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Sławomir Kędzierski

W dniach 4-8 czerw-
ca 2018 r. w Lubbock 
(Teksas, USA) odbyły 

się 29. Drużynowe i  Indywidu-
alne Mistrzostwa NATO w Sza-
chach. Reprezentacja Wojska 
Polskiego wygrała rywalizację 
zespołową w  szachach klasycz-
nych (rozgrywanych tempem 
40 posunięć na 2 godz. oraz 30 
minut na dokończenie partii), 
pokonując rankingowych fawo-
rytów z Niemiec. Łącznie w za-
wodach wzięło udział 67 osób 
z 10 państw NATO – Danii, Es-
tonii, Grecji, Holandii, Kanady, 
Niemiec, Polski, Słowenii, USA 
i  Wielkiej Brytanii. Dodatkowo 
utworzono drużyny: NATO A, 
NATO B, Weterani A  i Wetera-
ni B.

Zgodnie z  regulaminem Mi-
strzostw o  kolejności zespoło-
wej decydował wynik 4 najlep-
szych zawodników drużyny na-
rodowej.

Do polskiej drużyny narodo-
wej zostali nominowani: por. 
Mateusz Sypień (21. Bryga-
da Strzelców Podhalańskich), 

ppor. Dariusz Sycz (Centrum 
Szkolenia Wojsk Inż. i Chem.), 
ppor. Damian Graczyk (Oddział 
Specjalny Żandarmerii Woj-
skowej w  Mińsku Mazowiec-
kim), sierż. pchor. Marcin Pie-
truszewski (Wojskowa Akade-
mia Techniczna), sierż. pchor. 
Kamil Cichy (Akademia Wojsk 
Lądowych) oraz szer. Mateusz 
Bobula (33. Dębicki Batalion 
Lekkiej Piechoty 3PBOT). Nato-
miast ppłk Sławomir Kędzier-
ski (Departament Kadr MON) 
oraz ppor. Aleksander Stań-
kowski (Wojskowa Akademia 
Techniczna) zagrali w drużynie 
NATO.

Ze względu na osłabioną re-
prezentację Danii mieliśmy 
duże szanse na medal druży-
nowy, ale nas interesowało od 
samego początku złoto i  takie-
mu założeniu została podpo-
rządkowana strategia turnie-
jowa. Pragnę podkreślić, że za-
danie było tym trudniejsze, że 
w  Lubbock grało 9 Niemców 
a  Polaków 8. Najwyższy śred-
ni ranking Elo liczony z  4 naj-
wyżej plasowanych zawodni-
ków miały Niemcy (2302,5), Pol-

ska (2253,8), Grecja (2191), Da-
nia (2115,5), USA (2084,5). Było 
bardzo mało prawdopodobne, 
aby inne drużyny mogły realnie 
pretendować do podium.

Walka była bardzo zacięta, 
każde pół punktu mogło decy-
dować o  miejscu drużynowym. 
Niemcy tylko dwukrotnie objęli 
prowadzenie – po 1. i 3. rundzie, 
w  pozostałych zaś, w  tym naj-
ważniejszej ostatniej, pierwsza 
była Polska.

Należy zaznaczyć, że przy-
stępując do 7. rundy, ze wzglę-
du na słabsze wartościowanie 
dodatkowe, chcąc stanąć na 
najwyższym podium, musieli-
śmy wyprzedzić drużynę nie-
miecką wyłącznie sumą punk-
tów. Dlatego ostatnie rozgryw-
ki odbywały się w dość napiętej 
atmosferze. Szczególne znacze-
nie miał pojedynek Hans-Chri-
stoph Andersen – Marcin Pie-
truszewski i  jego wynik miał 
ogromny wpływ na końcową 
klasyfikację. Z  kronikarskiego 
obowiązku należy podkreślić, że 
reprezentant WAT po raz dru-
gi (po Shrivenham-2016) w  do-
tychczasowej karierze na NATO 

Chess wygrał partię z zawodni-
kiem niemieckim w  ostatniej 
rundzie, co przesądziło o  zdo-
byciu drużynowego złota.

