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W turnieju męskim wzięło udział 
180 drużyn, a w rywalizacji kobiet 
142 zespoły. Łacznie w Baku zamel-
dowało się ponad 1600 zawodników 
i zawodniczek. W olimpijskich 
zmaganiach, z przyczyn politycz-

nych, nie brały udziału silne druży-
ny najbliższego sąsiada gospodarzy, 
Armenii. 
Drużyna kobieca nie była faworytem 
do medalu. Wydawało się, że miejsce w 
pierwszej dziesiątce będzie sukcesem. 

I chociaż dziewczyny wystartowały 
obiecująco, to już w trzeciej run-
dzie poniosły porażkę z drużyną 
Azerbejdżanu. Jednak kolejne trzy 
zwycięstwa, a następnie remis z Ro-
sjankami spowodował awans do 
czołówki, a ich sympatycy zaczęli 
mysleć o dobrym miejscu. Kiedy 
jednak wygrały dwa kolejne mecze 
i w przedostatniej rundzie grały 
z Chinkami, to był to już pojedynek 
o  olimpijskie zwycięstwo.

Rozgromienie Węgierek w ostatniej 
rundzie potwierdziło klasę drużyny 
i dało upragniony srebrny medal. 
Jest to najlepsze miejsce zdobyte 
przez Polki na Olimpiadzie. Do tej 
pory nasze panie dwukrotnie zdo-
były brązowy medal (1980 i 2002). 
Drużyna mężczyzn po słabszej grze 
w środkowej części turnieju wygra-
ła trzy ostatnie mecze dzięki czemu 
w  klasyfikacji końcowej zajęła bar-
dzo dobre 7 miejsce.

Polski team na Olimpiadzie w Baku, stoją: Łukasz Turlej - kierownik wyjazdu, Kamil Miton - trener, Jan Krzysztof Duda, Marek Matlak - trener, Mateusz Bartel, Kacper 
Piorun, Dariusz Swiercz, RadosławWojtaszek, Bartosz Soćko - trener, dół: Karina Szczepkowska, Klaudia Kulon, Monika Soćko, Mariola Woźniak i Jolanta Zawadzka.

Historyczne srebro Polek
Olimpiady Szachowe są dla miłośników królewskiej gry naj-
bardziej prestiżowymi imprezami. Nic więc dziwnego, że do 
Baku przylecieli najlepsi zawodnicy, łącznie z aktualnymi 
mistrzami świata: Hou Yifan z Chin i Magnusem Carlsenem 
z Norwegii. 
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Otwarcie Olimpiady
Najlepsi zawodnicy, z pierwszych drużyn na liście starto-
wej Hou Yifan i Władimir Kramnik losują kolory, którymi 
będą grać partie w pierwszej rundzie. (fot. poniżej)
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Pierwsza runda to dwa bardzo pewne zwycięstwa naszych repre-
zentacji. Panowie gładko rozprawili się 4-0 z drużyną Iraku. Re-
prezentacja kobiet, pod wodzą Jolanty Zawadzkiej na pierwszej 
szachownicy, również popisała się zwycięstwem 4-0. 
Marek Matlak włączył do składu na rundę Mariolę Woźniak. 
Z pewnością był to dla niej dobry debiut olimpijski. 
Nie dla wszystkich drużyn pierwsza runda była „spacerkiem”. 
Remis Bułgarii z Sudanem jest ogromną sensacją. 
Jeszcze jedna ciekawostka - mamy numery startowe 7 i 7, 
a olimpiada zaczeła się równo 77 lat od historycznego wyda-
rzenia w historii Polski, czyli od wybuchu II wojny.

