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Waldemar TURA,  Szkolna 4c/6, 
21–412 ADAMÓW k. Łukowa, POLAND 
e–mail: rozmait@interia.pl 

 

Review ROZMAITOŚCI SZACHOWE 
announces the formal competition on ori-
ginal chess compositions in the following 
sections: 

• HELPMATES  IN  2,5 MOVES 

• HELPMATES  IN  TWO  MOVES CIRCE  – 
MINIATURES  

• HELPMATES  IN  TWO  MOVES CIRCE   
WITH  8 OR MORE PIECES 

ROZMAITOŚCI SZACHOWE ogłaszają 
formalny konkurs na oryginalne kom-
pozycje szachowe w następujących gru-
pach: 

• M ATY  POMOCNICZE  W 2,5 POS. 

• M ATY  POMOCNICZE  W 2  POS. CIRCE  
– MINIATURY   

• M ATY  POMOCNICZE  W 2 POS. CIRCE – 
Z WIĘKSZĄ ILO ŚCIĄ BIEREK  

V MEMORIAŁ MAŁGORZATY GRUDZI ŃSKIEJ 
* 

5th MAŁGORZATA GRUDZINSKA MEMORIAL TOURNEY  

SĘDZIA  / JUDGE:  WALDEMAR  TURA  

Zeropozycje i bierki bajkowe niedozwo-
lone. 
W każdej grupie 3 nagrody.  
Termin: 30 VI 2014 r. 
Werdykt będzie rozesłany uczestnikom 
przed 31 I 2015 r. 
Oryginalne kompozycje należy przesyłać 
na poniższy adres: 

Zeropositions and fairy pieces not allo-
wed. 
In each group there are 3 prizes.  
Closing date: 30th June 2014.  
Award will be ready by 31st January  
2015.  
Problems on diagram with the complete 
solution should be to: 

Henryk GRUDZI ŃSKI 
Noskowskiego 4/200 

58–508 JELENIA GÓRA 14 

POLAND 

lub drogą elektroniczną / or by e–mail 
hgrudzinski@op.pl 

V MEMORIAŁ MAŁGORZATY GRUDZIŃSKIEJ – ANONS 
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ZJAZD PROBLEMISTÓW POLSKICH 
WARSZAWA 11 V 2013 

 

Uczestnicy Zjazdu Problemistów Polskich w Warszawie   
w dniu 11 maja 2013 r.  

Siedzą od lewej: Jan Rusinek, Waldemar Tura, Henryk Grudz iński, Piotr 
Górski; stoj ą: Piotr Murdzia, Edward Pałłasz, Jarosław Brzozowic z, Ste-
fan Milewski, Ryszard Królikowski, Andrzej Jasik i Stefan Parzuch. 
Na zdjęciu brak Tomasza Lissowskiego, który brał udział w części na-
szych obrad. 
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W Zjeździe uczestniczyło 11 problemistów. Ze względów zdrowotnych nie mogli 
przyjechać: Eugeniusz Iwanow, Leopold Szwedowski, Janusz Skrzek i Kazimierz Ko-
sowski. Kilku innym Kolegom na przeszkodzie stanęły sprawy zawodowe. 

Zjazd przebiegł w miłej koleżeńskiej atmosferze, co skutkowało rzadko spotykaną 
obecnie jednomyślnością przy podejmowaniu decyzji.  

Prowadzący obrady Waldemar Tura przedstawił wniosek Zarządu o nadanie w trybie 
nadzwyczajnym tytułów arcymistrza krajowego dla dwóch klasyków polskiej i światowej 
kompozycji szachowej Dawida Przepiórka i Szai Kozłowskiego. Wniosek przyjęto jedno-
głośnie. 

Później odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów za nadane w bieżącym 
roku tytuły krajowe arcymistrzów, mistrzów i kandydatów na mistrzów dla naszych naj-
wybitniejszych kompozytorów. 

Stefan Milewski odbiera dyplom mistrza krajowego ko mpozycji szachowej  
 

Przewodniczący Komisji Historycznej PZSzach Tomasz Lissowski, który był gościem 
Zjazdu, stwierdził konieczność opracowania galerii współczesnych polskich kompozyto-
rów szachowych nawiązującej do „100 lat polskiej kompozycji…” Mariana Wróbla. 

W maju br. ukaże się biografia Dawida Przepiórki zawierająca m. in. wszystkie kom-
pozycje wielkiego twórcy. Mówca wspólnie z kolegami z Niemiec opracowuje książkę 
poświęconą życiu i twórczości znanego problemisty Leona Tuhana – Baranowskiego.  

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy odeszli w czasie między ostat-
nim a trwającym właśnie Zjazdem.  

Po odczytaniu przez przewodniczącego Komisji Kompozycji sprawozdania z działal-
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Stefan MILEWSKI 
(Gliwice) 

3  p o c h w a ł a 1627  
 

    (3+4) h#2 2,1;1,1. 