W ramach NATO Chess roze-
grano również otwarty turniej 
szachów błyskawicznych (5 po-
dwójnych rund tempem 5 minut 
na partię) z udziałem 41 zawod-
ników. Trzy pierwsze miejsca 
zajęli: Elijah Everett z  Niemiec 
(8,5 pkt.), Finn Pedersen z Danii 
(8 pkt.) oraz Igor Mestek ze Sło-
wenii (7,5 pkt.). Polacy uplaso-
wali się następująco: M. Bobula 
zajął z 7,5 pkt. 4. miejsce, K. Ci-
chy z 6,5 pkt. 7. miejsce, D. Sycz 
z 6,5 pkt. 8. miejsce, D. Graczyk 
z 5,5 pkt. 15. miejsce, S. Kędzier-
ski z 5,5 pkt. 18. miejsce, A. Stań-
kowski z 4,5 pkt. 26. miejsce. Na-
tomiast cenne zwycięstwo (jako 
jedyny zawodnik) w symultanie 
zegarowej z  am. Aleksandrem 
Oniszczukiem odniósł M.  Sy-
pień, za co otrzymał jako na-
grodę biografię byłego mistrza 
świata, Garriego Kasparowa, 
z jego osobistym podpisem.

Należy ponadto dodać, że 
zawodnicy NATO Chess zosta-
li zaproszeni do udziału w tur-
nieju Lubbock Open 2018, gdzie 
pierwsze miejsce z nagrodą rze-
czową w  postaci iPada zdobył 
M. Bobula.

Obowiązki grającego kpt. 
drużyny pełnił ppłk Sławomir 
Kędzierski, natomiast kierow-
nikiem całej reprezentacji był 
płk Tomasz Malinowski z  Biu-
ra Ministra. Od 2012 r. Polska 
przewodzi pracom Międzyna-
rodowego Wojskowego Komi-
tetu Szachowego (ang. Inter-
national Military Chess Com-
mittee), w  którym płk T. Mali-
nowski pełni odpowiedzialną 
funkcję Przewodniczącego, 
a ppłk S. Kędzierski Sekretarza.

Główne trofeum drużynowe 
– przechodnia statuetka Kró-
la Kanuta – po raz drugi gości 
w naszym kraju.

Myślę, że szachiści wojsko-
wi poprzez zdobycie Drużyno-
wego Mistrzostwa NATO god-
nie uczcili 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Należy podkreślić, że tur-
niej odbywający się na terenie 

Triumf na 100-lecie  
odzyskania niepodległości
Złote medale Drużynowych Mistrzostw NatO dla polskich żołnierzy.

Polska flaga w Teksasie
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kampusu Texas Tech Universi-
ty (TTU), zorganizowany był na 
bardzo wysokim poziomie. Mie-
liśmy bardzo dobre warunki po-
bytu oraz przestronną i  klima-
tyzowaną salę do gry. Gospo-
darze zadbali o  odpowiednią 
oprawę turnieju. Na uroczystej 
ceremonii otwarcia meldunek 
o  gotowości do przystąpienia 
do zawodów złożył gen. broni 
(rez.) Bernhardowi Mittemey-
erowi wieloletni członek IMCC 
płk David Hater. Uniwersytet 
reprezentowali dr. Michael Ga-
lyean, dr. Sukant Misra oraz 
oczywiście Dyrektor Programu 
Szachowego am. Aleksander 
Oniszczuk, którego wsparcie 
merytoryczne i  organizacyjne 
było widoczne na każdym kro-
ku. Swoją obecnością zaszczycił 
uroczystość szef Programu We-
teranów Wojskowych płk Lou 
Ortiz. Uroczystego otwarcia mi-
strzostw dokonał przewodni-
czący IMCC płk Tomasz Mali-
nowski. Miłym akcentem było 
zaproszenie wybranych gości, 
w  tym prezydenta i  kanclerza 
uczelni, dr. Lawrence’a Schova-
neca i  Roberta Duncana, oraz 
gen. bryg. Annette L. Sobel, do 
wykonania pierwszego ruchu 
podczas wybranych rund. Każ-
dy z zawodników otrzymał me-
dal pamiątkowy mistrzostw.

