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Mimo okresu pandemii liczba wa¿nych sza-
chowych wydarzeñ jest niebywale du¿a i trudno
omówiæ wszystkie w odpowiednim czasie na ³amach
miesiêcznika. Dlatego dopiero w numerze marco-
wym publikujê wielki sukces naszych szachistów
¿o³nierzy, którzy w paŸdzierniku 2021 roku po raz

trzeci siêgnêli po tytu³ mistrza NATO. Poprzednio mia³o to miejsce w
latach 2016 i 2018. Tym razem sukces zosta³ osi¹gniêty w dra-
matycznych okolicznoœciach, bo w ostatniej rundzie nasi reprezentanci
musieli praktycznie uzyskaæ prawie 100% rezultat, aby wyprzedziæ
konkurentów i tego dokonali!

Mistrz œwiata Magnus Carlsen kolejny raz potwierdzi³ swoj¹
dominacjê w szachowym œwiecie, wygrywaj¹c po raz ósmy turniej Tata
Steel w Wijk aan Zee, tradycyjnie rozpoczynaj¹cy kolejny szachowy rok.
Turniej mia³ znakomit¹ obsadê w postaci liderów listy rankingowej
FIDE oraz kilku m³odych wybitnych talentów. Jednoczeœnie by³y
ograniczenia i dramaty spowodowane pandemi¹, co przyczyni³o siê do
czterech walkowerów Dani³a Dubowa oraz specyficznej atmosfery
turniejowej wskutek izolacji uczestników. Wœród nich nie zabrak³o
naszego lidera Jana Krzysztofa Dudy, który dobrze wystartowa³,
pokonuj¹c stale progresuj¹cego Wêgra Richarda Rapporta. Wêgier,
mimo tej pora¿ki, potrafi³ podzieliæ II-III miejsca z Szachrijarem
Mamedyarowem.

W³aœnie dramatyczna partia Dudy z Szachrijarem Mamedyarowem,
która zamiast przynieœæ punkt, przynios³a „zero“, spowodowa³a
spustoszenie w planach naszego lidera, który ukoñczy³ turniej na
jednym minusie. Niemniej jednak pokaza³, ¿e nadal walczy, jak równy
z równymi, z ca³¹ czo³ówk¹ œwiatow¹, co jest istotne w œwietle turnieju
pretendentów, planowanego na prze³omie czerwca i lipca w Madrycie. 

XXXII Festiwal „Cracovii“, grany na prze³omie roku, mia³ siln¹
konkurencjê w postaci MŒ w grze szybkiej i b³yskawicznej, zorga-
nizowanych niespodziewanie w Warszawie. Mimo s³abszej obsady
cieszy³ siê du¿¹ popularnosci¹ i zakoñczy³ zwyciêstwem trzech naszych
m³odych graczy IM £ukasza Licznerskiego, GM £ukasza Jarmu³y i
Antoniego Kozaka. 

Arcymistrzowski, grudniowy Festiwal Kobiet we Wroc³awiu, jako
Memoria³ Krystyny Ho³uj-Radzikowskiej, znakomicie organizowany
przez rodzinê pañstwa Zawadzkich cieszy siê wielkim uznaniem na
œwiecie, ale niestety ostatnio nie dostarcza nam sportowych sukcesów.
Nasze panie, przynosz¹ce przez wiele lat wielk¹ s³awê polskim
szachom, wyraŸnie obni¿y³y loty. Wysoka pora¿ka w meczu z Reszt¹
Œwiata oraz nie najlepsze wystêpy w imprezach towarzysz¹cych
niepokoj¹ kibiców naszych uroczych reprezentantek.
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Kalendarz sportowy
�� DMP szachy szybkie

11.03. - 13.03. Bydgoszcz
�� Mistrzostwa Polski do 16 i 18 lat

13.03. - 20.03. Sypniewo
�� Mistrzostwa Europy (m+k)

26.03. - 06.04. S³owenia
�� Mistrzostwa Polski do 8 lat

30.04. - 03.05. Poronin
�� MŒ szybkie i blitze do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18

30.04. - 04.05. Rhodes GRE
�� Mistrzostwa Polski do 6, 7 i 8 lat

03.05. - 06.05. Poronin
�� Mistrzostwa Œwiata Oldbojów

05.05. - 16.05. Acqui Terme ITA
�� Mistrzostwa Polski Oldbojów

13.05. - 20.05. Szklarska Porêba
�� Turniej pretendentów

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

25.06. - 03.05.
�� DMP jun. II liga.