    Dwa maty idealne po symetrycznej grze. 
    1.'d5 %d4 2.'f4 %c6# 
    1.'b5 %f4 2.'d4 %g6# 

[Zadania skomentował Waldemar Tura] 

Uwagi dotyczące werdyktów konkursu   
ZJAZD PROBLEMISTÓW POLSKICH WARSZAWA 11 V 2013 

prosimy kierować w ciągu 2 miesięcy na adres: 
a11z@interia.pl 

1.-c4? ~ 2.1:a5+ b5/b:a5 3.%c3+  
1...+:e5 2.1:e5+ /:e5 3.%c3+   1...b5! 
1.e6? ~ 2.1c5,a5+ ~ 3.%c3+  
1...b5 2.1c4+ b:c4 3.%c3+  1...+:e5! 
1.1a3? ~ 2.%f6+ 7:e5 3.1c3+ ':c3# 
1...+:e5 2.-d6+/1d6+ +:d6 3.%c3+ 
1.../:e5 2.%e7+/-c4 /:e7/~  3.%c3+ 
1.../f8,g8,e6 2.))))e6+ 7:c6 3.1c3+ 1...+d8! 
1.1e1! ~ 2.%f6+ 7:e5 3.1c3+ ':c3# 
1...+:e5 2.-hd6+ +:d6 3.%c3+ 
1.../:e5 2.%e7+ /:e7 3.%c3+ 
1...+d8 2.-cd6+ 7c5 3.1c3+ 
1.../f8,g8,e6 2.))))e6+ 7:c6 3.1c3+ ':c3# 
1...'e1 2.%f4+ 7d4 3.c3+ ':c3# 

(14+10) s#3 

Marcin BANASZEK 
v. 4 nagr. 11th WSGP 2012 

1628 

11th WARSAW SOLVING GRAND PRIX 2012  

Mistrz Marcin Banaszek nadesłał ulepszenie swojego nagrodzonego zadania, które za-
mieszczam poniżej.  
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Stefan PARZUCH 
(Serock) 

2  w y różn i en i e  ho no ro w e 1623  
 

    (4+7) h#2 2,1;1,1. 

Stefan MILEWSKI 
(Gliwice) 

3  w y różn i en i e  ho no ro w e 1624  
 

  (5+6) h#2 2,1;1,1. 

Blokowanie pól królewskich z równocze-
snym otwieraniem linii matowania dla ))))
d8. Dwa maty wzorowe. Gra jednak nie 
jest w pełni analogiczna. 
1./f2 )))):e4 2./e2 ))))g5# 
1.+:e5 ))))c4 2.7d4 ))))b6#  

Blokowania pola c5 z otwieraniem i za-
mykaniem linii 3, czyli motyw „odszedł 
- przyszedł”, w ciekawym antydualowym 
mechanizmie.  Bardzo ładna konstrukcja. 
1.'c5 -hb3 (-bb3?) 2.+b7 -6b4# 
1.c5 -bb3 (-hb3?) 2./c7 -h4# 

Stefan MILEWSKI 
(Gliwice) 

1  p o c h w a ł a 1625  
 

    (6+8) h#2 2,1;1,1. 

Stefan MILEWSKI 
(Gliwice) 

2  p o c h w a ł a 1626  
 

    (4+5) h#2* 2,1;1,1. 

Powroty - i )))) na pozycje wyjściowe na 
pozycje wyjściowe po blokowaniach pół 
królewskich przez 3. Dobra złuda odświe-
ża znany mechanizm. 
1./h4? ))))d5 2.7h5 ))))f3? - 3./g4! 
1.3h4 -h7 2.7:g5 -g7# 
1.3e4 ))))d5 2.7:f5 ))))e6# 

Zadanie z grą przygotowaną i 2 rozwią-
zaniami realizujące 3 maty z + na 
3 polach królewskich. Miła bezpretensjo-
nalna kompozycja. 
1...))))e2 2.d3+ )))):d3# 
1.7e4 5:d2 2.+f5 -:d4# 
1.+f7 -:d4 2.+g6 ))))g4# 
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ności w okresie od ostatniego Zjazdu do dzisiejszego spotkania wywiązała się żywa wie-
lowątkowa dyskusja. 

Dyskusja w sporej części skupiła się na braku odzewu ze strony PZSzach. na nasze 
wieloletnie postulaty o finansowanie udziału polskiego delegata w obradach kongresów 
WFCC. Funkcję tę sprawują doraźnie członkowie naszej reprezentacji w solvingu bądź 
też, jak Tadeusz Lehmann, Polacy obecni na kongresach. W tej sytuacji nie można pro-
wadzić działań w wieloletniej perspektywie.  

 Z powodu braku czasu we wrześniu Jan Rusinek nie mógł podjąć się obowiązków 
delegata. Wobec tego funkcję tę powierzono Ryszardowi Królikowskiemu.. 

Przy okazji wspomniano, że dotychczas Jan Rusinek oraz Eugeniusz Iwanow nie otrzy-
mali przyznanych przed kilku laty odznak i legitymacji Członków Honorowych PZSzach. . 

Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie wybrali na kadencję 2013 - 2017 nowy Zarząd Ko-
misji Kompozycji Szachowej Polskiego Związku Szachowego w składzie: 
Waldemar Tura – przewodniczący, 
Piotr Murdzia, 
Stefan Parzuch, 
Jan Rusinek. 

