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Rozstrzygnięcie V „konkursu tematowego_"Problemisty"-"Pa.POSsz1952E2 
Sędzia konkursu:Bugeniusz iwanow,Częstochowa, 

Tema tem naszego kolejnego już piątego tematowego konkursu były problemy po- 
mocnicze typu polskiego zwane inaczej bliżniakami kameleonowymi.T,j. takimi 
bliżniakami gdzie diagram "b" powstaje po zmianie koloru wszystkich bierek. 
Prócz tego udział w grze muszą brać obowiązkowo piony,co odróżniało ten typ 
zadań od już istniejących obustronnych problemów, tzw.„dupleksów.Na konkurs 
wpłyneło aż 52 RADE ZE jest rekordem w naszych tematowych konkursach. 
Udział wzieli:1-4,J,A,Ffusek,"omorowice,5-6,F.Abdurahmanovicy4,"ernitz,Ju- 
gosławia, -10,J,Rudziewicz,Uzęstochowa 11-A.Radziejowski,Vzęstochowa ,12-4, 
ieprzyk,Czechowice-ziedzice,13-14,2,Hernitz,Jugosławia,15-21-P,A,Petkow, 
Bułgaria,22-27,P.Moutecidis,Urecja,28-43-R,Nabiałek,Częs tochowa ,44-R.Nabia- 
łek-J „Rudziewicz,Częstochowa ,45-46-A.Desmitnieks,ZSRR, 47-M,Popov-P,Petkow, 
Bułgaria ,48-52,M,Popov,Pułgaria. 
mamy więc 11 autorów z Polski,ułgarii,"recji,Jugosławii i ZSRR.Dla całko- 
witego wyczerpania informacji statystycznych możemy dodać,że na konkurs 
wpłyneło 38-Mp 2x,,12-Mp 3x,,1 Mp 4x.,1Mp 5x.Dość sporo be około 50%/25 
kompozycji okazało się nieporawnymi względnie nie na temat.Spowodu niepo- 
prawności wykluczyłem następujące zadania:1,5,6,7,9,10,12,13,21,23,22,37, 
38,41,42,44,52-posiadają uboczne rozwiązania ,zaś kompozycje nr.8,20,39,40, 
43,45,46,51 są nie tematowe.Problem nr.5i jest ORZZCA seryjną,a kon- 
kurs był rozpisany tylko na maty pomocnicze regularne,zaś pozostałe proble- 
my są kompozycjami obustronnymi czyli tzw,dupleksami,Mimó tych nieporawności 
konkurs uważam za bardzo udany,a jego poziom za wysoki.Nadesłane kompozycje 
wskazują nam jakie należy obrać drogi w pracy nad tego typu kompozycjami, 
W pracy swojej nad oceną powyższego konkursu kierowałem się przede wszystkim 
oceną technicznego wykonania tematu tj. wykorzystania maksymalnego bierek co 
jest niezmiernie ważne i czyni typ polski kompozycji tak trudny do realizacji 

jak i problemy typu "biały gra"„Problemy nawet o bardziej interesującej tre- 
ci uplasowałem niżej ze względu na brak całkowitego wykorzystania bierek 

w obu PE bliżniaka, 
In,,nr,2=J,A,Rusek, omorowice/ 299/ , 
adanie dużego formatu,trzy nieskomplikowanej strategii jednak w typowym 

dla matów pomocniczych mechanizmie autor uzyskał dwa maty wzorowe z 100% 
wykorzystania bierek.Należy podkreślid,że jest to jedyne w tym konkursie 
poprawne zadanie oparte na znanym pomyśle z posunięciem Wcj i jak w tym 
wypadku macie Gf6, 
IIn, ,nr,18-P,A,Petkow,Bułgaria/300/, 
ównież bardzo wartościowe osiągnięcie,realizujące temat jakby w zdwojeniu, 

Mamy 2 pary gier echowych o jednolitej konstrukcji."ednak identyczne usta- 
wienie czarno-białych bierek osłabia wrażenie ze względu na podobieństwo 
gier.I w tym problemie należy mówić o całkowitym udziale bierek w obu po- 
zycjach"/a,b/gdyż w problemych obustronnych ekonomię figur należy rozpatry- 
wać na płaszczyżnie gier czarno-białych prowadzących do dwu matów, 
IIIn.,nr.28-R.Naibiałek,Częstochowa/301/. 
edyna czterochodówka w konkursie.Dwa różne maty choć znane i proste jednak 

biorąc pod uwagę specyfikę tematu nie tak znowu łatwe do uzyskania.Gd6 nie 
jest potrzebmy do siatki matowej w bliżniaku "b",jednak z tego względu,że 
chroni on przed ubocznym rozwiązaniem jego obecność na szachownicy jest 
usprawiedliwiona,I tutaj wszystkie bierki zostały należycie wykorzystane, 
1 wz.,zaszcz,,nr,j -J.A, usek„Komorowice /$02/, 