16.07. - 24.07.

Ok³adka: GM Maxime Vachier-Lagrave FRA
mistrz œwiata w blitzach. Fot. Marek Srzypczak
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Reprezentacja Wojska Polskiego
w sk³adzie: pp³k S³awomir Kêdzier-
ski, mjr Mateusz Sypieñ, por. Da-
riusz Sycz, por. Damian Graczyk,
ppor. Marcin Pietruszewski, ppor.
Kamil Cichy, st. szer. pchor. Mate-
usz Tustanowski oraz st. szer. Da-
niel Michalski wywalczy³a z³ote me-
dale w Dru¿ynowych Mistrzo-
stwach NATO, rozegranych w nad-
morskim kurorcie wypoczynko-
wym Floreal Blankenberge w Bel-
gii. Dyrektorem turnieju by³ kpt.
Kimball Rosseel, wieloletni kapitan
dru¿yny belgijskiej, a sêdziom prze-
wodzi³ IA Luc Cornet. 

Pomimo obostrzeñ pandemicz-
nych COVID-19, w rywalizacji wziê-
³o udzia³ 99 zawodników z 15
pañstw, a dodatkowo utworzono
dru¿yny NATO 1, NATO 2 oraz
NATO LTM. Walka by³a bardzo za-
ciêta przez ca³y turniej, a ton rywa-
lizacji nadawa³y zespo³y Niemiec,
Polski, Grecji, Danii i USA.

Format rozgrywek jest niezmien-
ny od wielu lat: ka¿de pañstwo mo-
¿e wystawiæ 6 zawodników do dru-
¿yny narodowej oraz 2 do zespo³ów
NATO. Do rywalizacji dru¿ynowej
licz¹ siê 4 najlepsze wyniki. Zawod-
nicy NATO nie mog¹ daæ punktów
dru¿ynie narodowej, ale mog¹ za-
bieraæ punkty konkurencji. Mistrzo-
stwa po raz pierwszy w historii zo-
sta³y rozegrane tempem P-90'+30". 

Polscy ¿o³nierze w pierwszej run-
dzie z³o¿yli swój bilet wizytowy, wy-
grywaj¹c wszystkie pojedynki i po-
kazuj¹c tym samym wolê walki. Do
zawodów przystêpowaliœmy z za³o-
¿eniem zdobycia dru¿ynowego z³o-
ta, nawet ryzykuj¹c spadek na dal-
sze miejsce. 

W trakcie turnieju plasowaliœmy
siê zwykle za dru¿yn¹ Niemiec, bê-
d¹c na czele tabeli tylko po 5 run-
dzie. Przed ostatni¹ rund¹ rywaliza-
cja zespo³owa uk³ada³a siê nastêpu-

j¹co: Niemcy i Grecja 18 p., Polska
17,5 p., Dania 16,5 p., S³owenia i Li-
twa po 15 p., USA 14,5 p.

Dla wygrania rywalizacji zespo³o-
wej polscy ¿o³nierze musieli zdobyæ
w ostatniej rundzie wiêcej punktów
ni¿ nasi konkurenci, gdy¿ mieli gor-
sz¹ wartoœciowoœæ. Dlatego ca³a
dru¿yna przyst¹pi³a w bojowym na-
stroju do gry, najwa¿niejsze by³y
jednak wyniki tzw. zawodników
punktuj¹cych. M. Pietruszewki, M.
Sypieñ, D. Sycz wygrali swoje poje-
dynki, a D. Graczyk zremisowa³
swoj¹ partiê. Ci oficerowie zapre-
zentowali najwy¿sz¹ formê, ale nale-
¿y podkreœliæ pe³ne zaanga¿owanie
pozosta³ych reprezentantów. Srebro
zdoby³a Grecja, a Niemcy br¹z. 

G³ówne trofeum Mistrzostw -
przechodnia rzeŸba Kanuta Wiel-
kiego (króla Anglii w latach 1016-
1035, Danii w latach 1018-1035
i Norwegii w latach 1028-1035 oraz
zarz¹dcy Szlezwiku) przez rok bê-
dzie zdobi³a siedzibê Biura Ministra
Obrony Narodowej. 

Indywidualnym mistrzem NATO
zosta³ szer. Lukas Stauskas (Litwa),
przed Robertem Steinem (Niemcy)
oraz Finnem Pedersenem (Dania).
Natomiast w turnieju b³yskawicz-
nym ppor. Pietruszewski okrasi³
swój wystêp zdobyciem medalu br¹-
zowego, ustêpuj¹c tylko ppor. A. Pa-
pasimakopoulosowi oraz szer. L.
Stauskasowi. Najstarszym uczestni-
kiem zawodów by³ 88-letni gen.
bryg. (w st. spocz.) Hendrik Stef-
fers, by³y przewodnicz¹cy IMCC. 