Przyjęto następujące wnioski: 
1. Ogłoszenie i prowadzenie konkursów na stronie PZSzach. Sędziami będą głównie 
ci polscy problemiści, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do nabywania do-
świadczenia w tym zakresie. 
2. Zarząd Komisji powinien spotykać się częściej aniżeli dotychczas. Postanowiono, 
że kolejne zebranie odbędzie się w październiku br. w siedzibie PZSzach.  
3. Komisja Kompozycji wystosuje wniosek do PZSzach z prośbą o wsparcie idei 
publikacji ksi ążek o kompozycji szachowej w Polsce (galeria problemistów, polskie 
miniatury, Waldemar Tura, Waldemar Ma żul) 
4. Skierowanie do PZSzach wniosku o dofinansowanie udziału delegata polskich 
problemistów na Kongres WFCC (World Federation of Chess Composition) w Ba-
tumi we wrześniu 2013 r. 

Stefan MILEWSKI 
British Chess Magazine III 2013 

1613 

  (10+9) h#3 2,1;1,1;1,1. 

Zjazdowe spotkania stworzyły rzadką 
w naszym środowisku okazję do bezpośred-
niej wymiany opinii, doświadczeń i konfron-
tacji poglądów na nurtujące współczesną pro-
blemistykę kwestie twórcze i organizacyjne. 

Pozwoliły również na wspólną ocenę 
zadań konkursowych, o czym piszę w in-
nym miejscu. 

Umożliwiły nadto prezentację własnych 
utworów. Z przyjemnością przytaczam pięk-
ną kompozycję mistrza Stefana Milewskiego. 
1.3:d4 -d7 2.3:a7 -d2 3.f1+ 1:a7# 
1.3:c2 -c7 2.3:g6 -c2 3.f1/ 1:g6# 
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Sprawozdanie z działalno ści 

Komisji Kompozycji Szachowej Polskiego Zwi ązku Szachowego  
za okres wrzesie ń 1996 – maj 2013 

Ostatni Zjazd Problemistów Polskich, dziewiąty z kolei, odbył się w Warszawie 
w dniach 7 i 8 września 1997. Wybrano na nim zarząd Komisji Kompozycji Szachowej 
Polskiego Związku Szachowego w składzie: Eugeniusz Iwanow (przewodniczący), Ry-
szard Kapica, Piotr Murdzia, Władysław Rosolak, Jan Rusinek, Janusz Skrzek i Walde-
mar Tura.  

Przyjęto wówczas następujący program działania:  

- wystąpić do PZSzach. z wnioskiem o całkowite finansowanie kosztów uczestnic-
twa naszego delegata w Kongresach Komisji Kompozycji FIDE (raz na dwa lata); 

- poczynić starania o uzyskanie w dzienniku lub tygodniku centralnym kącika sza-
chowego, prowadzonego na wzór działów szachowych w tygodnikach Przyjaźń (lata 
pięćdziesiąte) lub Razem (lata osiemdziesiąte); 

- przywrócić praktykę regularnej organizacji w okresach trzyletnich Championa-
tów Polski w problemistyce; 

Profesor Edward Pałłasz z dyplomem kandydata na mis trza krajowego  
kompozycji szachowej 
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2. MATY POMOCNICZE w 2 POS. [h#2]  

Stefan MILEWSKI 
(Gliwice) 

I / I I  n a g r o d a  1619  
 

    (5+9) h#2 2,1;1,1. 

Waldemar TURA 
 (Adamów) 

I / I I  n a g r o d a  1620  
 

    (5+7) h#2 2,1;1,1. 

Stefan PARZUCH 
(Serock) 

I I I  n a g r o d a  1621  
 

    (4+5) h#2 2,1;1,1. 

Blokowanie, wiązanie przez białe czarnej 
figury i mat z wykorzystaniem tego zwią-
zania po kolejnym tym razem szachującym 
blokowaniu tworzą bogatą strategię utwo-
ru. Pełna analogia obu gier. 
1.'e4 -d8 2.c4+ %b4# 
1.c6 ))))g2 2.+c4+ %c3#  

Bicie jednego ze % i blokowanie pola 
opuszczonego przez 7 z unikaniem duali 
prowadzi do echa kameleonowego. Pełna 
analogia obu faz. Bardzo ładna pozycja. 
1.7:a5 -c3 2./db5 (/bb5?) -a3#  
1.7:a6 -c8 2./bb5 (/db5?) -a8#  

Wiązania i uwolnienia białych bierek 
tematowych, Umnow, blokowania pola 
b5 i unikanie duali w 1. i 2. posunięciu to 
interesująca, nieszablonowa treść tej eko-
nomicznej kompozycji typu meredith. 
1.'d4 %c2 (%:c6?) 2.'b5 b3# (-c3?) 
1./b6 %c6 (%:c2?) 2./b5 -c3# (b3?) 

Waldemar TURA 
 (Adamów) 

1  w y różn i en i e  ho no ro w e 1622  
 

  (4+11) h#2 2,1;1,1. 

