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Turnieje online w masowym wydaniu maj¹ nega-
tywny wp³yw na królewsk¹ grê. Nie tylko ze wzglêdu
na niewystarczaj¹c¹ kontrolê zachowania zawodni-
ków, z których wielu, w mniejszym czy wiêkszym stop-
niu, korzysta z niedozwolonej pomocy. 

Jeszcze wa¿niejszym czynnikiem jest izolacja czo³owych szachistów od
mi³oœników królewskiej gry. Zamiast przyjechaæ do jakiegoœ kraju czy
miasta, zamieszkaæ w hotelu, pojawiæ siê na sali gry, wzi¹æ udzia³
w otwarciu imprezy, spotkaæ siê z w³odarzami miasta czy kraju, z³o¿yæ
autografy  kibicom czy rozegraæ symultany, najlepsi gracze œwiata siedz¹
przy komputerach i operuj¹ myszkami. Nie wykonuj¹ ruchu na szachow-
nicy, nie naciskaj¹ zegara, ani nie zapisuj¹ posuniêcia. Nie ogl¹daj¹
mimiki twarzy rywala, nie zamieniaj¹ z nim nawet kilku s³ów po par-
tii, ani nie ogl¹daj¹ razem kilku interesuj¹cych pozycji. 

Te wszystkie szachowe „obyczaje“ ust¹pi³y miejsca sztucznej komputero-
wej, sterylnej rywalizacji, przewa¿nie w szachach szybkich i blitzach o
mniejsze lub wiêksze nagrody. Znik³y silne tzw. arcymistrzowskie turnie-
ju, organizowane w wielu krajach, gromadz¹ce najlepszych szachistów
œwiata i liczn¹ publicznoœæ w salach turniejowych. 

Przeciwieñstwem by³a nie tylko ostatnia Olimpiada Szachowa w
Chennai, która zgromadzi³a oko³o 2-3 tysiêcy szachistów z ca³ego œwiata
i przynios³a wiele niespodzianek. Okaza³o siê, ¿e w szachach klasycznych
rywalizacja wygl¹da inaczej, a liczni m³odzi szachiœci nie ustêpuj¹ naj-
lepszym na œwiecie.

Ponad tysi¹c zawodników w ró¿nym wieku wziê³o te¿ udzia³ w MŒ do
8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat w Gruzji i Rumunii, demontruj¹c wysoki po-
ziom gry i radoœæ ze spotkania z rówieœnikami z wielu kontynentów. Nasz
kraj wystawi³ kilkudziesiêciu reprezentantów, ale wiêkszoœæ z nich nieste-
ty zawiod³a i mo¿emy poszczyciæ siê zaledwie jednym srebrnym i dwoma
br¹zowymi medalami. Pozostali nasi szachiœci nie potrafili nawet na-
wi¹zaæ walki z rywalami z innych krajów w ¿adnej grupie wiekowej. 

Nasza mlodzie¿ nie jest dobrze szkolona, a Walne Zjazdy PZSzach ste-
rowane przez niewielk¹ kilkudziesiêcioosobow¹ grupê dzia³aczy w ogóle
nie interesuj¹ siê miêdzynarodowymi wynikami reprezentacji, przygoto-
waniem kadry narodowej i m³odzie¿owej, ani organizacj¹ silnych turnie-
jów w kraju. Praktycznie w Polsce odbywaj¹ siê tylko liczne amatorskie
turnieje z udzia³em setek mi³oœników szachów, ale to nie ma wiele wspól-
nego z wyczynem szachowym. Przykro na to patrzeæ! 

