej karate  
o Puchar Śląska. Szczeciński Klub Karate zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
druŜynowej. Indywidualnie złote medale wywalczyli: Paweł Bombolewski, 
Marcin Fidelus (uznany za najlepszego zawodnika turnieju), Kinga Moroz, 
Katarzyna Wieczorek oraz druŜyna szczecińska. Były takŜe medale srebrne  
i brązowe. W początku kwietnia odbył się w Mediolanie Wielki Turniej Karate 
z udziałem zawodników stu klubów. Trzy srebrne medale zdobyli karatecy 
szczecińscy: Michał Chojnowski, Maciej Środecki i Justyna Paczkowska – 
wszyscy w kumite (do 16 lat); medal brązowy wywalczyła Anna Magda (do 18 lat), 
a w grupie seniorów punktowane miejsca zajęli: Szymon Grzywacz, Dawid 
Kędziora i Marcin Antol – wszyscy KK BODAIKAN Szczecin. 

Pod koniec kwietnia odbyły się w Piasecznie MP w kick boxingu w kate-
gorii full-contact (160 zawodników z 20 klubów). Srebrny medal w wadze do 
57 kg zdobył tam Kacper Narloch z KS ALKON Szczecin. W tym czasie roze-
grano w Bydgoszczy mistrzostwa Pomorza i Kujaw w karate, w których pierw-
sze miejsce druŜynowo zajął szczeciński SAMURAJ (13 medali). 
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3 maja na ME taekwondo w Popradzie (Słowacja) Grzegorz Puzoń wy-
walczył trzy medale: złoty w walkach, srebrny w układach i brązowy w techni-
kach. W walkach druŜynowych zwycięŜyli zawodnicy TAEKWONDO Szcze-
cin. Na AMP w kick boxingu, zorganizowanych w Warszawie, pierwsze miej-
sce zdobył Kacper Narloch w light-contact (walka ciągła), a Marcin Puchalski 
w semi-contact (walka przerywana) zdobył medal srebrny.  

W połowie maja w węgierskim Segedynie rozegrano PŚ w tajskim boksie. 
Marcin Parcheta z NAK MUAY Szczecin zajął tam drugie miejsce, przy sto-
sunku głosów sędziów 1 : 2 dla jego przeciwnika, Białorusina. TakŜe w połowie 
maja odbyły się w Goleniowie MP w karate kadetów, juniorów i seniorów, 
gdzie druŜynowo zwycięŜyli zawodnicy szczecińskiego Klubu Karate BODAI-
KAN, zdobywając 6 medali złotych, dwa srebrne i dwa brązowe. Złote medale 
wywalczyli: Marcin Antol, Łukasz Nowicki, Michał Chojnowski i Norbert Ma-
culewicz. 20 maja na MP parami w taekwondo, zorganizowanych w Mławie, 
KS ALKON Szczecin zajął pierwsze miejsce, zdobywając 4 medale złote, 
7 srebrnych i 13 brązowych. Sukces ten wywalczyli: W. Chabierski, M. Musza-
lik, K. Grudzień, M. Szczepanowski, M. Grochocka, B. Gadomska, J. Mikulski, 
D. Masel, W. Mielcarek i T. Wielicki. Podczas AMP w karate, z udziałem 150 
zawodników z 31 klubów – srebrne medale zdobyli Szymon Grzywacz, Dawid 
Kędziora i Paweł Bombolewski, a brązowy – Justyna Beyger (US). Na MP 
szkół wyŜszych w karate szczecińscy studenci zdobyli po trzy medale złote, 
srebrne i brązowe. Na turnieju karate w Bydgoszczy karatecy KK BODAIKAN 
wywalczyli 19 medali: 9 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe. Za najlepszego kara-
tekę turnieju uznano Michała Chojnowskiego. 

W czerwcu rozegrano w Szczecinie turniej karate w ramach OOM. Zwy-
cięŜyli zawodnicy SAMURAJA Szczecin przed KAMIKADZE Szczecin, a za 
najlepszego karatekę uznano Jonatana Kujawę z SAMURAJA. 

1 lipca odbyły się we Wrocławiu AMP w karate WKF (wszechstylowa 
odmiana olimpijska). Piotr Szumiło z KK BODAIKAN Szczecin zdobył brą-
zowy medal w kumite, a wraz z druŜyną – medal złoty. 

W połowie września rozegrano w Łodzi Puchar Ziemi Łódzkiej w karate 
(15 klubów). Karatecy szczecińscy wywalczyli 5 medali: złoty – Adrian Fułek 
oraz brązowe – Norbert Biskupski i Przemysław BieŜuński indywidualnie  
w kumite oraz Fułek, Biskupski i BieŜuński w druŜynie. 
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W połowie września w Hollenstadt (Niemcy) odbyły się MŚ w taekwondo 
light-contact (walka ciągła), gdzie złote medale zdobyli Tomasz Wróbel i Woj-
ciech Chabierski (KS ALKON Szczecin). Srebrny medal wywalczył Wiktor 
Mielczarek, a na czwartym miejscu sklasyfikowano Marcina Puchalskiego. 

20 września rozegrano w Bydgoszczy MŚ w karate shotokan (384 zawod-
ników z 21 państw). Mistrzami świata zostali Marcin Antol i Sebastian Gru-
szecki (obaj z KK BODAIKAN Szczecin), a druŜynowo ci dwaj zawodnicy 
oraz Piotr Szumiło zdobyli medal srebrny. 

W końcu września zorganizowano w Gryfinie MP juniorów w karate  
(36 klubów). Pierwsze miejsce druŜynowo zajął KK BODAIKAN Szczecin, 
którego karatecy wywalczyli 9 medali złotych, jeden srebrny i 4 brązowe. Me-
dale złote zdobyli: Marcin Antol, Sebastian Gruszecki, Oliwia Popielarz, Mi-
chał Chojnowski, Zofia Rudecka, Justyna Paczkowska, Bartosz Czerwiński, 
Dawid Kędziora i Dariusz Panasiuk. 

W październiku na ME w boksie tajskim, rozegranych w Hiszpanii (Vigo), 
Marcin Parcheta z KS NAK MUAY Szczecin zdobył brązowy medal. 

We wrześniu w Berlinie w turnieju karate WKF wzięli udział karatecy  
z 13 państw. Zawodnicy KK BODAIKAN Szczecin wywalczyli tam 8 medali 
(3 złote, srebrny i 4 brązowe). Złote medale zdobyli: Justyna Paczkowska, dru-
Ŝyna młodzików w kumite (M. Boguszewski, M. Krykowski i R. Markunowicz) 
oraz druŜyna juniorek w kumite (J. Beyger, A. Magda, J. Paczkowska). Srebro 
wywalczyła Anna Magda w kumite open juniorek. 

W październiku rozegrano w Łochowie k. Bydgoszczy MP w kick boxingu 
(80 zawodników z 21 klubów). Srebrny medal wywalczył tam Marcin Puchalski 
(KS ALKON Szczecin). 

Podczas rozegranych w listopadzie na Helu MP młodzieŜowców w kick 
boxingu zawodnicy KS ALKON Szczecin wywalczyli złote medale: Sylwia 
Kowalska w semi- i light-contact, Łukasz Nowakowski w semi-contact, Jakub 
Mielcarek w semi-contact. Prócz tego były medale srebrne i brązowe. 

W tym czasie na rozegranych w ChełmŜy otwartych mistrzostwach miasta 
w karate (200 zawodników z 12 klubów) zawodnicy SAMURAJA Szczecin 
zdobyli 12 medali, w tym cztery złote: Jonatan Kujawa, Tomasz Kowalczyk, 
Zuzanna Bogusławska oraz druŜyna w składzie: Jan Pokorski, Jan Czarnecki, 
Mateusz Mularz. 

W zorganizowanym w Ciechanowie w turnieju taekwondo uczestniczyli 
zawodnicy 40 klubów z Polski, Anglii, Litwy, Łotwy, Irlandii, Czech i Słowa-
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cji. Zawodnicy Szczecina zdobyli dwa medale: Piotr Król – medal srebrny  
i Paweł Kacała – medal brązowy. 

W końcu listopada odbył się w Łodzi turniej Grand Prix w karate (270 za-
wodników z 8 krajów). W grupie kadetów Paweł Bombolewski i druŜyna Klubu 
Karate BUSHIKAN Szczecin (P. Bombolewski, N. Biskupski i A. Fułek) zdo-
byli złote medale. Były teŜ medale srebrne i brązowe. 

W Opolu rozegrano turniej taekwondo i kick boxingu. Dwa złote medale 
wywalczyła Sylwia Kowalska (semi- i light-contact), Waldemar Mielcarek zdo-
był złoty medal w light- i srebrny w semi-contact, Mariusz Zabłocki – srebrny 
w semi-contact, Łukasz Nowakowski – srebrny w semi- i brązowy w light-contact 
(wszyscy z KS ALKON Szczecin). 

W grudniu zorganizowano w Szczecinie turniej karate dzieci (12 lat),  
w którym zwycięŜyli młodzi zawodnicy SAMURAJA Szczecin. 

W grudniu w Farcynie koło Warszawy rozegrano turniej kick boxingu 
z udziałem 260 zawodników z 20 klubów. Szczeciński KS ALKON zajął tam 
druŜynowo drugie miejsce. Indywidualnie złoty medal wywalczył Waldemar 
Mielcarek, a Sylwia Kowalska, Wojciech Chabierski, Tomasz Wróbel i Łukasz 
Nowakowski zdobyli medale srebrne i brązowe. 

 
W marcu rozegrano w Nowielicach piątą eliminację do ME w powoŜeniu za-
przęgami, w której zwycięŜył Zbigniew Brzoskowski. 

W sierpniu na OOM Maria Januszewska zdobyła srebrny medal, a Anasta-
zja Lipska medal złoty w konkursie skoków juniorek (obie DRAGON). W paź-
dzierniku rozegrano turniej jeździecki juniorów. W konkursie na styl jazdy 
zwycięŜyła Kamila Cieślik przed Tomaszem Jasińskim, w kategorii juniorów 
młodszych zwycięŜyli Tomasz Wolski oraz Ewelina Kostrzewska, a w kategorii 
„młodzi jeźdźcy” najlepsza okazała się Joanna Rosicka. W grupie seniorów 
triumfowała Anna Krupska. 

Na początku listopada zorganizowano wielką gonitwę ułańską wokół Je-
ziora Głębokiego w Szczecinie (tzw. pogoń za lisem), w której oprócz jeźdźców 
szczecińskich udział wzięli takŜe zawodnicy z kilku ośrodków Pomorza Za-
chodniego. 

 
20 stycznia Damian Zieliński (GRYF) wraz z Maciejem Bieleckim i Łukaszem 
Kwiatkowskim zajęli szóste miejsce w kolarskim Pucharze Świata w Los Ange-
les (USA). W lutym Zielińskiego zaproszono do Japonii na wyścigi torowe  
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w keirinie. W tymŜe miesiącu, podczas rozgrywanych w Manchesterze 
(Wlk. Brytania) zawodów o Puchar Świata, Rafał Ratajczyk (GRYF) zajął  
w scratchu ogólnie pierwsze miejsce.  

Na zorganizowanych w końcu marca w Palma de Mallorca zawodach  
o Puchar Świata Rafał Ratajczyk (GRYF) zdobył brązowy medal w scratchu. 
Damian Zieliński i Łukasz Kawiatkowski oraz Maciej Bielecki zajęli w sprincie 
olimpijskim dopiero dziewiąte miejsce (liczono na miejsce czwarte lub piąte). 
W sprincie indywidualnym Zieliński był szesnasty. 

1 kwietnia niepełnosprawny zawodnik szczecińskiego STARTU Arka-
diusz Skrzypiński (handbike – rower trójkołowy, napęd ręczny) wygrał wyścig 
półmaratoński w Berlinie (21,5 km). 

W połowie kwietnia na rozegranych w Szczecinie zawodach Pucharu Pol-
ski w kolarstwie torowym Rafał Poper i Kamil Kuczyński (GRYF) wygrali trzy 
wyścigi sprinterskie. Dwa wyścigi sprinterskie wygrała Karolina Janik (BO-GO), 
a Marta Szczuko (BO-GO) zwycięŜyła w jednym. DruŜyna juniorów GRYFA 
(K. Kuczyński, R. Poper i T. Balcer) oraz druŜyna kobiet z BO-GO (M. Szczu-
ko, K. Janik i M. Wojtyra) zdobyły złote medale. W końcu maja Małgorzata 
Wojtyra (BO-GO) wywalczyła złoty medal na MP juniorów w wyścigu punk-
towanym na 2 km, była druga w sprincie i pierwsza w sprincie druŜynowym. 

W czerwcu Arkadiusz Skrzypiński (START) dwa razy był piąty w wyści-
gach kolarskich (handbike) na MŚ we Włoszech. 

1 lipca Remigiusz Kuźmiński wygrał maraton rowerów górskich (70 km) 
w Łobzie. W tym czasie w Czechach Arkadiusz Skrzypiński zajął trzecie miej-
sce w wyścigu rowerów ręcznych. Na zorganizowanych w lipcu w Helenowie 
koło Łodzi zawodach torowych o mistrzostwo Polski młodzieŜowców (do 23 lat) 
kolarze torowi GRYFA Szczecin wywalczyli siedem medali: 5 złotych – Rado-
sław Cimander, Rafał Poper i Kamil Kuczyński – na 1 km, w sprincie klasycz-
nym i w scratchu, a R. Poper ponadto w keirinie. Poper zdobył teŜ srebrny me-
dal w wyścigu na 1 km i medal brązowy w sprincie klasycznym. Natomiast  
w ParyŜu Kuczyński zajął pierwsze miejsce w wyścigu punktowym. 

W połowie lipca rozegrano w Cottbus (Niemcy) torowe ME. Srebrny me-
dal zdobył Kamil Kuczyński (GRYF) w sprincie druŜynowym (z członkami 
kadry narodowej). W kadrze narodowej na szosowe ME znalazła się Małgorzata 
Wojtyra (BO-GO), zajęła jednak odległą lokatę. 

W końcu lipca w Pucharze Polski w kolarstwie torowym Szymon Godras 
(BO-GO) zdobył złoty medal w wyścigu punktowanym. Godras i Paweł Pio-
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trowicz (BO-GO) wywalczyli teŜ złoto w konkurencji madison, a P. Piotrowicz 
był trzeci w sprincie (brązowy medal). Podczas Pucharu Bałtyku, rozegranego 
na torze w Szczecinie, w grupie juniorów P. Piotrowicz zajął drugie miejsce  
w sprincie klasycznym. W końcu lipca w Pucku Arkadiusz Skrzypiński zwycię-
Ŝył w wyścigu rowerów ręcznych, wyprzedzając Zbigniewa Wandachowicza 
(obaj ze STARTU Szczecin). 