ękna dwuchodówka z dwoma matami wzorowymi,”icia bierek na d4 i c2 są 
zarazem PE ICRANE i chwytem pozwalającym na pełne wykorzystanie mate- 
riału.,Wartościowa praca, 
2 wz,zasze,,nr,48-",N,Popov,Bułgaria/303", 
wa ładne rozwiązania z manewrami wież.*konomia bez zarzutu, 

3 wz.zaszcz,,nr.17-P.,A,Petkow,Bułgaria/ 
W do przeładowanej pozycji interesujące połączenie typów "kameleon- 
obustronny,” 

SZ w 

4 wz.zaszcz,,nr,16-P,A,Petkow,Bułgaria/305/, 

«szcze raz "kameleon-obustronny" jednak ustępuje obu poprzednim kompozy— 

cjom pod względem opracowania. 
wz,zaszczęnr,30-R,Nabiałek/306/. 

miły drobiazg,jednak bez matów wzorowych. 

1 pochwała ,nr,4-J,A.Rusek,Komorowice/307/ 
na trzychodów o dwu matach wzorowych,jednak w diagramie "a" pion a3 

zupełnie niepotrzebny, 

2 pochwała ,nr,14-Z,Hernitz,Jugosławia/ 308/. , 
Żadanie o do ogatej treści,cztery promocje pionów.Jednak konstrukcja 

jest niezadawalająca,w pozycji na" piony f4-h2,zaś w pozycji "b" pion 

b2 i We7 są zupełnie niepotrzebne, 

ochwała ,nr,4]7-l'1,Popov=P.Petkow Bułgaria/30 

ompozycja z grą wież.lnteresującym jest bliżniak "b",jednak pion bą w 

tej pozycji spełnia rolę statysty. 
ochwała ,nr,24-P,Moutecidis,Grecja/310/ 

Do bogaty problem łączący typ kameleonowy z typem obustronnym. 

Jednak wykorzystanie bierek budzi poważne zastrzeżenia, 

Częstochowa 3.V.1964r. Sędzia konkursu:mistrz kompozycji 
szachowej-Bugeniusz Iwanow. 

R iązanie zadań a 
299/a 1.KdĄ Wcć 2.Gd5 Wc3 3.e4 Gf6x. b/1.K£7 Kdą 2.Ke6 Gb7 3.W£7 GcBx, 

300/a.1.Sc2 Wgł 2.Sb4 Ważx, 1.8f7 Wb6 2.5g5 Wh6x, 

300/b.1.Sf5 Wb2 2.Sgł Wh2x,,1.Sc4 Wg7 2,SD6 Wa7x, 

301/a.1.b4 Kd5 2,b3 Koś 3,b2 Kb3 4,b1G de5x. 
»b.1.Kd7 b6 2.Kc6 b7 3.Kb6 b8H+ 4.Ka5 Hb5x. 

302/a.1.Kd5 Gd4 2.Kc4 e4x, b.1.Kei Gc2 2.672 S£f3x, 
303/a.1.Wd8 Wbi 2.Wdd7 Wc2x. b. 1.We4 Wg2 2.Wej Wf6x. 
304/a.1.Gb2 S$b7 2.Ga3 Sc5x. b1.Se8 e2 2.Sg7 Ge3x. 

a.1.Sf7 Gc5 2.Sg5 Gf8x. b. 1.Gb6 Sb5 2.Ga5 Sc3x, 
305/a. 1.Ka4 Wc5 2.Wb3 Wa5x., 1.Kh5 Wf4 2.Wg6 Wh4x, 

b. 1.Kh7 g6+ 2.Kh8 Wf8x. 1.Ka2 b3+ 2.Kai Wcix, 
306/a. 1..Sd4 2.b5 Sc6x. 1.b6 Sd4 2.b5 Sc6óx. b. 1.Sc7 Sb6 2.Sa8 baBlix. 

307/a. 1.Ge$ £5 2.Gh4 f4 3.Wh6 Gdix. b. 1.f1G Gg7 2.Gb5 Gb2 3.G3c4 Ga3x. 

308/a. 1.b16 hg 2.Gf5 g8Sx. b. 1.h1W gł 2.Wh4 Hgóx. 