Skład sędziowski tworzy-
li prezydent Federacji Szacho-
wej USA Mike Hoffpauir, Mela-
nie Kneen oraz Claudia Munoz. 
Zawody odbyły się w miłej, spor-
towej atmosferze. Nie były ko-
nieczne interwencje sędziow-
skie.

A  teraz zapraszam do zapo-
znania się z wybranymi partia-
mi z  komentarzami zwycięz-
ców.

 Aleksander Stańkowski (1987) 
 Elijah Everett (2217)

Pierwszą partię w  moim de-
biucie w  Mistrzostwach NATO 
w  Szachach rozegrałem z  mło-
dym Niemcem. Wiedziałem, że 

czarnymi na d4 gra wyłącznie 
obronę królewsko-indyjską.
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 Fg7 
4.e4 d6 5.f3
Postanowiłem, że zagram mało 
popularny ostatnimi czasy wa-
riant Sämischa.
5…O-O 6.Fe3 Hc6
Właśnie tego wyjścia skocz-
kiem spodziewałem się najbar-
dziej. Przeciwnik wcześniej wy-
korzystywał ten plan również 
w  innych wariantach obrony 
królewsko-indyjskiej.
7.Dd2 a6 8.Hge2 Tb8 9.Hc1 
e5 10.d5 Hd4 11.Hb3 H×b3 
12.a×b3 c5 13.b4
Tę pozycję grałem już w  2011 
roku na Wielkopolskiej Lidze 
Juniorów, ale… czarnym kolo-
rem. Nastąpiło: 13…c×b4 14.Ha4 
b5 15.c×b5 a×b5 16.D×b4 He8 
17.Hc3 Fh6 18.Hd1 f5 ½ P. Mu-
siałkiewicz – A. Stańkowski, 
Koło 2011.
13…b6?
Pierwszy poważny błąd prze-
ciwnika. Czarne powinny zde-
cydować się na wariant z c×b4. 
Wiedziałem, że po 14.b5 białe 
stoją lepiej.
14.b5 a5!

Po zamknięciu skrzydła het-
mańskiego tylko białe mogą 
walczyć o cały punkt w tej par-
tii. Być może lepsza była próba 
14…a×b5 15.H×b5 Fb7, chociaż 
czarne w  tej pozycji stoją rów-
nież bardzo pasywnie.
15.g4
Należy grać odważnie, aby nie 
dać czasu na przegrupowanie 
figur czarnych do obrony króla.
15…He8?! 16.h4!
Naturalny ciąg zdarzeń. Teraz 
Niemiec jest już w dużych tara-
patach. Wydaje się, że w tej po-
zycji zmasowany atak pionków 
na skrzydle królewskim powi-
nien być decydujący.
16…f5 17.Fg5 Dc7 18.h5?!
Poświęcenie pionka nie jest do-
kładne. Należało grać 18.e×f5 
g×f5 19.g×f5 F×f5 20.h5 Rh8 
21.O-O-O z dużo lepszą pozycją 
białych. Jednak przy desce nie 
mogłem znaleźć konkretnych 
wariantów dających wygraną.
18…f×g4 19.h×g6 g×f3
Liczyłem na 19…h×g6 20.Dh2 
i białe mają przewagę.

