Szachowy Matrosow Wywiady Medale na Mistrzostwach NATO Maty w szkole
. . . C A Ł Y

W

K O L O R Z E

Nr 3 (67) 2017

„ M a t a ”

Y
W
O

H

Z

A

C
(

E

K

S

Z

Kombinacje
z Mistrzostw
Polski

Małe
tragedie
arcymistrzów

9 771689 634701

03

R

P r e n u m e r a t a

–

n a j l e p s z y

s p o s ó b

k u p i e n i a

ISSN 1689-6343
Nakład 1500 egz.

IA

w tym
5% VAT

ZW

Cena 9,90 zł

1926
P O L S K I

Oficjalne czasopismo
Polskiego Związku Szachowego

Szachy ze
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Szanowni
Czytelnicy

B

awiąc się w przedturniejowe wróżby, przewidywałem następującą trójkę medalistów tegorocznych IMP: 1. Kacper Piorun, 2. Mateusz Bartel, 3. Aleksander Miśta. Założenia te
sprawdziły się tylko częściowo. Mistrzem Polski został bowiem Kacper Piorun. Mateusz Bartel, z racji zbliżającego się terminu przyjścia na świat jego pierworodnego syna, nie był w stanie na początku
wejść we właściwy rytm gry i tylko dzięki udanemu finiszowi uplasował się na 6. miejscu. Z kolei Aleksander Miśta, który w pełni zasłużył na medal, w ostatniej partii nie zrealizował dużej przewagi
z trenerem kadry Bartoszem Soćko i wylądował tuż za podium.
Wśród pań swój prymat potwierdziły faworytki. Triumfowała po
raz ósmy Monika Soćko. Srebrny medal Klaudii Kulon nie powinien
być zaskoczeniem, choć tradycyjnie jej partie lawirowały na granicy
zwycięstwa i porażki. Szczęście jednak w szachach sprzyja lepszym,
a już na pewno lepiej kombinującym. Klaudia zaś jest świetnym taktykiem. Przynależność do krajowej czołówki potwierdziła również
Karina Szczepkowska – brązowa medalistka.
Występ Jacka Tomczaka, okraszony tytułem wicemistrza Polski,
był największą niespodzianką in plus zakończonego championatu.
Dlatego to nasz stały współpracownik znalazł się na okładce „Mata”,
a w środku tego wydania Czytelnicy mają okazję zapoznać się z jego
artykułem pt. Zaskakująca roszada, a także analizą najpiękniejszej
partii IMP, za którą Jacek otrzymał nagrodę specjalną.
W „Macie” zamieszczamy zwyczajową relację i arcymistrzowską
analizę najlepszych potyczek, a mistrzostwa oceniają zarówno ich
uczestnicy, jak i trenerzy.
Wywiad numeru stanowi wszakże rozmowa z przewodniczącym
Komisji Trenerów FIDE, arcymistrzem Adrianem Michalczyszynem. Jego artykuł teoretyczny na temat pionkówek zaprezentowany został w „Szkole Mata”.
Kontynuując temat dyskusji o polskich szachach, zasygnalizowany już w poprzednim numerze wywiadem z prezesem PZSzach
Tomaszem Delegą, zamieściliśmy tym razem rozmowę z jego poprzednikiem, a obecnie przewodniczącym Rady Przyjaciół Szachów, Tomaszem Sielickim.
Jak zawsze, można u nas liczyć na artykuły różnego typu. Polecamy zatem m.in. relacje z krajowych i zagranicznych zawodów
(w tym Mistrzostw NATO), recenzję książki Szachy ze śmiercią oraz
Rosyjsko-polski mini słownik szachowy.
Redaktor naczelny Paweł Dudziński
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Polacy z gradem medali
na Mistrzostwach NATO!
W dniach od 27 do 31 marca w Budapeszcie odbywały się 28. Mistrzostwa NATO
w Szachach. Patronami przedsięwzięcia byli minister obrony Węgier István
Simicskó oraz szef Sztabu Obrony Węgier gen. Tibor Benkő, natomiast Komitetowi
Organizacyjnemu przewodził członek Międzynarodowego Wojskowego Komitetu
Szachowego (IMCC) ppłk Csaba Csizmadia. W zawodach z sukcesami wystartowali
reprezentanci Polski.