309/a. 1.Wc4 dc4 2.Ka5 Waix. b. 1.Ke1l W£6 2.d2 Wbeóx. 

310/a. 1.d1W Hc8 2.Wg1 "h3x. 1.Hb7 diR 2.Ka6 Ha4x, 
v. 1.Hb5 c8S 2.Ka6 aBfix, 1.h8W Hd3 2.Wh2 fix, 
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302/J „Rusek 303/* ,Pepov 304/P,Petkow 

1 wz.ZzasZzcze 2 wz.zaszcz, 3 wz.ZaSZcz, 

  

  

    

  

Mp 2x. obustronne 

305/P„Petkow 306/R.Nabiałek 307/J „Rusek 
4 wz.zaszcz, 5 wZ,ZA8ZCz. 1 pochwała 

  

308/2,Hernitz . 309/M.Popov-P.Petkow 310/P.,Moutecidis 

2 pochwała 3 pochwała 4 pochwała 

    
Mp 2x, obustronne   
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Rozstrzygnięcie III rocznego konkursu *Problemisty" - problemy 
pomocnicze -_1 

SĘ1 8 KONAN I LWAda Ta Dao DALA DRAŻ WIĘC. 
trzymałem 70 matów pomocniczych oraz / patów pomocniczych do oceny, 

Między tymi kompozycjami były zadania klasyczne oraz nowoczesne/bliżnia- 
ki,obustronne,z wieloma rozwiązaniami/.Turniej powyższy stał na dobrym 
poziomie.Szkoda,że na wskutek niepoprawności musiałem wykluczyć nastę- 
pujące zadania :340,uboczne:1.c1W e8S 2.Wc5 d4 3.f2 dc5 4.f1W cb6 5,Wd1 
bc? 6.Wd8 cd8H 7,b6 Hb6 8.Gd7 Ha7 pat,nr.361,ub.1.Ha1+ Kaj 2.6b2+ Kb2 
3,81G Kb3 4,Wf1 Ko4 5,Ghi Kd4 6.Kh4 Ke5 7.Sf6 K£6 8.Kh3 Ke5 9.Kg2 Ke4 
10.Kz1+ Kd3 11.g2 Kc3 12.h5 Kb2 13.h4 Kc2 14.,h3 Kd] pat.,nr. 360,antycy- 
powaRe zadanie:T.Kardos,Bilten XI 1962r.,nr.193 B:Kg4-Cz:Kh8,p.h6-Pat 
pom.7x./nr.415-ub.1.Se5 Wb2 2.Sg6 Wg2 3.Śf4 Wg3x.,nr.375/ub.1.Wf7 Wa? 
2,Ge3 Wf7x.,nr.465,ub.1.Kh4 Se5 2.Kg5 Ke8 3.Kf6 g5+ 4.hg5 Sg4x.,nr.474- 
ub.1.Sd3 Hc6 2,Gg6 c3x,Kompozycje nr.375,465 i 474 otrzymałyby nagrody 
gdyby nie uboczne rozwiązania.2 pozostałych prac wybrałem następujące: 
In,,nr,414-G,Paros,W 11 
ajlepsze w konkursie zadanie w 2 pos. z zamianą gry.Problem odznacza się 
interesującą strategią."'amy tu dwa maty wzorowe przy samouwolnieniach 
w przygotowaniu i rozwiązaniu, 
IIn, RE,3 953 ernita.Jugosławia/312/, | 
roblem z bardzo dobrze wykonanymi manewrami gońcy i i grą zamienną, 
IA BE 228 -W O Lawł owak, PSA /S1A/. 
ównież zadanie z grą zamienną w posunięciowej miniaturze, 

rąmy tu dwa różne obrazy matowe, 
| vz.zaszcz,„nr.47]-A,Popov „Pużgaria/5l4/, 
iękna miniatura bliżniak z dobrymi pronoocani: piona, 

2 wz,zaszcz,,mr,522-R,Pieprzyk,Czechowice-Vziedzice/31 
emat węgierski polegający na braku dowolnego posunięcia tempowego, 

które umożliwiłoby mata 
3 wz,zaszcz, „nr, ;v2-W, fura „wublin/316/. 
Dobry problem o grze zamiennej i pięknych matach wzorowych, 

wz.,zaszcz,.,nr,561-J,Rusek,Komorowice/317/ 
ównież zadanie na temat zamiany,autor przedstawia tu przestawione 

powosie w W i H w grze przygotowanej i rozwiązaniu, 
ochwały bez kolejności: 

e 5-0 -Baask koaorówi w sur Ti, Bokosi £rYy,nr.583-2Z,Milenkovic, 
Jugosławia ,nr.412-W,Ciawłowski,ZSRR,nr.424-J„Rusek,Komorowice, 
nr.448-W,Lider,ZSRR,nr.591-G.Bakcsi,Węgry. 