20.Dh2 f2?
Ciężko znaleźć alternatywę dla 
czarnych. Mimo wszystko powin-
ny zgodzić się na wariant 20…h×g6 
21.Dh7+ Rf7 22.Th6 Th8 23.D×g6 
Rf8 24.T×h8+ F×h8+-.
21.Rd2 Hf6 22.Fe2
Byłem dumny z  tego ruchu. 
Białe planują wprowadzenie 
drugiej wieży do gry i atakiem 
w  zwolnionym tempie zdekla-
sowanie pozycji czarnego króla. 
Nie ma potrzeby, by spieszyć się 
z 22.g×h7+ Rh8 i czarne jeszcze 
„trzymają” pozycję.
22...h×g6 23.Taf1 De7 24.T×f2 
Fd7 25.Dh4 Tf7 26.Thf1 Tbf8
Teraz związany hetman powo-
duje, że skoczek na f6 jest już 
prawie stracony. Trzeba tylko 
włączyć ostatnią figurę białych 
do gry...
27.Rd3 Dd8 28.Hd1

Czarne praktycznie nie mają 
dobrego ruchu. Biały skoczek 
zmierza na pole g4.
28…Fh8 29.Th1 Fg7
Nie 29…Th7 30.D×h7+ H×h7 
31.F×d8.
30.He3 De8
Grozi Hg4.
31.F×f6 T×f6
31…F×f6 32.T×f6 z matem.
32.Dh7+ Rf7 33.T×f6+ R×f6 
34.Tf1+ Rg5 35.Tg1+ Rf6 
36.Tf1+?
Niedokładność – od razu wygry-
wało 36.Fh5!
36...Rg5 37.D×g7 T×f1 
38.H×f1 F×b5 39.c×b5 D×b5+ 
40.Re3 D×b2 41.Rf3 a4 
42.He3 Dc1

Na 42…Dc3 czarne miały spek-
takularną odpowiedź Fb5 z pla-
nem Fe8.
43.De7+ 1-0
Stosunkowo łatwa wygrana na 
początku turnieju z  wyżej no-
towanym przeciwnikiem. Nie-
wątpliwie kluczem do sukcesu 
było przygotowanie konkretne-
go wariantu w debiucie.

 Damian Graczyk (2066) 
 Ekaterini Pavlidou (2157)

1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hf3 Fb4 
4.Hbd2 c5 5.a3 Fd2 6.Dd2 cd 
7.Hd4 O-O 8.e3 a6
Możliwe też: 8...d5 9.cd Dd5 
10.Hb5 Dc6 11.f3 a6 12.Hc3 e5 
13.e4 Hbd7 14.Df2 c5 15.Fe3 Hb3 
0,5:0,5 Kasparov – Short, Saint 
Louis 2015.
9.b4!? d6
Wcześniej grano w  tej pozy-
cji 9.Fe2 e5 10.Hf3 Hc6 11.b4 d5 
12.Fb2 e4 13.Hd4 He5 14.cd Dd5 
15.Tc1 Fg4 1-0 Kunte – Rej, Pa-
ramatta 2010.
10.Fb2 De7 11.Fd3 b6 12.O-O 
Fb7 13.f3 Hbd7 14.Tac1 Tac8 
15.De2 He5 16.Fb1 Dc7 
17.Fa2 Tfe8 18.Tfd1 Db8 
19.Td2 Te7 20.Tdc2 Tec7 21.e4 
Hed7 22.Df2 He5 23.De3 Da7 
24.He2 Hfd7 25.Rh1 a5

Po tym ruchu aktualna mistrzy-
ni kobiet Grecji zaproponowała 
remis. Czując, że pozycja białych 
jest zdecydowanie lepsza, posta-
nowiłem walczyć o wygraną.