Polscy ¿o³nierze oraz pracowni-
cy cywilni resortu obrony narodo-
wej uczestnicz¹ w Mistrzostwach
NATO nieprzerwanie od 2002 r.,
zajmuj¹c poza dwoma wyj¹tkami
(2002 i 2011) miejsca na podium.
Rywalizacja jest zawsze bardzo za-
ciêta, a polscy reprezentanci nigdy
nie byli rankingowymi faworytami.
Tym bardziej nale¿y doceniæ zdoby-
cie trzech dru¿ynowych triumfów
w ostatnich piêciu wystêpach (2016,
2018 i 2021). Królewska gra jest sto-
sunkowo popularna w pañstwach
NATO. Zawody sojusznicze by³y
rozgrywane od 1978 roku, jako Tur-
nieje NATO (12 edycji), a od 1989
roku w randze Mistrzostw NATO
(31 edycji, dwie w Polsce - Ko³o-
brzeg 2005 oraz Warszawa 2013). 

Belgijscy oficerowie: kpt. mar. Gil-
les Colmant i mjr Benny Van Bo-
cxlaer, prezydent Federacji Szacho-
wej Belgii Geert Bailleul, a tak¿e Jan
Cheung (Holandia) i Carl Portman
(Wielka Brytania) otrzymali, ufun-
dowane przez polskie Ministerstwo
Obrony Narodowej, medale Friend
of Chess w uznaniu zas³ug dla roz-
woju królewskiej gry. 

Pañstwa sojusznicze uzna³y, ¿e
Polska najlepiej pokieruje pracami
Miêdzynarodowego Wojskowego Ko-
mitetu Szachowego (IMCC), wybie-
raj¹c autora tekstu na stanowisko
Przewodnicz¹cego oraz por. Dariusza
Sycza na Sekretarza tego gremium.
Jest to wyraz zaufania dla zdolnoœci
organizacyjnych polskich oficerów.

Gospodarzem kolejnych zawo-
dów bêdzie Estonia (Tartu, 27 VI -
1 VII 2022 r.). Zachêcam ¿o³nierzy
oraz pracowników cywilnych resor-
tu obrony narodowej do udzia³u w
mistrzostwach WP, bo zdobywcy
trzech pierwszych lokat maj¹ za-
pewnione miejsce w reprezentacji. 

W tym miejscu chcia³bym ser-
decznie podziêkowaæ p³k. A. Dobko-

XXXI Mistrzostwa NATO, Belgia, 11-16 X 2021 pp³k S³awomir Kêdzierski  

Polscy ¿o³nierze mistrzami NATO! 
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wi (Biuro Ministra Obrony Narodo-
wej) oraz pp³k. R. Ceg³owskiemu
(Akademia Sztuki Wojennej) za
wsparcie w sprawach administracyj-
no-organizacyjnych oraz WGM A.
Brustman za przeprowadzenie
przedwyjazdowego zgrupowania re-
prezentacji w Zakopanem. 

Zapraszam do zapoznania siê z
partiami skomentowanymi przez
zwyciêzców. 