  

buydapeszt 28.IV.1964r, 

Tivadar Kardos 
sędzia konkursu 

Naszemu przyjacielowi T.Kardosovi dziękujemy za sporządzoną 
analizę i rozstrzygnięcie konkursu. 

Rozwiązania: 
311/Gc1 2.,Sc4 Ge2x., 1.Kc4 Ggi 2.3b3 Gd3x, 
312/6g3+ 2.Ke7 Gh4x. 1.Sd7 f8G 2.,Se5 Gde7x, 
313/Wb2 2.d2 Gdę 3,d1W Ge5 4,Wd7 WbBx. 1.Kd8 Wg2 2,d2 G£f8 3,d1W Wg8 
4,Wd7 Gd6x. 344/a.1.b1W Sd3 2.Wb3 Wa8x, b. 1,c1G Whą 2.Gb2 Waśx, 
c/1.018 Wb8 2.,Sa2 WD3x, 315/1.Sg3 Gf4 2,Hg6 Ge5x, 
316/Kc4 2.,dc2 Sbjx, 1,Wci Sa3 2,We1 Sc4x, 
317/e8W 2.Sc3 c8Hx 1.Sf4 e8W 2.Sg6 e8ix,
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„ROD 0.3.k.E.X2...0.8.1.8.4.1.4.1.1 

156/W.Lider 751/J „Konikowski ą 
Bydgoszcz 
pośw,8,Limbachowi 

8/P,Moutecidis 
recja 

pośw,k, Iwanow 
    
  

  

  S2x, a/qiagr.b/bez WbB, 
Hc8,cz.*h1,p.g2 

761/8,Limbach 
Częstochowa 

159/P.Patkow 760/ J „Rusek 

Bułgaria Komorowice 

  

      
  

  

762/J „Rusek 763/R.Was tl 164/T,„Kardos 
Komorowice 
pam.L„Loewentona Autria Węgry 
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Rozwiązanie zadań, n 

Problem nr. 259 posiada R POSYSe" problemie nr.261 biały król 

Zs nh stoi pod szachem.659/1 
uda 3.6c7x. 660/1.6d7 
"g6+ 4,Kh7 Wg7+ 3-k81 
nej.662/a.1,fa7+* Wc5l 

„Kb7 Gh7 2 3,8f6x.,f5 2.Ug5 Kf8 3.Gh6x,Ga7 2.Gd6 
Kd5 2.g4 Ńe4 3,"c6x. 661/1.g71 Wg2 2.Wb7 Wg5* 3.Kh6 

We7+ 6.Kf8 i wygr.Jenak p 1..Wg4 nie widać wygra-- 

1.4g7+ We5 2.G6d6,Wf6 2.Gd5 D.1.t27+f We5! 1,a7+ 

Wc5 2,G6d6,Wb6 2.6d6.663/d2 2.lid1,f4 2.413 1,fHd1? d2ł 1.Hf3" f4ś 1.hhą dź 
f4 2.6d2,2.Gd4 664/1.Hd7 gr.2.hd6*,Kf4* 2.ig7,Kf6 2.,He7+ 665/1.uh7 666/1.Sg7 
c6 2.Wog5+ cd5 3,We7 Kc5 4.lic]+ Gc6 5.We4 de4x.,..e6 2.Wed5 ed5 3.Wc7 Ke5 

4,He7+ 26 5.Wc4 dc4x, 667/1.9d4 Se7 2.7? Wf4x 1.Sg5! Wd6 2.f5 Sf6x Temat 

Berlingozo.668/f4x. 1.516 Se5 gr.2..f4x,2.Sg] S£7x. 669/a.1,He8 Sg> 2.Kb6 
3-6 b5,b6 b7,b8H,Hd8 7.Hh2,fHdi 8.iigi+ Kd2 9.Ka2 Kh5 10.ł1c1+ Kc1 11.Ka1 Ha5x, 

611/1,04 Gg1 2.672 Wa7 3.Wa7x. 672/2 rozwiązania 1.Kd5 bą 2.Kpd6 Kd3 3.e6 
Wc5x, 1 .Kd4 b3 2.Kpd5 

4,c5 Kpe8 5.e5 Kpe4x. 
Kpd4 2,lHe4 Kf4+ 3 ,Hf3 
Sh3 7.Sg5 Sf4x. 