Jolanta Zawadzka - Alexandra Samaganova Alexandra Samaganova - Karina Szczepkowska

Kirgistan - PolskaKlaudia Kulon i Karina Szczepkowska. Pojedynki obserwuje trener Marek Matlak

Runda 
I
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Mateusz Bartel Jan Krzysztof Duda RadosławWojtaszek

Dariusz Swiercz Zjednoczone Emiraty Arabskie - Polska 0:4

Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie
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W drugiej rundzie obydwie reprezentacje Polski ponownie 
deklasują swoich rywali. 
Tym razem panowie pokonali Zjednoczone Emiraty Arab-
skie 4-0, a nasze panie ograły 3,5-0,5 Bośnię i Hercegowi-
nę. Cieszy wynik i pewna gra naszych kadrowiczów. Na 
pierwszej szachownicy zagrała nasza liderka Monika 
Soćko. Partia z Aleksandrą Dimitrijevic była bardzo wy-
równana i remis był jak najbardziej sprawiedliwym wy-
nikiem. Zimną krew do samego końca partii zachowały 

Karina Szczepkow-
ska i Klaudia Kulon, 
które były o  wiele 
dokładniejsza od 
swoich rywalek. W 
partii Kariny po 
przyjemnym dla oka 
Wd4 przeciwniczka 
Elena Boric podpi-
sała blankiet.
Po raz drugi tre-
ner Matlak wysta-
wił do gry Mariolę 
Woźniak. Mariola 
rozpoczęła par-
tię ruchem f4, ale 
ten eksperyment z 

pewnością nie powiódł się. Rywalka  nie miała proble-
mów z wyrównaniem gry. Jednak i w tej partii nie było 
mocnych na Mariolę.  Polka zdecydowanie lepiej zagrała 
końcówkę wieżową i zapunktowała dla naszej drużyny.

Runda 
II

Mariola Woźniak

Przed meczem z Bosnia: Monika Soćko, Karina Szczepkowska, Mariola Woźniak,
Klaudia Kulon, Marek Matlak - trener

Klaudia Kulon

Prezydent Azerbejdzanu Ilham Alijew otwiera runde wykonujac pierwszy ruch 
na szachownicy

47. Wd4! 1 -0 z grozba f5 i przesłona We4
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Antoaneta Stefanowa, Bułgaria  
(2004-2006)

Alexandra Kosteniuk, Rosja (2008-2010) 

Nona Gaprindashvili, Gruzja (1962-1978)
i Susan Polgar, Wegry (1996-1999)

Maria Muzyczuk, Ukraina (2015)

Hou Yifan, Chiny,  
(2010-2012 2013-2015, 2016)

Anna Ushenina, Ukraina (2012-2013)

Mistrzynie Świata na Olimpiadzie
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Runda 
III

To nie był dobry dzień, niestety nasze reprezentacje prze-
grały oba pojedynki z Kubą oraz Azerbejdżanem 1,5-2,5. 
To zimny prysznic na rozpalone głowy kibiców i samych 
kadrowiczów. 
Przebieg meczu Polek nie wskazywał na to, że zakończy się 
naszą porażką. Bardzo dobrze i aktywnie zagrała Klaudia 
Kulon, która w bardzo łatwy sposób ograła Aydan Hojjato-
vą. Karina Szczepkowska zremisowała w sporze teoretycz-
nym w obronie francuskiej
z Gulnar Mammadovą. Prowadziliśmy 1,5-0,5, jednak dwie 
pozostałe szachownice były mocno niejasne. Problemy w 
partii Jolanty Zawadzkiej z Gunay Mammadzada rozpo-
częły się już w debiucie. Jola przeoczyła lub nie doceniła 
ruchu 23.S:d6!, po którym forsownie pozycja przeszła do 
końcówki bez pionka. Azerka miała aktywniejszą wieżę 
i końcówki nie udało się już uratować.
Przeciwniczka Moniki Soćko Zeinab Mamedjarova wybra-
ła obronę rosyjską, zaskakując tym samym naszą liderkę. 
Celem był remis i szukanie swoich szans na pozostałych 
szachownicach. Już po debiucie Monika musiała rozwiązy-
wać problem gorszej struktury pionkowej, z kolei przeciw-
niczka mogła być w pełni zadowolona z wiecznego skoczka 
na polu „e5”. Kluczowym momentem był ruch g5, który 
przyniósł Monice więcej problemów niż korzyści. Mamed-
jarova wykorzystała słabości pionowe w obozie Polki. Przy-
kra porażka indywidualna, co miało również niekorzystny 
wpływ na wynik całej drużyny.

