
*Mecz ze Sło wa czką Do mi ni ką Ci -
bul ko vą (nr 20), któ ra w IV run dzie po -
ko na ła Ma rię Sza ra po wą, a w ćwierć -
fi na le roz bi ła Ru mun kę Si mo nę Ha -
lep (11) 6:3, 6:0, roz po czął się oko ło 5
ra no cza su pol skie go. Wy nik znaj -
dziesz na Sport.pl.

W śro dę Rad wań ska by ła bar dzo
zmo bi li zo wa na. – Trzy maj! – krzy cza -
ła do sie bie i za ci ska ła pięść, gdy uda -
wa ło jej się wy grać waż ny punkt. Aza -
ren ka też prze ży wa ła tę bi twę, ale ina -
czej – jej twarz by ła czer wo na z wście -
kło ści, wa li ła się ra kie tą po no gach,
krzy cza ła, pisz cza ła, a w pew nym mo -
men cie, nie mal eks plo du jąc w zło ści,
cis nę ła pił kę za siat kę, za co wy bu cze -
li ją ki bi ce na Rod La ver Are na.

Roz sta wio na z piąt ką Rad wań ska
prze gra ła z Aza ren ką (nr 2) sie dem
osta t nich me czów, od da ła 12 ko lej nych
se tów, nie zwy cię ży ła od je sie ni 2011
r., ale wczo raj za fun do wa ła Bia ło ru -
sin ce re wanż, któ ry po win na za pa mię -
tać na dłu go. 

„Rad wań ska ma to tal ną kon tro lę
z głę bi kor tu” – pi sał na Twit te rze Nick
Bol let tie ri, tre ner ski gu ru z USA, by -
ły szko le nio wiec An dre Agas sie go, gdy
Po lka miaż dży ła w trze cim se cie trium -
fa tor kę Au stra lian Open z po przed -
nich dwóch se zo nów. „Nie któ rzy mó -
wią, że ko bie cy te nis to tyl ko pła skie
prze bi ja nie na si łę, oka zu je się, że nic
bar dziej myl ne go” – za chwy cał się Pa -
trick Mo u ra to glou, tre ner Se re ny Wil -
liams, gdy Rad wań ska w de cy du ją cej
par tii po sy ła ła pił ki na kos micz nym
po zio mie trud no ści – chi rur gicz ne wo -

le je i lo by spa da ją ce cen ty metr od li -
nii koń co wej. 

Naj wię ksze świa to we ser wi sy spor -
to we, wśród nich ESPN, za miesz cza -
ły wczo raj w in ter ne cie kom pi la cję ak -
cji Po lki. „Coś nie sa mo wi te go”, „Ge -
niusz”, „Nie wia ry god ne” – wzdy cha li
ko men ta to rzy, gdy Rad wań ska cza ro -
wa ła na kor cie. „Aga prze bi ja wszyst -
ko. Nie sa mo wi te” – pi sał na Twit te rze

Dirk No wit zki, mistrz NBA z Dal las
Ma ve ricks, wiel ki fan te ni sa. 

Nie któ rzy ki bi ce, tre ne rzy i dzien -
ni ka rze mó wią o Rad wań skiej „nin -
ja”, bo jak ja poń ski za bój ca umie za -
da wać nie spo dzie wa ne cio sy. I nie ry -
czy przy tym z mo cą 100 de cy be li jak
Aza ren ka. „Nin ja wzię ła dziś na kort
miecz od Hat to ri Han zo!” – żar to wa -
ła dzien ni kar ka „Sports Il lu stra ted”

na wią zu jąc do fil mu „Kill Bill”. „To,
co ro bi Aga, jest po za ska lą, na wet jak
na nin ję” – to Dar ren Ca hill, by ły tre -
ner Lle y to na He wit ta. „Ci chy za bój -
ca Agniesz ka Rad wań ska” – to agen -
cja As so cia ted Press w ofi cjal nej de -
pe szy z me czu. 