P_R.0.3.1-5.4.1.3.0.1 

329/B.Iwanow 
Komsomolec 

IIIm, 

KA2 3.e5 Wc4x. 673/1.Gd4 Kpe5 2.Kpe3 Kpe8 3.Kpc3 Kpeć 
674/1.85 h4 2.gh h6 3.h3 h7 4.h2 hiKpx. 675/1.Hd5 
Kph4 4.1f4+ Kpf4x. 676/5£6x 1.gh 2-6 h3,h2,h15,Sf2, 

GZ 2 S_ 1_0,C_H_0.W_Y/13/» 

330/E.Iwanow 331/8.Limbach 
Zaporożja 1963r. Schach Echo 1962r. 

IIIm, pochwała 
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3x. 

332/J.Sledziewski 
Schach Echo 1963r. 

IIn, 

  

Prezentując problemy kompozytorów Częstochowy rozpo- 

  

  
| wa4 2.,5e3*+ fej 3.de3x,Wh4 2.,Scj+ bcj 3.dc3x 

)|wc3 3:dcżx,Wh3 2.Seż+ We3 3,de3x.,WdTi 2.231 WA5 3.03: 

czynamy dwoma trzychodówkami,które zdobyły IlIm. w 

Y/|konkursie radzieckiego pisma.W konkursie tym nasz 
%|problemista zdobył r wnież lm.,zadania te publikowa- 

liBmy już wcześniej. 329/Problem ten był zamieszczony 

w "Magyar Sakkelet" 1958r. 1.Sd5 gr.2,5c3*,2,Se3*, 
Wa3 2.5c3+ 

Nr,330/pochodzi z konkursu The Jerusalem Post 1960r. 
|1.643 gr.2.Wgi Kn2 3.,Wnix,Kh2 2.Whn4* Kgi 5,Whix,e2 
2.Sf2+ Kh2 3,Wg2x., Pierwszy samomat typu "fata mor 
gana"” z dwoma grami dodanymi,Gd4 2.Sb6,"d6 2.Wb4 
1.Gv8 Gd8 2.,5c7,Gc7 2.Gb6,Gd4 2.Gb6,Gd6 2.Wb4.Usta- 

nie wreszcie zadanie realizuje temat uwolnienia.Nr.   
  

  

ad gr.2.'ie3+,S — 2,6e2+,Sd4 i S£f4 2.Hb5+*, 
+, 

RO©BLEMISTA. 

Ww.Potempski 

Wędrowiec 1902r, 

+ M M M 
  

    
OB_LNE 
ga 1.615 
m > M, AA, loga Ś > G z 5 

AM % a e3 2.616 Kf4 3,Hf2x, 

Ź a A Kc3 m m Kją 3kask. 
ÓW PU M Kc4 2.Hc6* Kb3 3,iic2x>o 

p % %947 £6 2.lle4+ Kc3 sę, 
A „że cj 3."b4x, am 2 

_——————     
  

3x. 

Organ Częstochowskiego Xoła Problemis tów, 

Wszelką korespondencje kierować na adres: 

żugeniusz Iwanow,Vzęstochowa ,ładrzeczna 2/27, 

SIERPIEN 

1964  :37 
rok I
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„Rozstrzygnięcie III roczpego„Konkurau."Problegisty"„=S34a-196ŻKa 

Sędzia_konkursu:Ilja_ Mikan,Praha,C.S.R, 

Z otrzymanych 30 kmpozycji do oceny, dwie okazały się niepoprawnymi 
nr.363 ub.1,lie4+ i 589/ub.1.,Hd1 a2 2.ig1+ Sf2 3.05 Wg4 4, ii. Pte 
stałych problemów wybrałem 5 kompozycji które uszeregowałem następująco: 

In.,nr.334-J,Rusek,Komorowice/318/, 
omysłowo zamaskowana bateria z ciekawą 2: jw wstęp i konstrukcja. 

1 wz.,zaszcz.,nr,515- A,Trzęsowski,Warszawa/319/, 
Dwukrotne wiązanie białego skoczka ,konstrukcja słaba, 
2 wz.zaszcz,,nr -E,lwanow-Pal Siklosi,Częstochowa-Duna jvaros/320/. 
3_wz.zaszcz,,nr,406-P.hA.Petkow,Pułgaria/321/, = 
4 wz.zaszcz.,,nr,514-J,h.Rusek,Komorowice/322/. 