Medal pamiątkowy Mistrzostw
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Prezydent TTU L. schovanec przygotowuje się do wykonania posunięcia 
honorowego w partii Pavlidou – nill. Towarzyszy mu am. a. Oniszczuk
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26.Hd4 Fa6
W tym momencie dużą przewa-
gę białym zapewniało 26.Hc3!
27.De2 Hg6 28.Df2 He7 29.b5 
Fb7 30.Dg3 Hg6 31.He2 d5 
32.ed Fd5 33.Hf4 Hdf8 34.h4 
f6 35.Hd5 ed 36.h5 He7 37.Ff6 
Hf5 38.De5 Hh6 39.Dd5 Hf7 
40.Fd4 Td8
Białe mają dwa pionki więcej 
i rozpoczęły realizację przewagi 
materialnej.
41.De4 Tcd7 42.Ff2 Td1 
43.Td1 Td1 44.Rh2 Dc7 45.g3 
Dd7 46.c5 bc 47.Dc4 a4 48.Df7 
Df7 49.Ff7 Rf7 50.Fc5 
Hd7 51.Fb4 Td5 52.Tc7 Th5 
53.Rg2 Re6 54.Tc6 Rf7 
55.b6 Tb5 56.Tc7 Re6 57.b7 
h6 58.Rf2 h5 59.f4 g6 60.Re3 
Hb8 61.Rd4 Td5 62.Rc4 Td7 
63.Td7 Rd7 64.Rd5 Rc7 65. 
Fd6 i czarne poddały się.

 Sławomir Kędzierski (2146) 
 Guido Schott (2127)

1.d4 d6 2.c4 Hf6 3.Hf3 Ff5 
4.Hc3 Hbd7
W mojej ocenie ruch impulsyw-
ny, który dał białym możliwość 
uzyskania pary gońców przy 
lekko popsutej strukturze pio-
nowej czarnych. Dlatego nastą-
piło naturalne:
5.Hh4 Fg6 6.H×g6 h×g6 7.g3
Stwierdziłem, że białopolowy go-
niec będzie miał najlepsze per-
spektywy na diagonali h1-a8.
7...c6 8.Fg2 e5
Wydawało mi się, że lepiej zbu-
dować ścianę c6-d5-e6, próbu-
jąc ograniczyć gońca na g2.
9.O-O Fe7 10.b3 Dc7
Bardzo pasywne miejsce dla 
hetmana – aktywniejsze Da5.

11.Fb2 O-O-O

Przeciwnik zaproponował re-
mis, który odrzuciłem, gdyż po-
zycja białych jest bardzo obie-
cująca z uwagi na możliwość 
szybkiego ataku pionami na 
skrzydle hetmańskim. Ponad-
to była to ostatnia runda i swo-
ją bezkompromisową grą chcia-
łem zachęcić kolegów do mak-
symalnego wysiłku. Należy za-
uważyć, że w 2009 r. wygrałem 
pojedynek z  G. Schottem, dla-
tego przewaga psychologiczna 
była po mojej stronie.
12.a4 Hg4 13.h3 Hh6 14.a5 Hf5
W  czasie partii uważałem, że 
bardziej obiecujące dla czar-
nych jest f5 z próbą podjęcia ja-
kiejś kontrgry. Ale a6 z następu-
jącym d5 i  po dalszym c5 Hb5 
prowadzi do ogromnej przewa-
gi białych, gdyż czarny hetman 
jest „poza grą”.
15.e3 e×d4 16.e×d4 Ff6 17.He4 
Rb8 18.b4 Tde8 19.a6
Nad tym ruchem myślałem do-
syć długo, nie widząc już zada-
walającej kontynuacji obron-
nej dla przeciwnika. Najwięk-
sza groźba to rozbicie pionowej 
osłony króla, co powinno dopro-
wadzić do bardzo silnego ataku.
19...b6 20.b5 c5 21.Df3 Rc8 
22.H×f6 g×f6 23.d×c5 d×c5 
24.Tfd1

Koniecznie wieżą z  „f”, gdyż 
wieża „a” przeznaczona była do 
ataku na pole a7.
24...Te6 25.Db7+ D×b7 
26.a×b7+ Rc7 27.b8D+
Zapewne przeciwnik nie widział 
we wcześniejszych obliczeniach 
tego poświęcenia piona.
27...H×b8 28.T×a7+ Rc8 
29.Fb7+ Rc7 30.Fa6#