Drużyna Azerbejdzanu: Narmin Kazimova, Aydan Hojjatova, Gunay 
Mammadzada, Gulnar Mammadova, siedzi Zeinab Mamedjarova

Hou Yifan, Chiny,  
(2010-2012 2013-2015, 2016)

Monika Soćko  
i Anastasiya Karlovich

27…Gd4+ 28.c:d4 H:a3  
z łatwą późniejszą wygraną
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Melisha Smith, Jamaica Anna Muzyczuk, Ukraina Alattar  Ghayda, Jordania Nazi Paikidze-Barnes, USA

Mahri Geldiyeva, TurkmenistanSzewcja - Szkocja 3:1

Angola - Botswana 1 ,5:2,5
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Klaudia Kulon ma 100% wynik po 4 rundach. Kuriozalny 
błąd popełniła Heather Richards w pojedynku z Moniką 
Soćko, która w obiecującej pozycji otworzyła pozycje swo-
jego króla i szybko przegrała. Jolanta Zawadzka zamęczy-

ła dziś przeciwniczkę swoją 
parą gońców. Dzięki temu 
wygrywamy 4-0 z Australią 
i ponownie wracamy do czo-
łówki turnieju.
Ciekawostką rundy kobiecej 
była porażka mistrzyni świata 
Chinki Hou Yifan z Łotyszką 
Daną Reizniece-Ozola. Różni-
ca w rankingu była ogromna, 
ale smaczku dodawał fakt, że 
Reizniece-Ozola jest również 
ministrem finansów na Łotwie.

Runda 
IV

Jolanta Zawadzka

Mecz Australia - PolskaMecz Polska - Australia

Dana Reizniece-Ozola, Łotwa

33.g:f4? Hg4+ 34.Kf1 Hh3+ 35.Kg1 e:f4 36.Wa3 f3 0-1
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Polacy spotkani na Olimpiadzie

Marta Michna (Zielinska) grała na drugiej
szachownicy w drużynie Niemiec.

Joanna Worek (z prawej) grała na pierwszej szachownicy drużyny Czech.

Dariusz Swiercz  
i kapitan drużyny Malty Bartłomiej Heberla.

Polscy delegaci na Kangres FIDE, prezes PZSzach 
Tomasz Delega, Łukasz Turlej i wiceprezes PZSzach 
Adam Dzwonkowski

Polscy sedziowie na Olimpiadzie: Aleksander
Sokólski, Agnieszka Brustman i Andrzej Filipowicz.

Kapitan drużyny Libanu AleksanderMista  
w rozmowie z Mariolą Woźniak
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Reprezentacja kobiet gromi Kubę, aż 4-0!  Po debiucie 
Klaudia Kulon zostaje bez pionka, nadziewając się na pro-
stą taktykę. Ostatecznie ratuje się swoją największą bronią, 
czyli aktywną grą. Przeciwniczka gubi się przy naporze 
czarnych figur i na tej szachownicy również dopisuje nam 
szczęście. Na dwóch pierwszych szachownicach nie było 
tak wiele dramaturgii  w wykonaniu Polek. Rzadko spoty-
kany widok mieliśmy na drugiej desce u Jolanty Zawadz-
kiej. Przez połowę partii obserwowaliśmy białego mo-
narchę, którego broniły tylko figury, a przy królu nie było  
żadnego pionka. Z kolei Karina Szczepkowska białym ko-
lorem wpada w ogromne kłopoty. Pozycja wydaje się bez-
nadziejna, niewyprowadzone figury i król pod obstrzałem. 
Kubanka traci jednak czujność i w pozycji, w której może 
zrobić wygrywający ruch, wykonuje posunięcie, które 
zmienia sytuacje o 180 stopni. Chociaż na wszystkich czte-
rech szachownicach Polki miały przewagi rankingowe nad 
Kubą, to w wynik 4-0 wierzyli tylko najwięksi optymiści. 