318/J.Rusek 319/A,lrzęsowski 320/E.1wanow-P.Siklosi 
In. 1 wz.,zaszcz, 2 wz.zaszcz, 
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S 4x, 

321/P.A.Petkow 322/J.A.Rusek 
3 wz,ZasZcz, 4 wz.,zaszcz, 
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Rozwiązanie: 
318/1.Ka8 cb4 2.Hb3 c5 3.Wd3 c4 4,e8S+ WeBx,,..cd4 2.Hc6+ Wd6 3.Gd6 de3%3 
4.Gb8+ Gc6x., 319/1.Wg7 gr.2.Kf6* Kf3 3.,Hf4+ Hf4x,,.d6 2,Kf5+, -.de6,We6 
2.Wf3+,,320/1.h8G6? e6 2.G16 e5 3.Gfe5,..e5l 2.Gf6 ed 3.Gd,2..et 3,ute) 
2..e4! 1,Ge3? e5 2.h8l ef 3.Hb8,2..e4 3.d4,..e6! 1.h8HI e6 2.H£6 e5 3. 
He5,..e5 2.Ge3 ef 3.,Hb8,..e4 3.d4. 321/1.Se3 Kh6 2.Kn4 e4 3.Kg3 g5x., 
..e4 2.Wh5+ gh5 3.Gf5 hąx.. 322/1.Seg2 Wal 2.fidi+ Wdi 3,Se1 Weix. ,Wa3 
2,He3+,We3 2,He4 We4,Wb2 2.ie2+ We2, 
Sędziemu konkursu I,Mikanowi dziękujemy za sporządzony 

werdykt, 

- 3 — 

„Żaporożja! -z-198$5:-z-uiniatury Pomocnicze: 

Przedrukowywujemy kilka wyróżnionych kompozycji z tego konkursu wraz 

z uwagami sędziego. 
In.-=M.N.Popov,Bułgaria/$25/. 
Dobra miniatura na znany temat z blokowaniem pól.Powiązanie tego rodza ju 

pięciu matów w bliżniaku widzimy poraz pierwszy, 

IIn,-P,S,Bondarenko,ZSRR/324/, = 

ristolskie torowanie drogi z dobrą grą.Srak mata wzorowego Zmniejsza 

wrażenie jakie wywiera ta praca, 
IIIn,-S,Tołstoj,ZSRR/325/. . 

Dobre zadanie z matem na g7.Gra i mat znane,jednak manewr gońca h4-g5-h6 

jest oryginalny 
1 wz.zaszcz,-S,Tołstoj,2SRR/326/, , 

Hat skoczkiem przy, okowaniu pól królewskich, 

2 wz,zaszcz.-T,A,*Feodoru,Rumunia/327/, 
Duplaks © różnych obrazach matowych 

> wz. zaazcz,-h.M.Popov,Buzgaria/Ż2 ś 

nowu dupleks z okowaniami pól, 

4 pochwała-$,Tołstoj ,Z5RR 2 pochwała-W,1,Pipa,ZSRR, 

2 pocnważa-M,Znajdienko,45RR 4 pochwa łach ;Dikusarow,ZŚRR, 

Sędzia konkursu:Eugeniusz Iwanow,Częstochowa, 

323/M.N.Popov 324/RF.S.Bondarenko 32573. Tołatoj 
n. n. IIn, 

        Mp 2x. a/diagr. 
v/Ka3,c/Ka4,d/Ke5,e/Ka6 

326/8.Tołstoj 327/T.Teodoru 328/M.N.Popov 

1 wZz.Ze 2 WZeZe 3 WZ.Że 

  

  
  

  
        

np 7x, Mp 2x. obustronny lip 2x, obustronny



SĄ s 

a:;T. hgi 2.Wb2 Ha4x, b/1.Hb2 Hiei 2.Wb3 Ha5x, c/1.iib3 Hfi 2.Wbą 
Ha6x, d/1.Hb4 Hgi 2.Wwb5 Ha7x, e/1.Hb5 Hg2 2,Wb6 'a8x, 
324/1.Kv8 Wa1 2.'la2+ Kc3 3,Ka7 KbĄ 4,Ka6 Wa2x, 325/1,Kf8 Gh4 2,Kh2 "g5 
3,Kh3 Gh6 4,Kh4 Kf3 5.Kh5 Kf4 6.Kg6 Ke5 7.Kh7 K£f6 8.Kh8 Kf7 9.Sh7 vg7x. 
326/1.Kc3 Kg7 2,6c2 K£7 3.We8 Se7 4.Hd2 Ke6 5.Kd3 Kd5 6,03 Sg6 7.We3 Sf4x, 
327/1.0-0+ Gf3 2.Wf2 Whix 1.g5 Wf1+ 2.Kg6 gBiix, 
328/1.Ha1i He4 2.,Hg7 Hh4x, b/1,Hb8 Ha3 2.lHc7 Hf8x. 