Przygotowując się do partii,
bardziej liczyłem na ustawienie
Andersena z c5, b5, a5 i walką
na obydwu skrzydłach. Jednakże ruch w partii jest równie często grany.
5.e5 Hfd7 6.d4 c5 7.c4!?

ppłk Sławomir Kędzierski

W

uroczystej ceremonii
otwarcia wziął udział
minister obrony, szef
Sztabu Obrony, ambasadorzy,
przedstawiciele
Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego
akredytowanego na Węgrzech
oraz przedstawiciel Szachowej
Federacji Węgier. Zawodników
reprezentował przewodniczący
IMCC, płk Tomasz Malinowski.
W turnieju klasycznym wzięło udział 18 drużyn pochodzących z 16 państw, w tym po
raz pierwszy w historii z Grecji. Polskę reprezentowali: por.
Mateusz Sypień (21. Brygada Strzelców Podhalańskich),
ppor. Dariusz Sycz (Centrum
Szkolenia Wojsk Inż. i Chem.),
pchor. Damian Graczyk, Kamil
Cichy (WSO Wojsk Ląd.) oraz
Marcin Pietruszewski (Wojskowa Akademia Techniczna),
st. sierż. rez. Sławomir Kraiński (Centrum Szkolenia Log.
w Grudziądzu) i mistrz Rafał
Przedmojski. Grającym kapitanem drużyny był ppłk Sławomir Kędzierski, a kierownikiem ekipy oraz jednocześnie
przewodniczącym IMCC płk
Tomasz Malinowski. Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”, które realizowało publiczne zadanie na
zlecenie Ministerstwa Obrony
Narodowej, reprezentował ppłk
rez. Jerzy Kufel.
Walka o czołowe miejsca
w turnieju szachów klasycznych była bardzo zacięta i przed
ostatnią rundą Niemcy, Polska i Dania miały równą liczbę
punktów. Niestety, kojarzenie
tej rundy było dla nas niezbyt
korzystne, gdyż Rafał Przedmojski dostał za przeciwnika
jedynego arcymistrza na tych
zawodach, Estończyka Ottoma-
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ra Ladvę, a Marcin Pietruszewski silnego mistrza międzynarodowego, Anastasiosa Pavlidisa. W tej sytuacji największe
szanse punktowe widzieliśmy
w partiach Sypień – Andersen
oraz Sycz – Oltean. Nasi porucznicy udźwignęli ogromną
presję wyniku i po długiej walce
pokonali swoich przeciwników.
Szczególne znaczenie miała
pierwsza partia, gdyż dotyczyła bezpośrednich konkurentów
drużynowych, czyli Niemców.

Poniżej jedna z decydujących
partii skomentowana przez najbardziej utytułowanego zawodnika MWP i NATO Chess, por.
Mateusza Sypienia.
komentuje por. Mateusz Sypień
Mateusz Sypień (2228)
Hans-Christoph Andersen (2205)
Mistrzostwa NATO w Budapeszcie,
7 runda, 31.03.2017 r., C00

1.e4 e6 2.d3 d5 3.Hd2 Hf6
4.Hgf3 b6

Ruch, który zmienia charakter
walki. Wiedząc, że Andersen
lubi grę pozycyjną, nie chciałem wchodzić w wariant, który
powstawał po: 7. c3 Fa6 8.Fa6
Ha6 z wyrównaną i spokojną
pozycją. Natomiast po posunięciu w partii zaczynają się drobne komplikacje.
7…Fb7 8.c×d5 F×d5 9.Fc4
Fb7 10.O-O
Białe już zrobiły roszadę, mają
3 figury wyprowadzone (skoczek z d2 zaraz odejdzie na b3
bądź e4). Natomiast czarne nie
rozwinęły swoich figur; nie bardzo wiadomo, jak wyprowadzić
czarnopolaka. Według mnie pozycja jest równa, jednakże czarne mają swoje problemy. Zawodnik niemiecki znany jest
z tego, że lubi się zamyślić. Widać było, iż jest zaskoczony wyborem debiutu. Moja przewaga
czasowa wynosiła już około 30
minut.
10…c×d4 11.Hb3 Fe7 12.Hb×d4
O-O
Czarne oddały pionka na d4,
aby jak najszybciej uciec królem z centrum. Lepsze ustawienie białych figur powoduje, że
na pewno pozycja białych jest
przyjemniejsza.
13.De2!?
Poprawa pozycji hetmana, a ponadto posunięcie zagrane na
małą pułapkę…
13…Hc6?
…w którą przeciwnik wpada.
Na pewno lepsze było 13…Dc7
14.Td1 Tc8 15.Fb3 Hc5 16.Fc2
a6 17.Ff4 Hc6 18.a3 H×d4
19.H×d4 z równą pozycją, acz-

19

KATARZYNA WACHOWSKA-SYPIEŃ
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Reprezentacja Wojska Polskiego podczas ceremonii dekorowania medalami w szachach klasycznych. Stoją od lewej: kpr. pchor. Kamil Cichy, st. sierż. rez. Sławomir Kraiń
ppor. Dariusz Sycz, mistrz Rafał Przedmojski, por. Mateusz Sypień, ppłk Sławomir Kędzierski, gen. bryg. László Szabó oraz ppłk Csaba Csizmadia

kolwiek przyjemniejszą do gry
dla białych.