Na szczêœcie mamy siln¹ pozycjê wojskow¹ w NATO, co potwierdzaj¹
te¿ szachiœci, zdobywaj¹c kolejny medal, tym razem srebrny na DM
NATO w Tartu w Estonii. 
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Kalendarz sportowy
 Mistrzostwa Europy do 8-18 lat

05.11. - 15.11. Antalia, TUR
 Mistrzostwa œwiata oldbojow

15.11. - 28.11. Asisi ITA
 Dru¿ynowe MŒ

19.11. - 26.11. Jerozolima ISR 
 ME - szachy szybkie i blitze

15.12. - 18.12. Katowice
 Mistrzostwa œwiata - szachy szybkie i blitze

25.12. - 30.12. ????
 XLI Memoria³ Ludwika Zamenhofa

26.12. - 31.12. Bia³ystok
 XXXIII Festiwal „Cracovia“ 2022

27.12. - 4.01.2023 Kraków
 ME mê¿czyzn 

02.03. - 14.03.2023 Vrnjacka Banja SER
 ME kobiet

18.03. - 30.03.2023 Budva, MNE

Ok³adka: GM Mateusz Bartel - z³oty medal 
na Olimpiadzie 2022.  Fot. Marek Skrzypczak
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Wmistrzostwach wziê³o udzia³ 94
szachistów z 15 pañstw NATO. Do-
datkowo utworzono trzy dru¿yny
NATO 1, NATO 2 oraz NATO LTM. 

Reprezentacja Wojska Polskiego
zajê³a drugie miejsce w szachach
klasycznych (tempo 90' + 30"/ruch)
za bezkonkurencyjnym zespo³em z
Grecji. Zgodnie z regulaminem Mi-
strzostw NATO o kolejnoœci zespo-
³owej decydowa³ wynik 4 najlep-
szych z 6 zawodników dru¿yny na-
rodowej. 

Do polskiej dru¿yny narodowej
zostali nominowani: pp³k S³awomir
Kêdzierski (Sta³e Przedstawiciel-
stwo RP przy NATO w Brukseli),
kpt. Dariusz Sycz (Centrum Szkole-
nia Wojsk In¿ynieryjnych i Chemi-
cznych im. gen. J. Jasiñskiego we
Wroc³awiu), por. Damian Graczyk
(Oddzia³ Specjalny ¯andarmerii
Wojskowej w Miñsku Mazowiec-
kim), ppor. Marcin Pietruszewski
(14 Pu³k Przeciwpancerny w Suwa³-
kach), ppor. Kamil Cichy (21 Bryga-
da Strzelców Podhalañskich w Rze-
szowie) oraz kpr. pchor. Mateusz
Tustanowski (Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie). Nato-
miast por. Aleksander Stañkowski
i kpr. pchor. Micha³ Choina (Woj-
skowa Akademia Techniczna) za-
grali w dru¿ynie NATO.

Dowódca obrony Estonii, gen.
broni Martin Herem obj¹³ patrona-
tem zawody, uczestnicz¹c w cere-
moniach otwarcia i zamkniêcia. Ko-
mitetem Organizacyjnym sprawnie
kierowa³ wieloletni kapitan estoñ-
skich szachów p³k Mati Tikerpuu.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e organizacja
turnieju sta³a na bardzo wysokim
poziomie i opiera³a siê na bazie Aka-
demii Wojskowej w Tartu. Zakwate-
rowani byliœmy w koszarach. Ka¿dy
z zawodników otrzyma³ pami¹tko-
we puzzle z motywem szachowym.
Gospodarze zadbali równie¿ o pro-
gram kulturalny, w ramach którego
zwiedziliœmy lokalne muzea. 

Sk³ad sêdziowski tworzyli: Luc
Cornet (BEL), Vairis Kurpnieks
(LAT) oraz z Estonii: Georg Abo-
zenko, Tarmo Tuul  i Andres Karba.

Jak ju¿ wspomnia³em, ca³e zawo-
dy sz³y pod dyktando dru¿yny grec-
kiej, która w ¿adnej rundzie nie by³a
zagro¿ona przez konkurencyjne ze-
spo³y. Nale¿y jednoczeœnie odno-
towaæ, ¿e reprezentacja Niemiec
by³a os³abiona brakiem swoich

dwóch czo³owych zawodników, co
zepchnê³o j¹ ostatecznie na czwarte
miejsce. W polskim zespole bra-
kowa³o natomiast mjr. Mateusza Sy-
pienia, który nie móg³ uczestniczyæ
w zawodach z przyczyn rodzinnych. 