Runda 
V

Klaudia Kulon, Karina Szczepkowska, Mariola Woźniak, Marek Matlak - trener, Jolanta Zawadzka, 
Monika Soćko

Klaudia Kulon i Monika SoćkoAutobus dowożacy z hotelu do sali gry

wygrywało 
26…g6! 
27.H:h6W:h2+
28.K:h2 Sg4+
w partii poszło 
26. W:d2?  
27. He8+ Hf8  
28. Gh7+ K:h7 
29. H:f8
i białe
zrealizowały 
przewagę
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Hikaru Nakamura, USA Paragwaj - Polska 2:2

b. Mistrz Swiata Władimir Kramnik, Rosja Mistrz Swiata Magnus Carlsen, Norwegia

Grecja - Azerbejdzan 2:2. Grecja i USA to jedyne druzyny które nie poniosły porazki. Saleh Salem, Zjednoczone Emiraty Arabskie
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To bardzo interesujący i bojowy mecz Polek, na których 
drodze stanęły szachistki z Wietnamu. 
Szczęście sprzyja lepszym. To przysłowie idealnie pasuje do 
partii Moniko Soćko, w której przeciwniczka biorąc pionka d4 
wieżą nie przeczuwała, że coś złego może się wydarzyć. Ocena 
tej pozycji zmieniła się natychmiastowo, Wietnamka z równej 
pozycji wpadła w kompletnie przegraną. Dobrą partie roze-
grała również Jolanta Zawadzka. Niestety w kluczowym mo-
mencie niedokładny ruch spowodował, że została w końcówce 
bez figury i w konsekwencji przegrała partie.
Szóste zwycięstwo z rzędu osiągnęła Klaudia Kulon i podtrzyma-
ła tym samym stuprocentowy wynik w turnieju. Partia była pełna 
napięć i zwrotów akcji, ale to Polka lepiej wytrzymała ją do sa-

mego końca. Znako-
mitą rundę rozegrała 
Karina Szczepkowska. 
Ciągła presja na prze-
ciwniczce i atak na 
króla spowodowały, 
że w końcu Thi Mai 
Mung Nguyen została 
w efektowny sposób 
rozgromiona. 
Po trzech wygranych 
meczach z rzędu Polki 
awansowały na trzecie 
miejsce w tabeli. W 
tabeli prowadzą Ro-
sjanki i Ukrainki (po 
5 zwycięstw i remis w 
bezpośrednim poje-
dynku). Karina Szczepkowska Klaudia Kulon

W trakcie meczu Polska - WietnamMonika Soćko

Runda 
VI

33…W:d4? 34.Wb7+ Wd7 35.Sb4!!
W:b7 (po 35…Hc8 36.Wb8 H:b8
37.S:c6 1 -0) 36.S:c6+ Kd7 37.S:d8 
 z późniejszą wygraną
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Alexandra Kosteniuk, Rosja (2008-2010) Maria Muzyczuk, Ukraina (2015) Anna Ushenina, Ukraina (2012-2013)

Alexandra Kosteniuk, Rosja (2008-2010) Maria Muzyczuk, Ukraina (2015)

Maria Muzyczuk, Ukraina (2015) Anna Ushenina, Ukraina (2012-2013)
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W meczu naszych Pań z Rosją - tradycyjny remis, ale to 
raczej przeciwniczki mogą cieszyć się z tego wyniku.  
W początkowej fazie nasze szachistki osiągnęły przewagę na 
trzech pierwszych szachownicach. Tylko pozycja u Klaudii 
Kulon była mocno podejrzana. Na szczęście w drugiej czę-
ści partii Klaudia grała bardzo aktywnie. Pionek mniej był 
w końcowej pozycji rekompensowany przez wyłączonego 
u przeciwniczki hetmana z gry. Remis przyjęliśmy z ulgą.
Jolanta Zawadzka wybrała rzadko spotykany wariant Hf3 
w Obronie Caro-Kann. Zdobyła przewagę: parę gońców oraz lep-
szą strukturę pionową, po czym grając niedokładnie pozycja roz-
sypała się jak domek z kart. To już druga partia z rzędu, w której 
Jola uzyskuje bardzo dobrą pozycję i niespodziewanie przegrywa. 
Pokaz dominacji zaprezentowała Karina Szczepkowska. 
Wszystkie figury na ostatniej linii u Aleksandry Goryach-
kiny to najlepszy komentarz do rozegranej partii.
Na polu boju pozostała Monika Soćko, która miała pionka 
więcej z Aleksandrą Kosteniuk. Przeciwniczka pokierowa-
ła grą do końcówki wieżowej W+4P vs W+3P. Naszej re-
prezentacyjnej jedynce nie udało się jednak przebić przez 
obronę rywalki.
Holenderki pokonały dzisiaj Gruzinki 2,5-1,5, a drużyna 
Chin  2,5-1,5 Ukrainę.