�Obrona sycylijska B41

Eigen Wang (USA  2216) - Mar-
cin Pietruszewski (2197), NATO
(r.7), Blankenberge, 2021, 1.e4
W obliczu walki o z³oty medal partia
wymaga³a ode mnie bezkompromi-
sowej gry na wygran¹ czarnymi.
Wybór - obrona sycylijska. 1…c5
2.¤f3 e6 3.d4 c:d4 4.¤:d4 a6
5.c4 Bia³e ustawiaj¹ solidn¹ struk-
turê Maroczego. Przeciwnik zasko-
czy³ mnie, poniewa¿ nie gra³ tego
posuniêcia w tym wariancie, ale bra³
pod uwagê moj¹ partiê z 2019 r.
5…¤f6 6.¤c3 ¥b4 Istotne wtr¹ce-
nie wymuszaj¹ce niepo¿¹dane posu-
niêcie £d3, zaburzaj¹ce klasyczne
ustawienie bia³ych z hetmanem na
d2. W Bia³ymstoku 2019, gra³em 6...
£c7 7.¥e2 b6 8.0-0 ¥b7 9.£d3 d6 10.
f4 ¤bd7 11.b4 ¥e7 12.¥b2 0-0 13.a3
¦fe8 14.¦ac1 ¦ac8 15.g4 h6 16.h4
¤h7 17.g5 h:g5 18.h:g5 g6 19.£h3
¥f8 20.¤d5!!+-, I. Godzwoñ (2275) -
M. Pietruszewski (2213). Na szczê-
œcie jej nie pamiêta³em i nie wystra-
szy³em siê przygotowania. Wobec
Amerykanina, prezentuj¹cego rów-
nie nieustêpliwy styl gry, zdecydo-
wa³em siê ustawiæ strukturê je¿a,
daj¹c¹ du¿e szanse na komplikacje.
7.£d3 £c7 8.a3 ¥e7 9.¥e2 Bia³e
wybieraj¹ g³ówn¹ liniê w tej pozycji.
Partia mog³a nabraæ tempa po 9.
£g3!? d6!? 10.£:g7 ¦g8 11.£h6 ¤bd7
12.£e3 b6 13.¥d2 ¥b7 14.f3 ¤e5 15.
b3 0-0-0 16.¦c1 ¢b8 17.b4 ¦c8 18.
¤a4 ¤fd7 (18...h5!?) 19.g3+/-; L. Do-
minguez Perez - W. Iwanczuk, Sofia
2009. 9...0-0 Obiektywnie lepsze
by³o 9...¤c6! 10.0-0 0-0 11.¢h1 ¦d8
12.f4 d5 13.c:d5 e:d5 14.e5 ¤e4=, A.
Giri - K. Landa, Eilat 2012, ale nie
wspó³gra³o z moim bojowym nasta-

wieniem w tym dniu. 10.0-0 (10.
£g3!? d6 11.¥h6 ¤e8 12.¥e3+/-)
10...b6 (10...¤c6!?) 11.f4! Bia³e
pryncypialnie kontynuuj¹ grê z het-
manem na d3. S³absze 11.¥e3 d6
12.f3 ¥b7 13.£d2 ¤bd7 z niejasn¹
gr¹. 11...d6 12.¥e3?! Jest to sil-
niejsze, ni¿ 12.g4?! ¤fd7 13.b4
¤c6+/- lub 12.¥f3 ¥b7 13.¥e3 ¤bd7
14.¦ac1 ¦ac8 15.b3 £b8 16.g4 ¤c5
17.£c2 £a8 18.¤de2 ¤c:e4-/+ A. Mu-
zyczuk - C. Peptan, Medias 2017, co
potwierdza, ¿e pozycja jest bardzo
z³o¿ona. W tej sytuacji „Stockfish
14“ ocenia pozycjê +1.45 i proponuje
wariant 12.£g3 ¤c6 13.¥e3 ¥b7 14.
¦ac1, jednak moim zdaniem du¿o
praktyczniejsze jest 12.b4! ¥b7 13.
¥b2 ¤bd7 14.g4! z inicjatyw¹. Jak pi-
sa³ Kasparow w swojej ksi¹¿ce
„Ostatni bastion umys³u“ - „Zarozu-
mialstwo nie nastraja cz³owieka we
w³aœciwy sposób do pracy“, np. 14...
g6 15.g5 ¤e8 16.¦ac1 z przewag¹
bia³ych. 12...¤bd7 13.b4 ¥b7
Grano te¿ 13...¦d8!? 14.£c2 (14.g4
¤e5 15.f:e5 d:e5 16.g5 ¤e8 17.¤:e6
f:e6 18.£c2 £c6 z niejasn¹ pozycj¹)
14...¥b7 15.¦ac1 ¦ac8 16.£b1 £b8
17.f5 e5 18.¤b3 b5 19.¤d5 ¥f8, A.
Dryga³ow - S. Czechow. 14.¦ac1
¦fe8! Silniejsze ni¿ w partii E. Inar-
kiew - Y. Hou, Petropaw³owsk 2016,
gdzie grano 14...¦fd8?! 15.£b1 ¦ac8
16.f5 e5 17.¤b3 £b8 18.¢h1 ¦e8 19.
¤d5+/-; Klasyczne kanony struktu-
ry je¿a zalecaj¹ ustawianie wie¿ na
e8 i c8 z planem aktywnej gry po
prze³omie d5. 15.g4!? h6! Prawi-
d³owa reakcja na zobowi¹zuj¹ce po-
suniêcie bia³ych. S³absze 15...g5!?
16.f5 ¤e5 17.£d2 ¤:e4 18.¤:e4 ¥:e4
19.¥:g5+/-. 16.h4 h5! Fascynuj¹ce
jest to, ¿e chocia¿ nie pamiêta³em
partii z 2019 r., w której zagra³em
¤h7, moja intuicja podœwiadomie
pcha³a mnie we w³aœciwym kierun-
ku 16...¤h7?! 17.g5 ¥f8 18.Wf2? lub
16...¤h7?! 17.g5 ¥f8 18.¦f2! 17.g5 Ku
mojemu zdziwieniu „Stockfish 14“
pokazuje wygran¹ bia³ych po 17.g5
¤g4 18.¥:g4 h:g4. Ale kto z szachi-
stów pozbêdzie siê bia³opolowego
goñca w obliczu tylu os³abieñ w³a-
snego króla? Lepsza jest próba zbi-
cia pionka „h“ i wywieranie presji
przewag¹ przestrzeni, np. 17.g:h5
¥f8 18.¢h2 ¦ad8 19.h6 g:h6 20.¤d5!!