W turnieju b³yskawicznym wziê³o
udzia³ 77 zawodników. Zagra³ rów-
nie¿ gen. broni Martin Herem, zaj-
muj¹c 70. miejsce z 3,5 pkt. Starto-
wa³o 77 zawodników. 

XXXII Mistrz. NATO, Tartu EST, 26 VI - 1 VII 2022    pp³k. S³awomir Kêdzierski

Srebrne medale Wojska Polskiego!

Reprezentacja WP. pp³k S³awomir Kêdzierski (kapitan dru¿yny), kpr. pchor.
Mateusz Tustanowski, kpt. Dariusz Sycz, ppor. Marcin Pietruszewski, 
ppor. Kamil Cichy, por. Aleksander Stañkowski, por. Damian Graczyk,

i kpr. pchor. Micha³ Choina



FIDE og³osi³a rok 2022 Rokiem
Kobiety w Szachach w zwi¹zku z
tym wszystkie zawodniczki otrzy-
ma³y pami¹tkowy medal. 

Puchar za najlepsz¹ partiê otrzy-
ma³ IM A. Pavlidis za przeprowadz-
enie spektakularnego ataku w partii
z E. Wangem. 

 Gambit hetmañski D30

E. Wang (2293) - A. Pavlidis
(2296), Tartu (r.5) 2022, 1.d4 d5
2.¤f3 e6 3.c4 h6 4.e3 ¤f6 5.
¤bd2 c5 6.d:c5 ¥:c5 7.a3 0-0 8.
¥e2 ¦e8 9.0-0 e5 10.b4 ¥d6
11.¥b2 a5 12.c:d5 e4 13.¤d4
a:b4 14.¤c4 ¥f8 15.d6 ¥d7 16.
a:b4 ¦:a1 17.£:a1 b5 18.¤a5
¥:d6 19.¦d1 ¤g4 20.h3 

XIIIIIIIIY
9-sn-wqr+k+0
9+-+l+pzp-0
9-+-vl-+-zp0
9sNp+-+-+-0
9-zP-sNp+n+0
9+-+-zP-+P0
9-vL-+LzPP+0
9wQ-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
20...¤:f2 21.¢:f2 £h4+ 22.¢f1

¥g3 23.¥:b5 £f6+ 24.¢g1 £f2+
25.¢h1 ¥:h3 26.¦g1 ¦e5 27.
¥e2 ¦g5 28.£f1 ¥g4 29.¥:g4
¦:g4 30.¤f5 ¦g5 31.£d1 £:f5 0-1

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od 2021 r.
Polska przewodzi pracom Miêdzy-
narodowego Wojskowego Komitetu
Szachowego (International Military
Chess Committee), gdzie autor
tekstu pe³ni funkcjê Przewodnicz¹-
cego, a kpt. D. Sycz - Sekretarza.

W tym roku polskie Ministerstwo
Obrony Narodowej ufundowa³o pa-
mi¹tkowego „coina“ dla zawodni-
ków, którzy 12-krotnie zagrali w

NATO Chess oraz instytucji i osób
szczególnie zaanga¿owanych w
promocjê królewskiej gry w œrodo-
wisku wojskowym. 

Z³oty medal otrzyma³ kpt. Dariusz
Sycz za wygranie I turnieju interne-
towego NATO Chess oraz Europ-
chess, klubu zrzeszaj¹cego pracow-
ników instytucji UE. 

Mi³ym akcentem zawodów by³o
zorganizowanie stolika polskiego
oraz przygotowanie drobnych upo-
minków dla wszystkich zawodni-
ków oraz dodatkowo dla kapitanów
dru¿yn celem uczczenia 20 lat re-
prezentacji Wojska Polskiego w
NATO Chess. Warto podkreœliæ, ¿e
od 2002 r. Polacy przyjêli wszystkie
zaproszenia na zawody, staj¹c poza
dwoma wyj¹tkami na dru¿ynowym
podium oraz zdobywaj¹c kilkana-
œcie medali indywidualnych. 