Uwolnienie zasadnicze % ze zwolnieniem pola 
dla czarnej figury wykonującej ruch tempowy 
i blokowanie figurowe na g2 to treść każdej 
z obu gier. Maty wzorowe. Pełna analogia.  
1.+g2 )))):g5 2./f1 tempo %ed4# 
1./gg2 ))))g7 2.'g3 tempo %fd4# 
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Arystokratyczna dwuchodówka utrzyma-
na w tradycyjnym stylu z lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Przy 9 figurach na szachownicy zrealizo-
wano poprawione obrony 3 z nich, co 
wydaje się i dzisiaj godnym uwagi osią-
gnięciem. Autor nie znalazł w dostępnych 
bazach zbliżonych konstrukcyjnie realiza-
cji tematu.  
1.-h5? ~ 2.-e5# 1...'f4! 
1.-f5! tempo 
1...'~ / 'f4 2.-:e2/-e5# 
1.../e~/ /d2 2.1d3 1e5# 
1.../g~/h3/ 2.-f3-:h3/# 

Waldemar TURA 
 (Adamów) 

1  w y różn i en i e  ho no ro w e 1616  
 

    (5+4) #2 

Nienagannie zbudowana dwuchodówka 
na temat ideowych złudnych posunięć. 
Poszczególne próby obalane są wskutek 
blokowania pola matowania e5 czy też 
po 1.%c5?  przesłony -. 
1.%f5? 3h3! 1.%de5? 3d8! 
1.%c5? 'd5! 
1.%e1! ~ 2.%d3# 
1...3h3 2.))))e5# 1...'d5 2.-c4# 
1...g3 2.1d4#    (7+8) #2 

Stefan PARZUCH 
(Serock) 

1618  Po c hw a ł a 

   (9+2) #2 

Stefan MILEWSKI 
 (Gliwice) 

2  w y różn i en i e  ho no ro w e 1617  
 

Mereditka tym razem o współczesnym 
charakterze. Żywa gra z wyborem pierw-
szego ruchu, zamianą matów i funkcji 
białych posunięć. Podkreślić należy właści-
we wykorzystanie stojącej na uboczu -. 
1...+g7 2.%cd5# 
1.))))h5? ~ 2.%e8# 
1...7:e7/7e5 2.%cd51:h8/# 1...7g7! 
1.1d8? tempo 
1...7e5/+g7 2.1d6#1...7g7! 
1.%c~? tempo 1...7g7! 
1.%b5,a6? +g7 2.1d6# 1...7g7! 
1.%g6? tempo 1...+g7 2.-b6# 1...7g7! 
1.-b6+? 7:e7/7e5 2.%g6/%b5# 1...7g7! 
1.))))g6! ~ 2.%e8# 
1...7:e7/7g7/7e5 2.%cd5/1f8/1:h8# 
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- organizować coroczne Mistrzostwa Polski w rozwiązywaniu zadań szachowych 
łącząc te imprezy z jednoczesną organizacją spotkań i zgrupowań problemistów; 

- zorganizować udział polskich problemistów w VI WCCT. 

Niestety, zadania powyższe w większości okazały się niemożliwe do zrealizowania.  

Nie było finansowania problemistyki ze strony Polskiego Związku Szachowego. 

Delegat polski uczestniczył w Kongresach na marginesie obowiązków kierownika 
naszej znakomitej drużyny rozwiązujących. Wzorowo wprost wypełniał te obie funkcje 
Władysław Rosolak. Po jego śmierci polskimi delegatami z konieczności musieli niekiedy 
być członkowie ww. reprezentacji. Na krótko przejął te obowiązki Tadeusz Lehmann. 

W roku 2003 okazało się, że formuła Championatów nie przystaje do rzeczywisto-
ści. XVIII Championat miał obejmować okres 6, a nawet 8 lat. Wymagało to zmiany 
regulaminu, który musiałby zostać przyjęty przez ogół problemistów. A ogólnopolskie-
go zjazdu nie można było wówczas przeprowadzić. 

Wielkie sukcesy osiągnęli rozwiązujący. Polska szybko za sprawą Piotra Murdzi 
i jego utalentowanych kolegów stała się światową potęgą. Dokładniej przedstawia to 
jeden z głównych autorów tych znakomitych dokonań (v. Sprawozdanie, s. 585). Duży 
wkład do tych osiągnięć wnieśli nasi znakomici koledzy Władysław Rosolak i Jan Rusi-
nek. 

Z powodzeniem startowaliśmy w VI WCCT, Nasza drużyna odniosła duży sukces 
plasując się na 4 pozycji, co wskazuje na wysoki i wyrównany poziom naszej kompozy-
cji szachowej. Przypomnę, że w III WCCT (1984-1988) zajęliśmy 2 miejsce, a w IV 
WCCT (1989-1992) 3 miejsce. 

Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli: arcymistrz Jan Rusinek 86,67 p. 
i Marek Kwiatkowski 39. Poza nimi polski dorobek wzbogacili: Eugeniusz Iwanow, 
Ryszard Kapica, Waldemar Mażul, Władysław Rosolak, Waldemar Tura.  

Jan Rusinek zdobył pierwsze miejsce w zadaniach bajkowych (!) i był drugi w stu-
diach, a Marek Kwiatkowski - drugie miejsce w grupie matów pomocniczych. Dzięki 
tym wynikom drużyna nasza zajęła drugie miejsca w grupach zadań bajkowych i matów 
pomocniczych. 