W połowie sierpnia na zorganizowanej w Szczecinie OOM Szymon God-
ras zdobył srebrne medale w wyścigu torowym na 2 km oraz w wyścigu punk-
towym. W sprincie drugie miejsce zajął P. Piotrowicz. 

Przez sześć letnich miesięcy (kwiecień–wrzesień) zorganizowano w Szcze-
cinie 18 kolarskich imprez torowych dla młodzieŜy szkolnej, aby popularyzo-
wać kolarstwo. 

Damian Zieliński wraz z partnerami z kadry narodowej wywalczył drugie 
miejsce w torowym sprincie druŜynowym w Manchesterze (Anglia). Podczas 
MŚ w Los Angeles (USA) Zieliński oraz partnerzy z kadry narodowej zajęli 
piąte miejsce w sprincie druŜynowym. Indywidualnie Zieliński był ósmy. Usta-
nowił teŜ rekord Polski na 200 m ze startu lotnego, uzyskując czas 9,974 s.  
Jedynie pięciu kolarzom na świecie udało się przejechać ten dystans szybciej 
niŜ w 10 sekund. 

We wrześniu na rozegranych w Szczecinie torowych MP Kamil Kuczyński 
(GRYF) zdobył dwa złote medale i tytuły mistrza Polski – w sprincie i w wy-
ścigu na 1 km. W sprincie druŜynowym Kuczyński oraz Rafał Poper i Tomasz 
Balcer wywalczyli brązowy medal. W konkurencji scratch Poper zdobył srebrny 
medal. Z powodu kontuzji w tych mistrzostwach nie startował Damian Zieliń-
ski. Karolina Janik, Marta Szczuko i Małgorzata Wojtyra (BO-GO) zdobyły 
srebrny medal w sprincie druŜynowym. Szczuko wywalczyła złoto w wyścigu 
punktowym. W sprincie parami M. Wojtyra i M. Szczuko zajęły drugie miejsce. 
Prócz tego Wojtyra zdobyła dwa srebrne medale – w wyścigu na 3 km i w scratchu 
oraz dwa medale brązowe – w keirinie i w sprincie. 

W listopadzie były zawodnik CZARNYCH Szczecin (lata 70. XX w.)  
Janusz Sekściński zorganizował na stadionie STALI Szczecin wielkie zawody 
na rowerach górskich dla szczecińskiej młodzieŜy, popularyzując kolarstwo 
wśród młodych szczecinian. 

W grudniu na kolarskich zawodach torowych w Pekinie D. Zieliński od-
padł w eliminacjach do wyścigu sprinterskiego, a Rafał Ratajczyk (GRYF 
Szczecin) w parze z kolegą z kadry odpadli w eliminacjach do wyścigu amery-



Kronika sportowa Szczecina. Część XII: 2007 149 

kańskiego. Indywidualnie Ratajczyk był czternasty w wyścigu punktowym. 
Kamil Kuczyński odpadł w eliminacjach do keirinu. DruŜyna narodowa sprinte-
rów z D. Zielińskim i W. Kuczyńskim (GRYF) zajęła piętnaste miejsce. 

Na zawodach torowych w Wiedniu R. Ratajczyk (GRYF Szczecin) i Ma-
riusz Wiesiak wygrali wyścig amerykański, a w scratchu Ratajczyk był drugi. 

 
W marcu zorganizowano mistrzostwa okręgu w gimnastyce artystycznej. W gru-
pie seniorek zwycięŜyła Anna Zdun (KUSY), a w poszczególnych grupach 
młodzieŜowych pierwsze miejsca zajęły: Wiktoria CzyŜowicz, Alicja Kędzior-
ska, Oktawia Starosta (UKS BŁĘKITNA) oraz Marina Mikosza (KUSY).  
W połowie marca rozegrano w Gdyni I edycję Pucharu Polski w gimnastyce 
artystycznej. Anna Zdun zajęła tam drugie miejsce wśród seniorek, Wiktoria 
CzyŜowicz była siódma w juniorkach, a Rita Antoszewska zajęła w tej kategorii 
miejsce dziewiąte. 

W końcu marca rozegrano w Zabrzu eliminacje do OOM w gimnastyce 
sportowej kobiet. Ogólnie dziewczęta KUSEGO zajęły trzecie miejsce: w klasie 
III zwycięŜyła Nikola KręŜelok, a na szóstym miejscu sklasyfikowano Dagmarę 
Snopek. W klasie II trzecia była Patrycja Nawrocka. W sumie 10 zawodniczek 
KUSEGO uzyskało awans do finałów OOM.  

W połowie kwietnia odbył się w Szczecinie Turniej Wiosny w gimnastyce 
artystycznej, w którym zwycięŜyła Jelena Jelednik (Rosja), a na drugim miejscu 
znalazła się Anna Zdun. W gronie juniorek wygrała Maria Hłudowa (Rosja),  
a najlepsza wśród szczecinianek okazała się Rita Antoszewska, która zajęła 
szóste miejsce. Zawody te traktowano takŜe jako Memoriał Anny Kłos-Sulimy. 

Na początku maja rozegrano w Nysie finały OOM w gimnastyce sporto-
wej. KUSY Szczecin zwycięŜył w konkurencji druŜynowej w wieloboju gimna-
stycznym. W gronie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Nikola KręŜelok w kla-
sie III. W klasie II brązowy medal zdobyła Patrycja Nawrocka. W grupie chłop-
ców w klasie III złoty medal wywalczył Bartłomiej Adamczyk (ćwiczenia wol-
ne), a Roman Hałaburda zdobył złoto w skoku. Medal brązowy w ćwiczeniach 
na kółkach wywalczył Patryk Buraczyński, a srebrny na poręczach – B. Adam-
czyk. 

Na zorganizowanych w maju w Szczecinie MP w tańcach gimnastycznych 
miejscowy zespół Dance Studio PAA Shock Dance zwycięŜył w tej nowej dys-
cyplinie grupowej. TakŜe w maju, na rozegranych we Wrocławiu MP juniorów 
w gimnastyce artystycznej, Aleksandra Metza (KUSY) wywalczyła brązowy 
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medal w ćwiczeniach ze wstąŜką i zajęła piąte miejsce w wieloboju, a Rita An-
toszewska uzyskała trzynastą lokatę w wieloboju. 

Na początku czerwca Marta Pihan zdobyła złoty medal w wieloboju na 
MP w gimnastyce sportowej. Na MP juniorów Magdalena Subotowicz była 
czwarta. Podczas zawodów gimnastyki artystycznej w Poznaniu szczecinianki 
nie zdobyły medali. Plasowały się one na miejscach od piątego do siódmego,  
a najlepsza wśród zawodniczek KUSEGO była Karolina Woroniak. 

W połowie czerwca odbył się w Łodzi międzynarodowy turniej gimnastyki 
sportowej młodzików, w którym KUSY Szczecin zajął ogólnie drugie miejsce, 
a najlepszymi zawodnikami ze Szczecina byli Kacper Banuch i Joanna Mitrosz. 

We wrześniu rozegrano w Stuttgarcie MŚ w gimnastyce sportowej. Marta 
Pihan zajęła tam 63. miejsce w wieloboju oraz uzyskała kwalifikację na IO  
w Pekinie w 2008 r. TakŜe we wrześniu, na MŚ w gimnastyce artystycznej, 
Anna Zdun zajęła 33. miejsce w wieloboju (na 120 zawodniczek), a Marta Mi-
trosz uplasowała się na 41. miejscu.  

Na turnieju gimnastyki artystycznej, rozegranym na początku października 
w Moskwie, gimnastyczki UKS BŁĘKITNA Szczecin wywalczyły pięć medali: 
złoty – Marta Nowicka, srebrny – Kamila Armonajtis, brązowe – Oktawia Sta-
rosta, Joanna Gorący i Ewa Norska. UKS BŁĘKITNA zwycięŜył w ogólnopol-
skim turnieju gimnastyki artystycznej w Gryfinie, a KUSY był tam trzeci. UKS 
BŁĘKITNA działa od 2003 r., a prezesem klubu jest GraŜyna Biernat. Wycho-
wano dwie seniorki: Joannę Rawicką i Ewę Nurską oraz juniorki: Oktawię Sta-
rostę, Joannę Gorący i Kamilę Armonajtis. 

W październiku zorganizowano w Olsztynie kontrolne zawody kadry na-
rodowej w gimnastyce sportowej, na których zdecydowanie zwycięŜyła Marta 
Pihan. Na czołowych pozycjach w klasach II i III znalazły się: Nikola KręŜelok, 
Kinga Najmark, Dagmara Snopek i Paulina Szczykowska. 

TakŜe w październiku odbyły się w Łodzi MP w gimnastyce artystycznej. 
Srebrny medal w druŜynowych ćwiczeniach ze wstąŜką wywalczyły: Natalia 
Serafin, Martyna Baumgertner, Dominika Grabowicz, Patrycja Gromek, Eweli-
na Smolińska, Karlina Masztalerz i Marina Milona. Brązowy medal w ćwicze-
niach ze wstąŜką zdobyły: Natalia RóŜycka, Daria Masłowska, Natalia Kowal-
czyk, Karolina Woroniak, Maja Górska, Nicole Trigo-Moutinho oraz Magdale-
na Andrzejewska. 

W Memoriale Kołakowskich w gimnastyce sportowej uczestniczyły za-
wodniczki z dziewięciu krajów, a zwycięŜyła Marta Pihan (KUSY). 
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W listopadzie, podczas druŜynowych MP juniorów w gimnastyce sporto-
wej, zawodnicy KUSEGO zdobyli złoty medal w wieloboju: Bartłomiej Adam-
czyk, Roman Hałaburda, Kacper Zieliński, Damian Walczak i Patryk Buraczyń-
ski. DruŜyna dziewcząt wywalczyła medal brązowy: Marta Fielijewicz, Anna 
Chrząstek, Patrycja Nawrocka i Agata Brzeska. W grupie juniorek młodszych 
dziewczęta KUSEGO zdobyły srebro: Nikola KręŜelok, Kinga Najmark, Dag-
mara Snopek, Aleksandra Łachut i Paulina Szczykowska. 

W listopadzie zorganizowano w Olsztynie druŜynowe MP juniorów młod-
szych w gimnastyce sportowej. Złoty medal zdobył zespół KUSEGO Szczecin 
w składzie: Patrycja Nowacka, Agata Brzeska, Kinga Najmark, Nikola KręŜe-
lok i Dagmara Snopek. W grupie seniorek pod nieobecność Marty Pihan brą-
zowy medal w wieloboju wywalczyła Marta Frąckowiak. W końcu listopada 
zorganizowano w Gdyni IV edycję Pucharu Polski w gimnastyce artystycznej. 
W gronie seniorek Alicja Kędziorska zdobyła medal brązowy, Aleksandra Met-
za wywalczyła srebro. Podsumowano takŜe wszystkie edycje Pucharu Polski  
i ustalono końcową klasyfikację. Pośród seniorek Anna Zdun znalazła się na 
piątym miejscu w kraju, A. Kędziorska zajęła ósmą lokatę, a w gronie juniorek 
A. Metza była czwarta (wszystkie z KUSEGO Szczecin). 

W Zawoi rozegrano klubowy Puchar Polski w gimnastyce artystycznej.  
W gronie juniorek A. Metza zajęła trzecie miejsce. 

Na turnieju gimnastyki artystycznej, zorganizowanym w Brzegu Dolnym  
z udziałem zawodniczek z dziesięciu państw, Agata Tworek (KUSY Szczecin) 
trzykrotnie zajęła trzecie miejsce: w ćwiczeniach z maczugami, skakanką  
i wstąŜką. Trzecie miejsce w ćwiczeniach z obręczą wywalczyła Małgorzata 
Woroniak. W wieloboju A. Tworek zajęła piąte miejsce, a M. Woroniak – 
siódme. 

W grudniu zorganizowano w Dziwnowie druŜynowe MP w gimnastyce ar-
tystycznej, gdzie juniorki KUSEGO zdobyły srebrny medal, a seniorki – medal 
brązowy. Alicja Kędziorska zajęła indywidualnie piąte miejsce. 

 
Szczecińska załoga: Radosław Michalak, Sebastian Rosiak i Mirosław Szychul-
ski zdobyła Puchar PZMot w wyścigach supermoto. 

W październiku szczecińscy kierowcy z PRINS Polish Racing Team: 
Klaudia Podkalicka, Kamil Raczkowski i Dariusz Nowicki wygrali ostatnie eli-
minacje samochodowe ADAC Logan Cup w Oschersleben (Niemcy) i w punk-
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tacji końcowej przesunęli się na drugie miejsce w rajdach samochodowych za 
cały sezon, zdobywając tytuł wicemistrzowski. 

W Rajdzie Polski 08 załoga wojewódzka Łukasz Sawicki i Piotr Szczygieł 
(Opel Astra SG i 16 V) zajęli czwarte miejsce w klasie N 3 (samochody seryj-
ne) oraz 24. miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Niemiec (160 załóg, w tym 
21 z Polski). 

Na MP strefy północnej w motokrosie, zorganizowanych w czerwcu  
w Świerkowie, w klasie 85 pierwsze miejsce zajął Filip Monkiewicz ze Szcze-
cina. W tym samym miesiącu w Biedrusku koło Poznania na ogólnopolskich 
zawodach motokrosowych pierwsze miejsce w klasie 125 ccm zajął Marcin 
Bochnacki, w klasie 250 ccm trzeci był Maciej Karbolewski, a w klasie powy-
Ŝej 250 ccm Andrzej Majkowski zajął czternastą lokatę. 

W MP w motokrosie, zorganizowanych 1 lipca na „Smoczyku” w Nowo-
gardzie, w klasie weteranów Stanisław Królikowski zajął piętnaste miejsce, a na 
21. pozycji uplasował się Ryszard Karpik (obaj z KM Szczecin). 

Na rozegranej w grudniu XII eliminacji na Najlepszego Kierowcę Szcze-
cina pierwsze miejsce zajął Marcin Jackowski (Honda CRX), drugie – Piotr 
Łagoda, a trzeci był Sławomir Nowakowski. Za cały rok (eliminacji) tytuł przy-
znano Władysławowi Wesołkowi (Honda Del Sol) ze Szczecina. 

