
Po VII rundzie mistrzostw Polski
kobiet w szachach do czo∏ówki

awansowa∏a Monika Soçko z Polonii
Warszawa.

– Dobrze mi idzie, nie mog´ na-
rzekaç. Przystàpi∏am do rywalizacji
z mocnym postanowieniem, ˝e nie
przegram ani jednej partii i ten cel,
jak na razie, udaje mi si´ realizo-
waç. Zanotowa∏am cztery zwyci´-
stwa i trzy remisy. Wygra∏am m.in.
z Joannà Dworakowskà, a zremiso-
wa∏am z broniàcà tytu∏u Martà Zie-
liƒskà oraz Iwetà Radziewicz. Pozo-
sta∏y mi ju˝ tylko pojedynki z poten-
cjalnie s∏abszymi rywalkami: Czar-
notà, Matras, Krupà i Kupczyk. Ale
mnie zwykle z takimi zawodniczka-
mi ci´˝ej si´ gra, bo one mobilizujà
si´, ˝eby mnie pokonaç. Musz´
wi´c byç bardzo skoncentrowana. 

W wolny dzieƒ, niedziel´, ode-
tchn´liÊmy z m´˝em Bartoszem,
który broni tytu∏u wicemistrzowskie-
go, troch´ od szachów. WybraliÊmy
si´ do kina z 5-letnià córeczkà, którà,
gdy gramy, opiekujà si´ teÊciowie
w Zalesiu Górnym. Dwuipó∏letni sy-
nek jest u moich rodziców w Rybni-
ku – powiedzia∏a Monika Soçko.

Ubieg∏oroczna mistrzyni Marta
Zieliƒska, choç po siedmiu rundach
ust´puje prowadzàcej samodzielnie
Iwecie Radziewicz tylko o 0,5 pkt, nie
tryska zbytnio optymizmem.

– Ci´˝ko mi si´ broni tytu∏u, bo
ju˝ w 2. rundzie ponios∏am pora˝k´
w pojedynku, który powinnam wy-
graç. Teraz w koƒcówce mo˝e mi te-
go punktu zabraknàç. Uwa˝am, ˝e
w lepszej sytuacji jest Monika. Ja b´-
d´ jeszcze gra∏a m.in. z Radziewicz
i Dworakowskà, które te˝ walczà
o medale. Jedna z nas b´dzie musia-
∏a si´ obejÊç smakiem – stwierdzi∏a
z nutkà ubolewania Marta Zieliƒska.

W mistrzostwach Polski w sza-
chach po dziewi´ciu rundach na cze-
le sà Jacek Gdaƒski i Bart∏omiej Ma-
cieja. JZ
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OSKAR BEREZOWSKI

Micha∏, m∏odzie˝owy mistrz
Êwiata w Formule Windsur-
fing, i jego brat Marek w nocy

z piàtku na sobot´ wracali z Gdaƒska
na Hel, gdzie trenujà. W Sopocie ich
auto zosta∏o zatrzymane przez policj´.
Wyciàgni´to ich i rzucono na ziemi´.
Choç nie stawiali oporu, funkcjona-
riusze celowali do nich z broni.

– KtoÊ dociska∏ mojà g∏ow´ nogà
do ziemi. Nikt nie chcia∏ nam powie-
dzieç, dlaczego zostaliÊmy napadni´-
ci. Za∏o˝ono mi kajdanki tak, ˝e spu-
ch∏y mi nadgarstki. P∏aka∏em, prosi-
∏em, ˝eby poluzowali uÊcisk. Tylko
Êmiali si´ ze mnie – t∏umaczy Micha∏. 

Wed∏ug policji windsurferzy zo-
stali zatrzymani, w zwiàzku z napa-

dem. Sprawcy poruszali si´ podob-
nym samochodem, mieli broƒ. Trze-
ba wi´c by∏o zachowaç ostro˝noÊç.

– Marek Polanowski odmówi∏ ba-
dania alkomatem – twierdzi Andrzej
Tewiel, rzecznik sopockiej komendy.

