
2204_1okl.qxd  15-03-2022  03:19  Page 1



magazyn SZACHISTA� kwiecieñ 2022 1

W pierwszych miesi¹cach 2022 roku rozpoczê³y
siê rozgrywki Grand Prix FIDE sk³adaj¹ce siê z
trzech turniejów 16-osobowych, maj¹cych na celu
wy³onienie dwóch ostatnich uczestników turnieju
pretendentów, który zostanie rozegrany w Madry-
cie na prze³omie czerwca i lipca 2022 roku. 

Tym razem wprowadzono oryginalny i niezwykle emocjonuj¹cy sys-
tem rozgrywek, bowiem w ka¿dym turnieju utworzono czteroosobowe
grupy, z których zwyciêzcy kwalifikowali siê do fazy pucharowej i wal-
czyli o lokaty najlepiej punktowane w systemie GP FIDE. 

W I turnieju w Berlinie triumfowa³ zas³u¿enie Hikaru Nakamura
przed Lewonem Aronianem. Na starcie w Berlinie stan¹³ te¿ Rado-
s³aw Wojtaszek, który dosta³ miejsce od FIDE, praktycznie dziêki or-
ganizacji MŒ w szachach szybkich i b³yskawicznych w Warszawie, co
by³o zas³ug¹ przede wszystkim wiceprezydenta FIDE £ukasza Turle-
ja i ministra £ukasza Schreibera. Wojtaszek doskonale gra³ w Berli-
nie, ale nie wykorzysta³ szans w kilku dobrych pozycjach i nie zakwa-
lifikowa³ siê do fazy pucharowej. 

Dopiero teraz opublikowa³em wyniki grudniowych MP do 20 lat,
w których triumfowali FM Maria Malicka ze znakomitym wynikiem
8,5 p. z 9 partii oraz IM Jakub Kosakowski. Przed nimi jest start
w MP kobiet i mê¿czyzn, gdzie powinni pokazaæ swoj¹ pozycjê w czo-
³ówce krajowej, a nastêpnie „b³ysn¹æ“ w MŒ do 20 lat, nawi¹zuj¹c do
sukcesów Agnieszki Brustman, Krystyny D¹browskiej, Jolanty Za-
wadzkiej, Joanny Dworakowskiej, Iwety Radziewicz, Joanny Jago-
dziñskiej i Beaty K¹dzio³ki oraz Dariusza Œwiercza, Jacka Gdañskie-
go, Kamila Mitonia i Jana Krzysztofa Dudy. 

Warto te¿ zobaczyæ historiê wystêpów reprezentacji Wojska Polskie-
go w mistrzostwach NATO. Nasi reprezentanci trzykrotnie stawali
na najwy¿szym stopniu podium, zdobywaj¹c te¿ dziesiêæ srebrnych
i cztery br¹zowe medale, a tak¿e liczne indywidualne medale. 

Wojsko Polskie rozgrywa od czterech tradycyjne mecze z Ducho-
wieñstwem. W tegorocznym meczu w Akademii Sztuki Wojennej w
Rembertowie triumfowali wojskowi, ale znacznie wiêksze znacznie
ma przyjacielskie spotkanie tych dwóch niezwykle wa¿nych i zas³u¿o-
nych œrodowisk w wielowiekowej historii Polski. Królewska gra umo¿-
liwia rywalizacjê ró¿nych œrodwisk i daje szachistom w ró¿nym wie-
ku mo¿liwoœæ prze¿ycia emocji sportowych. 

Duchowieñstwo rozegra³o te¿ tradycyjne MP w grze szybkiej i b³yska-
wicznej w Konstancinie-Jeziornej w Pallotyñskim Centrum Animacji
Misyjnej z udzia³em rekordowej liczby 31 uczestników.
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Kalendarz sportowy
�� MŒ szybkie i blitze do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18

30.04. -  04.05. Rhodes GRE
�� Mistrzostwa Œwiata Oldbojów

05.05. - 16.05. Acqui Terme ITA
�� Mistrzostwa Polski do 12 i 14 lat (OOM)

07.05. - 14.05. Augustów
�� Mistrzostwa Polski Oldbojów

13.05. -  20.05. Szklarska Porêba
�� Turniej Integracyjny Stowarzyszenia „Fianchetto“

22.05. -  29.05. Krynica Zdrój 
�� Turniej pretendentów

16.06. -  07.07. Madryt ESP
�� DMP jun. Ekstraliga i I liga

25.06. -  03.05. Lublin
�� DMP jun. II liga.