An dy Mur ray, zwy cięz ca Wim ble -
do nu i mistrz olim pij ski, wy ty po wał
Po lkę do koń co we go zwy cię stwa w tur -

nie ju. – Je śli mam ko goś wska zać, wy -
bie ram Rad wań ską, naj bar dziej po -
do ba mi się jej róż no rod ny te nis – mó -
wił Szkot. 

Wszyst kie te po chwa ły i za chwy ty
by ły za słu żo ne, bo Po lka awans do pier -
wsze go pół fi na łu w Mel bo ur ne (i trze -
cie go w Wiel kim Szle mie) wy wal czy -
ła po świet nym wy stę pie, być mo że
naj lep szym w ka rie rze. 

Od trium fu w Mia mi w 2012 r., gdy
ogra ła Ma rię Sza ra po wą, nie zda rzy -
ło się, by po ko na ła te ni sist kę z pier -
wszej trój ki ran kin gu. Dłu go od bi ja ła
się jak od ścia ny od Wil liams, Sza ra -
po wej i Aza ren ki, czy li naj wię kszych
te ni so wych si ła czek. 

Wczo raj w kon fron ta cji z Aza ren ką
Rad wań ska od po cząt ku zro bi ła krok
do przo du, przy cis nę ła, ude rza ła nie
w śro dek, ale po bo kach kor tu, ostro
i od waż nie. Zmie ni ła się też jej mo wa
cia ła – po ja wi ły się za ciś nię te pię ści,
bo jo we okrzy ki, pew na sie bie mi na,
wresz cie by ło wi dać, że Rad wań skiej
na zwy cię stwie pie kiel nie za le ży. Aza -
ren ka pod ta kim na po rem po pro stu
się za go to wa ła, zu peł nie stra ci ła rytm
i kon cen tra cję, po peł ni ła aż 47 nie wy -
mu szo nych błę dów. 

Bia ło ru sin ka za py ta na na kon fe ren -
cji pra so wej, co tym ra zem by ło ina -
czej, od par ła bez wa ha nia: – Agniesz -
ka za gra ła agre syw niej. A po tem do -
da ła: – Wszyst ko od bi ja ła, świet nie
prze wi dy wa ła, by ła tam, gdzie pił ka.
To nie był mój dzień, ale za gra ła na -
praw dę bar dzo do brze.

Ja kub Cia stoń

Rad wań skiej wej ście smo ka
Wresz cie za gra ła z Wik to rią Aza ren ką od waż nie i roz bi ła ją w ćwierć fi na le Au stra lian Open 6:1, 5:7, 6:0. „Fan ta stycz ny 
mecz Po lki” – za chwy cał się te ni so wy świat. W czwar tek nad ra nem Rad wań ska za czę ła grę o fi nał

Agniesz ka Rad wań ska, pół fi na list ka Au stra lian Open
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CZWARTEK 23 STYCZNIA 2014
Imieniny obchodzą: Rajmund, Maria, Ildefons

*Już sześć na ro do wych ko mi te tów
olim pij skich po twier dzi ło otrzy ma nie
od ter ro ry stów li stów z ostrze że nia -
mi przed ata ka mi pod czas igrzysk
w So czi, któ re roz pocz ną się 7 i po -
trwa ją do 23 lu te go. We dług PKOl
do Pol ski ta kie po gróż ki nie do tar ły.
– Pol ski Ko mi tet Olim pij ski nie jest
w po sia da niu żad nej te go ty pu wia -
do mo ści – po wie dział je go se kre tarz
ge ne ral ny Adam Krze siń ski

Ja ko pierw szy otrzy ma nie li stu po -
twier dził pre zes Wę gier skie go Ko mi -
te tu Olim pij skie go Zsolt Bor kai, in for -
mu jąc jed no cześ nie, że iden tycz ną
wia do mość otrzy ma ły tak że in ne kra -
je. Bor kai za poz nał z tre ścią ko res pon -
den cji Mię dzy na ro do wy Ko mi tet
Olim pij ski.

List za wie ra ją cy po gróż ki do tarł tak -
że do Sło weń skie go oraz Au striac kie -
go Ko mi te tu Olim pij skie go. – Pis mo
w ję zy ku ro syj skim zo sta ło prze tłu -
ma czo ne i prze ka za ne po li cji – po in -
for mo wał rzecz nik pra so wy SKO Bra -
ne Dmi tro vic.