Nows„książki _(Śla. 
Biuletyn $1,0,Z,Sz, - wydanie nadzwyczajne, 

okazji jubileuszu 4 ecia istnienia „ŻZ,Sz. została wydana broszura 
zawierająca materiały dotyczące historii szachów na Sląsku od 1924r. do 
1964r. Znajduje się w tej broszurze i trochę materiałów dotyczących proble- 
mis tów Sląska „W bardzo dużym skrócie została omówiona historia problemisty- 
ki od chwili założenia Sekcji problemowej przy S1.0,2,Sz., w 1937r. aż do 
chwili obecnej.W tym krótkim bo 1 1/2 stronicowym omówieniu popełniono 
cały szereg przykrych błędów,które wypaczają sens całego omówienia noszące- 
go charakter historycznego szkicu.Wymienię kilka z nichiw rozegranym meczu 
młdzieżowym Warszawa-Sląsk zdecydowane zwycięstwo w obu grupach odnieśli 
problemiści Warszawy w omówieniu natomiast przypisuje się niesłusznie w 
grupie samomatów zwycięstwo Slązakom.0 meczu problemowym Częs tochowa-Dnie- 
pietrowsk pisze Się jako o meczu Sląsk-Dniepropietrowsk.Jaki był cel ' 
odbierania laurów zwycięstwa jednym,a przypisywanie sukcesów drugim? 

Nie widzę w tym powodów,problemiści Częstochowy są jednoczesnie kompozyto- 
rami Sląska.„Jednak ich zasługa w organizacji meczu i zwycięstwa nad radzie- 

ckimi problemistami jest bezsprzeczna i poco przypisywać ją aż do całej 

Sekcji problemowej S$1.0.2,Sz.,która jest mało ruchliwa i skrempowana przez 
sam zarząd szachowy nie pozwalający na wypłynięcie problemistom na szersze 

wody.W spisie zawodników Sląska posiadających kategorie szachowe widzimy 

nawet zawodników,którzy poraz pierwszy wypełnili normę na I kat., nie ma 

natomiast problemistów.A mamy na naszym terenie przecież trzech mistrzów 

krajowych.Sekcji problemowej S.0.2,Sz. przypisuje się wydawanie biuletynu 

problemowego "Problemista" ,gdy on jest tylko i wyłącznie organem Częs to- 
chowskiego Koła Problemistów wydawanym przez kompozytorów Częstochowy, 
Bardzo rażącym szczegółem jest właśnie nie wspominanie o jednym z najakty- 

wniejszych kół problemowych w Polsce o Częstochowskim Xole Problemowym, 

a przypisywanie wszystkich osiągnięć tego Kola S1.0.2,Sz,Dobrze chociaż , 
że redaktorzy tego Fiuletynu zamieścili trafny wybór problemów ,wśród 

których many wśród 18 kompoRycJ i - 7 prac problemistów z Częstochowy: 

8,Iwanow/2/,S.Limbach/2/,J,Rudziewicz! 1/ ,t.Nabiałek/1/.1 J,Sledziewski /1/. 
Redaktorzy Biuletynu S1.,9.2.,Sz. - wydanie nadzwyczajne A,Płonka i «Bąk 

opracowując materiały dotyczące problemistów nie popisali się dając zu- 

pełnie fałszywy obraz sytuacji problemowej na Sląsku. 

Rozwiązania: 

$ugeniusz Iwanow 

Z naszych konkursów 1963, 
grupie problemów maksymalnych dwie konDczzej s okazały się niepoprawnymi: 

nr.255 J„Rusek 1 wz.zaszcz., uboczne a.1.Gg6 fc8 2.Wwdi+ Każ 3.Wgi Hn3x. 
b1i.Gg6 He8 2.Wfi+ Ką2 3.,Wg1 Hh2x. 258/A.Desmitnieks 1-2 pochwała ub.1,c8H 
Hbi 2. - Hh7 3,Hc4+ Sc4 4.Kc1 Hbix.,Prócz tego okazało się,że problem nr. 
524 jest poprawny, jednak sędzia konkursu J,Śledziewski uznał iż mimo tego 

kompozycja ta nie zasługuje na wyróżnienie.Obecna kolejność w tym konkur- 

sie jest następująca :In.J.Rusek, 1 wz.zaszcz.P.Petkow,1 pochwała F,S, 
Bondarenko, 

a
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PROBLEMY ORYGINALNE. 