16.07. -  24.07. Wroc³aw
�� Olimpiada Szachowa

26.07. -  08.08. Chennai IND
�� Mistrzostwa Œwiata do 20 lat

11.10. -  23.10. Olbia ITA

Ok³adka: pp³k. S³awomir Kêdzierski,
Przewodnicz¹cy IMCC.     Fot. Wojciech Król
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Szachy s¹ popularn¹ dyscyplin¹
sportow¹ w œrodowisku wojsko-
wym pañstw cz³onkowskich Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego. Œwiadcz¹
o tym przede wszystkim organizo-
wane zawody na szczeblu sojuszni-
czym: 12 edycji Turniejów NATO
(1978-1988 oraz 1993) i 31 Mi-
strzostw NATO (1989-2021). 

Rywalizacja sojusznicza rozpo-
czê³a siê w 1978 r. z udzia³em 38
zawodników z Danii, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i USA. Obecnie
w rozgrywkach bior¹ udzia³ repre-
zentanci kilkunastu pañstw, cza-
sem liczba samych szachistów
przekracza 100 osób. 

Mistrzostwa NATO, obejmuj¹ce
klasyfikacjê dru¿ynow¹ i indywi-
dualn¹, maj¹ œciœle okreœlony for-
mat - musz¹ siê odbyæ w ci¹gu piê-
ciu dni roboczych, w trakcie któ-
rych rozgrywanych jest 7 rund
partii klasycznych oraz turniej b³y-
skawiczny (liczba rund nie jest
sta³a). W Berlinie, w 2019 r., po raz
ostatni rozegrano turniej klasycz-
ny tempem 40/2h+30’, przecho-
dz¹c od kolejnej edycji zawodów
na P-90' + 30“ za ka¿de wykonane
posuniêcie. 

Ka¿de pañstwo cz³onkowskie ma
prawo do wystawienia 6 zawodni-
ków do dru¿yny narodowej oraz
2 do NATO Team. Nale¿y zazna-
czyæ, ¿e w Turniejach NATO pañ-
stwa mog³y mieæ po dwie dru¿yny.
Do punktacji zespo³owej licz¹ siê
wyniki 4 najwy¿ej plasowanych za-
wodników. Niemniej, organizator
mistrzostw mo¿e za zgod¹ wszyst-
kich uczestników dopuœciæ do tur-
nieju wiêksz¹ liczbê zawodników z
danego kraju - najczêœciej z tej mo¿-
liwoœci korzystaj¹ Brytyjczycy oraz
Amerykanie. Kapitanowie dru¿yn i
zawodnicy, którzy odpowiednio

piêcio- i oœmiokrotnie wziêli udzia³
w mistrzostwach, uzyskuj¹ prawo
do udzia³u w rywalizacji (poza limi-
tem 6+2) pod warunkiem, ¿e graj¹
tylko w dru¿ynie NATO. Szachiœci
z jednego pañstwa, z nielicznymi
wyj¹tkami podyktowanymi potrze-
bami kojarzenia, nie graj¹ ze sob¹. 

Zawody w wiêkszoœci przypad-
ków organizowane s¹ na terenie
jednostek wojskowych i maj¹ zna-
komit¹ oprawê. W ceremoniach
otwarcia uczestnicz¹ ministrowie
b¹dŸ wiceministrowe obrony, gene-
ra³owie, oficerowie oraz przedsta-
wiciele w³adz cywilnych i Narodo-
wych Federacji Szachowych. Mi³a
atmosfera zupe³nie nie przeszka-
dza w prowadzeniu zaciêtej rywali-
zacji sportowej. Do udzia³u w tur-

nieju b³yskawicznym z regu³y za-
praszani s¹ przedstawiciele lokal-
nych klubów szachowych. 