Szczecinianka Klaudia Podkalicka została zakwalifikowana do stycznio-
wego rajdu samochodowego Dakar, liczącego 9273 km. W styczniu jednak rajd 
odwołano ze względu na moŜliwość ataków terrorystycznych. 

 
W kwietniu wybrano nowe władze Okręgowego Związku Motorowodnego  
w Szczecinie. Prezesem został Józef Liszczak, jego zastępcą – Romuald  
Wiśniewski, skarbnikiem – Alojzy Ptak, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
– Waldemar Barczyk, a Józefa Seredyńskiego uhonorowano funkcją honorowe-
go wiceprezesa do spraw sportu. 

W czerwcu rozegrano w Myśliborzu ME w sportach motorowodnych. 
Marcin Zieliński (LOK Szczecin) zajął czwarte miejsce w klasie 125 ccm,  
a Grzegorz Szmagliński (DELFIN) był dziewiąty w tej klasie. Daniel Pietrasik 
(ŚLIZG) zajął jedenastą lokatę, a Krzysztof Ey – dwunastą. W klasie T-400 ccm 
pierwszy był Jacek Kołpaczyński, a drugi – Katarzyna Ciołek (oboje ŚLIZG); 
piąte miejsce zdobył Łukasz Zejmo (ŚLIZG), a czwarte Andrzej Morawski 
(LOK Szczecin). 
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Latem rozegrano w śninie motorowodne MŚ w klasie 0-125 ccm i V eli-
minację MP. Wśród młodzieŜowców w MP Jacek Kołpaczewski zdobył złoty 
medal w klasie T-400 ccm. Katarzyna Ciołek była trzecia, Łukasz Heiman – 
dziewiąty, a Wojciech Bryczkowski zajął miejsce dziesiąte (wszyscy ŚLIZG 
Szczecin). W klasie JT 250 ccm wicemistrzem Polski została Katarzyna Olen-
der, a na siódmym miejscu sklasyfikowano Adriana Maniewskiego. W klasie  
S-550 ccm Łukasz Ciołek zdobył brązowy medal. Został on teŜ brązowym me-
dalistą MŚ i srebrnym ME w klasie J-550 ccm. W klasie T-550 ccm Andrzej 
Onyńczak zajął na ME czwarte miejsce, a Ł. Ciołek był piąty. W klasyfikacji 
MŚ na 23 zawodników z piętnastu państw Daniel Pietrasik ze szczecińskiego 
ŚLIZGU był dwunasty i dziesiąty na ME. W klasie 0-125 ccm na MŚ Grzegorz 
Szmagliński (DELFIN) zajął siedemnaste miejsce. Na MP w tej klasie Marcin 
Zieliński zdobył srebrny medal, a Krzysztof Ey – medal brązowy. 

W połowie lipca na Zalewie Zemborzyckim odbyły się MP w narciarstwie 
wodnym. Złoty medal w trójkombinacji (skoki, slalom i jazda figurowa) wy-
walczył Krzysztof Bernatowicz (SKI-LINE Szczecin), zdobywając złoto  
w skokach, srebro w slalomie i brąz w jeździe figurowej. 

W październiku przeprowadzono w Jaworznie wielki turniej narciarstwa 
wodnego, który w grupie juniorów oraz w kategorii open wygrali zawodnicy 
SKI-LINE Szczecina w składzie: Krzysztof Bernatowicz, Michał Felisiak, Ka-
mil Marcinkowski i Jacek Smoleń. 

 
W styczniu szczecińscy pływacy przebywali w Kalifornii na trzytygodniowym 
obozie kondycyjnym. W połowie stycznia w Ostrowcu Świętokrzyskim roze-
grano MP młodzików (13 lat). Zawodnicy szczecińskiego MKP zdobyli tam  
13 medali, a najlepszymi zawodnikami okazali się Zuzanna Przasnek i Tomasz 
Kościelny. W lutym reprezentanci MKP prosto z USA przyjechali na Grand 
Prix Polski do Warszawy, gdzie Przemysław Stańczyk wygrał wyścig na 400 m 
(3:49,04 min) przed Pawłem Korzeniowskim i Mateuszem Sawrymowiczem. 
Na 800 m Stańczyk był drugi (7:48,63 min), a trzecie miejsce zajął Sawrymo-
wicz (7:48,8 min). 

W lutym do kadry narodowej piłkarzy wodnych powołano Wojciecha  
i Waldemara Lesków, Roberta Sekułę, Bartłomieja Gierałtowskiego (seniorzy) 
oraz Jerzego i Pawła Ulchurskich, Piotra Szymańskiego i Jacka Pazia (juniorzy; 
ARKONIA Szczecin). 
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W tymŜe miesiącu najlepszymi zawodnikami podczas Grand Prix w War-
szawie zostali Mateusz Sawrymowicz (MKP Szczecin) i Otylia Jędrzejczak 
(AZS Warszawa). Sawrymowicz zwycięŜył na dystansie 800 m (7:55,92 min)  
i był drugi na 400 m (3:54,23 min), a Przemysław Stańczyk zwycięŜył na 400 m 
(3:53,97 min) – obaj pokonali Pawła Korzeniowskiego, uwaŜanego za najlep-
szego pływaka w kraju. 

W marcu podczas turnieju Interligi w piłce wodnej, rozegranego w Serbii, 
wystąpiło sześciu zawodników ARKONII Szczecin. 

Na przełomie marca i kwietnia na MŚ w Melbourne (Australia) Malwina 
Bukszowana z MKP Szczecin zajęła 32. lokatę w pływaniu na 10 km. Przemy-
sław Stańczyk był dziewiąty na 400 m oraz wywalczył srebrny medal na 800 m, 
osiągając czas 7:47,91 min (nowy rekord Polski). Katarzyna Baranowska miała 
kłopoty z pływaniem, gdyŜ była po kontuzji. Stańczyk wraz z trzema reprezen-
tantami kraju zajął siódme miejsce w sztafecie 4 x 200 m (nowy rekord Polski). 
Mateusz Sawrymowicz zdobył złoty medal na 1500 m (14:45,94 min), popra-
wiając rekord Europy o 0,6 s i rekord Polski o 6 s.  

Na początku kwietnia piłkarze wodni ARKONII (juniorzy) wygrali elimi-
nacje do OOM. W kwietniu na MP seniorów w Dębicy szczecińscy pływacy zdo-
byli kilka medali. Wyścig na 1500 m wygrał M. Sawrymowicz (15:09,76 min), 
drugi był P. Stańczyk (15:18,27 min). Na dystansie 400 m zwycięŜył P. Stań-
czyk (3:50,09 min), drugi był M. Sawrymowicz (3:52,31 min), a trzeci –  
P. Korzeniowski. Na 200 m stylem dowolnym P. Stańczyk zajął drugie miejsce 
(1:50,44 min), a na 800 m srebrny medal wywalczyła Iga Kalinowska (za Otylią 
Jędrzejczak) w czasie 8:52,66 min. 

Podczas Prand Prix w Dębicy (maj) K. Baranowska zwycięŜyła w wyścigu 
na 200 m (2:20,17 min) i 400 m stylem zmiennym (4:57,17 min), a na 800 m 
stylem dowolnym zajęła trzecie miejsce; M. Sawrymowicz był pierwszy na  
800 m (8:00,16 min), drugi na 400 m (3:57,38 min) i trzeci na 200 m stylem 
dowolnym (1:54,07 min); P. Stańczyk zwycięŜył na 400 m (3:56,77 min) i był 
drugi na 800 m (8:07,31 min). 

1 czerwca udostępniono zawodnikom i publiczności wyremontowany  
50-metrowy basen w Szczecińskim Domu Sportu. 

Na początku czerwca na mityngu w Rzymie M. Sawrymowicz zajął drugie 
miejsce w wyścigu na 800 m (7:55,80 min) i drugie na 1500 m (15:12,92 min), 
P. Stańczyk był trzeci na 400 m (3:51,11 min), a K. Baranowska (po kontuzji) 
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zajęła dwa czwarte miejsca – na 200 i 400 m oraz wygrała dystans 1500 m 
(16:55,87 min). 

W czerwcu rozegrano pływackie mistrzostwa okręgu (bez kadrowiczów). 
Najlepsi byli Iga Kalinowska, Ewelina Słowiej i Tomasz Krzywiecki (MKP). 
Na rozegranych równieŜ w czerwcu MP weteranów szczecińscy pływacy zdo-
byli 20 medali, a byli to: Marta Dziedzic, Małgorzata Serbin, Iza i Piotr Kraw-
czykowie, Maciej Brodacki, Robert Woźnicki, Paweł Isad, Mateusz Wodzicki  
i Michał Rydzewski. 

Podczas oficjalnego meczu Ukraina–Polska–Czechy, rozegranego w Ki-
jowie, M. Sawrymowicz zwycięŜył na dystansie 1500 m (15:08,50 min), drugi 
był P. Stańczyk (15:25,71 min). Na 400 m Stańczyk zajął drugie miejsce 
(3:56,47 min) przed Sawrymowiczem (3:58,06 min). K. Baranowska zajęła dwa 
drugie miejsca – na 200 i 400 m stylem zmiennym (2:18,68 i 4:49,15 min) oraz 
zwycięŜyła na 800 m (8:57,64 min) przed Otylią Jędrzejczak. Polki wygrały 
takŜe sztafetę 4 x 200 m, w której składzie płynęła Baranowska. 

W lipcu piłkarze wodni ARKONII zwycięŜyli w turnieju OOM, traktowa-
nym jako MP juniorów. 

W lipcu na MP młodzików w Dębicy (12 lat) Adrian Muzyczuk zdobył 
złoty medal w wyścigu na 200 m stylem klasycznym (2:52,88 min), srebrny na 
dystansie 100 m (1:18,80 min.), a brązowy medal zdobyli chłopcy w sztafecie  
4 x 100 m. Na rozegranych w Opolu MP juniorów (do 16 lat) szczecińscy pły-
wacy wywalczyli trzy złote medale: Adrian Nasiłowski i dwie sztafety; zdobyto 
teŜ 8 medali srebrnych i brązowych. W Łodzi na MP juniorów (do 15 lat) Da-
wid Zieliński wywalczył srebrny medal, a trzy medale brązowe zdobyła Magda 
Łuczak. Na MP juniorów młodszych w Oświęcimiu (13 lat) dwa złote medale 
zdobył Tomasz Kościelny, a dwa srebrne i jeden brązowy – Zuzanna Przesnek. 
DruŜyna ARKONII zdobyła złoty medal takŜe w grupie juniorów młodszych  
w piłce wodnej na OOM. 

W sierpniu na zawodach pływackich w ParyŜu Mateusz Sawrymowicz 
zwycięŜył na dystansie 1500 m (14:56,47 min), Katarzyna Baranowska była 
druga na 200 m stylem zmiennym (2:12,55 min) i trzecia na 400 m stylem 
zmiennym (4:40,00 min). Parę dni później Baranowska ustanowiła nowy rekord 
Polski na 200 m stylem zmiennym (2:12,53 min). 

Na OOM, oprócz dwóch zespołów ARKONII (juniorzy i juniorzy młodsi), 
złote medale zdobyli: Iga Kalinowska (złoty i srebrny), Aleksandra Majda,  
Joanna Charzewska oraz sztafety dziewcząt. 
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W sierpniu Przemysław Stańczyk zajął w Japonii trzecie miejsce na dy-
stansie 400 m stylem dowolnym, osiągając czas 4:45,71 min i poprawiając re-
kord Polski Artura Wojdata z 1988 r., M. Sawrymowicz był czwarty na 400 m 
(3:51,63 min), K. Baranowska zajęła trzecie miejsce na 400 m stylem zmien-
nym (4:40,26 min), M. Sawrymowicz zajął drugie miejsce na 1500 m (14:50, 
72 min), a P. Stańczyk był w tym wyścigu czwarty (15:02 min). W wyścigu na 
200 m stylem zmiennym K. Baranowska zajęła trzecie miejsce (2:13,15 min)  
i po raz pierwszy wygrała z Otylią Jędrzejczak. 

11 września Międzynarodowa Federacja Pływacka zdyskwalifikowała Tu-
nezyjczyka Oussamę Mellouli za doping i przyznała Przemysławowi Stańczy-
kowi (był drugi na MŚ w Australii) złoty medal oraz tytuł mistrza świata za 
wyścig na 800 m. 

We wrześniu Robert Woźnicki i Małgorzata Serbin wystąpili na ME we-
teranów w Słowenii, gdzie Serbin wywalczyła dwa srebrne medale – na 200  
i 400 m stylem dowolnym. Mistrzostwo Szczecina szkół podstawowych w pły-
waniu zdobyła SP nr 51. 

W październiku na rozegranych we Wrocławiu zawodach pływackich wy-
stąpiło dwoje szczecinian: K. Baranowska wygrała 200 m stylem zmiennym 
(2:14,72 min) i 400 m stylem zmiennym (4:46,1 min) oraz zajęła trzy drugie 
miejsca (za O. Jędrzejczak) – na 200, 400 i 800 m stylem dowolnym; P. Stań-
czyk dwukrotnie był pierwszy – na 800 m (7:47,35 min) i 400 m (3:48,60 min). 
Drugie miejsce na 800 m zajął M. Sawrymowicz (7:48,74 min); był on teŜ 
czwarty na dystansie 400 m. W październiku Baranowska, Stańczyk, Sawry-
mowicz oraz ich trener Mirosław Drozd przebywali na obozie kondycyjnym  
w Sierra Nevada (Hiszpania). W pierwszych dniach listopada prosto z Hiszpanii 
szczecińscy pływacy udali się do Moskwy na zawody o Puchar Świata. Kata-
rzyna Baranowska wygrała tam na dystansie 200 m stylem zmiennym  
(2:09,63 min), po raz kolejny pokonując O. Jędrzejczak i A. Urbańczyk. Zwy-
cięŜyła teŜ na 400 m stylem zmiennym w czasie nowego rekordu Polski senio-
rek (4:32,63 min). Złoty medal na 1500 m zdobył M. Sawrymowicz  
(14:37,28 min), drugi był P. Stańczyk (14:44,37 min). Stańczyk zajął teŜ drugie 
miejsce na 400 m stylem dowolnym w czasie 3:43,55 min, a Sawrymowicz był 
na tym dystansie szósty (3:48,00 min). 