Polska - Rosja

Polska - Rosja, rozpoczecie rundy

Runda 
VII

Valentina Gunina Alexandra Kosteniuk Monika, Jola i Mariola z trenerem Markiem Matlakiem

27. ...Gb3 
28. Kh1 Gc4 
29. Wg1 Gd4 
30. Sd1 We2 
31. a5Wc2
32. We1 Kg8 
33. h4 h6 
34. h:g5 h:g5 
35. Kg1 Kf7 
36. g3 Wh8 0-1
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Alexandra Kosteniuk Tania Sadchev, Indie

Joana Curia, Mozambik

Lorita Mwango, Zambia Goretti Angolikin, Uganda Thanh TrangHoang, Wegry

Aruba - Kuwejt 4:0
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W meczu Polska – Holandia ponownie ton rywalizacji 
nadawały Karina Szczepkowska-Horowska oraz Klaudia 
Kulon. Szybko osiągnęły przewagę w swoich partiach. Ka-
rina grając czarnych kolorem skutecznie zablokowała prze-
ciwniczkę, zamieniając przewagę pozycyjną na materialną. 
Klaudia wybrała wariant zamknięty w obronie francuskiej. 
Partia jednak nie była strategiczna, jak zapowiadał począ-
tek, a szybko sprowadziła się do lepszej końcówki wielofi-
gurowej. Polka grała aktywniej od przeciwniczki przecho-
dząc do wygranej końcówki lekko-figurowej. 1-0 dla Polski.
Na czwartej szachownicy Holenderka nie doprowadziła 
swojego ataku do wygranej pozycji. Być może na grę miał 
wpływ brak roszady u Marioli Woźniak. Król na polu e8 był 
zaskakująco bezpieczny. Mariola zdobyła pionka, skontro-
wała i przeciwniczka musiała podpisać blankiet. Prowadzi-
liśmy 2-0 i Karina podjęła dobrą decyzję 
i mimo przewagi pionka podpisała remis, co gwarantowało 
nam zwycięstwo meczowe. Jako ostatnia kończyła Monika 
Soćko, jednak broniła gorszej pozycji i przegrała partię. Na 
szczęście nie wpłynęło to na zwycięstwo drużyny. Wygry-
wamy z groźną Holandią i ponownie wskakujemy do tur-
niejowej „trójki”. USA wygrywają z Rosjankami, a Chinki 
rozgromiły Azerbejdżan. 

33. ...Wa4 
34. Gb3 Wh4
35. Hg5 H:g5 
36. W:g5Wh2 
37. Wg1 Gc6 
38. Gc2 f4 
39. Wf1 G:f3
40.W:f3 Wh1+ 
41 .Gd1 W:d1+
42. Kc2Wg1 
z późniejszą 
wygraną
czarnych Mariola WoźniakKlaudia Kulon

Anne Haast i Monika Socko

Holandia - Polska

Karina Szczepkowska

Runda 
VIII
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Holandia - Indie 1,5:2,5 Polska - Czechy 1,5:2,5