ARCHIWUM ORGANIZATORÓW

14.H×e6 f×e6 15.F×e6+ Rh8
16.Td1
Pozycja czarnych jest ciężka.
16…Hd×e5?!
Nienajlepsze. Przeciwnik chciał
zmienić charakter pozycji i za-

grać na różnym materiale,
jednak wydaje mi się, że lepsze było 16…De8 17.F×d7 Dg6.
Komputer podaje dalej następujący wariant: 18.Fh3 Fc5
19.Fe3 Hb4 20.Hd4 Hd5 21.Dg4
H×e3 22.f×e3 D×g4 23.F×g4
(ocena komputera: 1.14).
17.H×e5 H×e5 18.T×d8 Ta×d8
Białe mają wygraną pozycję,
ale ważne jest, aby dobrze ustawić figury. Okazuje się, iż bierki
czarnych stoją bardzo aktywnie.
19.Fb3 Ff6 20.Fe3
Oddałem pionka, jednakże nie
widziałem innej możliwości
rozwoju figur.
20…Hd3 21.Td1 H×b2
22.T×d8 T×d8 23.Fc2 Fd5
24.Dh5?

Z okazji rozegrania zawodów poczta węgierska wydała okolicznościowe
znaczki

20

Niestety, przeoczyłem bardzo
silne 24.Da6, które praktycznie
odebrałoby czarnym szanse na
ratunek. Pion a7 byłby nie do
obrony.
24…Fg8 25.h3 Hc4 26.Fb3
Redukcja figur jest na rękę białym.
26…H×e3 27.f×e3 Fe7!
Goniec zmierza na właściwe sobie pole c5.
28.F×g8 R×g8 29.e4 Fc5+
30.Rh2

Pozycja mocno się uprościła. Białe mają komfortową grę, która
toczy się na dwa wyniki: wygraną
białych bądź remis w przypadku,
gdy czarnym uda się ustawić jakiś rodzaj twierdzy. Podczas partii wydawało mi się, że białe powinny jednak tę pozycję wygrać.
Ale czy jest ona wygrana przy
bezbłędnej grze czarnych? Zapraszam do samodzielnej analizy! Ponadto, po niekorzystnych
wynikach kolegów, wiedziałem
już, że nie mogę przegrać, ponieważ groziła nam wtedy nawet
strata medalu. Czułem się też

mocno zobowiązany do realizacji drużynowych założeń przed
tą rozgrywką.
30…g6 31.De2 Te8 32.Dc4+
Rg7 33.Dd5 Rf6
Czarne nie pozwalają na przesunięcie piona do przodu.
34.g4 Te5 35.Dd8+ Rf7
36.Dd7+ Te7 37.Dd5+ Rg7
38.e5
Pionek ruszył jednak do przodu.
Małe zadanie zostało wykonane.

38…g5?!
Zobowiązująca decyzja. Czarne puszczają pole f5 dla białego hetmana lub króla. Jednakże mój przeciwnik na ostatnie
20 ruchów do kontroli zostawił sobie tylko 5 minut (na mistrzostwach NATO gramy tempem 2 godziny na 40 posunięć
+ 30 minut na dokończenie
partii bez dodawanego czasu!).
Szczerze powiedziawszy, nie
bardzo widać, jak grać tę pozycję czarnymi.
39.e6 h6 40.Rg2
Białe, aby wygrać, muszą podciągnąć do ataku ostatnią figurę.
Nr 3 (67) 2017
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ński, sierż. pchor. Damian Graczyk, kpr. pchor. Marcin Pietruszewski,

40…Rf6 41.Df5+ Rg7 42.De5+
Rg6 43.Rf3 a5?!
Czarne osłabiają punkt b6. Inna
sprawa, że pozycja jest i tak już
przegrana.
44.a4 Fb4 45.Re4 Fa3
46.Rd5 Fb4?
Czarne podstawiają pionka b6.
47.De4+ Rf6 48.Dd4+ Rg6
49.D×b6
Pozycja jest wygrana. Pozostała kwestia realizacji przewagi,
która mogłaby być nieco lepsza.
49…Rf6 50.Dd4+ Rg6 51.De5
Tb7 52.De4+ Rg7 53.Dd4+
Rg6 54.Dh8 Te7 55.Dg8+
Rf6 56.Df8+ Rg6 57.Df5+
Rg7 58.De5+ Rg6 59.Re4
Tb7 60.Df5+ Rg7 61.Df3
Tc7 62.Rd4 Te7 63.Re5
Rh7 64.Df5+ Rg7 65.Df6+
Rh7 66.Rf5 Tg7 67.Dd8 Te7
68.Rf6 Tg7