Mat na szachownicy jest rzadko 
spotykany na takim poziomie 
rozgrywek. Pozycja zasługu-
je na diagram. Był to jednocze-
śnie pojedynek kapitanów naj-
bardziej konkurujących ze sobą 
drużyn. 1-0

 Hans-Christoph Andersen (2213) 
 Marcin Pietruszewski (2198)

Poniższą partię rozegrałem 
z  niemieckim zawodnikiem, 
czyli bezpośrednim konkuren-
tem do drużynowego złota. Co 
ciekawe, rok temu w Budapesz-
cie w  przedostatniej rundzie 
graliśmy tymi samymi kolora-
mi. Partia zakończyła się remi-
sem, a  ostatecznie Niemcy wy-
przedzili nas o 0,5 punktu. Tym 
razem musiałem zdobyć cały 
punkt, aby sytuacja się odwróci-
ła. Zadanie było o tyle trudne, że 

grający białymi zawodnik cha-
rakteryzuje się solidnym pozy-
cyjnym stylem i za wszelką cenę 
musiałem szukać komplikacji.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 a6
Korzystając z  doświadczenia 
partii rozegranej rok wcześniej 
wiedziałem, że Andersen lubi 
schodzić z  głównych linii po-
przez posunięcie Dc2. Miałem 
nadzieję, że po 5.Dc2 Fg4 6.He5 
Fh5 uda mi się przejść do pozy-
cji z partii Gelfand – Chajrullin, 
Dagomys 2010 lub przepięknej 
inicjatywy z partii Azmaiparasz-
wili – Kasparow, Kreta 2003.
Możliwe jest również solid-
ne 4...Ff5 5.Hc3 e6 6.Hh4 Fg6 
7.H×g6 h×g6, jednak ciężko tu 
szukać wygranej. Główna linia 
to 4...e6 5.Hc3 Hbd7.
5.Hd2
Bardziej popularne jest 5.Fd3 
Fg4 6.Hbd2 e6.
5...Fg4?!
Jest to zbyt uporczywe szuka-
nie komplikacji. Lepsze 5...Ff5 
6.Fe2 e6 7.O-O Hbd7.
6.h3 Fh5
6...F×f3 7.H×f3 i białe nie mają 
żadnych problemów.
7.g4 Fg6 8.He5!
Seria dobrych posunięć pozwo-
liła białym na przechwycenie 
inicjatywy.
8…Hfd7
Słabsze było 8...Hbd7 9.h4! d×c4 
10.F×c4 H×e5 11.d×e5 He4 12.e6!
9.H×g6 h×g6 10.Fg2 e6 11.e4

11…d×c4!
W  porównaniu z  pozycją po 
4...Ff5 białe mają skoczka na 
d2 oraz ruszyły już pionami na 
skrzydle królewskim, co skłoni-
ło mnie do niestandardowego 
skomplikowania gry. Z  punktu 
widzenia gry pozycyjnej niepra-
widłowe jest oddawanie silne-
go punktu d5, jednak konkret-
ny plan przeprowadzony w par-
tii jest dla białych nieprzyjemny 
i zamiast spokojnej, pozycyjnej 
gry, zmusza do konkretnych 
działań. Słabsze było: 11...Hb6 
12.c5 H6d7 13.O-O Fe7 14.b4 a5 
15.Da4 b5 16.Da3 Ta6 17.F×a5 
T×a5 18.De3 Ta4 19.e5 Ha6 
20.Hb3 Hc7 21.Fd2 Da8 22.f4 
1-0 (56) E. Garejew – A. Moroze-
wicz, Francja 2001.
12.H×c4 b5

sala gry
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Ten na pierwszy rzut oka fatalny 
ruch jest przez komputer tylko 
mikroskopijnie gorzej oceniany 
od narzucającego się 12…Hb6. 
Z  praktycznego punktu widze-
nia posunięcie wybrane w  par-
tii jest dużo ambitniejsze i  nie 
prowadzi do typowej pasywnej 
pozycji, w której białe groziłyby 
przełomem d5 i  przewagą pary 
gońców w otwartej pozycji.
13.He3 Hb6 14.O-O c5