Dimitrios Mastrovasilis, Grecja

So Wesley, USA

Mateusz Bartel

Semetey Tologontegin, Kirgistan

Magnus Carlsen, Norwegia
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Znakomity runda dla Polski! Reprezentacja kobiet gromi 
drużynę Izraela. Wynik meczu otwiera Monika Soćko, 
która czarnym kolorem ograła Yuliyę Shvayger. Jak Mo-
nika wygrywa swoją partie, to i drużyna wygrywa mecz. 
Po raz czwarty potwierdziła się ta teza. Zwycięstwo czar-
nym kolorem, z taką łatwością i gracją na arcymistrzow-
skim poziomie zdarza się niezmiernie rzadko.
Wiele ciepłych słów możemy znowu powiedzieć  o Ma-
rioli Woźniak. Trener Matlak ponownie dał jej kredyt 
zaufania, Polka odpłaciła się kolejnym zwycięstwem. 
Mariola staje się naszym asem z rękawa. Niektórzy już 
przyzwyczaili się do śpiewania „Nie ma mocnych na Ma-
riolę”. Jola Zawadzka zyskała pionka w pojedynku z Mar-
sel Efroimski. W konsekwencji zamieniła go na pewny 
punkt. Ostatnie pół punktu dorzuciła Klaudia Kulon 
i   eklasacja Izraela stała się faktem! Wiadomo było, że 
trafiając na Izrael dostaliśmy dobre kojarzenie. Nikt 
nie sądził jednak, że zwycięstwo będzie tak przekony-
wujące. Tym samym przesuwamy się w tabeli na drugie 
miejsce. W 10 rundzie podejmiemy liderujące Chinki, 
z mistrzynią świata Hou Yifan na pierwszej szachownicy. 
W meczu IX rundy  Chinki pokonały dziś Stany Zjedno-
czone 2,5-1,5. Za naszymi plecami, z punktem meczo-
wym mniej, znajdują się: Ukraina, Rosja, Indie i Stany 
Zjednoczone.

Wholu otwarta była wystawa fotograficzna, w której swoje prace pre-
zentowali tez Polacy. Monika Socko przy swoim zdjeciu zMemoriału 
im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej.

W holu otwarta była wystawa fotograficzna, w której swoje prace 
prezentowali tez Polacy. Monika Soćko przy swoim zdjęciu z Me-
moriału im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej.

Mateusz Bartel

Yuliya Shvayger, Izrael Monika Soćko

Prezes PZSzach Tomasz De-
lega obserwuje pojedynek Joli 
Zawadzkiej

Runda 
VIII
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Jolanta Zawadzka

Tan Zhongyi

Ju Wenjun

Karina Szczepkowska

Monika Soćko

Zhao Xue

Polska - Chiny
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Klaudia Kulon Hou Yifan

Hou Yifan - Monika Socko

21. ...d4! 
22. e:d4 Gf4 23.We1 
G:c1
(po 23.Wb1 S:f2!) 
24. H:c1 c:d4
25. G:d4 Hb4 
26. a3 H:b3 
Zawadzka
zrealizowała  
przewagę  
w 63posuniecia

Runda 
IX

Był to mecz, który jak się później okazało decydował 
o   mistrzostwie olimpijskim. Obie drużyny wystawiły 
swoje pierwsze składy. Monika Soćko grała z aktualną 
mistrzynią świata Hou Yifan. Tym razem mistrzyni nie 
potknęła się i wykorzystała błędy naszej liderki. Niewie-
le miała do powiedzenia Klaudia Kulon, która przegrała 
czarnym kolorem. Chinka była bardzo dobrze przygo-
towana debiutowo i nie dała szans naszej zawodniczce. 
Nie pomogły też próby komplikacji gry w wykonaniu Klaudii. 
Przy stanie 0-2 na polu boju została Jolanta Zawadz-
ka oraz Karina Szczepkowska. Do partii Jola podeszła 
jak zawsze w bojowym nastawieniu. Po debiucie miała 
wprawdzie wiszące pionki c5, d5, ale dzięki aktywnym 
gońcom i ruchowi 21…d4! zyskała przewagę jakości, 
którą pewnie zrealizowała.
Karina po debiucie uzyskała przewagę pionka, jednak 
szybko go oddała, aby otrzymać dobrą strukturę pionową. 
Ambitna długa roszada, mogła być dla Chinki bardzo nie-
przyjemna. Pozycja sprowadziła się do spokojnej końcówki 
wieżowej, a później pionkówki, która niestety była tylko 
remisowa. 
Porażka 1,5-2,5 zepchnęła nas na trzecie miejsce. Prowadzą 
Chinki z 18 punktami, przed Rosją 16 punktów oraz Polską, 
Ukrainą, Indiami, Węgrami i USA (wszystkie kraje po 15 
punktów).
W ostatniej rundzie o złoty medal zagrają Chinki z Rosjan-
kami. Rosjanki grają o wszystko, muszą wygrać, aby mieć 
jakikolwiek medal. W podobnej sytuacji są Polki i inne 
zespoły mające  15 pkt. My podejmujemy Węgierki. Tylko 
przy zwycięstwie możemy być pewni medalu olimpijskiego.
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Hiszpania - Polska 1 :3
Trzecie z rzedu zwyciestwo dało awans polskiej drużynie na 7 miejsce w końcowej klasyfikacji olimpijskiej.