£b8 21.¦g1+ ¢h8 22.¥f3+/-. 17...
¤g4 18.¥d2 Typowo ludzka reak-
cja, bo 18.¥:g4 h:g4 19.£e2 ¦ac8 20.
£:g4 £:c4 z pozycj¹, która przez
Stockfisha jest oceniana jako wygra-
na bia³ych, jest po ludzku niejasna.
18...¥f8 Praktyczny ruch. Czarne
najpierw wykonuj¹ profilaktyczne
dzia³ania na skrzydle przed wej-
œciem do gry wie¿y a8. 19.¤c2! Sil-
ny manewr przeciwko Sg4. 19...
g6?! Niedok³adnoœæ spowodowana
uœpion¹ czujnoœci¹ wobec mo¿liwo-
œci bicia goñcem na g4. Lepsze 19...
¦ac8 20.¤e3 ¤:e3 21.¥:e3 g6 z nieja-
sn¹ gr¹. 20.¤e3 Lepsze 20.¥:g4!
h:g4 21.¤e3 ¥g7 22.¤:g4 z inicjaty-
w¹. 20...f5? Podczas partii by³em
przekonany, ¿e ten ruch rozwi¹zuje
moje problemy, lecz faktycznie by³
ich zal¹¿kiem. Nale¿a³o spokojnie
uproœciæ materia³ 20...¤:e3 21.¥:e3
¦ac8 22.¦fd1 z lekk¹ przewag¹ bia-
³ych. 21.e:f5 Nie doceni³em tego
posuniêcia. Liczy³em s³absze 21.g:f6
¤d:f6 22. ¤:g4 ¤:g4 23.Hg3 ¥g7 24.
¥:g4 h:g4 25.£:g4 £f7 z niejasn¹ po-
zycj¹. 21…g:f5 22.¥f3 Inne wa-
rianty: 22.¤cd5!! e:d5 23.¥:g4 f:g4
(23...h:g4 24.c:d5 ¤c5 25.b:c5 d:c5
26.£:f5+-) 24.c:d5 ¤c5 25.b:c5 d:c5
26.£g6+ £g7 27.£:h5+- lub 22.¤cd5
£d8 23.¥:g4 h:g4 24.¥c3! ¥g7 25.
¥:g7 ¢:g7 26.h5 z inicjatyw¹. 22...
¥:f3 23.¦:f3 ¥g7 24.¤e2? Tym
razem przeciwnik nie doceni³ poten-
cja³u moich figur. Polecam znaleŸæ
motyw, którego przez doœæ d³ugi
czas obaj nie widzieliœmy. 

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-wqn+-vl-0
9pzp-zpp+-+0
9+-+-+pzPp0
9-zPP+-zPnzP0
9zP-+QsNR+-0
9-+-vLN+-+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
24...¤de5!! Czarny skoczek wbi-

ja siê w pozycjê nieprzyjacielskiego
króla, niczym grom z jasnego nieba.
Niecodzienny widok braku koordy-
nacji bia³ych figur. 25.f:e5 ¤:e5
26.£c2 Gorsze 26.¤d5 £b7 27.£b3
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Mistrzostwa NATO 2021 �

e:d5 28.c:d5 ¤:f3+ 29.£:f3 ¦e4-+.
26...¤:f3+ 27.¢f2 £b7 28.¤g2
¦ac8 29.¤ef4 ¤e5 30.£d1 ¤g4+
31.¢g3 ¥e5! 32.£e2 £e4 33.
£:e4 f:e4 34.¢h3 ¦f8 35.¤:h5
¤f2X Komentarz Marcina Pietru-
szewskiego.