– Policjanci nie mieli ze sobà al-
komatu. Dowieêli go dopiero po go-
dzinie, gdy mój brat pojecha∏ na bada-
nie krwi. Ja podda∏em si´ testowi,
który wykaza∏, ˝e by∏em trzeêwy 
– zapewnia Micha∏ Polanowski. 
– Na komisariacie chcia∏em wyjaÊniç

zaistnia∏à sytuacj´. W komendzie po-
czàtkowo zbywano mnie. W koƒcu
us∏ysza∏em, ˝e skarg´ mog´ zg∏osiç
w Êrod´. Pojecha∏em tak˝e na obduk-
cj´ medycznà do szpitala w P∏ocku 
– opowiada windsurfer. Lekarz
stwierdzi∏ uraz obu ràk, b´dàcy
wynikiem za∏o˝enia kajdanków...

– 9 maja na jeziorze Garda we
W∏oszech majà rozpoczàç si´ mi-
strzostwa Europy. Nie wiem, czy b´-
d´ móg∏ w nich wystartowaç. Na ra-
zie nie trenuj´ – mówi Micha∏. cc

Micha∏ Polanowski 
trenujàcy przed
mistrzostwami Europy 
w windsurfingu zosta∏
poturbowany 
przez policjantów. 

Zawodnicy warszawscy rzadko tak skutecznie powstrzymywali rywali

GoÊcie pojechali na mecz prywat-
nymi samochodami, ale w tym

akurat nie ma co upatrywaç podtek-
stów. Klub, co prawda, na nadmiar
pieni´dzy nie narzeka, ale teraz przy-
czynà by∏o... spóênienie autokaru.
A zawodnikom by∏o to nawet na r´-
k´, bowiem majàc w perspektywie
trzy wolne dni, chcieli czym pr´dzej
wróciç do domów.

Na ∏awce rezerwowych Warsza-
wianki usiad∏o zaledwie pi´ç osób 
– trener, kierownik, masa˝ysta,

bramkarz i jeden zawodnik z pola...
Micha∏ Przybylski i Micha∏ Matysik
majà problemy z kolanami, a Dmytro
Diegtiarowowi nagle podzi´kowano
za wspó∏prac´. Szkoda ˝e zawodni-
kowi zas∏u˝onemu dla warszawskie-
go klubu, który gra∏ w nim przez trzy
sezony, nie dano nawet dograç do
koƒca sezonu...

W takiej sytuacji, dysponujàc je-
dynie trójkà rozgrywajàcych, trener
Jaros∏aw CieÊlikowski musia∏ daç
szans´ gry od poczàtku ¸ukaszowi
Czertowiczowi i Krzysztofowi K∏o-
sowskiemu. Wypadli nieêle, ale sen-
sacji nikt si´ nie spodziewa∏.

– W Vive na rozgrzewk´ wybie-
g∏o szesnastu zawodników, dwóch
musia∏o potem usiàÊç na trybunach.
Mogliby ich nam po˝yczyç, by∏oby
sprawiedliwiej – Êmia∏ si´ skrzyd∏o-
wy Warszawianki Piotr Obrusiewicz.

Przez wi´kszoÊç meczu go-
Êciom udawa∏o si´ utrzymywaç
przewag´ rywali na poziomie pi´-
ciu-szeÊciu bramek. Dopiero pod
koniec, gdy nieschodzàcym z par-
kietu zawodnikom Warszawianki
zaczyna∏o brakowaç si∏, ró˝nica
wzros∏a.

Ostatnia kolejka w najbli˝szà so-
bot´. Warszawianka zagra z MMTS
Kwidzyn, ale to formalnoÊç, bowiem
podopieczni CieÊlikowskiego za-
pewnili sobie piàte miejsce w ekstra-
klasie. Kielczanie jadà do P∏ocka 
– ten mecz zadecyduje o mistrzo-
stwie Polski. MICRO

Pi∏karze r´czni Warszawianki
nie mieli ̋ adnych szans w me-
czu z walczàcym o mistrzostwo
Polski Vive Kielce. Zm´czeni
sezonem, w okrojonym 
sk∏adzie, przegrali 30:42.