Udzia³ polskich reprezentantów
nie by³by mo¿liwy bez wsparcia re-
sortu oraz dowódców jednostek
wojskowych, w których na co dzieñ
s³u¿¹ ¿o³nierze. W tym miejscu
chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziê-
kowania dla Centrum Operacyjne-
go MON, Biura MON, Akademii
Sztuki Wojennej, Wojskowej Akade-
mii Technicznej, Wojskowego Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, Insty-
tutu Technicznego Wojsk Lotni-
czych, Centralnego Wojskowego
Zespo³u Sportowego oraz Polskiego
Zwi¹zku Szachowego, które w ró¿-
ny sposób wspiera³y reprezentacjê
na 32. Mistrzostwa NATO. Szcze-
góln¹ rolê odegra³ 1 Pu³k Saperów
w Brzegu, który od 2021 roku jest
koordynatorem przedsiêwziêæ sza-
chowych w Wojsku Polskim na are-
nie miêdzynarodowej i krajowej.

Teraz zapraszam do zapoznania
siê z partiami skomentowanymi
przez polskich ¿o³nierzy.

 Pionkiem hetmañskim D00

U. Bohn (2168) - S. Kêdzierski
(2133), Tartu (r.4) 2022, Partia o
du¿ym znaczeniu dla obydwu zes-
po³ów, gdy¿ sympatyczny Ulrich
zalicza siê do czo³owych zawodni-
ków swej dru¿yny i prawie zawsze
punktuje. Ponadto wygra³ ze mn¹
jeden raz, przy dwóch remisach, w
poprzednich edycjach, wiêc mia³em
dodatkow¹ motywacjê do rewan¿u.
1.d4 ¤f6 2.¥f4 d5 3.e3 c5 4.c3
£b6 5.£b3 c4 6.£c2 ¤c6 7.¤d2
g6 8.e4 e6 W trakcie partii zag-
rane posuniêcie wydawa³o mi siê
pasywne, ale szczerze mówi¹c, nie
mog³em wymyœliæ bardziej aktyw-
nych kontynuacji. 9.¤gf3 ¥g7 10.
¥e2 0-0 11.e5 ¤d7 12.h4 f6 Na
atak skrzyd³owy postanowi³em od-
powiedzieæ klasycznym kontrude-
rzeniem w centrum, zw³aszcza ¿e
bia³e jeszcze nie zroszowa³y. Prze-
ciwnik zu¿ywa³ jednoczeœnie coraz
wiêcej czasu na kolejne posuniêcia,
poszukuj¹c taktycznych rozwi¹zañ.
13.e:f6 ¤:f6 14.¤e5 ¤:e5 15.
d:e5 Nale¿a³o zbiæ goñcem z wy-
równan¹ pozycj¹. 15...¤g4 Czarne
wykorzystuj¹ b³¹d przeciwnika i od
razu organizuj¹ atak na bia³ego
króla. 16.¥g3 S³abe posuniêcie po
11 minutowym namyœle. Wola³bym
ju¿ pobiæ goñcem na g4 z póŸniejsz¹
strat¹ pionka. 16...¦:f2 Silne posu-
niêcie w z³o¿onej pozycji, gdzie
waga b³êdu nabiera³a du¿ego zna-
czenia. Czu³em jednak¿e, ¿e brak
koordynacji bia³ych figur daje czar-
nym bogate mo¿liwoœci taktyczne
z przeprowadzeniem ofiary jakoœci.
17.£a4 

XIIIIIIIIY
9r+l+-+k+0
9zpp+-+-vlp0
9-wq-+p+p+0
9+-+pzP-+-0
9Q+p+-+nzP0
9+-zP-+-vL-0
9PzP-sNLtrP+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
17...¦:e2+ Ofiara jakoœci wygry-

wa. 18.¢:e2 £e3+ 19.¢d1 ¥d7
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 Mistrzostwa NATO, Tartu 2022