Po dokładnym przeliczeniu wariantów zdecydowałem się na
pchnięcie pionka. To posunięcie tak naprawdę kończy partię, jednak reprezentant Niemiec grał do końca, licząc jeszNr 3 (67) 2017

cze na jakiś mój błąd w końcówce pionkowej.
69.e7 F×e7+ 70.D×e7 T×e7
71.R×e7 Rg6 72.Re6 h5
73.Re5 h×g4 74.h×g4 Rg7
75.Rf5 Rf7 76.R×g5 Rg7
77.Rf5 Rf7 78.Re5 Rg6
79.Rd5 Rg5 80.Rc5 R×g4
81.Rb5 Rf5 82.R×a5 Re6
83.Rb6 Rd7 Czarne poddały
się. Podsumowując: partia, która miała wielką wagę sportową, od początku dobrze się dla
mnie ułożyła. Do zwycięstwa
przyczynił się dobry wybór debiutu oraz złe gospodarowanie
czasem przez mojego przeciwnika, który w decydujących momentach musiał szybko wykonywać ruchy (1–0).
28. Mistrzostwa należały do
największych pod względem
liczby zawodników: o miano
mistrza NATO walczyło 105 żołnierzy oraz cywilnych pracowników wojska. Ostatecznie ten
zaszczytny tytuł zdobył Duńczyk Aleksander Rosenkilde.
Miejsce drugie zajął Finn Pedersen (Dania), a trzecie Anastasios Pavlidis (Grecja). Najwyżej z Polaków był Sypień
(6. miejsce). Trochę dalej uplasowali się: Sycz (13.), Przedmojski (14.), Pietruszewski (16.),
Kraiński (19.), Graczyk (23.), Kędzierski (27.) i Cichy (37.).
Drużynowo wygrali Niemcy, drudzy byli Duńczycy. Pola-

cy wywalczyli brązowe medale. Za nami znaleźli się: Grecy,
Holendrzy, Słoweńcy, Węgrzy,
Amerykanie i Łotysze. Pozostałe drużyny miały w tegorocznej edycji słabsze składy, które
nie pozwoliły im na nawiązanie realnej walki o miejsca medalowe w klasyfikacji zespołowej.
Polacy zdominowali natomiast rywalizację w szachach
błyskawicznych, po raz pierwszy rozgrywanych w formule
drużynowej. Pierwsza reprezentacja wywalczyła tytuł mistrzowski, a druga ekipa Polski
zajęła trzecie miejsce. Uczestniczyło 76 zawodników (w tym
jedna mistrzyni międzynarodowa) w dziewiętnastu 4-osobowych zespołach.
Ponadto nasi reprezentanci
zdobyli medale indywidualne:
Sypień srebrny na 2. szachownicy, Graczyk srebrny na 3. szachownicy, Pietruszewski srebrny na 4. szachownicy oraz Cichy
złoty na 4. szachownicy. Zaprocentował udział reprezentacji
w ramach zgrupowania przed
NATO Chess w XXIII Memoriale Stanisława Skowrońskiego w Poznaniu i w IV Ogólnopolskim Turnieju Szachowym
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
w Gnieźnie.
Należy podkreślić ogromną
gościnność Węgrów, którzy zadbali o każdy szczegół, aby zawodnicy mieli jak najlepsze warunki do gry i odpoczynku. Sala
turniejowa znajdowała się w zabytkowym Pałacu Kultury MO,
natomiast zawodnicy byli zakwaterowani w czterogwiazdkowym hotelu z nielimitowanym dostępem do basenu, siłowni i sauny. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy
medal. Poczta węgierska wydała ponadto pamiątkową serię znaczków z logo zawodów
z okazji mistrzostw.
Partie z pierwszych 24 szachownic były transmitowane online, a bardzo sprawnym głównym arbitrem był Tamas Gyomber. Zawody przebiegały w miłej
atmosferze, bez większych problemów sędziowskich.
Ceremonię zakończenia zaszczycił obecnością gen. bryg.
László Szabó, który przez trzy
lata służył w Centrum Szkolenia
Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy na stanowisku zastępcy dowódcy i szefa sztabu, i stąd
całkiem sprawnie posługiwał się
językiem polskim.
Do plusów pobytu w Budapeszcie należy zaliczyć jeszcze
bogaty program kulturalny oraz