Dariusz Sycz (2182) - 
Franci Cirkvencic (SLO-1967)
NATO (r.7), Blankenberge, 2021

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+p+-tr-zp-0
9-+q+-+-sn0
9+-+-zPptR-0
9p+-zp-zP-+0
9+-+L+-+P0
9P+-+Q+RmK0
9tr-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
43.£f2 Bia³e nie zauwa¿y³y szyb-

kiej wygranej po 43.Hh5, gdy¿ po
43...£c1 nast¹pi 44.£:h6+ g:h6 45.
¦g8+ ¢h7 46.¥:f5X 43...£c1 44.
¦g1 £c3 45.¦:a1 £:d3 46.¦c1
¢h7 47.¦gg1 ¦d7 48.¦gd1 £a3
49.¦c2 d3 50.¦cd2 b5 51.£e3
b4 52.e6 ¦e7 53.£e5 b3 54.
a:b3 £:b3 55.¦e1 a3 56.£d6
¦e8 57.£:d3 £:d3 58.¦:d3 a2
59.¦a3 ¢g6 60.¦:a2 ¢f6 61.¦a7
¤g8 62.¦f7+ ¢g6 63.¦g1+ ¢h6
64.¦f:g7 ¤e7 65.¦f7 ¤c6 66.
¦f6+ ¢h7 67.¦:f5 ¦:e6 68.¦h5+
1-0

Kolejna trudna partia ze wzglêdu
na sytuacjê dru¿ynow¹. Zdobycie
z³otego medalu polskiej reprezenta-
cji zale¿a³o od zwyciêstwa bia³ych. 

�Obrona królewsko-indyjska E62

Damian Graczyk (2170) - Delfi-
no Luigi (ITA-2253), NATO (r.5),
Blankenberge, 2021, 1.d4 ¤f6 2.
c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¤f3 0-0 5.g3
d6 6.¥g2 c6 7.0-0 £a5 8.£b3!?
G³ówny ruch w tej pozycji to 8.e4
lub 8.h3. Bia³e zdecydowa³y siê na
ruch 8.£b3 jak w partii Nikoliæ - Dju-
riæ w 2013 r., która zakoñczy³a siê
remisem. 8...e5 9.¦d1 ¤bd7
10.¥d2 £a6 11.d:e5 d:e5 12.h3

e4?! Lepsze 12...¦e8 lub 12...¤b6.
13.¤g5 ¤c5?! Kolejny niedok³adny
ruch, którego efektem jest poprawa
pozycji bia³ego hetmana. 14.£b4
£b6?! Trzecie z rzêdu s³absze posu-
niêcie, po którym bia³e uzyskuj¹
przewagê i du¿o bardziej przyjemn¹
grê. 15.£a3! Nie wolno wymieniaæ
hetmanów - wymiana prowadzi do
wyrównanej pozycji, np. 15.£:b6
a:b6 16.¥e3 ¤a4 17.¤:a4 ¦:a4 18.b3=.
15...¤a6 16.¤a4 
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-+pvlp0
9nwqp+-snp+0
9+-+-+-sN-0
9N+P+p+-+0
9wQ-+-+-zPP0
9PzP-vLPzPL+0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
16...£d4?? Po tym posuniêciu

czarne wpadaj¹ w k³opoty. Nale¿a³o
graæ 16...£c7 17.¥f4 £a5. 17.¥b4!
£:c4 18.¥:f8 ¥:f8 19.¦d8 c5 20.
£c3 £:c3 21.¤:c3 ¤c7 22.¦ad1
a5 23.h4 ¢g7 24.¤c:e4 ¥e7 25.
¦8d2 ¤fd5 26.¦:d5 ¤:d5 27.
¦:d5 h6 28.¤h3 ¥e6 29.¦d2
¥:a2 30.¤c3 ¥e6 31.¤f4 ¥c8 32.
¤cd5 ¥d8 33.¤d3 c4 34.¤e5
¥e6 35.¤f4 c3 36.¤:e6+ f:e6 37.
b:c3 a4 38.¥:b7 1-0 Uwagi Da-
miana Graczyka