Dobrze wypadliśmy także w VII WCCT (2001-2004) zajmując z 60,5 p. XIII m. 
wśród startujących 38 zespołów. 

Najlepszy wynik wśród naszych reprezentantów miał Marek Kwiatkowski (43,5 p.). 
Pozostali członkowie zespołu to: Leopold Szwedowski, Stefan Milewski, Eugeniusz 
Iwanow, Jan Rusinek, Andrzej Jasik, Władysław Rosolak. 

Podobnie należy ocenić X miejsce w VIII WCCT (Polska 66 pkt.) Ponownie naszy-
mi liderami okazali się Marek Kwiatkowski (24,5 p) i Jan Rusinek (21,33 p.). Bardzo 
dobrze wypadł także Andrzej Jasik (13,5 p.). Punkty dla nas zdobyli ponadto: Zbigniew 
Szczep, Waldemar Tura i Leopold Szwedowski. 

Nasi problemiści regularnie startują także w organizowanych od r. 1998 w trzylet-
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nich cyklach WCCI – Indywidualnych Mistrzostwach Świata - wielokrotnie plasując się 
w pierwszej dwudziestce poszczególnych grup. I tak w edycji 1998 - 2000 W. Tura za-
jął 6 miejsce w samomatach, L. Szwedowski 10 w trzychodówkach, W. Mażul 11, 
a Stefan Milewski 18 w dwuchodówkach, A, Jasik 18 w studiach, a W. Rosolak 15 
w bajkowych. W WCCI 2004-6: w #3 8-9 m. L. Szwedowski, w samomatach 10 E. 
Iwanow, a 18 L. Szwedowski, H. Grudziński 15 w retro. WCCI 2007-2009: E. Iwanow 
11 m. w samomatach, A. Jasik 17 w studiach i W. Tura 20 w bajkowych. 

Z dniem 1 stycznia 2001 Eugeniusz Iwanow zrezygnował z funkcji przewodniczące-
go Komisji, gdyż kadencja działającego wówczas zarządu dobiegła końca, a na Zjazd 
sprawozdawczo - wyborczy PZSzach. nie chciał dać potrzebnych środków. Postanowio-
no wówczas, że ster Komisji przejmie Władysław Rosolak. 

Niestety, 5 marca 2002 zmarł sekretarz Komisji Ryszard Kapica, a 9 lutego 2006 - 
Władysław Rosolak. Wskutek tego polscy problemiści pozbawieni zostali. kierownic-
twa 

W tej sytuacji obecni w Serocku na Mistrzostwach Polski w solvingu problemiści 
przeprowadzili w dniu 13 maja 2006 r. zebranie poświęcone sytuacji w zarządzie Komi-
sji Kompozycji Szachowej. Jan Rusinek - v-ce przewodniczący Komisji oraz członko-
wie zarządu W. Tura, J. Skrzek, P. Murdzia, a także A. Jasik, R. Królikowski, T. Leh-
mann, S. Parzuch, B. Piliczewski, Z. Szczep postanowili, że Komisją Problemistów aż 
do Zjazdu kierować będzie Waldemar Tura, a na Kongresach FIDE polskim delegatem 
będzie Jan Rusinek, którego na tę funkcję desygnował poprzedni Zjazd.  

Prócz tego ustalono, że rok 2007 będzie rokiem mistrza Mariana Wróbla. 
W związku z tym zostanie wydana książka z problemami Mistrza, zorganizowany Jego 
Memoriał na trzychodówki oraz turniej rozwiązywania zadań.  

Ponadto postanowiono wznowić współpracę z PZSzach. w celu uzyskania środków 
na organizacje zjazdu problemistów, sfinansowanie wyjazdu naszego delegata na Kon-
gres PCCC w Wageningen oraz przygotowanie drużyny do Mistrzostw Świata w Roz-
wiazywaniu Zadań Szachowych.  

Ustalono także konieczność skorzystania z internetowej witryny PZSzach. celem 
zamieszczania tam materiałów o kompozycji szachowej.  

W. Tura został zobowiązany do nawiązania współpracy z wydawcami ,,Panoramy 
Szachowej" i ,.Dolnośląskiego Przeglądu Szachowego" w celu wprowadzenia stałych 
działów kompozycji szachowej w tych pismach.  

Powołano podkomisję klasyfikacyjną w składzie: W. Tura, J. Rusinek, S. Parzuch. 

Niestety, z przedsięwzięć planowanych dla uczczenia 100-lecia mistrza Mariana 
Wróbla przeprowadzony został tylko Memoriał Mariana Wróbla na trzychodówki 
z matami wzorowymi. 

Działalność Zarządu ograniczała się do konsultacji telefonicznych przy podejmowa-
niu pilnych bieżących decyzji, np. w sprawie wyznaczenia kapitana naszej drużyny 
w WCCT.  
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Konkurs 
ZJAZD PROBLEMISTÓW POLSKICH 

WARSZAWA 11 V 2013 
Sędziowie: U CZESTNICY ZJAZDU  

Na ogłoszony w dniu 9 V 2013 okolicznościowy konkurs wpłynęło od 3 uczestników Zjazdu 
ogółem 14 kompozycji: 5 dwuchodówek i 9 matów pomocniczych w 2 pos.. Zdecydowano, 
że wszyscy obecni będą oceniać zadania w skali od 1 do 3 punktów. Oczywiście autorzy nie 
punktowali własnych problemów. Arc. Jan Rusinek obliczył średnią uzyskaną przez każde 
zadanie i na tej podstawie podał kolejność wyróżnień, stwierdzając zarazem, że ich poziom 
uznać trzeba za dobry, co spotkało się z aprobatą zebranych. 