Au stria cy już za po wie dzie li wzmoc -
nie nie środ ków bez pie czeń stwa przed
Do mem Au striac kim w So czi. Na ra -
zie ze spo ko jem do wszyst kie go pod -
cho dzą Szwaj ca rzy. – Ta kie wia do mo -
ści przed igrzy ska mi są nor mal ne
– pod kre ślo no.

Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Olim pij -
ski za pew nił, że każ da ta ka wia do -

mość jest ana li zo wa na. Cho dzi o te -
go sa me go ma i la ro ze sła ne go do wie -
lu adre sa tów. „Te mat bez pie czeń stwa
trak tu je my za wsze bar dzo po waż -
nie” – na pi sa no w ofi cjal nym sta no -
wi sku.

Otrzy ma nie ma i la po twier dzi ły tak -
że ko mi te ty olim pij skie Włoch, Nie -
miec i Szwaj ca rii. Wło si od ra zu za -
zna czy li, że w peł ni ufa ją or ga ni za to -
rom. Nie wia do mo, kto jest au to rem
li stów i czy groź by w nich za war te są
re al ne.

Sy tu a cja na ro syj skim Ka u ka zie
Pół noc nym jest nie spo koj na. Przy -
wód ca tam tej szych eks tre mi stów is -
lam skich Do ku Uma row, wróg nu -
mer je den Krem la, w lip cu ubieg łe -
go ro ku za a pe lo wał do swych zwo -
len ni ków, by po sta ra li się stor pe do -
wać igrzy ska w So czi. Od paź dzier -
ni ka do trzech krwa wych za ma chów
ter ro ry stycz nych do szło w Woł go -
gra dzie.

Igrzy ska zo sta ną ro ze gra ne w dniach
7-23 lu te go 2014 r. Ich uczest ni cy bę dą
ry wa li zo wać w 98 kon ku ren cjach 15
dys cy plin spor tu. Pol ska wy sy ła do
So czi 56 spor tow ców – tak licz na eki -
pa bia ło-czer wo nych uczest ni czy ła
w igrzy skach tyl ko raz – w 1976 r.
w Innsbruc ku. Czte ry la ta te mu do
Van co u ver po le cia ło 47 osób. W Ka -
na dzie Po la cy wy wal czy li sześć me -
da li.

pap

Ter ro ry ści gro żą 
przed igrzy ska mi

Człowiekdnia
sport

Lucjan Brychczy - kibice oraz władze Legii Warszawa postanowili uhonorować legendę klubu
Lucjana Brychczego i ogłosić 2014 rok jego imieniem. Brychczy, który w Legii jest nieprzerwanie od 1954
roku, w czerwcu będzie obchodził 80. urodziny. Obecnie pracuje jako jeden z asystentów Henninga
Berga. Jest także honorowym prezesem klubu. 

*– Scott Ju rek? To ta ki po zy tyw ny
wy bryk na tu ry. Nie wszy scy bie ga -
cze po win ni go na śla do wać – ra dzi
Ju sty na Mi zer a, spor to wy die te tyk.
– Ju rek mnie za in spi ro wał. Od kie dy
nie jem mię sa, czu ję się o wie le le -
piej. Ba da nia? Le karz oczy w słup.
Wy ni ki wzo ro we! – za pew nia Igor
Wiś niew ski, we ga nin, któ ry wios ną
po raz dru gi po bie gnie w ma ra to nie

Dru gi od ci nek cy klu „Go to wi do bie -
gu” przed kwiet nio wym Or len War -
saw Ma ra thon bę dzie po świę co ny od -
ży wia niu. 

Od po wied nia die ta to nie o dłącz ny
ele ment przy go to wań do bie gu na dy -
stan sie 42,195 km. Praw do po dob nie
każ dy za wod nik, któ ry na se rio trak -
tu je to wy zwa nie, na czas przy go to -
wań cał ko wi cie od sta wia lub ogra ni -
cza do mi ni mum sto ło wa nie się
w bud kach z tzw. śmie cio wym je dze -
niem. 