�Obrona królewsko-indyjska E77

Daniel Michalski (1996) - Oli-
ver Nill (GER 2205), NATO (r.2),
Blankenberge 2021, 1.d4 g6 2.c4
¥g7 3.¤c3 d6 4.e4 ¤f6 5.¥e2
0-0 6.f4 e5 W ostatnim czasie na
obronê królewsko-indyjsk¹ zacz¹-
³em graæ atak czterech pionków.
W pierwszej partii turnieju wygra-
³em doœæ g³adko i postanowi³em po-
wtórzyæ. 7.f:e5 d:e5 8.d5 c6 9.
¤f3 ¥g4? Bardzo s³aby i nieideowy
ruch. Zabiera pole g4 dla czarnego
skoczka i pozwala bia³ym „bezkar-
nie” zagraæ ¥e3. Najczêœciej gra siê
9...¤bd7 lub 9...c:d5 10.c:d5 £b6 z
szukaniem kontrgry po czarnych
polach. 10.¥e3 £a5?! Kolejny dzi-
wny ruch. Naturalne by³o 10. ¤bd7
wyprowadzamy figury. 11.0-0 b5
12.c:b5 c:b5 13.a3 b4 14.a:b4
£:b4 15.£b1?! Du¿o lepsze by³o
konkretne 15.¦a4 które te¿ broni
piona na e4, a po 15...£:b2 16.¤b5 z
groŸb¹ ¤c7 lub ¥c1. 15...¤bd7 16.
¦a4 £b7? Lepsze 16...£e7.17.¥a6
£b8 18.h3 ¥:f3 19.¦:f3 Przewa-
ga bia³ych jest oczywista, gdy¿ maj¹
podpartego wolnego piona w cen-
trum i parê goñców. Kontroluj¹ te¿
wa¿ne pole c8. Dodatkowo czarne
maj¹ problemy z koordynacj¹ figur.
19...¤b6 20.¦a5 ¤fd7 21.¥b5
Zaczynam traciæ w¹tek. W tej klu-
czowej pozycji praktycznie wygry-
wa³o 21.b4 i po przyk³adowym 21...
£d6 22.¥c5. 21...£c7 22.£a2 ¤b8
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23.¥d3 £b7 24.¦f1 ¦d8 25.¦a1
¤c8 26.¤a4 ¥f8 27.¤c5 ¥:c5 28.
¥:c5 ¤d7 29.b4 ¤db6 30.¥a6 Za-
czê³o mi brakowaæ czasu do namy-
s³u i idê na niepotrzebne uproszcze-
nia. Wygrywa³o 30.¥b5 z planem 31.
¥c6. 30...£c7 31.¥:c8 ¤:c8 32.
¦a6 ¦d7 33.£a5 £:a5 34.¦1:a5
¦b7 35.¢f2 ¦ab8 36.d6? Za szyb-
ko. Nale¿a³o podci¹gn¹æ króla na
pole c4. 36...¦d7 37.¦c6 ¢f8 38.
¦c7 ¢e8 39.¥:a7
XIIIIIIIIY
9-trn+k+-+0
9vL-tRr+p+p0
9-+-zP-+p+0
9tR-+-zp-+-0
9-zP-+P+-+0
9+-+-+-+P0
9-+-+-mKP+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
39...¤:a7?? Przegrywaj¹cy ruch.

Remisowa³o 39...¦:c7. 40.¦a:a7
¦:d6 41.¦:f7 ¦a6 42.¦:h7? Prak-
tyczne szanse na wygran¹ daje za-
chowanie pary wie¿ 42.¦ae7+ ¢d8
43.¦:h7. 42...¦:a7 43.¦h8+ ¢e7
44.¦:b8 ¦a3 45.¦b5 ¢f6 46.
¦b6+? Lepsze by³o h4 z zabraniem
czarnym punktu g5. 46...¢g5 47.

h4+ ¢f4 48.¦:g6 ¦a2+ 49.¢g1
¢:e4 50.h5 ¢f5 51.b5 e4 52.¢f1
¦b2 53.b6 e3 54.¢e1 ¢e4 1-0   

Przeciwnik przekracza czas
w przegranej pozycji, np. 54...¢e4
55.¦e6+ ¢d3 56.¦d6+ ¢e4 57.h6 itd.
Uwagi Daniela Michalskiego

Do wielu wymian dosz³o w ko-
lejnej partii.