Dru¿ynowych sukcesów zdecy-
dowanie najwiêcej odnotowa³a re-
prezentacja Niemiec. Wystarczy
powiedzieæ, ¿e w 42 wystêpach z³o-
to zdoby³a 33 razy. Drug¹ si³¹ sza-
chow¹ w Sojuszu jest Polska, która
w 19 edycjach trzykrotnie stanê³a
na najwy¿szym podium; po dwa z³o-
te medale zdoby³y reprezentacje
Holandii oraz Turcji, a jeden raz
Norwegia w Turnieju NATO. Jedy-
nie reprezentanci Wielkiej Brytanii
uczestniczyli we wszystkich Tur-
niejach i Mistrzostwach NATO. 

Indywidualnymi mistrzami NA-
TO byli znani arcymistrzowie, np.

Dwie dekady Wojska Polskiego 
w Mistrzostwach NATO 
pp³k S³awomir Kêdzierski 

2005 Ko³obrzeg
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Simen Agdestein (mened¿er obec-
nego mistrza œwiata Magnusa Carl-
sena) czy Jan Gustafsson (popular-
ny komentator portalu Chess24).
W zawodach grali tacy znakomici
szachiœci jak arcymistrzyni Elisa-
beth Pähtz (od wielu lat pierwsza
szachownica kobieca Niemiec) lub
renomowany specjalista gry koñco-
wej Karsten Müller (wówczas FM).

Reprezentacja Wojska Polskiego
uczestniczy w NATO Chess nie-
przerwanie od 2002 r., zajmuj¹c z
regu³y miejsce na podium w rywa-
lizacji dru¿ynowej. Koniecznoœæ
wystawienia najsilniejszej dru¿yny
by³a bezpoœredni¹ przyczyn¹ reak-
tywacji Mistrzostw Wojska Polskie-
go, które sta³y siê jednoczeœnie eli-
minacjami do NATO Chess - trzech
pierwszych zawodników jest nomi-
nowanych do reprezentacji. 

Pozosta³y sk³ad jest uzupe³niany
w oparciu o ranking Elo, rezultaty
w innych turniejach, a tak¿e kondy-
cjê psychofizyczn¹. Przed wyjaz-
dem na zawody reprezentacja z re-
gu³y uczestniczy w tygodniowym
zgrupowaniu, na którym ostatecz-
nie wyznacza siê zawodników do
dru¿yny narodowej i NATO. 

Dotychczas 30 ¿o³nierzy i pra-
cowników cywilnych wojska re-
prezentowa³o Polskê, w tym nie-
którzy wielokrotnie.

Ponadto, w dwóch edycjach zawo-
dów rozegrano Dru¿ynowy Turniej
B³yskawiczny, w którym Polska
I i Polska II zdoby³y odpowiednio

z³oto i br¹z w 2017 r., a Polska I sre-
bro dwa lata póŸniej. 

Medale w rywalizacji indywidu-
alnej w szachach klasycznych.
Srebrne: 2005 - Rafa³ Przedmoj-
ski; 2009 - Mateusz Sypieñ; 2014 -
Dariusz Sycz; 2018 - Damian Gra-
czyk; Br¹zowe: 2003 - Saturnin
Skindzier; 2012 - Mateusz Sypieñ;
2016 - Rafa³ Przedmojski; 2019 -
Damian Graczyk.

Szachy b³yskawicszne - meda-
le z³ote: 2005 - Adam Karbowiak.
Srebrne: 2010 - Piotr Bieluszew-
ski; 2012 - Adam Karbowiak; 2013 -
S³awomir Kraiñski; 2016 - Damian
Graczyk. Br¹zowe: 2005  Piotr Bie-
luszewski; 2013 - Adam Karbowiak;
2014 - Daniel Michalski; 2015 -
Piotr Bieluszewski; 

Rok 2017 
Polska I: Srebrne medale: II

Szach. - Mateusz Sypieñ; III Szach.
Damian Graczyk. Br¹zowe: IV
Szach. Marcin Pietruszewski

Polska II: Z³oty medal: IV
Szach. - Kamil Cichy

Rok 2019 
Srebrne medale: II Szach. -

Dariusz Sycz; IV Szach. - Marcin
Pietruszewski. Br¹zowe medale:
III Szach. - Damian Graczyk; IV
Szach. - Aleksander Stañkowski.