W połowie listopada w Gorzowie Wielkopolskim rozegrano pływackie 
Grand Prix. Katarzyna Baranowska zdobyła tam złoty medal na dystansie 200 m 
stylem zmiennym (2:15,37 min), srebrny na 400 m stylem zmiennym (4:52,79 min) 
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oraz złoty na 800 m stylem dowolnym. Przemysław Stańczyk zajął pierwsze 
miejsce na 400 m stylem dowolnym (3;52,24 min), drugi był Mateusz Sawry-
mowicz (3:54,06 min), a trzecim – Paweł Korzeniowski. Na 800 m zwycięŜył 
Stańczyk (7:55,22 min), drugi był Sawrymowicz (7:55,39 min), trzecie miejsce 
zajął Korzeniowski. Na dystansie 200 m stylem dowolnym Stańczyk uplasował 
się na trzeciej lokacie z rezultatem 1:52,01 min. 

Na przełomie listopada i grudnia rozegrano w Gorzowie zimowe MP w pły-
waniu. W pierwszym dniu zawodów M. Sawrymowicz wygrał dystans 800 m 
(7:52,17 min), a P. Stańczyk był drugi (7:59,02 min). Katarzyna Baranowska 
zwycięŜyła na 1500 m (16:46,57 min). W drugim dniu Baranowska wygrała 
wyścig na 400 m stylem zmiennym w czasie nowego rekordu Polski. Była teŜ 
pierwsza na 200 m stylem zmiennym (2:15,06 min). Dystans 1500 m wygrał 
Sawrymowicz (15:06,14 min), który zdobył teŜ złoty medal na 400 m stylem 
dowolnym (3:50,67 min); Stańczyk był trzeci (grupa) z czasem 3:51,85 min. 

Mateusz Sawrymowicz otrzymał w grudniu tytuł Pływaka Roku, przyzna-
ny przez redakcję „Swimming World” za wyniki na dystansie 1500 m. 

W połowie grudnia w Debreczynie (Węgry) rozegrano ME na krótkim  
basenie (25 m). Sawrymowicz zdobył złoty medal na 1500 m w czasie  
14:24,54 min, co było rekordem Polski, P. Stańczyk był czwarty (14:40,04 min), 
a K. Baranowska zajęła drugie miejsce na 200 m stylem zmiennym (2:09,25 min 
rekord Polski) oraz czwarte na 400 m stylem zmiennym (4:31,89 min, rekord 
Polski); P. Stańczyk był czwarty na 400 m stylem dowolnym (3:41,63 min). 

8 grudnia Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki (prezes Fer-
dynand Kaczyński) obchodził sześćdziesięciolecie działalności. Z tej okazji 
zorganizowano zawody pływackie – Ligę Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz 
Galę Obchodów 60-lecia. Były wyróŜnienia i nagrody dla dawnych i obecnych 
zawodników, trenerów oraz działaczy pływackich. Wydano takŜe ksiąŜkę autor-
stwa Tadeusza Reka pt. 60 lat Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 

Pływackiego 1947–2007. W grudniu zapadła teŜ decyzja sportowych i miej-
skich władz Szczecina o rozpoczęciu wiosną 2008 r. budowy nowego 50-metro-
wego krytego basenu pływackiego w Szczecinie. 

 
W marcu w Lasku Arkońskim w Szczecinie rozegrano duatlon (600 m biegu, 
1200 m jazdy rowerem, 600 m biegu). W pierwszym wyścigu zwycięŜyła Joan-
na Kalicińska przed Karoliną Partyką, a w gronie chłopców – Bartek Łajdziak 
przed Przemysławem Motyką. W drugich zawodach pierwsza była Agata 
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Wierzbińska przed Małgorzatą Anders, a w gronie chłopców – Bohdan Pawlak 
przed Przemysławem Pawlakiem (wszyscy ze Szczecina). W grupie starszych 
juniorów zwycięŜyła Sandra Wichrowska przed Patrycją Kronkowską, a wśród 
chłopców najlepszy był Norbert Giecewicz przed Jakubem Piechockim. W ko-
lejnych zawodach zwycięŜył Paweł BłaŜewicz przed Łukaszem Zdanowiczem. 
Następne zawody duatlonowe wygrał Przemysław Burzych przed Dariuszem 
Saniewskim. 

W maju odbyła się kolejna edycja duatlonu (bieg i jazda rowerem) –  
w róŜnych kategoriach wiekowych. 17 czerwca rozegrano zawody triatlonu 
koło Jeziora Głębokiego w Szczecinie (150 zawodników) – 600 m pływania,  
14 km jazdy rowerem i 3 km biegu. W gronie kobiet zwycięŜyła Paulina Kotfi-
ca (ARKONIA Szczecin), wśród męŜczyzn – Piotr Grzegórek (IRONMAN 
Szczecin), a w grupie oldbojów Dariusz CzyŜowicz (IRONMAN) był czwarty. 

W lipcu zorganizowano w Dębnie kolejne zawody triatlonowe z udziałem 
ponad 130 zawodników. W gronie męŜczyzn szczecinianin Bartosz Szmuda był 
piąty, a wśród kobiet Joanna śak zajęła trzecie miejsce. W połowie lipca roze-
grano MP sztafet w Sławie Śląskiej. Szczeciński IRONMAN w składzie: Hanna 
Matysiak, Agata Barszczewska i Agnieszka Jerzyk wywalczył złoty medal.  
W triatlonie męŜczyzn (400 m pływania, 7 km jazdy rowerem i 2 km biegu) 
ekipa szczecińska zajęła pierwsze miejsce. 

Na OOM w triatlonie (600 m pływania, 15 km jazdy rowerem i 3 km bie-
gu) Izabela Tomaszewska (OLIMPIC Szczecin) była szósta, a Paula Nowacka 
(POLICE) zajęła siódme miejsce. W gronie chłopców Jakub PodróŜny był 
ósmy, a Beniamin Gula – dziewiąty (obaj IRONMAN Szczecin). 

W sierpniu rozegrano w ChodzieŜy MP triatlonistów (1,5 pływania, 40 km 
jazdy na rowerze i 10 km biegu). Szczecinianin Piotr Grzegorek zdobył dwa 
srebrne medale – w kategorii seniorów i w młodzieŜowców. Paulina Kotfica 
wywalczyła srebrny medal w gronie kobiet, a Dariusz CzyŜowicz zwycięŜył  
w kategorii weteranów. Adrian Szczepański zajął dziesiąte miejsce w gronie 
seniorów i piąte wśród młodzieŜowców. 

 
W kwietniu były zawodnik WISKORDU Szczecin (obecnie POSNANIA) Pa-
weł Baraszkiewicz wygrał rywalizację kanadyjek jedynek C1-1000 m na torze 
w Castel Gandolfo koło Rzymu w Memoriale Kajakowym im. Karola Wojtyły. 
W zawodach brali udział tylko kajakarze z Polski i Włoch. 
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W czerwcu szczecińscy kajakarze Piotr Owczarski i Andrzej Golgin prze-
płynęli kajakiem ze Szwecji do Świnoujścia.  

W sierpniu Andrzej Ziółkowski przepłynął kajakiem rzekami Egin-goł  
i Selenga z jeziora Chubsuguł w Mongolii do jeziora Bajkał (Rosja). 

 
W kwietniu na wioślarskim obozie kondycyjnym w Portugalii przebywali Ma-
rek Kolbowicz i Konrad Wasielewski. Został teŜ zmodyfikowany basen wio-
ślarski w Szczecińskim Domu Sportu, przez co poprawiono bazę szkoleniową 
szczecińskich wioślarzy. 

Na Kanale śerańskim rozegrano w kwietniu regaty długodystansowe. 
Szczecińska osada Dawid Pacześ i Łukasz Kardas w dwójce bez sternika zajęła 
trzecie miejsce (8 km), a K. Wasielewski był czwarty w jedynkach. W wyścigu 
dwójek bez sternika wagi lekkiej Maciej Trojnar i Krzysztof Młynnik zajęli 
trzecie miejsce. 

W końcu kwietnia na Malcie w Poznaniu zorganizowano regaty otwarcia 
sezonu. Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski ze swymi partnerami z czwór-
ki podwójnej bez trudu zwycięŜyli w tej konkurencji. 

W połowie maja w Essen (Niemcy) polska czwórka podwójna (Kolbo-
wicz, Wasielewski, Jeliński i Korol) zwycięŜyła dwukrotnie w dwóch wyści-
gach czwórek podwójnych. Dwa zwycięstwa (w sobotę i niedzielę) odniosła 
takŜe szczecińska dwójka bez sternika: K. Młynnik i M. Trojnar, a dwójka  
D. Pacześ i Ł. Kardas zajęła szóste i trzecie miejsce. 

W maju na regatach osób niepełnosprawnych w Essen szczecińska osada 
dwójki mieszanej (mikst) Joanna Pawlak i Piotr Majka odniosła w dwóch wy-
ścigach dwa zwycięstwa, uzyskując nominację do paraolimpiady Pekin 2008. 

Na MP na ergometrze wioślarskim wioślarze US zdobyli złoty medal. 
Na rozegranych w początkach czerwca w Ottennsheim (Austria) zawodach 

o Puchar Świata reprezentacyjna czwórka podwójna: Marek Kolbowicz (AZS 
Szczecin), Michał Jeliński (AZS Gorzów Wlkp.), Konrad Wasielewski (AZS 
Szczecin) i Adam Korol (AZS Gdańsk) zajęła pierwsze miejsce, pokonując 
wszystkie najlepsze osady świata. Dwójka szczecińskiego AZS – Dawid Pacześ 
i Łukasz Kardas – nie uzyskała awansu do finału „A” w rywalizacji dwójek bez 
sternika i zajęła w finale „B” drugie miejsce. W czerwcu w Amsterdamie 
czwórka narodowa wywalczyła pierwsze miejsce.  

Na początku lipca na MP w Poznaniu M. Kolbowicz i K. Wasielewski 
zdobyli złoty medal w dwójkach podwójnych. Złoto zdobyła teŜ dwójka bez 
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sternika D. Pacześ i Ł. Kardas. Srebrny medal wywalczyła szczecińska czwórka 
bez sternika wagi lekkiej: Wojciech Wiercioch, Szymon Fernholc, Tomasz Ra-
tajczyk i Maciej Trojnar. Ponadto w jedynkach wagi lekkiej K. Młynnik wy-
walczył brązowy medal. W lipcu na prestiŜowych regatach w Henley koło Lon-
dynu osada narodowa (Kolbowicz, Jeliński, Wasielewski i Korol) juŜ po raz 
czwarty zwycięŜyła w rywalizacji czwórek podwójnych. 

W połowie lipca na regatach Pucharu Świata w Lucernie (Szwajcaria) 
szczecińska dwójka bez sternika D. Pacześ i Ł. Kardas odpadła w eliminacjach. 

W tym czasie na MP weteranów w Poznaniu szczecińscy wioślarze zdoby-
li 5 medali: w dwójkach bez sternika Dariusz Matyjaszczyk i Jacek Wróblewski 
zdobyli złoty medal, a Mirosław Kowalewski i Jan Jelec – medal srebrny; złoto 
wywalczyła czwórka ze sternikiem (J. Wróblewski, D. Matyjaszczyk, S. Czer-
wiński, J. Przybylski i sternik D. Stefanowski), srebro – czwórka bez sternika 
(J. Jelec, M. Kowalewski, P. Winczura i D. Matyjaszczyk oraz J. Huk), a ósem-
ka szczecińskich weteranów (J. Jelec, E. Matyjaszczyk, D. Matyjaszczyk, 
H. Szczotko, M. Kowalewski, J. Wróblewski, R. Kowalewski, D. Stefanowski, 
S. Czerwiński, S. Szewiński, sternik Iwona Lepszuńska) zajęła pierwsze miej-
sce. 

W lipcu na MPJ w Bydgoszczy czwórka podwójna (K. Tarnowski,  
P. CięŜkowski, B. Burak i G. Mądry) zdobyła złoty medal, dwójka bez sternika 
(K. Tarnowski i G. Mądry) oraz dwójka podwójna wagi lekkiej (K. Świerczek  
i K. Purolczak) – medale srebrne. W sierpniu szczecińska osada „smoczych 
łodzi” (20 wioślarzy z pagajami) zajęła dwunaste miejsce na regatach w Niem-
czech. 

W pierwszych dniach września na MŚ w Monachium (Niemcy) polska 
czwórka podwójna (M. Kolbowicz, M. Jeliński, K. Wasielewski i A. Korol) 
zwycięŜyła w osadzie czwórek, zdobywając tym samym po raz trzeci z rzędu 
mistrzostwo świata. 

Złoty medal MŚ wywalczyła takŜe szczecińska dwójka ze sternikiem – 
Dawid Pacześ, Łukasz Kardas oraz sternik Daniel Trojanowski (szkoda, Ŝe nie 
jest to dystans olimpijski). Dwójka bez sternika Piotr Hojka i Jarosław Godek 
odpadła w eliminacjach. W nieolimpijskiej konkurencji ósemek wagi lekkiej 
płynął Krzysztof Młynnik (AZS Szczecin), osada ta zajęła szóste miejsce. 

We wrześniu podczas regat osób niepełnosprawnych o mistrzostwo świata 
szczecińska para (mikst) Piotr Majka i Jolanta Pawlak zdobyła brązowy medal 
oraz potwierdziła kwalifikacje do Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 2008. 
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Podczas regat „smoczych łodzi” w Berlinie szczecińska osada Black Dia-
monds zajęła trzecie miejsce. 

W połowie września na ME w Poznaniu czwórka bez sternika D. Pacześ, 
Ł. Kardas (AZS Szczecin) oraz Patryk Brzeziński i Dominik Kubiak zajęli 
czwarte miejsce. 

1 października w Płocku na Memoriale Juliusza Kawieckiego reprezenta-
cyjna czwórka podwójna (Kolbowicz, Jeliński, Wasielewski i Korol) zajęła 
drugie miejsce, przegrywając z narodową ósemką – były to regaty popularyzu-
jące wioślarstwo.  

W połowie grudnia zorganizowano w Warszawie MP na wioślarskim er-
gometrze. ZwycięŜył Michał Jeliński (AZS Gorzów) przed Adamem Korolem 
(AZS Gdańsk) oraz Krzysztofem Młynnikiem (AZS Szczecin). 

 
22 stycznia szczeciński Ŝaglowiec „Pogoria” z 36-osobową załogą (gimnazjali-
ści) wypłynął do Dakaru w ramach operacji „Szkoła pod Ŝaglami”.  