Odczuwaj¹c niedoczas, nie mog³em
doliczyæ siê wygrywaj¹cego warian-
tu z biciem goñca na g3. Dlatego po-
stanowi³em zagraæ przede wszyst-
kim bezpiecznie, bo pozycja nadal
by³a wygrana dla czarnych. 20.
£:d7 £:g3 21.£:e6+ ¢h8 22.¢c1
W tej pozycji nie ma dobrych posu-
niêæ dla bia³ych. Brak bezpiecznej
przystani dla króla oraz nieskoordy-
nowane wie¿e od razu rzucaj¹ siê w
oczy. 22...£:g2 Czarne zdobywaj¹
pionka przy zachowaniu pe³nych
mo¿liwoœci prowadzenia ataku. 23.
¦d1 Najlepsze posuniêcie w pozy-
cji, ale niewystarczaj¹ce. 23...£e2
Czarne stwarzaj¹ nieodparte groŸby
z ide¹ ¤e3, £d3 z matem na c2. 24.
£:d5 Podstawka w przegranej pozy-
cji. 24...£:d1+ 25.¢:d1 ¤e3+ 26.
¢e2 ¤:d5 27.¤:c4 b5 28.¤d6
¥:e5 Teraz trzeba tylko zrealizowaæ
przewagê, ale z uwagi na silny obo-
pólny niedoczas nale¿y zachowaæ
czujnoœæ. 29.¤:b5 ¦b8 30.¤:a7
¦:b2+ 31.¢d3 ¥:c3 32. ¦c1 ¦:a2
33.¤b5 ¥f6 34.¢e4 ¤e7 35.¤d6
¦a4+ 36.¢f3 ¥:h4 Bia³e licz¹, ¿e
czarne przekrocz¹ czas lub podsta-
wi¹ figurê. 37.¦c7 ¦a6 38.¦d7
h5 39.¢e4 ¢g8 40. ¤c4 ¦a4 41.
¢d3 ¥f6 42.¤d2 ¦a3+ 43.¢e2
¦a2 44.¢d3 ¢f7 45.¤e4 ¦a3+
46.¢e2 ¥h4 47.¦b7 ¢e6 48.
¤d2 ¦a2 49.¢d3 ¦a6 50.¢e4 ¥f6
51.¤b3 ¦a4+ 52.¢f3 ¢f5 53.¤c5
¦a3+ 54.¢e2 ¤d5 55.¤d7 ¦e3+
56.¢f2 ¦e7 0-1

 Obrona Bogoljubowa E14

A. Pavlidis (2296) - M. Pietru-
szewski (2195), Tartu (r.6) 2022,
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+

4.¤bd2 b6 5.a3 ¥:d2+ 6.£:d2
¥b7 7.e3 £e7 Idea dawno przy-
gotowana w moich wariantach
debiutowych, lecz nie mia³em
okazji przetestowaæ jej w prak-
tyce. Czarne unikaj¹ g³ównych
wariantów opartych na ustawieniu
¤e4, po 7...0-0 8.¥e2 d6 9.0-0 ¤bd7
10.b4 ¤e4 11.£c2 f5 i teraz 12.¥b2
(12. d5! W³aœnie tej struktury
chcia³em unikn¹æ czarnymi, bo
przewaga przestrzeni i para goñ-
ców jest wiê-cej warta ni¿ mo¿li-
woœci czarnych na skrzydle królew-
skim) 12..¦f6 13.d5 ¦h6 14.¦ad1
c5 15.g3 £e8 z niejasn¹ gr¹. 8.b4
d6 9.¥e2 ¤bd7 10.¥b2 0-0
11.0-0 a5

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+lzpnwqpzpp0
9-zp-zppsn-+0
9zp-+-+-+-0
9-zPPzP-+-+0
9zP-+-zPN+-0
9-vL-wQLzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
12.¦ac1N Innowacja. Wygl¹da