Czę sto sły szy my za to po ra dy, że
w na szym ja dłos pi sie po win ny do mi -
no wać szcze gól nie ma ka ro ny, ka sze,
wa rzy wa, orze chy i chu de mię so. No
właś nie, czy bez te go osta t nie go skład -
ni ka moż na do brze przy go to wać się
do ma ra to nu? 

Mię so żer cy pew nie nie ma ją wąt -
pli wo ści, ale przy kład zna ne go Scot -
ta Jur ka, we ga ni na z Min ne so ty, m.in.
dwu krot ne go zwy cięz cy naj cięż sze -

go ultra maratonu na świe cie – Bad -
wa ter w ka li for nij skiej Do li nie Śmier -
ci (217 km) – da je do my śle nia. Dla nie -
go ma ra ton to „buł ka z ma słem”. – Ju -
rek to ta ki po zy tyw ny wy bryk na tu -
ry. Ale nie wszy scy mo gą go na śla do -
wać. Nie je stem zwo len ni czką we ge -
ta ria niz mu w spor cie, zwłasz cza je -
śli cho dzi o bie ga nie na dłu gich dy -
stan sach. Oczy wi ście są co raz lep sze
źró dła ami nok wa sów czy su ple men -
ty, któ re za stę pu ją mię so lub na biał.
Trze ba to jed nak ro bić bar dzo roz -
sąd nie. Nie znam jed nak ta kich cu -
dow nych ro ślin, któ re mog ły by w peł -
ni za stą pić wszyst kie nie zbęd ne ami -
nok wa sy po cho dzą ce ze źró deł zwie -
rzę cych. Co praw da, w przy pad ku
nie wiel kich ob cią żeń tre nin go wych
we ge ta ria nizm nie po wi nien być prze -
szko dą, ale w tre nin gach do ma ra to -
nu nie sta no wi peł no war to ścio wej
die ty – uwa ża Ju sty na Mi zera, die te -
tyk spor to wy. 

Igor Wiś niew ski z Ło dzi, bie gacz-
ama tor, od dwóch lat nie je żad nych
pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce -
go. – Nie wy rzą dzam so bie krzyw dy.
Jem to, co lu bię. Wa gę mam od po wied -
nią, tre nu ję nor mal nie. Prze bie gnię -
cie 100 km ty god nio wo nie sta no wi dla
mnie wię ksze go prob le mu – mó wi. 

Jak to się za czę ło? – py tam. – Od im -
pre zy u ko le żan ki, też we ge ta rian ki,
gdzie stół ugi nał się od sa mych pysz -

no ści. Stwier dzi łem, że też chcę tak
żyć. Z ko lei do przej ścia na we ga nizm
moc no przy czy ni ła się książ ka „Jedz
i bie gaj” o Scot cie Jur ku. Zmo ty wo -
wa ła mnie do te go, że wy bra łem tę dro -
gę. 

I do da je: – Etycz ne po wo dy we ga niz -
mu, zwią za ne z cier pie niem zwie rząt
też są mi bli skie, ale aku rat nie jest to
głów na przy czy na mo ich na wy ków
ży wie nio wych. 

Na wios nę ło dzia ni na cze ka dru gi
ma ra ton, ale pierw szy od cza su, kie -
dy jest we ga ni nem. – Czu ję się świet -
nie. Mam wię cej ener gii niż wte dy,
kie dy ja dłem mię so. Nie daw no ro bi -
łem ba da nia. Co po wie dział le karz?
Po sta wił oczy w słup. Nie miał się do
cze go przy cze pić. Jest su per! – koń -
czy. 

Da mian Bą bol

We ge ta ria nie vs ma ra ton: sa mo
zdro wie czy krzyw da dla or ga niz mu?
Pod y sku tuj na Pol ska bie ga.pl, Twit -
te rze: @Pol ska Bie ga i Fa ce bo o ku:
www.fa ce bo ok.com/pol ska bie ga

Go to wi do bie gu. 
Ma ra ton dla we ge ta rian?
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