Rok 2021
Br¹zowy medal - Marcin Pietru-

szewski. 
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� Historia mistrzostw NATO 

Dru¿ynowe trofeum, przechodnia sta-
tuetka króla Kanuta Wielkiego zosta³a
ufundowana przez Daniê. Nale¿y przypo-
mnieæ, ¿e ww. w³adca by³ królem Anglii
(1016-1035), Danii (1018-1035) i Nor-
wegii (1028-35), a tak¿e zarz¹dc¹ Szlez-
wiku. By³ m³odszym synem Swena Wi-
d³obrodego, króla Danii, Norwegii i An-
glii, a jego matk¹ by³a Sygryda Storra--
da, córka Mieszka I i najprawdopodob-
niej Dobrawy. 
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Historia mistrzostw NATO �

Do tego zestawienia nale¿y do-
daæ, ¿e szer. Mateusz Bobula w
2018 r. wygra³ turniej towarzysz¹-
cy NATO Chess „Lubbock Open“.

Polski Zwi¹zek Szachowy doce-
nia osi¹gniêcia wojskowych sza-
chistów na arenie sojuszniczej,
przyznaj¹c „Hetmana“ (odpowied-
nik filmowego Oscara) reprezen-
tacji Wojska Polskiego w uznaniu
dru¿ynowego wygrania NATO
Chess w 100-lecie odzyskania Nie-
podleg³oœci. Reprezentantom Lub-
bock-2018 zosta³y przyznane te¿
honorowe odznaki Zwi¹zku (6
srebrnych i dwie br¹zowe). 

Zaanga¿owanie Polski w NATO
Chess widoczne jest równie¿ na
polu organizacyjnym, gdzie polscy
oficerowie od kilkunastu lat kieru-
j¹ pracami Miêdzynarodowego
Wojskowego Komitetu Szachowe-
go (IMCC), kontynuuj¹c misjê
swoich poprzedników z Holandii. 

Przewodnicz¹cy IMCC
w latach: 

1991 - 2011 
gen. bryg. Hendrik Steffers.
2011 - 2021 
p³k Tomasz Malinowski.
2021 - obecnie 
pp³k S³awomir Kêdzierski.

Sekretarze IMCC:
1991 - 1998 pp³k Jan Ludden.
1998 - 2011 
kmdr Harm-Theo Wagenaar. 
2011 - 2021 
mjr S³awomir Kêdzierski.
2021 - obecnie por. Dariusz Sycz.

Udzia³ w Mistrzostwach NATO
jest bardzo dobrym sposobem
promocji Si³ Zbrojnych RP na are-
nie sojuszniczej. Rozegrana partia,
powi¹zana najczêœciej z póŸniejsz¹
wspóln¹ analiz¹, nie tylko integru-
je, ale równie¿ stwarza doskona³¹
okazjê do zawarcia bli¿szej znajo-
moœci czy przyjaŸni. 

2013 Warszawa 
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W Rembertowie, w piêknej Aka-
demii Sztuki Wojennej, powsta³ej
1 X 2016 r. i nawi¹zuj¹cej do wspa-
nia³ych tradycji kszta³cenia polskich
kadr wojskowych, siêgaj¹cych 1775
roku, rozegrano kolejny mecz
dwóch wa¿nych œrodowisk Ducho-
wieñstwa i Wojska Polskiego, które
odegra³y niezwykle wa¿n¹ rolê w
wielowiekowej historii Polski. 

Po zesz³orocznej, niespodziewa-
nej pora¿ce w Kostancinie-Jezior-
nej, m³odzi ¿o³nierze wziêli srogi re-
wan¿, gromi¹c rywali we wszyst-
kich rundach. Wojsko Polskie po
raz trzeci triumfowa³o w tych
spotkaniach, granych na 9 deskach.

Nie zmienia to faktu, ¿e spotkanie
by³o doskonale zorganizowane
przez pp³ka Ryszarda Ceg³owskie-
go, a przerwy pomiêdzy rundami
by³y wype³nione ciekawymi dysku-

sjami zawodników obu zespo³ów,
w których mia³em wielk¹ przyjem-
noœæ uczestniczyæ, jako sêdzia tego
meczu. 

Rozegrano wiele emocjonuj¹-
cych partii, co nie jest dziwne przy
takim tempie gry. Jedna z nich.