nielogiczne w obliczu potencjalnego
otwarcia linii „a“. Niestety nie jest ³a-
two znaleŸæ w³aœciw¹ drogê wyko-
rzystania tego posuniêcia. Krytycz-
ny moment w partii. Polecam Czy-
telnikom poszukanie najlepszej
opcji gry dla czarnych. Popularniej-
sze jest 12. £c2 c5 13.d:c5 d:c5 14.b5
¤e4 15.¥d3 f5 16.¦fd1 e5 17.¤e1 ¤d6
18.¥e2 ¦ad8 19.£d3 ¦f6 20.g3 ¦h6
21.£c2 £f7 22.¤f3 ¥e4 23.£d2 £e7
24.¤e1 ¤f7 25.f4 ¤f6 26.£c3 ¦e8 27.
f:e5 ¤:e5 28.£:e5 £:e5 29.¥:e5 ¦:e5
30.¦d6 ¤g4 31.¦:h6 ¤:h6 32.¦d1 ¤f7
33.¢f2 ¢f8 34.¤f3 ¦e6 35.¦d7 ¦e7
36.¦:e7 ¢:e7 37.¤d2 ¤d6 38.¥f3 ¥d3
i potem 0-1, M. Radovanoviæ - K.
Dragun, Batumi 2019. 12...¥e4!?
Klasyczne podejœcie ustawienia na
polu e4 nie skoczka, ale w³aœnie
goñca. Nastêpnie czarne spróbuj¹
stopowaæ pionki bia³ych poprzez ru-
chy c6 i d5. Kontynuacja 12...c5! sta-
nowi logiczn¹ reakcjê ¦ac1 13.d:c5
d:c5 (13...b:c5 14.b5+/-) 14.b5 ¤e4
15.£c2 e5 z dobrymi perspektywa-

mi w odniesieniu do partii Draguna
przytoczonej w komentarzu do 12
ruchu. 13.¤e1 Ludzka reakcja.
Warte odnotowania jest to, ¿e kom-
puter woli ruch 13.b5!? c5 14.¦fd1
¦fd8 15.£c3+/-. 13...¦fc8 Lepsze
13...a:b4 14.a:b4 c5 15.f3 ¥g6 16.e4.
14.f3 ¥g6 15.¤d3 (15.b5 e5 16.
¦d1 ¦e8 17.e4 e:d4 18.¤c2 ¤c5 19.
¤:d4 ¤fd7 20.¦f2+/-. 15...c6 Czar-
ne wci¹¿ kontynuuj¹ swój plan, ale
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e pozy-
cja bia³ych polepsza siê z ka¿dym
ruchem. Inne warianty 15...e5 16.
e4+/- lub 15...a:b4 16.a:b4 ¥:d3 17.
¥:d3 c5 18.¦fd1+/- wzglêdnie 15...
c5 16.d:c5 d:c5 17.b5+/-. 16.e4
a:b4 (16...e5?! 17.c5! b:c5 18.d:e5
d:e5 19.b:a5 lub 16...d5 17.c:d5
c:d5 18.e5 ¤e8 19. ¦:c8 ¦:c8 20.
b:a5 b:a5 21.£:a5 +/-) 17.a:b4 e5
Konkretna decyzja w obliczu prze-
wagi przestrzeni u przeciwnika
17...d5 18.c:d5 e:d5 19.e5 ¤e8 20.f4
¥f5 21.g4 ¥e4 22.f5 z inicjatyw¹.
18.d:e5 (18.c5 b:c5 19.d:e5 d:e5
20.¤:c5) 18...d:e5 19.£c3! ¤e8
(19...¦e8 20.¦a1! ¦ad8 21.¦a7+/-)
20.¤:e5 ¤:e5 21.£:e5 £:b4 22.
¥c3 Kolejny krytyczny moment i
znowu polecam czytelnikom spró-
bowaæ odnaleŸæ najlepsz¹ drogê
dla czarnych. 22...£c5+!? W ob-
liczu gorszej koñcówki czarne
przechodz¹ skoczkiem na e6 two-
rz¹c silny opór. S³absze by³o 22...
£d6 23.£:d6 ¤:d6 24.¦fd1 ¤b7 25.
¦b1 ¦a6-/+. 23.£:c5 b:c5 24.
¦a1 ¤c7 25.¦:a8 ¦:a8 26. ¦d1
¤e6 27.¦d6 ¦a2 28.¥f1 ¦a6
29.¥e5 ¢f8 30.¦d7 ¢e8 31.
¦b7 ¦a2 32.¦b8+ ¢e7 33.
¦b7+ ¢d8 34.¦b8+ ¢d7 35.
¦b7+ Remis 
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