  (10+7) #2 

Waldemar TURA 
 (Adamów) 

1614  
 

I  na g ro da  

„Biały gra” z zamianą trzech matów, wy-
borem pierwszego posunięcia )))) zwień-
czonym efektownym wstępem i dodatko-
wymi silnymi złudami parowanymi przez 
/ w otwartej ekonomicznej pozycji.  
1...d:c4 2.1:c4# 1...b2 2.1:b2# 
1...':f3,'~ 2.%f5# 
1.../~//b5 2.)))):c5/c:b5# 1...f7~ 2.%e6# 
1.))))~(f1,e2)? ':f3! 1.))))b1? b2! 
1.))))f5? '~! 1.))))e4? d:e4! 1.5h6? /a6! 
1.1d2,:b3? /a2! 1.1:a5? d:c4! 
1.))))g6! tempo 
1...d:c4 2.1d2# 1...b2 2.%c2# 
1...':f3 2.%:f3# 

1. DWUCHODÓWKI [#2]  

  (7+11) #2 

Stefan PARZUCH 
(Serock) 

I I  na g ro da  1615  
 

Dobrze skonstruowana kompozycja na 
temat Mäkihovi z dodatkowym, świeżym 
w tym układzie, Nowotnym po 1.%g4?  
1...'f5 2.%e6#/2.%:d7# 
1...'e4 2.1b4#/2.1a4# 
1.%g4? ~ 2.%e6#/2.1b4# 
1...+:f4 2.1b4# 
1.../:f4 2.%e6#  1...3e4! 
1.%e8? ~ 2.)))):d6# 
1...'f5 2.%:d7# 
1...'d4 2.1c4#  1.../b4! 
1.%f7! ~ 2.)))):d6# 
1...'f5 2.%e6# 1...'e4 2.1b4# 
1.1b7? ':e5! 



586 Rozmaitości Szachowe * nr 41 * 23 V 2013 

  
ZJAZD PROBLEMISTÓW POLSKICH WARSZAWA 11 V 2013 

niespodzianką był złoty medal Kacpra Pioruna na mistrzostwach w Jesi. Piotr Murdzia 
musiał zadowolić się tym razem brązowym medalem. Na następnych zawodach w ręce 
Polaków ponownie trafiły dwa krążki z indywidualnych zawodów. Tym razem jednak 
nasi arcymistrzowie zamienili się miejscami.  

Trochę „gorzej” nasza drużyna wypadała na mistrzostwach Europy. W roku 2011 
w Łowiczu Polacy zdobyli brąz, w 2012 w Kijowie – srebro, natomiast w zakończonych 
28.04 br. zawodach w Wilnie po raz drugi zajęliśmy pierwsze miejsce. W latach 2011-
2012 medale dla Polski zdobyli Piotr Murdzia, Kacper Piorun, Ryszard Królikowski i 
Piotr Górski. W tym roku drużyna składała się z Piotra Murdzi, Kacpra Pioruna, Alek-
sandra Miśty i Piotra Górskiego. Przez te wszystkie lata indywidualny solwingowy 
mistrz Europy się nie zmieniał. Tytuł ten oczywiście dzierży Piotr Murdzia.  

Jak zostało wspomniane, w roku 2011 Polska podjęła się organizacji mistrzostw Eu-
ropy. Zawody przeprowadzono w Łowiczu przy wsparciu władz lokalnych. Impreza była 
bardzo udana. Startowało 75 zawodników z 20 krajów, wystawiono 16 drużyn. 

W 2011 roku delegat Polski – Piotr Górski – przedstawił na Kongresie Kompozycji w 
Jesi propozycję zorganizowania następnego kongresu we Wrocławiu. Niestety, kandyda-
tura przegrała w głosowaniu. Niemniej jednak wielu delegatów było bardzo przychyl-
nych Polsce i zapewniali o swoim ewentualnym poparciu w następnych latach. 

Na szczeblu krajowym w ciągu roku zazwyczaj rozgrywają się trzy silne turnieje 
rozwiązywania zadań. W roku 2011 ze względu na organizację mistrzostw Europy czem-
pionat Polski nie został przeprowadzony. O składzie drużyny na mistrzostwa Europy 
zadecydowały międzynarodowe mistrzostwa Słowacji. W następnych latach mistrzostwa 
odbywały się już normalnie: w 2012 roku – w Warszawie w siedzibie Polskiego Związku 
Szachowego, w 2013 – w Bydgoszczy. Pierwsze miejsce zajmował Kacper Piorun, dru-
gie – Piotr Murdzia, a trzecie w 2012 – Aleksander Miśta, a w 2013 – Piotr Górski.  