wspaniałą atmosferę rywalizacji. W ramach zaplanowanych
atrakcji zwiedziliśmy m.in. węgierski Parlament, gdzie przechowywana jest ponad 1000-letnia korona króla Stefana.
Szczegółowe dane dotyczące zawodów można znaleźć na
stronach www.natochess.com oraz
www.chess-result.com. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać,
że reprezentacja WP uczestniczy
w NATO Chess nieprzerwanie
od 2002 r., z reguły zdobywając
drużynowe medale. Od 2012 r.
Polska przewodzi posiedzeniom
IMCC, płk Malinowski jest przewodniczącym, a ppłk Kędzierski
sekretarzem Komitetu.

NATO Chess 2017

Wyniki w poszczególnych
klasyfikacjach
Szachy klasyczne, drużynowo
ɋ/JFNDZ
ɎɊ Ɋ ɋɎɎ Ɋ
(Mark Helbig, Lorenz Maximilian Drabke,
Ulrich Bohn, Hans-Christoph Andersen)
Ɏ%BOJB
ɎɊ Ɋ ɋɊə Ɋ
(Alexander Rosenkilde, Finn Pedersen,
Gert Aagaard, Erik Nilsson)
ɏ1PMTLB
ɋɚ ɕ ɋɋɘ Ɋ
(Mateusz Sypień, Dariusz Sycz,
Rafał Przedmojski, Marcin Pietruszewski)
ɑ(SFDKB
ɋə ɕ ɋɋɑ Ɋ
ɕ)PMBOEJB
ɋɘ ɕ ɋɊə ɕ
ɖ4PXFOJB
ɋɘ Ɋ ɋɋɊ ɕ
Szachy klasyczne, indywidualnie
ɋ"MFYBOEFS3PTFOLJMEF %BOJB   ɖ Ɋ ɏɋ Ɋ
Ɏ'JOO1FEFSTFO %BOJB
ɖ Ɋ Ɏɚ ɕ
ɏ1BWMJEJT"OBTUBTJPT (SFDKB 
ɕ ɕ ɏɎ ɕ
ɑ+BOJT7BMFJOJT PUXB
ɕ ɕ ɏɋ Ɋ
ɕ.BSL)FMCJH /JFNDZ
ɕ ɕ Ɏɚ ɕ
ɖ.BUFVT[4ZQJFǰ 1PMTLB
ɕ ɕ Ɏɚ Ɋ
…
ɋɏ%BSJVT[4ZD[ 1PMTLB
ɕ Ɋ Ɏɖ ɕ
ɋɑ3BGB1S[FENPKTLJ 1PMTLB
ɑ ɕ ɏɋ ɕ
ɋɖ.BSDJO1JFUSVT[FXTLJ 1PMTLB   ɑ ɕ ɏɊ Ɋ
ɋɚ4BXPNJS,SBJǰTLJ 1PMTLB/"50Ɏ
ɑ ɕ Ɏɚ Ɋ
Ɏɏ%BNJBO(SBD[ZL 1PMTLB
ɑ ɕ Ɏɖ ɕ
Ɏɘ4BXPNJS,ƃE[JFSTLJ 1PMTLB/"50ɋ
ɑ Ɋ ɏɊ ɕ
ɏɘ,BNJM$JDIZ 1PMTLB
ɑ Ɋ Ɏɕ ɕ
Szachy błyskawiczne, drużynowo
ɋ1PMTLBɋ
Ɏ/JFNDZ
3. Polska 2
Szachy błyskawiczne, indywidualnie
ɋ-PSFO[.BYJNJMJBO%SBCLF /JFNDZ 
Ɏ"OBTUBTJPT1BWMJEJT (SFDKB 
ɏ,BNJM$JDIZ 1PMTLBɎ
ɑ.BSDJO1JFUSVT[FXTLJ 1PMTLBɋ
…
ɋɊ%BNJBO(SBD[ZL 1PMTLBɋ
ɋɑ.BUFVT[4ZQJFǰ 1PMTLBɋ
ɋɕ4BXPNJS,ƃE[JFSTLJ 1PMTLBɎ
ɎɊ3BGB1S[FENPKTLJ 1PMTLBɋ
Ɏɏ%BSJVT[4ZD[ 1PMTLBɎ
ɏɘ4BXPNJS,SBJǰTLJ 1PMTLBɎ

ɎɊ
ɋɚ
16
ɚɕ
ɚɊ
ɚɊ
ɚɊ
əɕ
əɊ
əɊ
ɘɊ
ɖɕ
ɕɕ

21