W marcu na kursokonferencji Polskiego Związku śeglarskiego w tajnym 
głosowaniu wybrano Marka Konysa (Ŝeglarza i trenera) na szefa mierniczych 
PZś. RównieŜ w marcu dwa szczecińskie jachty – „Mantra Asia” z kpt. Martą 
Sziłajtis-Obiegło i „Mantra Ania” z kpt. Aleksandrą Peszkowską – płynąc  
w kobiecych regatach dookoła świata, znajdowały się w rejonie Karaibów.  

6 maja prezes Okręgowego Związku śeglarskiego (i wiceprezydent Szcze-
cina) Zbigniew Zalewski otworzył przy Wałach Chrobrego sezon Ŝeglarski  
w Szczecinie. Z tej okazji zorganizowano regaty Ŝeglarskie na Odrze. W poło-
wie maja na przystani AZS odsłonięto kamień poświęcony Ludomirowi Mącz-
ce, jednemu z najlepszych Ŝeglarzy szczecińskich, a odsłonili go inni znani 
Ŝeglarze: Wojciech Jakobson i Andrzej Piotrowski. W końcu maja w regatach 
śródlądowych w Zegrzu zwycięŜył Artur Pomorski, a trzecie miejsce zajął Pa-
tryk Zbroja (obaj ze Szczecina). W maju zniesiono teŜ tzw. karty bezpieczeń-
stwa, pozwalając jachtom wypływać na wody morskie na odległość do 15 mil 
morskich 

W regatach szczecińskich na desce z Ŝaglem czołowe lokaty zajęli: Domi-
nik Jałtoszyk, Sebastian Sroka, Bartosz Zięba, Przemysław Bogusz, Jan Hand-
ke, BłaŜej BłaŜowski i Kamil Świstelnicki z PAŁACU MŁODZIEśY w Szcze-
cinie. 
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W połowie czerwca odbyły się w Kamieniu Pomorskim zawody Pucharu 
Polski na deskach z Ŝaglem, gdzie szczecinianie nie zdobyli medali, zajmując 
dalsze lokaty. Pod koniec czerwca zorganizowano w Niemczech regaty Ŝeglar-
skie „Kieler Woche”, podczas których zwycięstwo w klasie Tornado 8 odniosła 
załoga szczecińskiego jachtu – Zbigniew Hermach i Piotr Ratajczyk (HOM  
w Szczecinie). 

Na początku lipca rozegrano w Pucku Puchar Kaszub w klasie Optimist. 
Całe podium zajęli młodzi szczecińscy Ŝeglarze z POGONI: Patryk Urba (I), 
Ewa Ilska (II) i Tadeusz Kubiak (III). W lipcu na jeziorze Dąbie przy sztormo-
wej pogodzie rozegrano regaty Ŝeglarskie OOM. W klasie Laser 4,7 dziewiąte 
miejsce wśród dziewcząt zajęła Kamila Szymańska (PAŁAC MŁODZIEśY),  
a Klaudia Jakubowska była jedenasta. Wsród chłopców Rafał Szatkowski  
(PAŁAC MŁODZIEśY) zajął czwarte miejsce, Kacper Grylewski (POGOŃ) 
był dwunasty. W tymŜe miesiącu zorganizowano w Kamieniu Pomorskim rega-
ty Ŝeglarskie „O Puchar ks. Warcisława”. W klasie Laser 4,7 wygrała K. Szy-
mańska, drugie miejsce zajęła Paulina Zielińska (obie z PAŁACU MŁODZIE-
śY). W klasie Optimist A drugi był Patryk Urba (POGOŃ), a na trzecim miej-
scu zameldował się Maciej Figiel z POGONI. W klasie Optimist B dziewcząt 
zwycięŜyła Edyta Dydak z POGONI. 

W pierwszych dniach sierpnia odbył się w Szczecinie finał Ŝeglarskich re-
gat morskich The Tall Ships’ Races 2007. Do portu przybyło ponad sto jach-
tów, a właściwie Ŝaglowców morskich, z największymi jednostkami świata,  
w tym takŜe „Darem Szczecina”, „Darem MłodzieŜy”, rosyjskim „Kruzenszter-
nem”. Było to największe święto Ŝeglarskie w Szczecinie. W tym czasie z rejsu 
do USA wrócił jacht szczecińskiego AZS „Stary” pod wodzą czterech kapita-
nów: Dominika Baca, Tomasza Szewczyka, Jacka Wesołowskiego i Sławomira 
Skalmierskiego. Na pokładzie Ŝaglowca „Fryderyk Chopin” odbyła się wielka 
uroczystość. ZasłuŜony organizator Ŝeglarski na obu półkulach i działacz polo-
nijny Jerzy Knabe został odznaczony najwyŜszym wyróŜnieniem kaperskim – 
otrzymał bowiem Topór Bojowy Polskiego Bractwa WybrzeŜa. Medale Brac-
twa otrzymali: Franciszek Korentz, Andrzej Jaskuła, Wacław Petyński oraz 
szczecinianie: Jędrzej Porada i Leszek Sołtysik. Topór i medale wręczał kapitan 
Ziemowit Barański. 

10 sierpnia na OOM Tomasz Kubiak (POGOŃ) wywalczył złoty medal,  
a Maciej Figiel zdobył medal brązowy. W połowie sierpnia odbyły się w Gdyni 
Regaty Sailing Days 2007 z cyklu Pucharu Świata. W klasie Tornado (dwójka) 
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szczecinianie z HOM Zbigniew Hermach i Piotr Ratajczyk zajęli ogólnie drugie 
miejsce. 

Od 18 do 20 sierpnia rozegrano wielkie regaty Ŝaglowców morskich na 
trasie Świnoujście–Kołobrzeg–Świnoujście. Robert Bałdyga z PAŁACU 
MŁODZIEśY wywalczył złoty medal na młodzieŜowych MŚ w Tallinie (Esto-
nia). W końcu sierpnia rozegrano w Tychach zawody optimistów. W kategorii 
wiekowej do 11 lat zwycięŜył Aleksander Bajko, a Jerzy Bajko zajął drugie 
miejsce (obaj ze Szczecina). 

W pierwszych dniach września rozegrano na Zatoce Puckiej Ŝeglarskie 
MP. W klasie Laser Radial zwycięŜył Michał Gryglewski (SEJK POGOŃ), 
drugie miejsce zajął Jan Skierzyński (POGOŃ), a złoty medal w klasie Europa 
wywalczyła Agnieszka Konys z PAŁACU MŁODZIEśY. 

W regatach o mistrzostwo Polski juniorów na deskach z Ŝaglem w Kiekrzu 
koło Poznania szczecinianie zdobyli kilka medali: Dominik Jałtoszuk wywal-
czył złoto, pierwsze miejsce zajęła teŜ Natalia Kasprzyk (była szósta w grupie 
chłopców), srebrny medal zdobyła Hanna Murawska, a brązowy – Marta Ko-
walska (wszyscy z PAŁACU MŁODZIEśY). 

W połowie września na regatach przedolimpijskich rozegranych w Chi-
nach szczecinianin Maciej Grabowski zajął trzecie miejsce w olimpijskiej klasie 
Laser Standard. We wrześniu Oficyna In Plus wydała ksiąŜkę (album) pod re-
dakcją Marty Barańskiej i Miłosza Kaczanowskiego, zatytułowany Zlot wiel-

kich Ŝaglowców w Szczecinie – finał The Tall Ships’ Races 2007. Szczecin  
Na początku października szczecińskie jachty morskie „Dar Szczecina”, 

„Kapitan Głowacki”, „Zryw” i „Magnolia” z trzystu Ŝeglarzami z sześćdziesię-
ciu szczecińskich szkół wyruszyły w rejs morski na Bornholm, aby szkolić 
młodych adeptów Ŝeglarstwa i krzewić w młodzieŜy szczecińskiej zamiłowanie 
do tego sportu. 

W październiku zorganizowano jesienne regaty „O Błękitną Wstęgę” na 
jeziorze Dąbie (zakończenie sezonu). W poszczególnych klasach łodzi zwycię-
Ŝyli: K1 IMS – Tadeusz Kiszka, powyŜej 7,5 m – Jerzy Karpiński, do 7,5 m – 
Adam Lisiecki, do 8 m – Krzysztof Dąbrowski, klasa otwarta – Piotr Wojszyl, 
klasa Skagen Solina – Zbigniew Madaliński, klasa Skagen Sasanka – Piotr Łap-
ko. 

31 października zmarł nagle w wieku 78 lat Leszek Sołtysik – działacz  
i trener Szczecińskiego Związku śeglarskiego. 
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W grudniu zorganizowano w Szczecinie podsumowanie roku Ŝeglarskiego. 
Były wyróŜnienia i nagrody dla najlepszych Ŝeglarzy. 

 
Na zorganizowanym w styczniu w Krakowie turnieju szermierczym Kacper 
Maćkowiak zajął drugie miejsce w grupie 12-latków, a w grupie dziewcząt  
do 15 lat Pamela Gardzińska równieŜ była druga (oboje we florecie, oboje  
z KUSEGO Szczecin). Medale brązowe wywalczyli tam BoŜena Szklar i Oskar 
Metza. W końcu stycznia na OOM w Toruniu dwaj floreciści KUSEGO –  
O. Metza i Jurand Hrypiński – zdobyli dwa trzecie miejsca we florecie,  
a w Koninie ich koleŜanka klubowa Paulina Kałka wywalczyła brązowy medal 
w szabli. 

W marcu na turnieju szermierczym w Cottbus (Niemcy) Oskar Metza  
i Zuzanna Majewska zdobyli dwa złote medale we florecie, a Monika Leszko-
wicz i Halina Ptak zajęły dwa trzecie miejsca (wszyscy z KUSEGO Szczecin). 
W tym samym miesiącu w turnieju najmłodszych szermierzy we Wrocławiu 
wystąpiło 150 zawodników. W grupie do 11 lat zwycięŜył Kacper Maćkowiak 
(szpada), a we florecie zajął on trzecie miejsce. W grupie 14–15 lat BoŜena 
Szklar zajęła drugie miejsce w szpadzie, a O. Metza takŜe był trzeci we florecie. 
Trzecie miejsce we florecie dziewcząt do 11 lat zajęła Pamela Gardzińska 
(wszyscy z KUSEGO). 

W kwietniu na turnieju szermierczym w Świerzynie z udziałem zawodni-
ków z kilku miast (juniorzy i juniorzy młodsi) pierwsze miejsce (13 lat)  
w szpadzie wywalczyła BoŜena Szklar, drugie – Monika Lenkowska, a trzecie – 
Halina Ptak. W turnieju szpadowym do 15 lat zwycięŜyła Magda Wnuk.  
W grupie do 10 lat w szpadzie zwycięŜyła Pamela Gardzińska przed Oliwią 
Soroko, w grupie chłopców do 14 lat wygrał Oskar Metza, a na trzecim miejscu 
znalazł się Mateusz Szczęsny. W grupie chłopców do 11 lat drugie miejsce zajął 
Maciej Sienkiewicz, a trzecie – Krystian Woźnicki. W turnieju szabli do 14 lat 
zwycięŜył O. Metza, na trzecim miejscu znalazł się M. Szczęsny. W grupie 
chłopców do 12 lat trzecie miejsce w szabli wywalczył Michał Hejny. W szabli 
dziewcząt do 14 lat zwycięŜyła Paulina Ptak przed Agatą Świtalską i Haliną 
Ptak. 

W maju na OOM w Opolu MKS KUSY zajął drugie miejsce na 41 druŜyn 
biorących udział w imprezie szermierczej. Oskar Metza zdobył brązowy medal 
we florecie, druŜyna dziewcząt (A. Świtalska, Z. Majewska, M. Leszkowicz  
i K. Hofman) zajęła drugie miejsce we florecie, a zespół chłopców (O. Metza,  
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J. Rupiński, K. Lander i M. Hejny) zdobył medal brązowy. Indywidualnie Mo-
nika Leszkowicz była trzecia w szpadzie, Oskar Metza zajął w szpadzie równieŜ 
trzecie miejsce. Medal brązowy wywalczyła takŜe druŜyna dziewcząt we flore-
cie. 

W połowie maja na rozgrywkach Pucharu Polski juniorów we Wrocławiu 
Paulina Kałka zajęła piąte miejsce w szabli, Jakub Koler był trzeci we florecie, 
a Zuzanna Majewska zajęła we florecie piątą lokatę. W turnieju szpadowym 
Dorota Kręciwilk uplasowała się na 21. miejscu wśród 172 zawodniczek. 

Pod koniec maja w Greifswaldzie (Niemcy) zawodnicy KUSEGO zdobyli 
trzy złote medale: Zuzanna Majewska, Magda Wasyluk i Oskar Metza.  
W czerwcu na AMP Paulina Ptak w gronie kadetek wywalczyła brązowy medal 
we florecie. 

W KUSYM podsumowano osiągnięcia szermierzy klubowych w 2006 
oraz pierwszej połowie 2007 r. i stwierdzono, iŜ najlepszymi szermierzami  
w tym okresie byli: Dorota Kręciwilk, Oskar Metza, Kacper Maćkowiak i Pa-
mela Gardzińska. 

W czerwcu na turnieju szermierczym juniorów w Gdańsku (300 zawodni-
ków) złoty medal w kategorii do 11 lat zdobył Kacper Maćkowiak (floret), dru-
gie miejsce zajęła Martyna Długosz, trzecie – Alicja Wiaderek (13 lat); trzecia 
była takŜe Kamila Hofman, a w grupie do 16 lat trzecie miejsce we florecie 
zajęła Zuzanna Majewska. 

W lipcu szermierze KUSEGO wzięli udział w turniejach szermierczych 
juniorów i młodzików na Gotlandii (Szwecja), w Berlinie i Pasewalku (Niem-
cy). Najlepiej zaprezentowali się w tych turniejach: Oskar Metza, Zuzanna Ma-
jewska, BoŜena Szklar, Magda Wasyluk, Alicja Wiaderek, Hubert Swatowski, 
Artur Starz i Romuald Jaroszewicz. 

 
W trzeciej lidze państwowej brydŜa sportowego grały zespoły szczecińskie, 
zajmując miejsca: TRZYNASTKA Szczecin – pierwsze, GRYF – trzecie, PO-
LITECHNIKA – siódme, AMATOR – dziewiąte, a w lidze okręgowej: TYTAN 
Police – drugie, POD WIEśĄ – czwarte, ŚMIAŁY Police – piąte, ZAKŁADY 
TABORU i ESKULAP Szczecin – ósme. 

W styczniu zorganizowano w Szczecinie turniej otwarcia sezonu brydŜo-
wego 2007. Wystąpiło w nim 20 par, a kolejność czołówki była następująca:  
1. S. Niajko – J. Wojcierzak; 2. J. Socha – M. Zaborowski; 3. W. Jarząbek –  
P. Wasylko. 