Drugą najważniejszą krajową imprezą jest organizowane co roku na jesieni Grand 
Prix Warszawy. Zawody zawsze stoją na bardzo wysokim poziomie. W 2012 roku dodat-
kowo zorganizowano turniej o Puchar Uralskiego Problemisty. Główne zawody zgroma-
dziły dużą liczbę uczestników – 27 zawodników z 7 krajów. Zwyciężył Piotr Murdzia, 
przed Kacprem Piorunem i Georgijem Jewsiejewem. 

Trzecią imprezą najważniejszą w Polsce, a rozgrywaną w wielu miejscach na świecie 
naraz było International Solving Contest. Formuła ISC przewiduje rozesłanie zadań do 
koordynatorów z różnych miast i przeprowadzenie turnieju w każdym miejscu w tym 
samym czasie. Dla polskiego środowiska solwingowego zawody te stanowią przede 
wszystkim szansę popularyzacji rozwiązywania zadań szachowych. Przykładowo w roku 
2013 startowało 19 Polaków, dla 14 z nich były to pierwsze oficjalne zawody.  

W miarę możliwości przed najważniejszymi zawodami środowisko solwingowe stara 
się przeprowadzić zgrupowanie. Tak też było 2012 roku, gdzie na początku sierpnia 
przez 5 dni polską drużynę przygotowywał Ryszard Królikowski. Takie wyjazdy szkole-
niowe są nieocenione w kontekście przyszłej walki o medale.  

PIOTR GÓRSKI 
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Przełom nastąpił dopiero w roku 2012. Podczas Warsaw Solving Grand Prix 2012 
w Sękocinie w dniach 24—25 listopada w czasie spotkania Jana Rusinka, Piotra 
Murdzi, Waldemara Tury i Stefana Parzucha stwierdzono, że konieczne i pilne stało się 
opracowanie nowego, dostosowanego do współczesnych wymogów regulaminu klasyfi-
kacyjnego kompozytorów szachowych.  

Regulamin klasyfikacyjny problemistów został przyjęty na zebraniu zarządu w dn. 
16 stycznia 2013 w Warszawie. Wówczas też wszczęto procedurę nadawania tytułów 
naszym kompozytorom szachowym.  

Komisja Kwalifikacyjna przedstawiła wnioski w tej sprawie w dn. 13 marca 2013, 
a zarząd w tym samym dniu nadał tytuły, które otrzymali:  

• arcymistrza krajowego kompozycji szachowej: Eugeniusz Iwanow, Leopold 
Szwedowski, Saturnin Limbach, Jan Andrzej Rusek, Marian Wróbel, Jan 
Rusinek i Waldemar Tura;  

• mistrza krajowego kompozycji szachowej: Marcin Banaszek, Krzysztof 
Drążkowski, Henryk Grudziński, Andrzej Jasik, Stefan Milewski, Stefan 
Parzuch, Wacław Grzankowski, Janusz Śledziewski;  

• kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej: Jarosław Brzozo-
wicz, Piotr Murdzia i Edward Pałłasz.  

W dniu dzisiejszym przyznano tytuł mistrza krajowego kompozycji szachowej Eligiu-
szowi Zimmerowi, a kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej Tadeuszo-
wi Lehmannowi. 

Zrealizowaliśmy wniosek w sprawie zorganizowania zjazdu naszych problemistów, 
którego celem jest wybór nowych władz Komisji i sformułowanie dalszych celów na-
szego działania.  

Komisja Kompozycji trafiła na internetową witrynę PZSzach. Uzyskaliśmy możli-
wości przekazywania na bieżąco informacji o kompozycji szachowej. 

W siedzibie PZSzach. odbyło się 16 stycznia 2013 pamiętne spotkanie z Profesorem 
Edwardem Pałłaszem, który przedstawiał w niezrównany sposób swoją książkę Dwu-
chodówki i studia pionkowe, czyli trwającą od młodości fascynację poezją szachów, 
racząc słuchaczy przy tej okazji barwnymi opowieściami o życiu artystycznym wielu 
środowisk na przestrzeni powojennych dziesięcioleci poczynając od czasów legendar-
nego Bim – Bomu po czasy współczesne. 

Ożywienie naszej działalności zawdzięczamy w znacznej mierze Piotrowi Murdzi, 
który jako dyrektor Biura PZSzach. jest łącznikiem naszych problemistów z Zarządem 
Związku i wyświadcza nam nieocenioną pomoc logistyczną. 

Jak więc z powyższego przeglądu stanu rodzimej kompozycji szachowej wynika, że 
mimo braku środków finansowych skutkujących niedociągnięciami organizacyjnymi i 
strat wynikających z upływu czasu, bo po r. 1996 na zawsze opuścili nas Władysław 
Rosolak, Ryszard Kapica, Kazimierz Strzała, Tadeusz Wroński, Waldemar Mażul, Zyg-
munt Jaksa, Henryk Żuk, Jerzy Rudziewicz, Henryk Rybarczyk i inni, polska problemi-
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styka odnosi znaczące międzynarodowe sukcesy, nie tylko sportowe, ale i odnoszące się 
do tematyki zadania szachowego. 