�Debiut Retiego A07

C. Bogócki - S. Paw³owski,
Rembertów (7'+3"), 2022, 1.¤f3 d5
2.g3 ¤f6 3.¥g2 g6 4.0-0 ¥g7
5.d3 0-0 6.¤c3 ¤bd7 7.e4 d:e4
8.d:e4 e5 9.£e2 c6 W obecnych
czasach, nawet w szybkich partiach,
trudno zagraæ cokolwiek nowego.
Do tej pozycji dosz³o w MP do 18
lat, w partiii G. Iwiñski - R. KaŸmier-
czak, Zakopane 2001. Jednk¿e w
tym momencie grano 10.a4 £c7 11.
h3 a5 12.¥e3 ¦d8 13. ¦fd1 b6 14.¥f1
¥a6 15.£e1 ¥:f1 16. £:f1 z równ¹ gr¹,

G. Iwiñski - R. KaŸmierczak, Zako-
pane 2001. Natomiast Bogócki wyb-
ra³. 10.¦e1 £e7 11.a3 a6 12.
¤d2 ¤b6 13.¤c4 ¤:c4 14. £:c4
b5 15. £e2 ¤d7 16.¥d2 ¦b8 17.
h3 b4 18.a:b4 ¦:b4 19.¦a2 ¦b8
20.¥f1 h6 Pozycja jest trochê
lepsza dla bia³ych, które zastawiaj¹
rywalowi taktyczn¹ pu³apkê. 21.
£c4 ¦b4?

W tym miejscu warto zaznaczyæ,
¿e Ministerstwo Obrony Narodowej
ufundowa³o medal „Friend of
Chess“, który jest wrêczany przed-
stawicielom organizatorów zawo-
dów. 

Ponadto, w trakcie 26. edycji za-
wodów (Amsterdam-2015) gen.
bryg. (rez.) H. Steffers otrzyma³
nadany przez ministra obrony na-
rodowej Tomasza Siemoniaka
srebrny Medal Wojska Polskiego. 

Dwukrotnie goœciliœmy najlep-
szych szachistów NATO podczas
XVI i XXIV  edycji zawodów (odpo-
wiednio Ko³obrzeg - 2005 oraz
Warszawa - 2013), podczas któ-
rych mogli oni poznaæ piêkno na-
szego kraju, a w szczególnoœci bo-
gate tradycje orê¿ne. 

Jakie czynniki decyduj¹, ¿e re-
prezentanci Wojska Polskiego od-
nosz¹ sukcesy na arenie sojuszni-
czej pomimo relatywnie niskich
rankingów Elo? 

Wymieni³bym przede wszyst-
kim m³odoœæ i wolê walki o naj-
wy¿sze laury, a tak¿e dobr¹ atmos-
ferê w dru¿ynie. 

W aspekcie organizacyjnym
zgrupowanie oraz nabywane do-
œwiadczenie w rywalizacji zespo³o-
wej Mistrzostw S³u¿b Munduro-
wych i Polskiej Administracji Pu-
blicznej, wielokrotnie zreszt¹ wy-
grywanych przez ¿o³nierzy. 

Regularne przeprowadzane mi-
strzostwa Wojska Polskiego s¹ nie
tylko œwietnym przegl¹dem si³

szachowych, ale tak¿e zachêt¹ do
ca³orocznego treningu i podwy¿-
szania w³asnych umiejêtnoœci. 

To wszystko nie by³oby oczywi-
œcie mo¿liwe bez finansowego
wsparcia resortu obrony narodo-
wej, a przede wszystkim przychyl-
noœci dowódców jednostek wojsko-
wych, w których na co dzieñ s³u¿¹
lub pracuj¹ reprezentanci. S³owa
podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
Biuru Ministra Obrony Narodowej,
Akademii Sztuki Wojennej, I Brze-
skiemu Pu³ku Saperów oraz Woj-
skowemu Stowarzyszeniu „Sport -
Turystyka - Obronnoœæ“ za wielo-
letnie wsparcie organizacyjne. 

Wiêcej informacji nt. historii so-
juszniczych zawodów mo¿na zna-
leŸæ na www.natochess.com
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2022 Rembertów 
Ryszard Ceg³owski i Wojciech Sola 

Mecz Wojsko Polskie - Duchowieñstwo, 28 II 2022      mm. Andrzej Filipowicz

Udany rewan¿ na swoim terenie!

� Historia mistrzostw NATO 
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