Zbigniew Szafkowski 166 

W czerwcu w Turnieju Morskim w Szczecinie kolejność czołówki była 
następująca: 1. A. Dąbrowski – L. Modycki; 2. A. Talaga – H. Zembrzuska;  
3. J. Rusin – J. Stańczyk. 

W październiku zorganizowano w Szczecinie wielki turniej brydŜowy 
„Bursztynowy Wist” z okazji 50-lecia brydŜa w Szczecinie. Uczestniczyło 150 
zawodników. Pierwsze miejsce zajęła para A. Hinterten i T. Rawicz, na drugim 
uplasowali się L. Błaziński i J. Pisarek. W drugim dniu turnieju pierwsze miej-
sce zajęła para A. Jeleniewski i J. Wachnowski, drugie – Z. Hałat i K. Rogoziń-
ski, a trzecie – G. Brusse i P. Brusse. W punktacji ogólnej szczecińska para 
Kazimierz Szlachta i Zbigniew Lasocki zajęła trzecie miejsce na 75 par uczest-
niczących. 

 
W styczniu w szczecińskim Pałacu MłodzieŜy rozegrano turniej szachowy dla 
młodzieŜy, w którym wystąpili szachiści szczecińscy i niemieccy. W grupie do 
lat 14 zwycięŜała Julia Rusch (Niemcy), a drugie miejsce zajął Andrzej NiŜyń-
ski (Szczecin). W grupie do lat 10 zwycięŜył Karol Kozłowski przed Michałem 
Wypychem (obaj ze Szczecina).  

W końcu stycznia zorganizowano wielki turniej szachowy z okazji 85. 
urodzin lwowianina mieszkającego w Szczecinie, trenera szachistów szczeciń-
skiej POGONI – Ludwika Stangera. Mimo swego wieku Ludwik Stanger grywa 
w turniejach szachowych, reprezentując Klub Szachowy POGOŃ. 

W pierwszych dniach lutego rozegrano w Pile turniej szachów błyska-
wicznych (5 minut partia), podczas którego szczecinianin Bartosz Goliński 
(WARCPOL, 18 lat) zdobył brązowy medal. DruŜynowo szczeciński WARC-
POL zajął drugie miejsce, ulegając w finale 5 : 7 zespołowi LOKATORA Go-
rzów Wielkopolski. Punkty dla barw Szczecina zdobyli: B. Goliński, BłaŜej 
Galant, Mateusz Sowizdrzał i Bartosz Zapart. 

W lutym rozegrano turniej szachowy z okazji dziesięciolecia WARC-
POLU Szczecin. Pierwsze miejsce zajął Maciej Rutkowski (Gorzów Wlkp.),  
a drugie Joanna Maruszczak.  

Na zorganizowanej w maju w Turawie koło Opola szachowej OOM do  
14 lat Katarzyna Adamowicz zajęła pierwsze miejsce, a Marcel Kanarek zdobył 
srebrny medal. TakŜe w maju rozegrano turniej szachowy w Szczecinie, w któ-
rym zwycięŜyli M. Rutkowski i Ewa Krok. 

W czerwcu rozegrano Szachowe Mistrzostwa Szczecina. Pierwsze miejsce 
zajął Adam Czuchnicki, drugie – Łukasz Wełna, a trzecie – Krzysztof Buczek. 
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W grupie powyŜej 60 lat zwycięŜył Eugeniusz Ciszewski, drugi był Teofil Zię-
ba, a trzeci – Janusz Zasztowt (wszyscy ze Szczecina). W grupie do 18 lat 
pierwszą lokatę zdobył Krystian Jacek, drugą – Arkadiusz Brzozowski, trzecią 
– Mateusz Matla. W grupie juniorek zwycięŜyła Roksana Jacek przed Danutą 
Ociepką i Joanną Maruszczak (wszyscy ze Szczecina). 

Andrzej Maniocha wygrał symultanę na 20 szachownicach, rozegraną  
w Szkole Podstawowej nr 56. W kolejnym turnieju zorganizowanym przez 
WARCPOL (10-lecie klubu) w grze błyskawicznej zwycięŜył Bartosz Goliński, 
a w zwykłym turnieju zajął on drugie miejsce. 

W sierpniu zorganizowano w Policach XXII Memoriał Tadeusza Gniota. 
ZwycięŜył w nim Lech Sopur (Płock) przed Włodzimierzem Szyczkinem i Wi-
talijem Koziakiem (obaj z Ukrainy). 

W tradycyjnym (rozgrywanym od 1978 r.) meczu szachowym pomiędzy 
szachistami Szczecina i Bremerhaven (Niemcy) tym razem zwycięŜyli szachiści 
niemieccy 4,5 do 1,5 pkt. Dla Szczecina jeden punkt zdobył W. Nawrocki,  
a pół punktu – J. Metelski. W błyskawicznym turnieju druŜynowym zremiso-
wano 18 : 18. Najwięcej punktów dla barw Szczecina zdobyli Lubomir Mar-
czykowicz, Jan Karolak i W. Nawrocki. 

W listopadzie zorganizowano Szachowe Mistrzostwa Szczecina-Dąbia,  
w których trzy pierwsze miejsca zajęli: Borys Tofil, Adrian Panocki i Adam 
Czuchnicki. 

W grudniu rozegrano w Pałacu MłodzieŜy turniej szachowy juniorów 
młodszych. ZwycięŜył Wojciech Śmieszek przed Jakubem Czerskim i Konra-
dem Kozłowskim. 

Turniej warcabowy w Szczecinie wygrał Bartosz Gromski z Gorzowa 
Wielkopolskiego, a Mateusz Sowizdrzał by drugi. W turnieju szachowym  
PC BEST Cup w Szczecinie po wyrównanej walce Piotr Chmiel zajął szóste 
miejsce, a M. Sowizdrzał – siódme. 

 
W pierwszych dniach stycznia szczecińsko-gdańska para deblowa Marcin Mat-
kowski (SKT) i Mariusz Fyrstenberg brała udział w międzynarodowym turnieju 
tenisowym w Katarze, gdzie dotarli oni do ćwierćfinału, a w połowie stycznia  
w Sydney (Australia) przegrali w półfinale i nie awansowali do finału. Nie po-
wiodło się im teŜ juŜ w I rundzie Australia Open, gdzie nawet nie byli rozsta-
wieni. 
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W połowie stycznia zorganizowano w Szczecinie turniej tenisowy Magno-
lia Cup dla juniorów. ZwycięŜyli w nim Białorusinka Wiktoria Jemieljanowa  
i Rosjanin Aleksiej Golarochow.  

W pierwszych dniach lutego odbyły się MP kadetów. ZwycięŜył w nich 
Rafał Gozdur w singlu, a razem z Bartłomiejem Fedyną takŜe i w deblu (obaj 
SKT Szczecin). W połowie lutego Matkowski i Fyrstenberg odpadli w II run-
dzie międzynarodowego turnieju tenisowego w Brazylii. W tym czasie Rafał 
Gozdur wziął udział wraz z reprezentacją Polski (do 16 lat) w ME, gdzie wygrał 
dwa pojedynki w singlu i dwa w deblu. RównieŜ w połowie lutego na MP se-
niorów we Wrocławiu Magdalena Kiszczyńska (SKT) zwycięŜyła w grze de-
blowej z Olgą Brzózką (Poznań) oraz zdobyła brązowy medal w grze singlowej. 

Po koniec lutego w Buenos Aires (Argentyna) M. Matkowski i M. Fyr-
stenberg odpadli w półfinale gry deblowej. W tym czasie rozegrano w Szczeci-
nie MP juniorów, ale szczecińscy tenisiści nie awansowali do gier finałowych. 
W końcu lutego w druŜynowych ME juniorów (do 16 lat) reprezentacja Polski 
zajęła czwarte miejsce. Grał w niej Rafał Gozdur (SKT). 

Na początku marca R. Gozdur i B. Fedyna (kadeci) z SKT zdobyli tytuł 
mistrzów Polski w deblu do 16 lat. W marcu M. Matkowski i M. Fyrstenberg 
dotarli do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Indian Wells (USA). W tym teŜ 
miesiącu wygrali oni w Polsce turniej tenisowy Masters. Wystąpili teŜ w repre-
zentacji Polski w meczu z Nigerią (5 : 0) w Pucharze Davisa, gdzie wygrali grę 
deblową. Odpadli natomiast w II rundzie w Monte Carlo. Na turnieju teniso-
wym w Barcelonie (Hiszpania) dotarli do ćwierćfinału, podobnie jak w Ham-
burgu (Niemcy), a w Austrii przegrali w II rundzie. Nie powiodło się im takŜe 
we Francji, w wielkim turnieju Rolanda Garrosa, gdzie odpadli juŜ w I rundzie. 

Na początku lipca rozegrano we Wrocławiu MP seniorów i młodzików. 
Szczecinianin Dawid Kuczer z Aleksandrą Rosolską z Warszawy zdobyli brą-
zowy medal w mikstach (gra mieszana), a w grze podwójnej (do 12 lat) A. Ka-
cała i A. Rygielski wywalczyli srebrny medal. Natomiast w grupie starszej  
R. Gozdur i B. Fedryna zdobyli złote medale za grę deblową. 

Na początku sierpnia na zorganizowanym w Sopocie ATP Orange Prokom 
Open M. Matkowski i M. Fyrstenberg zwycięŜyli w grze deblowej. Szczecinia-
nin Tomasz Bednarek wygrał tam jeden mecz w grze indywidualnej. 

8 sierpnia w Montrealu (Kanada) polski debel Matkowski-Fyrstenberg 
wygrał turniej w grze podwójnej. W tym czasie T. Bednarek i Amerykanin Ja-
mes Cerretani dotarli do finału debla w San Marino. Magdalena Kiszczyńska 
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wraz z Belgijką Yaniną Wickmayer zajęły drugie miejsce na turnieju w Portu-
galii. W połowie sierpnia zorganizowano w Szczecinie turniej tenisowy Magno-
lia Cup 2007, który wygrał Niemiec Marc Stratling. 

Na rozegranej w połowie sierpnia OOM Rafał Gozdur (SKT) zdobył złote 
medale w singlu (do 16 lat) oraz w deblu z Bartłomiejem Fedyną (SKT), Wero-
nika Kurka i Natalia Kozel zajęły trzecie miejsce w deblu dziewcząt, a Kamila 
Marchocka i Marcin Chojnacki (SKT) wywalczyli złoto w grze mieszanej.  
W końcu sierpnia M. Matkowski i M. Fyrstenberg odpadli w I rundzie turnieju 
tenisowego USA Open. 

We wrześniu zorganizowano w Szczecinie wielki międzynarodowy turniej 
Pekao Open, który zakończył się zwycięstwem Argentyńczyka Sergio Roitma-
na. TakŜe we wrześniu M. Matkowski wystąpił w oficjalnym meczu między-
państwowym z Marokiem (Puchar Davisa), gdzie wygrał debla z Fyrstenber-
giem oraz zwycięŜył w grze singlowej, a Polska pokonała Maroko 4 : 1.  

W październiku Matkowski i Fyrstenberg zajęli drugie miejsce w Metz 
(Francja) w grach deblowych, a na turnieju ATP w Wiedniu pokonali w finale 
debla parę niemiecką 6 : 4, 6 : 2. Na wielkim turnieju w Madrycie Matkowski  
i Fyrstenberg w grze finałowej debla przegrali z najlepszą parą deblową świata 
– bliźniakami Bobem i Mikiem Bryanami z USA (3 : 6 i 6 : 7). 

W październiku obchodzono w Szczecinie pięciolecie działalności Szcze-
cińskiego Centrum Tenisowego. 

W listopadzie w klasyfikacji klubowej Polskiego Związku Tenisowego 
SKT zajął siódme miejsce w kraju, a KT MASTERS – miejsce trzydzieste. Pol-
ska para deblowa Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg była sklasyfikowa-
na w Polsce na pierwszym miejscu, a na świecie – na miejscu jedenastym. 
Wśród seniorek osiemnastoletnia Magdalena Kiszczyńska znalazła się na miej-
scu siódmym; wśród kadetów Rafał Gozdur (16 lat) był czwarty, a jego kolega 
klubowy Artur Kacała (14 lat) zajął szóstą lokatę. 

Podsumowując sezon, para deblowa Matkowski-Fyrstenberg odniosła dwa 
zwycięstwa w wielkich międzynarodowych turniejach w Wiedniu i Sopocie, 
trzy razy zagrała w finałach, zajmując drugie miejsca w Madrycie, New Haven  
i Metz oraz kilkanaście razy uczestyniczyła w półfinałach lub ćwierćfinałach. 

 
W marcu zorganizowano w Szczecinie wojewódzki turniej tenisa stołowego 
juniorów, w którym zwycięŜyli Mariusz Pogorzelski i Marta Szymańska (oboje 
SALOS Szczecin). 
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W kwietniu podczas mistrzostw okręgu juniorów Pogorzelski i Szymańska 
zajęli dwa drugie miejsca. Turniej debla wygrała para Rafał Janowicz i Mariusz 
Pogorzelski. W rozgrywkach II ligi występowała pierwsza druŜyna CHAM-
PIONA Police (I miejsce), a w III lidze – SALOS II (II miejsce) oraz CHAM-
PION II (X miejsce). W IV lidze wojewódzkiej grało kilka zespołów szczeciń-
skich: SALOS, POLICE, STAL. 

 
W marcu na MP juniorów starszych w Pruszkowie UKS TRÓJKA dotarła  
w koszykówce do półfinału. Latem koszykarze AZS Szczecin zdobyli aka-
demickie mistrzostwo Polski. Męski zespół AZS występował w rozgrywkach  
II ligi. 

W Szczecinie prowadzono rozgrywki Ligi Amatorskiej w koszykówce se-
niorów oraz druŜyn kadetów. Odbywały się teŜ rozgrywki Ligi Amatorskiej 
SLAK. 

 
14 stycznia ruszyła liga siatkówki kobiet. W kwietniu siatkarki PIASTA Szcze-
cin wygrały 3 : 1 ćwierćfinał Play-Off ze SKRĄ Bełchatów. TakŜe w kwietniu 
CHEMIK Police zwycięŜył 3 : 1 z zespołem UKS Łańcut i utrzymał się w I lidze. 
W końcu kwietnia rozpoczęto w Niechorzu sezon siatkówki plaŜowej. 30 kwiet-
nia obchodzono 60-lecie Politechniki Szczecińskiej. Z tej okazji zorganizowano 
turniej siatkówki akademickiej, który wygrały studentki Politechniki oraz stu-
denci AWF Gorzów Wielkopolski.  