Rosja - Chiny 1 ,5 : 2,5
Ta porażka zepchneła Rosjanki poza strefę medalową

Bułgaria - Ukraina 1 :3
Wygrana Ukrainek, zgodnie z oczekiwaniami, dała im brazowy medal olimpijski Lider polskiego zespołu Radosław Wojtaszek

Fabiano Caruana, USA
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Wielki polski dzień w stolicy Azerbejdżanu! Wygrywamy, 
a w zasadzie gromimy reprezentację Węgier i zdobywamy 
medal olimpijski. Niektórzy mogą być zaskoczeni, że w tak 
ważnym pojedynku zagrała mniej doświadczona Mariola 
Woźniak. Trener Matlak miał niezwykłe wyczucie, Mario-
la zdeklasowała swoją rywalkę i jako pierwsza dała punkt 
polskiej drużynie. 
Nasza największa wojowniczka Jolanta Zawadzka również 
dzisiaj nie zamierzała godzić się na pół punktu. Doczekała 
się na prezent od Szidonii Vajdy, która kompletnie prze-
oczyła ruch, dający Polce dwie lekkie figury za wieżę. Jola 
skończyła Olimpiadę z wynikiem 6/9. Brawa za ambitną 
postawę i ważne trzy zwycięstwa w ostatnich rundach. Na 
pierwszej szachownicy Węgierka Thanh Trang Hoang grała 
mało zdecydowanie białym kolorem. Do tego stopnia, że 

w grze środkowej 
to Monika Soćko 
uzyskała lepszą po-
zycje. 
Widząc, że wygry-
wamy na pozosta-
łych szachownicach, 
Polka powtarzała 
posunięcia w koń-
cówce ciężkofigu-
rowej. 

Ponownie bój czarnym kolorem musiała stoczyć Klaudia 
Kulon. Gara Ticia z Węgier, podobnie jak Chinka w  po-
przedniej rundzie, przygotowała się na obronę królew-
sko-indyjską. Mimo początkowych problemów Klaudia 
systematycznie polepszała pozycję. Węgierka po wymianie 
hetmanów kompletnie się rozsypała i zwycięstwo Polek sta-
ło się faktem.

Klaudia Kulon Mariola Woźniak

Poczatek meczu Polska - Wegry

Runda 
IX

34. W:f7! K:f7 
35. Hh5+ Ke7
36. H:h7 Kd8 
37. Gb6+ 1 -0

Jolanta Zawadzka i Monika Socko
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Susan Polgar, mimo kibicowania swoim rodaczkom, była pełna uznania dla gry Polek, czego dała wyraz w czasie prowadzonej z nimi konferencji prasowej.

III szachownica: 
Karina Szczepkowska, Gulnar Mammadova,
Thi Mai HungNguyen

I szachownica: 
Hou Yifan, Anna Muzyczuk,
Pia Cramling

IV szachownica:
Nino Batsiashvili, Zhongyi Tan,
Klaudia Kulon

Najlepsze na szachownicach
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Dekoracja Polek

Polki na podium

Dekoracja Polek

Dekoracja Ukrainek
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Chiny: 
Ju Wenjun, Tan Zhongyi, Guo Qi, Hou Yifan, Zhao Xue, Shaoteng You - trener

Druzyna USA:  
Hikaru Nakamura, John Donaldson - kapitan, Samuel Shankland, Ray Robson, Wesley So, Fabiano Caruana

Wyniki Polek

Autorzy zdjeć wykorzystanych w albumie:
Łukasz Turlej (85%), Andreas Kontokanis,
Anastasiya Karlovich, Andrzej Filipowicz,
Maria Emelianowa
Komentarz: Maciej Sroczyński
Skład komputerowy: Fryderyk Zawadzki
Wydawca: Wojciech Zawadzki

Klasyfikacja 
w turnieju kobiet

Klasyfikacja  
w turnieju męzczyzn

Mistrzowie Olimpijscy