15.d5
Na tę pozycję liczyłem grając 
11...d×c4. Czułem, że przeciwnik 
zagra ten ruch, chociaż prak-
tycznie rzecz biorąc, lepsze było 
przejście do końcówki. Wpraw-
dzie pozycja białych jest w  obu 
przypadkach lepsza, jednak uda-
ło mi się już wygrać małą psy-
chologiczną walkę. Teraz białe 
muszą pokazać konkretną, dy-
namiczną grę, aby nie dopuścić 
do przegrupowania czarnych fi-
gur. Lepsze było 15.d×c5! D×d1 
16.T×d1 F×c5 17.G3 H8d7 18.Fg2 
O-O  19.Tac1 Tfc8 20.Hc2! Ta7 
21.He1 Tac7 22.Hd3 i  czarnym 
skoczkom brakuje dobrych pla-
cówek. Pozostaje tylko cierpliwa 
obrona.
15...e5 16.b3!
Białe muszą jak najszybciej 
wejść w  kontakt z  czarnymi fi-
gurami. W przeciwnym wypad-
ku manewr wykonany w  partii 
da czarnym pozycyjną przewa-
gę. Nic nie dawało 16.a4 H8d7 
17.a×b5 a×b5 18.Fd2 c4! z nieja-
sną pozycją.
16...H8d7 17.a4 Tb8 18.De2

18...Hc8!
Analizowanie tej pozycji z  pro-
gramem Komodo 11 jest czy-
stą przyjemnością. Bezduszny 
komputer zaleca tutaj 18...Fe7?! 
19.a×b5 a×b5 20.Fd2 (20.D×b5? 
H×d5 21.Dc6 Hc3!! i  czarne nie 

mają problemów) 20...O-O i  do-
piero w tym momencie, po dłuż-
szej analizie, widzi oczywiste 
21.Ta5!, co przewidziałem przed 
18. posunięciem, bo wymu-
sza pozycyjne ustępstwo zwią-
zane z  ruchem 21...b4 22.Tfa1 
Fg5 23.Ta7. Gdyby czarne mia-
ły skoczka na d6, to przerzuce-
nie go na d4 przez b5 dawałoby 
przewagę, jednak jest to niereal-
ne przy dobrej grze białych.
19.a×b5 a×b5 20.Fd2 Hd6 
21.Ta6 Ta8 22.Fa5?
Pespektywa wymiany skoczka 
d6 okazała się na tyle pociąga-
jąca, że białe zapomniały o kla-
sycznych zasadach. Koniecz-
ne było utrzymanie linii „a”. 
Lepsze było naturalne 22.Tfa1! 
T×a6 23.T×a6 Dc8!
22...Dc8
Być może białe liczyły na 
22...D×a5? 23.T×a5 T×a5 24.Db2 
Fe7 25.Ta1 T×a1+ 26.D×a1 O-O 
27.Da7+-.
23.T×a8?!
Lepsze było wskazane przez 
komputer 23.Tc6 Db7 24.Fc7 
Ta6 25.Dd2!!
23...D×a8 24.Fc7?!
Pouczające jest to, że białe mo-
gły jeszcze wszystko naprawić 
i  znaleźć piękny plan wytwo-
rzenia i  wykorzystania słabo-
ści wokół czarnego króla. Jed-
nak dla człowieka było to nie-
osiągalne. 24.Fc3! Fe7 25.Db2! 
f6 26.De2! (26.g5 O-O  27.g×f6 
F×f6 28.Ta1 Db7 29.Hg4 b4 
30.Fd2 Hb5 31.Ff1 Hd4 32.Fe3) 
26...O-O 27.g5 Da3 28.g×f6 F×f6 
29.Dc2 c4 30.F×c4 b4 31.Fb2 
Da7 32.Hg4 Tc8 33.Ta1 Dc5 
34.Ff1 H×c4 35.D×c4 D×c4 
36.F×c4 T×c4 37.Ta7 Hc5 