5 maja, po zakończeniu rundy wiosennej, sekcja PIASTA w zasadzie się 
rozpadła, 60% zawodniczek odeszło do innych klubów. Utworzono nowy ze-
spół. Półfinał Play-Off PIAST przegrał w Krakowie z WISŁĄ 0 : 3. W połowie 
maja zawodniczki US (siatkarki z PIASTA i CHEMIKA) uległy w finale AMP 
Politechnice Częstochowskiej 2 : 3, ale zdobyły srebrny medal. Podczas MP 
szkół wyŜszych reprezentacja US złoŜona z siatkarek PIASTA i CHEMIKA 
zajęła pierwsze miejsce. 

W maju na rozegranych w Dziwnówku MP w piłce plaŜowej Tomasz Ci-
chosz i Łukasz Jakowyk zajęli czwarte miejsce, a Joanna Kuchczyńska i Agata 
Furmanek były drugie w turnieju strefowym piłki plaŜowej. Jeszcze w maju 
siatkarki pozostałe w PIAŚCIE, mimo braku awansu do ekstraklasy, wygrały 
rywalizację o mistrzostwo Polski I ligi z SOKOŁEM Chorzów. 

Szczecińscy siatkarze (powyŜej 45 lat) na MP oldbojów pokonali 2 : 1 
ubiegłorocznych mistrzów Polski z Nowego Sącza i zdobyli złoty medal. 
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Podczas mistrzostw Szczecina w piłce plaŜowej w grupie męŜczyzn zwy-
cięŜyła para US Rafał Kardaś i Karol Paśnik, a wśród kobiet pierwsze miejsce 
zajęła równieŜ para US Agata Furmanek i Joanna Kuchczyńska. W mini-
siatkówce mistrzostwo Szczecina wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 74. Siat-
karska reprezentacja Szczecina do 18 lat (SALOS) zwycięŜyła w turnieju siat-
kówki w Zagrzebiu (Chorwacja). 

We wrześniu siatkarki PIASTA rozpoczęły zmagania ligowe o awans do 
ekstraklasy, a siatkarki CHEMIKA walczyły o utrzymanie się w I lidze. Pod 
koniec rundy jesiennej PIAST był na drugim miejscu, a CHEMIK na miejscu 
siódmym. 

W rundzie jesiennej zespół MORZA Szczecin (druŜyna męska) juŜ piąty 
sezon grał w II lidze. W szczecińskiej lidze amatorskiej występowało w I lidze 
kobiet 12 zespołów, w I lidze męŜczyzn – równieŜ 12 zespołów; w II lidze grało 
takŜe po 12 zespołów, ale w siatkówce nie osiągnięto wybitnych efektów. 

W końcu października rozegrano w Policach serię Pucharu Polski kobiet  
z udziałem sześciu druŜyn. ZwycięŜyły siatkarki z Piły przed zespołem z Byd-
goszczy. Szczecinianki nie dorównały zespołom pierwszoligowym i zajęły dal-
sze miejsca. 

Na koniec rundy jesiennej w I lidze kobiet (zaplecze ekstraklasy) PIAST 
Szczecin zajął trzecie miejsce w lidze, a siatkarki CHEMIKA Police uplasowały 
się na ósmej pozycji. Siatkarze MORZA Szczecin, grając w II lidze, zajęli 
czwarte miejsce. 

W grudniu PIAST Szczecin został wicemistrzem I ligi (zaplecze ekstrakla-
sy – dawna II liga). W sali Zespołu Szkół Zawodowych nr 8 w Szczecinie roze-
grano ogólnopolski turniej siatkówki. W grupie dziewcząt LO Szczecin zajęło 
czwarte miejsce, a w grupie chłopców ZSZ ze Szczecina ulokował się na trze-
cim miejscu. 

W końcu grudnia zorganizowano w Szczecinie turniej piłki siatkowej dla 
szkół podstawowych. ZwycięŜyli zawodnicy SP nr 39 ze Szczecina. 

 
W połowie stycznia rozpoczęto obchody 60-lecia Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki NoŜnej w Szczecinie. Zorganizowano teŜ turniej piłki noŜnej na 
hali, który wygrała POGOŃ 04. W tym czasie pierwszy zespół POGONI wyje-
chał na trzy tygodnie do Brazylii, gdzie trenował i rozegrał trzy spotkania towa-
rzyskie. Piłkarki noŜne OLIMPII Szczecin zajęły drugie miejsce w turnieju 
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halowym w Neubrandenburgu (Niemcy), a piłkarki TKKF uplasowały się na 
drugiej pozycji w turnieju halowym w Grodzisku Wielkopolskim. 

Pod koniec stycznia zorganizowano w Szczecinie halowy turniej piłki 
noŜnej (do 17 lat) Don Bosco Cup 2007, który wygrali piłkarze ZAGŁĘBIA 
Lubin przed zespołem WISŁY Płock, a trzecie miejsce zajęli piłkarze KORO-
NY Kielce. 

Podczas rozegranych w Raciborzu halowych MP kobiet (do 19 lat) szcze-
cińskie piłkarki z TKKF GRYF zajęły siódme miejsce. 

POGOŃ 04 rozpoczęła ligę halową od poraŜki (2 : 3) z mistrzem Polski 
CLEAREX Chorzów. W lutym Mateusz Szałek z KP POLICE został powołany 
do kadry narodowej szesnastolatków. 

W lutym na walnym zebraniu MKS POGOŃ wybrano nowe władze klubu. 
Prezesem został Jan Miedziak, a jego zastępcami: Krzysztof Waszak, Marek 
Łopiński i Marek Pawlak. W tym teŜ miesiącu zmarł wieloletni Prezes MKS 
POGOŃ Feliks Gawroński. 

1 marca w halowych mistrzostwach Szczecina zwycięŜyła druŜyna  
PARADISE. Trampkarze STALI wygrali turniej halowy piętnastolatków  
w Stralsundzie (Niemcy). W halowym turnieju dziewięciolatków SALOS 
Szczecin zdobył srebrny medal. 13 marca członkowie Rady Nadzorczej MKS 
POGOŃ – Sportowej Spółki Akcyjnej zawiesili nowo wybrany zarząd i wyrazi-
li zgodę na sprzedaŜ akcji klubu inwestorowi zagranicznemu. Trenerem piłka-
rzy POGONI został Bogusław Baniak. 

Na turnieju halowym młodych piłkarek (V i VI klasy) w Gorzowie Wiel-
kopolskim zwycięŜyły zawodniczki TKKF GRYF Szczecin, a na trzecim miej-
scu znalazły się rezerwy GRYFA.  

W marcu na turnieju piłki noŜnej w Słupsku rozegrano MP dziewcząt 
„Sprawni razem” – szczecinianki zajęły drugie miejsce za reprezentacją Łodzi. 
W marcu minęła teŜ setna rocznica urodzin i pierwsza rocznica śmierci Floriana 
Krygiera – trenera szczecińskiej POGONI.  

W kwietniu w rozgrywkach klasy „B” wystartowali piłkarze POGONI 
Nowej. W II lidze kobiet rozpoczęły rozgrywki szczecińskie zespoły TKKF 
GRYF i OLIMPIA. HUTNIK grał w V lidze, a w klasie okręgowej występowa-
ły ŚWIT Skolwin (dzielnica Szczecina) i KP II Police. W III lidze grał KP Poli-
ce, a w lidze IV (po spadku z I ligi) postanowiono umieścić zespół byłej pierw-
szoligowej POGONI – juŜ bez Brazylijczyków, którzy całkowicie zawiedli 
oczekiwania szczecińskich kibiców, przegrywając w rundzie wiosennej mecz za 
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meczem. W IV lidze grały takŜe STAL oraz ARKONIA. W lidze juniorów 
wstępowali młodzi piłkarze wszystkich szczecińskich klubów, podobnie jak  
i juniorzy młodsi. 

W kwietniu, na zakończenie sezonu halowego, POGOŃ 04 zajęła na ogól-
nopolskich rozgrywkach piąte miejsce. 

Zawodnik POGONI Kamil Gosicki (19 lat), grając w Irkucku (Rosja)  
w meczu eliminacyjnym do ME, strzelił dla barw narodowych trzy gole. 

Zawodniczki TKKF GRYF zwycięŜyły w rozgrywkach II ligi, a piłkarki 
OLIMPII uplasowały się na drugiej pozycji. Młodzi (16 lat) piłkarze STALI 
zajęli trzecie miejsce na turnieju juniorów we Francji, a młodsi (14 lat) za-
wodnicy KP Police wygrali tam turniej w swojej kategorii wiekowej. Paweł 
Dąbrowski i Łukasz śelazko z POGONI 04 zostali powołani do kadry Polski  
w piłce halowej (futsal). W Nowym Sączu na turnieju piłkarskim dzieci (10 lat) 
piłkarze szczecińskiego SALOSU zajęli drugie miejsce. W meczu baraŜowym 
o awans do I ligi kobiet piłkarki TKKF GRYF pokonały zawodniczki TKKF 
CHECZ Gdynia (5 : 1) i awansowały do I ligi. Na rozegranych w Koninie MP 
juniorów zawodniczki OLIMPII Szczecin zajęły piąte miejsce. Zawodnicy 
STALI przegrali mecz półfinałowy z AMIKĄ Wronki 1 : 3, i nie zdobyli meda-
lu. 

Prezydium PZPN zatwierdziło Piotra Siedleckiego na sędziego piłkarskie-
go prowadzącego spotkania I ligi piłkarskiej. 

Zespół POGONI został zarejestrowany w sądzie i przystąpił do rozgrywek 
ligowych w IV lidze. Piłkarki z TKKF GRYF rozpoczęły rozgrywki w ekstra-
klasie. DruŜyna OLIMPII pozostała w II lidze, tak jak i rezerwy GRYFA. 

Po rozmowach przedstawicieli POGONI z Zarządem Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście POGOŃ (tak jak dawniej) pozostała klubem „portow-
ców” – w nazwie powrócono do tradycji Morskiego Klubu Sportowego (MKS). 

W halowej amatorskiej lidze piłki noŜnej (HALP) w Szczecinie występuje 
ponad 100 zespołów. Liga Oldboy ma dwie klasy: I i II. W Szkole Podstawowej 
nr 45 w Szczecinie utworzono szkółkę piłkarską dziewcząt, aby mieć narybek 
dla zespołów Ŝeńskich. 

W październiku w Rimini (Włochy) w turnieju młodzieŜowym piłki halo-
wej wystąpiły trzy druŜyny szczecińskiego SALOSU – chłopcy do 16 lat zajęli 
drugie miejsce, przegrywając w finale z Duńczykami 5 : 6; chłopcy do 10 lat teŜ 
przegrali finał z Duńczykami (4 : 5), a dziewczęta do 15 lat zajęły trzecie miej-
sce. 
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W październiku reprezentacja szczecińskich dziennikarzy zajęła piąte 
miejsce na piłkarskim Memoriale Łukasza Płuciennika w Łodzi. 

W maju redakcja „Kuriera Szczecińskiego” przedstawiła listę piłkarzy, 
którzy dla barw POGONI strzelili w I lidze przynajmniej 20 bramek: 

 
 Imię i nazwisko Liczba bramek (meczów) Lata gry w I lidze 

1. Leszek Wolski 88 (348) 1971–1987 
2. Marian Kielec 81 (217) 1959–1970 
3. Robert Dymkowski 73 (253) 1992–2002 
4. Marek Leśniak 65 (150) 1982–1988 
5. Zenon Kasztelan 51 (310) 1965–1982 
6. Piotr Mandrysz 40 (133) 1992–1999 
7. Olgierd Moskalewicz 38 (174) 1992–2004 
8. Adam Kensy 35 (244) 1975–1986 
9. Jerzy Krzysztolik 27 (144) 1960–1971 

10. 
Zbigniew Stelmasiak 
Zbigniew Łowkis 

25 (57) 
25 (120) 

1981–1983 
1960–1968 

12. 
Kazimierz Sokołowski 
Marek Ostrowski 

24 (210) 
24 (181) 

1981–1989 
1982–1988 

14. Janusz Turowski 22 (78) 1979–1985 
15. Jarosław Biernat 21 (88) 1978–1985 

16. 
Krzysztof Urbanowicz 
Edi Andradina 

20 (180) 
20 (66) 

1977–1988 
2005–? 

 
Na zakończenie sezonu jesiennego POGOŃ 04 zajęła szóste miejsce  

w ekstraklasie piłki halowej, KADO BAUMIT Niebuszewo (dzielnica Szczeci-
na) – jedenaste; w II lidze halowej POLONIA Szczecin była piąta; w III lidze 
KP Police zajął miejsce trzynaste; w IV lidze POGOŃ uplasowała się na pierw-
szej pozycji, VICTORIA Przecław (miejscowość pod Szczecinem) – na siód-
mej, a STAL – na osiemnastej; w V lidze HUTNIK Szczecin był drugi,  
KP Police II – ósmy, ŚWIT Skolwin (dzielnica Szczecina) – dziesiąty, a AR-
KONIA – czternasta. 

W listopadzie rozwiązano Spółkę Akcyjną Pogoń – Antoniego Ptaka  
i skreślono ją ze struktur PZPN. 

W tym roku prezesem POGONI został Artur KałuŜny. 
W listopadzie chłopcy ze szczecińskiego SALOSU (10 lat) zajęli trzecie 

miejsce w turnieju halowym w Berlinie, a dwa tygodnie później wygrali turniej 
piłkarski dzieci w Pyrzycach. W Łodzi ich starsi koledzy (15 lat) zajęli drugie 
miejsce. 
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W połowie listopada podpisano nową umowę sponsoringową pomiędzy 
zarządem POGONI a firmą Bosman Browar Szczecin na sponsorowanie druŜyn 
piłki noŜnej przez dwa lata (2008–2009). W końcu listopada dwaj szczecinia-
nie: Łukasz śebrowski i Paweł Dąbrowski zostali powołani do kadry narodo- 
wej halowej piłki noŜnej na oficjalny mecz Polski z Litwą. Pierwszy mecz  
w Goleniowie wygrali Polacy 5 : 3, a w drugim, 5 grudnia w Szczecinie, zwy-
cięŜyli Litwini 4 : 2. 