Tylko dwóch na ∏awce
g Pora˝ka szczypiornistów Warszawianki w Kielcach

To tylko pomy∏ka
g Brutalna akcja policji wobec warszawskich sportowców 
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OD SEJMU DO BELWEDERU

DwieÊcie osób wzi´∏o udzia∏ w 14. Biegu Konsty-
tucji 3 maja. Najszybciej pi´ciokilometrowà tra-

s´ od Sejmu, przez park Agrykola, do Belwederu po-
konali lekkoatleci Warszawianki: 24-letni Micha∏ Ber-
nardelli (z lewej) i 25-letnia Ma∏gorzata Bury. Obo-
je w umiej´tny sposób ∏àczà uprawianie sportu z na-
ukà. Bernardelli ma ju˝ dwa, uzyskane na Uniwer-
sytecie Warszawskim, tytu∏y magistra: matematyki

oraz informatyki. I ciàgle poszerza wiedz´. W ubie-
g∏ym roku na tej samej uczelni rozpoczà∏ studia dok-
toranckie oraz na pierwszym roku fizyki. Bury jest
absolwentkà wydzia∏u stosunków mi´dzynarodo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego. Niebawem przy-
stàpi do obrony pracy magisterskiej na AWF. Biega
od czterech lat, a od 10 trenuje tak˝e wioÊlarstwo.

FOT. LESZEK FIDUSIEWICZ

wyniki i sk∏ad
VIVE KIELCE – WARSZAWIANKA 42:30 (22:17)
Warszawianka: Suchowicz, Wichary – Pepliƒski 4,
K∏osowski 4, Anuszewski 3, Korus 3, Obrusiewicz
8, Czertowicz 5, WaÊko 3.
Najwi´cej bramek dla Vive: Bielecki 9, Wasiak 8.
Pozosta∏e mecze: Zag∏´bie Lubin – Wis∏a P∏ock
28:33, MMTS Kwidzyn – Âlàsk Wroc∏aw 32:41,
AZS AWF Bia∏a Podlaska – Chrobry G∏ogów 23:34,
Gwardia Opole – AZS AWFiS Gdaƒsk 24:29,
MOSiR Zabrze – Olimpia Piekary 26:29.
W tabeli prowadzi Wis∏a (56 pkt) przed Vive (55). War-
szawianka niezagro˝ona zajmuje piàte miejsce (29). 
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Arcymistrzynie ju˝
dyktujà tempo
g Szachy. Mistrzostwa Polski kobiet i m´˝czyzn.

Im bli˝ej koƒca zmagaƒ
w Pa∏acu Kultury i Nauki,
tym bardziej ujawnia si´
przewaga naszych 
najlepszych arcymistrzyƒ.

Monika Soçko gra bez pora˝ki
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Marta Zieliƒska broni tytu∏u
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Micha∏ Polanowski zwykle wznosi∏ r´ce w geÊcie triumfu, nie przed policjà
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wyniki SZACHY

7. runda kobiet: Monika Soçko – Sylwia Gapa 1:0,
Agnieszka Matras – Karina Szczepkowska 1:0, Do-
rota Czarnota – Dominika Nowak 0:1, Edyta Kuczyk
– Marta Zieliƒska 0:1, Monika Krupa – Iweta Ra-
dziewicz 0:1, Joanna Dworakowska – Beata Kà-
dzio∏ka remis.
Po 7 rundach: 1. Radziewicz – 6 pkt.; 2-4. Zieliƒ-
ska, Soçko, Dworakowska – po 5,5; 5. Nowak 
– 4,5; 6-7. Krupa, Kàdzio∏ka – po 4; 8. Kupczyk 
– 3; 9. Szczepkowska – 1,5; 10-11 Gapa, Matras 
– 1; 12. Czarnota – 0,5 pkt.

9. runda m´˝czyzn: Bartosz Soçko – Piotr Murdzia
remis; ¸ukasz Cyborowski – Tomasz Markowski 1:0;
Krzysztof Jakubowski – Jacek Gdaƒski 0:1; Micha∏
Krasenkow – Patryk ¸agowski remis; Bart∏omiej Ma-
cieja – Robret Kempiƒski remis; Pawe∏ Jaracz – Alek-
sander MiÊta 1:0; Artur Jakubiec – Kamil Mitoƒ 0:1.
Po 9. rundzie: 1-2. Macieja, Gdaƒski – po 6 pkt.;
3-5. Jakubiec, Kempiƒski, Krasenkow – po 5,5; 6-8.
Soçko, Mitoƒ, Cyborowski – po 5à; 9-10. Jaracz,
Markowski –po 4,5; 11. Jakubowski – 4;  12-13.
Murdzia, ¸agowski – po 3; 14. MiÊta – 1 pkt. 
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