Przedwojenne zdobycze tematyczne - uwolnienie Przepiórki czy temat warszawski – 
zostały w naszych czasach wzbogacone o tematy Iwanowa, Żuka, Tury, polskiego Ru-
chlisa, bliźniaki typu polskiego, co odnotowane zostało w fundamentalnej Encyklopedia 
of Chess Problems Velimirovicia i Valtonena. 

Nasi twórcy otrzymali wysokie tytuły międzynarodowe: arcymistrza – Wald4emar 
Tura (2004) – drugi po Janie Rusinku, mistrza międzynarodowego – Marek Kwiatkow-
ski (2010), mistrza FIDE – Eugeniusz Iwanow (1998), Waldemar Mażul (2005). 

Uznanie spotyka ich także w kraju; trzej problemiści otrzymali niedawno godność 
Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego (Iwanow, Rusinek, Tura). 

W okresie sprawozdawczym wychodziły trzy pisma: wielce zasłużony dla rodzimej 
kompozycji szachowej Problemista (do 2003 r.) i jego następca - Kronika Polskich Pro-
blemistów (od r. 2005) pod redakcją Eugeniusza Iwanowa oraz Rozmaitości Szachowe 
pod red. W. Tury (od r.1996).  

Pierwsze dwa oprócz wiadomości bieżących przynoszą w każdym numerze polskie 
wyróżnienie, wskutek czego stanowią niezastąpione vademecum historii rodzimej kom-
pozycji szachowej. W okresie listopad 1996 – wrzesień 2012 zamieszczono na ich ła-
mach nasze wyróżnione kompozycje w ilości 1792, wśród których znalazło się 444 za-
dania nagrodzone, w tym 154 uhonorowane pierwszymi nagrodami!  

Trzecie publikuje wyniki przeprowadzanych w Polsce konkursów w licznych dzie-
dzinach sztuki problemowej, m.in. memoriały Mariana Wróbla, Henryka Żuka, Ryszar-
da Kapicy, Małgorzaty Grudzińskiej, jubileusze E. Iwanowa, L. Szwedowskiego, W. 
Tury, S. Parzucha, Warsaw Grand Prix, Serock, Ostrołęka i inne.  

Od roku 1988 po dzień dzisiejszy organizowany jest konkurs Wola Gułowska, 
W tym roku odbywa się jego 24. edycja. Konkurs stał się najpoważniejszą imprezą tego 
typu w Polsce i jedną z ważniejszych w świecie. O jego randze świadczy fakt, że do 
Albumów FIDE, światowej antologii najwspanialszych dokonań kompozycji szachowej, 
wybrano za okres 1988 – 2003 aż 45 kompozycji z konkursów w Woli Gułowskiej. Dla 
porównania dodajmy, że spośród zadań drukowanych w tym okresie w trzech innych 
fachowych periodykach polskich do tej antologii trafiło ł ącznie 27 utworów! 

Tym sposobem polscy kompozytorzy szachowi mogą aktywnie i efektywnie uczest-
niczyć w twórczej międzynarodowej konkurencji. 

Brak nam jest jednak pisma o zasięgu ogólnopolskim przeznaczonego dla ogółu 
szachistów z fachowo redagowanym działem kompozycji, w którym można będzie pu-
blikować oryginały. Warto ,powrócić w ten sposób do wypróbowanych przez całe dzie-
sięciolecia metod propagowania zadań szachowych i pozyskiwania nowych autorów! 

A przecież w statucie Polskiego Związku Szachowego jednoznacznie zapisano, że 
Związek jest obowiązany otaczać opieką również i kompozycję szachową.  

WALDEMAR  TURA 
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Sprawozdanie z działalno ści komisji rozwi ązywania zada ń  
szachowych za okres 01.01.2011-30.04.2013 

W skład komisji rozwiązywania zadań szachowych wchodziły następujące osoby: 
Piotr Górski – przewodniczący, Ryszard Królikowski i Piotr Murdzia.  

W działaniu środowiska solwingowego można wyróżnić kilka aspektów: rywalizacja 
na szczeblu krajowym, rywalizacja międzynarodowa i rozpowszechnianie kompozycji 
szachowej.  

Śmiało można powiedzieć, że począwszy od 2009 roku Polska stała się międzynaro-
dową potęgą w rozwiązywaniu zadań szachowych. Co roku z mistrzostw świata przywo-
żone jest drużynowe złoto. Tak też było w latach 2011-2012, gdzie na zawodach w Jesi 
(Włochy) i Kobe (Japonia) polska drużyna, w składzie Piotr Murdzia, Kacper Piorun i 
Aleksander Miśta stawała na najwyższym stopniu podium. W poprzednich latach przy-
zwyczailiśmy się do indywidualnych medali Piotra Murdzi (zazwyczaj złotych). Miłą 

Zebranie Zarz ądu Komisji Kompozycji Szachowej oraz podkomisji kwa lifi-
kacyjnej w dniu 13 marca 2013 r. w Warszawie, na kt órym nadano katego-
rie wielu polskim problemistom. Od lewej: Waldemar Tura, Jan Rusinek, 
Pioitr Murdzia, Stefan Parzuch. 
Od dnia 11 maja 2013 r. stanowi ą oni nowy Zarz ąd Komisji Kompozycji 
Szachowej. Przewodnicz ącym został Waldemar Tura 