W grudniu trenerem POGONI Szczecin ponownie został Mariusz Kuras. 
POGOŃ 04 zajęła ósme miejsce w dawnej ekstraklasie. Podczas międzynaro-
dowego turnieju halowego w Szczecinie (16 lat) reprezentacja Szczecina  
(SALOS) pokonała w finale reprezentację Litwy 6 : 4 i zajęła trzecie miejsce. 
W walce o pierwsze miejsce ODRA Opole pokonała zespół z Ukrainy 2 : 1. 

W grudniu rozegrano w Szczecinie turniej halowej piłki noŜnej dziewcząt, 
w którym pierwsze miejsce zajęła SP nr 14 ze Szczecina, wyprzedzając zespół  
z Przecławia i reprezentację Szczecina. W kategorii gimnazjów pierwsze były 
dziewczęta ze szczecińskiego Gimnazjum nr 12, przed reprezentacją Szczecinka 
i Gimnazjum nr 27 ze Szczecina. 

W hali Centrum Edukacji w Szczecinie rozegrano turniej piłki noŜnej  
juniorów, w którym zwycięŜyli chłopcy (15 lat) ze STALI Szczecin, przed 
WOSiR i Gimnazjum nr 12 z Polic. 

We Wrocławiu zorganizowano turniej piłki noŜnej jedenastolatków. Dru-
gie miejsce zajął SALOS Szczecin, ulegając w finale ARCE Gdynia 0 : 1. 

DruŜyna szczecińskich sędziów piłki noŜnej pod wodzą Jerzego Brońskie-
go zajęła dziewiąte miejsce podczas halowych MP w Zielonej Górze. 

W grudniu rozegrano w Szkole Podstawowej nr 35 halowy turniej piłki 
noŜnej dla dziesięciolatków. Grały w nim takŜe mamy i babcie młodych piłka-
rzy. Prócz tego redakcja „Kuriera Szczecińskiego” zorganizowała halowy tur-
niej piłki noŜnej dla szczecińskiej młodzieŜy. 

 
13 stycznia ruszyła wiosenna runda piłki ręcznej kobiet. Na rozpoczęciu roz-
grywek ekstraklasy dziewczęta ŁĄCZNOŚCIOWCA uległy PIOTRKOWII 
21 : 25. Rundę wiosenną szczecinianki zakończyły jednak na szóstym miejscu 
w ekstraklasie. Męski zespół ŁĄCZNOŚCIOWCA grał w I lidze.  

W marcu Kamila CałuŜyńska i Joanna Sawicka zostały powołane do kadry 
narodowej. Podczas rozgrywek o Puchar Śląska reprezentacja Polski zajęła 
drugie miejsce: K. CałuŜyńska zdobyła w turnieju 6 bramek, a J. Sawicka – 
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trzy. TakŜe w marcu piłkarki ręczne ŁĄCZNOŚCIOWCA odpadły w ćwierć-
finale Pucharu Polski. Jeszcze w tym samym miesiącu szczecinianki wygrały 
ostatni mecz ligowy o mistrzostwo Polski 23 : 20 z zespołem z Rudy Śląskiej  
i zajęły szóste miejsce. 

Juniorki KUSEGO Szczecin awansowały do finału MP juniorów, gdzie 
ostatecznie zajęły czwarte miejsce. 

W kwietniu zawodnik KUSEGO Tomasz Romanowski wystąpił w dwóch 
zwycięskich meczach reprezentacji Polski juniorów: z Francją (37 : 25) oraz  
z Estonią (39 : 31). 

W kwietniu zespół męski ŁĄCZNOŚCIOWCA wypadł z I ligi. 
Podczas OOM druŜyna juniorów młodszych KUSEGO przegrała mecz fi-

nałowy z JURANDEM Ciechanów 31 : 34 i zdobyła srebrny medal. 
We wrześniu utworzono nowy zespół piłki ręcznej męŜczyzn – POGOŃ 

HANDBALL Szczecin, który rozpoczął rozgrywki w II lidze (IV miejsce). Jest 
to dawny ŁĄCZNOŚCIOWIEC. 

Najlepsza zawodniczka szczecińska, Kamila CałuŜyńska, przeszła do 
Gdyni. DruŜyna kobiet ŁĄCZNOŚCIOWCA na koniec rundy jesiennej zajęła 
jedenaste miejsce w I lidze, a nowo powstały KS POGOŃ HANDBALL pro-
wadził szkolenie w grupie męŜczyzn, kobiet oraz w zespołach młodzieŜowych 
zarówno chłopców, jak i dziewcząt. 

W listopadzie rozegrano w Szczecinie ogólnopolski turniej piłki ręcznej 
juniorów. W gronie juniorek młodszych zawodniczki KUSEGO Szczecin zajęły 
trzecie miejsce, a w kategorii juniorek zwycięŜyły szczecinianki. 

W ostatnich kilku latach trzon szczecińskiej piłki ręcznej stanowili nastę-
pujący zawodnicy: Krzysztof Andruszkiewicz, Tomasz WęŜyk, Paweł Jasiński, 
Dariusz Śrudka, Szymon TołyŜ, Adam Ciemniak, Paweł Biały, Radosław Wol-
ski, Marcin Tiam, Marcin Hofman, Sebastian Smuniewski, Marek Kaczyński, 
Marcin Gumiński, Jakub Bleisz, Paweł Gracka, Maciej Głowiński, Kamil Mi-
siak, Adrian Kochanek, Piotr Zubowicz, Piotr Chudy, Bartosz Baranowski, 
Janusz Łagoda, Ryszard Lubaski, Piotr Dębowski, Remigiusz Bobrowski i inni. 

DruŜyna Ŝeńska ŁĄCZNOŚCIOWCA występowała najczęściej w skła-
dzie: Anna Baranowska, Patrycja Mikszto, Magdalena Kruk, Soloniya Shyver-
ska, Aleksandra Cincio, Magdalena Kłos, Olena Naumienko, Anna Szott, Ka-
mila CałuŜyńska, Monika Andrzejewska, Agata Rol, Iwona Brzozowska, Ad-
riana Gryglicka, Monika Marciniak, Anna Gryglicka, Joanna Sawicka, Monika 
Kalwasińska, Sylwia Piontke, Dagmara Zaniewska i inne. 
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W grudniu zorganizowano w Szczecinie turniej piłki ręcznej juniorów 
(850 zawodników, 49 klubów). W pięciu kategoriach wiekowych zwycięŜyli 
piłkarze ręczni ze Szczecina: do 10, 11 i 12 lat – HANDBALL, a do 13 i 14 lat 
– KUSY Szczecin. 

W Niemczech zorganizowano turniej piłki ręcznej oldbojów (6 zespołów), 
w którym zwycięzcami zostali byli zawodnicy szczecińskiej POGONI, wygry-
wając wszystkie mecze (kaŜdy z kaŜdym). 

 
Szczeciński klub amatorski hokeja na lodzie brał udział w kilku turniejach  
hokejowych zarówno w zachodniej Polsce (Poznań, Gorzów Wlkp.), jak  
i w Niemczech. Potem zaczął występować w II lidze niemieckiej, aby stale do-
skonalić swoje hokejowe umiejętności 

6 stycznia zorganizowano w hotelu Radisson w Szczecinie Wielki Bal 
Sportu, na którym oficjalnie ogłoszono wyniki plebiscytu „Kuriera Szczeciń-
skiego” na dziesięciu najlepszych sportowców szczecińskich w roku 2006. 

13 stycznia Sejm RP przyjął uchwałę o zrównaniu tzw. Zawodów Przyjaź-
ni z 1984 r. z Igrzyskami Olimpijskimi, aby startujący tam zawodnicy za meda-
le wywalczone na „ZP” mogli otrzymać takie same gratyfikacje, jak uczestnicy 
IO. 

W styczniu ogłoszono, iŜ młodzieŜowy KS KUSY Szczecin we współ-
zawodnictwie w sporcie młodzieŜowym został uznany za klub, który uczynił 
największe postępy w szkoleniu młodzieŜy w 2006 r. 

TakŜe w styczniu rozegrano koło Bydgoszczy zawody psich zaprzęgów, 
podczas których Adam KrzyŜanowski był czwarty w klasie I (jeden pies),  
a Artur Zieliński zajął drugie miejsce w klasie D (dwa psy) – obaj ze Szczecina. 
W kwietniu walczono w Szczecinie o Puchar Polski i Puchar Świata w psich 
zaprzęgach. W klasie CO (4 psy) srebrny medal zdobył A. KrzyŜanowski 
(Szczecin), a w grupie DO (dwa psy) drugie miejsce zajął Grzegorz Bar (Szcze-
cin). 

W lutym zorganizowano w Szczecinie wielki turniej badmintona z udzia-
łem 140 zawodników. ZwycięŜył Wiesław Drewicz z Choszczna przed Krzysz-
tofem Bobalą (Szczecin). 

22 marca w Spindlerowym Młynie (Czechy) rozegrano Akademickie Mi-
strzostwa Pomorza Zachodniego w narciarstwie. DruŜynowo zwycięŜyli narcia-
rze Politechniki Szczecińskiej. Najlepszymi zawodnikami byli: Agnieszka Ja-
sińska, Daniel Mizera, Michał Guzowski oraz Konrad Jarosławski. 
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W marcu ogłoszono, iŜ powstałe w Szczecinie 28 listopada 2003 r. Szcze-
cińskie Towarzystwo Sportu (prezes Ferdynand Kaczyński), skupiające działa-
czy i trenerów, chce w czynie społecznym działać na rzecz rozwoju sportu 
szczecińskiego oraz zobowiązuje się do współpracy z Urzędami Miejskim  
i Wojewódzkim, ze szkołami rolniczymi i okręgowymi związkami, aby mak-
symalnie pomagać szczecińskiej młodzieŜy w uprawianiu sportu. 

W podsumowaniu OOM za 2006 r. ustalono, iŜ reprezentacja Szczecina 
zajęła ogólnie dziewiąte miejsce na 16 województw, a MKS KUSY ulokował 
się na siedemnastej pozycji w skali kraju (na kilkaset klubów). 

W kwietniu odbyła się w Kaliszu Pomorskim Wojewódzka Inauguracja 
Dni Olimpijczyka, podczas której odczytano Apel Olimpijski i przedstawiono 
kandydatów z województwa zachodniopomorskiego na IO Pekin 2008. 

W maju zorganizowano w Filharmonii Szczecińskiej Wielką Galę Sportu. 
Nagrodzono zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w roku ubiegłym. 
TakŜe w maju w Policach urządzono wielki Festiwal Sportu dla sportowców 
niepełnosprawnych. Ponadto zakomunikowano, iŜ od 1998 r. działa w Szczeci-
nie-Płoni Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji dla osób niepełno-
sprawnych, mający pomagać osobom poszkodowanym przez los w podjęciu 
zajęć fizycznych, które pomogą w rehabilitacji i uprawianiu sportu przez te 
osoby. 

W lipcu Marta Najfeld z Aeroklubu Szczecińskiego ustanowiła rekord 
świata w prędkości szybowca po trójkącie 100 km (163 km/h) w klasie 15-me-
trowej na szybowcu SD 55. Jest ona takŜe aktualną rekordzistką Polski w próbie 
szybkościowej w tejŜe klasie i w klasie otwartej. 

W lipcu na murach Szczecina rozmieszczono ponad 50 billboardów z naj-
lepszymi szczecińskimi sportowcami, aby przybliŜyć ich sylwetki mieszkańcom 
Szczecina. 

W sierpniu odbyły się kolejne Bałtyckie Igrzyska Sportowe, tym razem  
w kilku miastach państw nadbałtyckich. RównieŜ w sierpniu grupa szczeciń-
skich ułanów pod dowództwem Krzysztofa Komanieckiego uczestniczyła  
w „napoleońskiej batalii” w Będominie koło Gdańska – na miejscu bitwy wojsk 
napoleońskich z Prusakami w 1806 r. 

Na polach Binowa i Łukęcina istnieją dwa pola golfowe, na których za-
wodnicy szczecińscy i polscy prowadzą w miesiącach letnich rozgrywki golfo-
we. We wrześniu rozegrano w Binowie MP w golfie. Uczestniczyło w nich  
28 druŜyn. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Szczecina w składzie: Maksymi-
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lian Sabuda, Marcin Dziemianko, Andrzej Łopatko, Jakub śelazny, Paweł 
Grzelak i Marek Góra. ZwycięŜyli golfiści z Wrocławia. TakŜe we wrześniu 
zorganizowano w parku Kasprowicza pokazowe zawody minigolfa w ramach 
Pucharu Polski. Uczestniczyło w nich 21 zawodników. ZwycięŜył Daniel Za-
lewski (Sopot), a drugie miejsce zajął Andrzej Kaźmierski ze Szczecina.  
W październiku odbyły się w Binowie wielkie zawody golfowe z udziałem 
45 zawodników z 13 państw, w których zwycięŜył Szwed Michael Janzon. 

W połowie listopada Ferdynand Kaczyński został ponownie wybrany na 
stanowisko prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Sportu. 

Pod koniec roku Szczeciński Klub Hokejowy GRYF rozgrywał mecze li-
gowe w V lidze niemieckiej (zreformowanej). 

 
31 grudnia 2007 r. w 54. plebiscycie „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszego 
sportowca okręgu za 2007 r. zostali wybrani: 

 

1. Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski z AZS Szczecin (wioślarstwo). 
2. Mateusz Sawrymowicz z MKP Szczecin (pływanie). 
3. Przemysław Stańczyk z MKP Szczecin (pływanie). 
4. Monika Pyrek z MKL Szczecin (skok o tyczce). 
5. Damian Zieliński z MKS GRYF Szczecin (kolarstwo torowe). 
6. Rafał Ratajczyk z MKS GRYF Szczecin (kolarstwo torowe). 
7. Katarzyna Baranowska z MKP Szczecin (pływanie). 
8. Łukasz Kardas i Dawid Pacześ z AZS Szczecin (wioślarstwo). 
9. Marta Pihan z MKS KUSY Szczecin (gimnastyka sportowa). 
10. Kamil Kuczyński z MKS GRYF Szczecin (kolarstwo torowe). 

 
Wśród trenerów wyróŜniono: 
 

1. Mirosława Drozda z MKS Szczecin (pływanie). 
2. Krzysztofa Krupeckiego i Piotra Kulę z AZS Szczecin (wioślarstwo). 
3. Waldemara Mosbauera z MKS GRYF Szczecin (kolarstwo torowe). 

 
W grupie sportowców niepełnosprawnych najwyŜej oceniono występy 

lekkoatletki SKI START Szczecin Renaty Chilewskiej. 
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