38.Tc7 Tc2 39.Rg2! z  lepszą 
końcówką.
24...Da6 25.Db2 Db7 26.F×d6 
F×d6 27.Ta1 Re7 28.Ff1 Db6 
29.Dd2 Tb8 30.Ta5

30...c4!!
Podręcznikowy przełom zamie-
niający aktywne białe figury na 
niezręcznie rozmieszczone siły 
wokół wspartego, wolnego pio-
na „b”.
31.b×c4 b4 32.Tb5 Dd4 
33.Dc2?
Lepsze było 33.D×d4! e×d4 34.Hd1.
33...T×b5?

Błąd w  obustronnym niedo-
czasie. Oczywiście należało jak 
najszybciej zablokować pio-
ny poprzez 33...Hc5! 34.T×b8 
F×b8 35.Da2 b3 36.Da8 Fd6 
37.Da7+ Hd7 38.c5 F×c5 39.Db7 
b2 i groźba Dd2 przypieczętuje 
triumf strategii czarnych.
34.c×b5 Hc5 35.c4 b3 36.Db1? 
Dc3?
36...H×e4 37.Db2 D×b2 38.H×b2 
Fc5-+.
37.b6 Dc2 38.Da1 Da2 39.Db2 
Ha4 40.Dd2 0-1
W  tym momencie białe prze-
kroczyły czas do namysłu. Mo-
gło nastąpić jeszcze 40...D×d2 
41.H×d2 b2 42.Fd3 H×b6 i  re-
alizacja przewagi wymaga zna-
lezienia planu Fb4 oraz f5. Po-
wyższa partia stanowi doskona-
ły przykład tego, że czasem lepiej 
szukać gorszych pozycji z prak-
tycznymi szansami, niż podążać 
za komputerową rekomendacją 
ustawień ocenianych lepiej, ale 
pozbawionych perspektyw.

29. Drużynowe i indywidualne 
Mistrzostwa NatO w Szachach
Klasyfikacja indywidualna
 1. Anastasios Pavlidis GRE 2357 6.0
 2. Damian Graczyk POL 2066 5.5
 3. Elijah Everett GER 2217 5.5
 4. Ekaterini Pavlidou GRE 2157 5.0
 5. Oliver Nill GER 2194 5.0
 6. Mark Helbig GER 2361 5.0
 7. Lorenz Drabke GER 2419 5.0
 8. Marcin Pietruszewski POL 2198 5.0
 9. Mateusz Bobula POL 2347 5.0
10. Dariusz Sycz POL 2222 5.0
...
14. Mateusz Sypień POL 2248 4.5
16. Sławomir Kędzierski POL 2146 4.5
31. Kamil Cichy POL 2094 4.0

29. Drużynowe i indywidualne 
Mistrzostwa NatO w Szachach
Klasyfikacja drużynowa
 1. Polska (20.5 pkt.)
 2. Niemcy (20.0 pkt.)
 3. Grecja (19.5 pkt.)
 4. USA (16.0 pkt.)
 5. Dania (15.5 pkt.)
 6. NATO A (15.5 pkt.)
 7. Holandia (14.5 pkt.)
 8. Słowenia (14.0 pkt.)
 9. Wielka Brytania (13.0 pkt.)
10. NATO B (12.0 pkt.)
11. Weterani A (12. pkt.)
12. Weterani B (12.0 pkt.)
13. Kanada (8.5 pkt.)
14. Estonia (3.0 pkt.)

Od lewej: płk Tomasz Malinowski, ppor. Damian Graczyk, sierż. pchor. Marcin Pietruszewski, por. Mateusz sypień, 
szer. Mateusz Bobula, sierż. pchor. Kamil cichy, ppłk sławomir Kędzierski, ppor. aleksander stańkowski,  
ppor. Dariusz sycz
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