Fabrice Wantiez (BEL 2281) -
Mateusz Sypieñ (2243)

NATO (r.7), Blankenberge 2021

XIIIIIIIIY
9-+k+-+r+0
9snl+rvlpzpp0
9p+-+p+-+0
9wq-+pzP-+N0
9n+pzP-vL-+0
9+-zP-+Q+-0
9P+-sN-zPPzP0
9+RtRL+-mK-0
xiiiiiiiiy
22.¥c2?! ¤:c3 23.¥:h7 ¤:b1

24.¥:g8 ¤:d2 25.£d1 ¥b4 26.
¤:g7 £d8 27.¤h5 ¤e4 28.¥h7
f5 29.e:f6 ¦:h7 30.¥e5 £g8 31.
¤g7 ¤:f6 32.¥:f6 ¦:g7 33.¥:g7
£:g7 34.h4 ¤c6 35.¦b1 ¥c3

36.£h5 ¥:d4 37.£e8+ ¤d8 38.
h5 £f7 0-1

Ciekawa koñcówka - wie¿ówka. 

S³awomir Kedzierski (2166) -
Mark Helbig (GER 2291)

NATO (r.3); Blankenberge 2021

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+-+-vl-0
9-+-zp-+pzp0
9+-+r+-+-0
9-zP-+p+-+0
9+-+-+-+-0
9-+RvL-zPPzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
31...¥c3!? 32.¦:c3 ¦:d2 33.

¢f1 b5 34.¦c8+ ¢f7 35.¦b8 ¦b2
36.¦:b5 ¢e6 37.h4 h5 38.¦g5
¦:b4 39.¦:g6+ ¢e5 40.¦g5+ ¢d4
41.¦:h5 ¦b1+ 42.¢e2 ¦b2+ 43.
¢e1 d5 44.g3 ¢c4 45.¢f1 d4 46.
¦e5 ¢d3 47.h5 e3 48.f:e3 d:e3
49.g4 ¦b1+ 50.¢g2 e2 51.h6
¦b6 52.g5 ¦b5 53.¦e7 (53.¦:e2
¢:e2 54.¢g3=) 53...¦:g5+ 54.¢f3
¦f5+ 55.¢g4 ¦f7 56.¦e8 ¦f1 57.
¢g5 e1£ 58.¦:e1 ¦:e1 59.h7
¦h1 60.¢g6 Remis

magazyn SZACHISTA� marzec 20226

� Mistrzostwa NATO 2021

Tata Steel Masters, Wijk aan Zee, 14-30 I 2022 mm. Andrzej Filipowicz

Ósmy triumf Magnusa Carlsena!
Tytu³ siê powtarza i mistrz œwiata

powtarza po raz ósmy swoje zwyciê-
stwo w Holandii, w tradycyjnym
wielkim turnieju rozpoczynaj¹cym
kolejny szachowy rok, podobnie jak
MŒ w szachach szybkich i b³yska-
wicznych zamyka³y ubieg³oroczne
szachowe wydarzenia. 

Holendrzy potrafi¹ zaprosiæ nie
tylko czo³ówkê, ale tak¿e progresu-
j¹cych m³odych zawodników i mia³o
to miejsce w 2022 r., niezale¿nie od
œwiatowego problemu z Covidem.
Naturalnie pandemia spowodowa³a,
¿e dwa najwa¿niejsze turnieje toczy-
³y siê w zamkniêtym pomieszcze-
niu, bez publicznoœci, co stwarza³o

dziwn¹ atmosferê odosobnienia. Po-
nadto posi³ki by³y dostarczane tylko
do pokojów i zawodnicy praktycznie
byli pozbawieni kontaktów ze zna-
nymi od lat rywalami i przyjació³mi.
Mia³o to swój specyficzny wp³yw na
grê niektórych szachistów i spora
liczba szybkich remisów byæ mo¿e
by³a tego skutkiem. 

Niestety, nie uda³o siê unikn¹æ za-
ra¿enia Covidem i jego ofiar¹ pad³
Dani³ Dubow, który ostatnie trzy
partie by³ zmuszony oddaæ walko-
werem i ponadto w VII rundzie. 

W nawi¹zaniu do protestu Ma-
gnusa Carlsena na temat bara¿y

w Warszawie na MŒ w „rapidzie“ i
blitzach, organizarorzy turnieju w
Holandii opracowali regulamin tie-
breaka w przypadku dzielenia I
miejsca przez kilku graczy, choæ ba-
ra¿ s³u¿y³ do wy³onienia jedynie
zwyciêzcy, a pozostali dziel¹ II m. 

Tempo w bara¿ach P-3'+2", a ewe-
ntualnego Armageddonu bia³e 2,5'
a czarne 3' i obaj po 2"/ruch (od 1). 

Przy dwóch zawodnikach - dwie
partie i ewentualny Armageddon
bez remisu for dla czarnych, ale po
dwie kolejne partie bia³ymi, a potem
dwie czarnymi a¿ do wygranej.
Trzech graczy - turniej ko³owy.
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