176/58 .Svetec 

Jugosławia 
774/N.Kaszczejew 1715/J.Mortensen 

ZSRR Dania 

  

  

779/M.'esic 

CSR Dania Jugosławia 

      780/8 „SYetec 

Jugosławia ZSRR ZSRR 

      
 



Z. Gy 

183/E.lwanow 784/E.lwanow 785/1.Mikan 

Uzęs tochowa Częstochowa CSR 

  
  

     
    

= S2x 

a/diagr. „b/83-43 a/diagr. 0707-27 c/e7-g7 
2/e3-c5 f7-n7 d/g1-h7,h7-87 

e/hn 7 
186/W,Tura 187/ J „Rusek 

Komorowice 

      
83x. 

789/Ww.Alajkoff 730/A.S,Włuszczak 

Bułgaria ZSRR 

A_M_ASM 

  

788/P.Moutecidis 

  

7391/2,Milovanovic 

Jugosławia 

  

  
  

p 2x, 3 oSA RIA 

A MAM m 
asusa m, 

zwy a 

m M M M 

   

  

     

  

  m mi_52 
a m m    
Mp 2x, a/diagr. — 

-T- 

192/M.Popov-P,Petkow 793/J „Rusek 794/8.,Saletic 

Bułgaria ,pośw.J.Ruskowi  Komorowice Jugosławia 

pośw,P.,Petkow 

      m MA MOŻ) | ZA a_B. 
A A M M 

mari m wj | ma maz a 

        

  

  
m MaM MA) M M ae 
M A MA 32 ka za ZA AA EB 

m Ku M MN) IA MOI Fw Ż 
Mp 2x, Mp?x., a/diagr.,b/Kh3-h4 Mp 2x, aloza 

0/Kh5,d/Kh6,e/Kg7 b/b2-c2 

795/M Ki inkow '196/B„Atanackovic 197/R.Candela-Sanz 
Jugosławia Hiszpania 

    

wd A A 
| | et A 

           Ą 4 
Kpl?x. soryjne 
     c/We? neutralna 

800/R.Wastl 

Austria 

198/E. lwanow 144/P „Vo tkow 

Częstochowa bułgaria 

jam.D.Przepiórki 
  

KI aa |: 
M M M ME 
ARM M NA 
JA a AA Ka 

M ma 
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mi Al M | 

4 M M M ml 72 
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P RoBLEMi STA. 

Fr. Otto 

"Słowo Polskie" 1925r. 

  

1.Kd8 Gg7 2.Wb5+ Ke6 

3.Sf4+ gf4 4,Hie8+ Kd6 

5,Ge5+ fe5 6.Wdą+ ed4 

7.1e7+ Kc6 8,He6+ Sd6 

9,Se5+ Ge5 10,Hf6! Uf6x. 
     

  

       
  

   

  

j ŻA Treka 
Ż Ź 322 
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s 10x, 

Urpan Uzęstochowskiego Koła Problemistów, 

wszelką korespondencje kierować na adres: 

sugeniusz Iwanow,Częstochowa ,wadrzeczna 2/27, 

ZESIEN WR 

NR 

rok IV
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Kozstrzygnięcie III rocznego konkursu "Problemisty" - 2x. - 1963r, -3= 

Sędzia konkursu:ueopold Szwedowski,Ostrołęka, Ł5/y dym tz : Ż M 
Konkurs wpłyneło 357 zadan, z czego znaczna część nie przedstawiała . W NIEB 334/ A.*rzęsowski 335/ W.iura 

  

     kszej wartości,Ńonkurs zgromadził jednak szereg wartościowych prac, :n 
  

  które uszeregowałem Go ar 
in, - W.iura,vublin 
iemat ręciproc nie łat tematem oryginalnym,ale wykonanie jego w formie 
uwolnieli z użyciem baterii i złudy jest godnym uwagi osiągnięciem.Wartość 
pracy podnosi dobra konstrukcja pełna prostoty i lekkości, 
IIn. = nr.371 - A,frzęsowski, Warszawa /334/, 
ńuchlis w trzech wariantach, szkoda,że nie w formie złudy i rozwiązania, 
bowiem przygotowanie jest nieco sztuczne. Wartość pracy określe dobry 
wstęp oraz plastyczna gra czarnych i białych figur, a) 
Ilin,, nr,3»/2 - W.Tura,lublin /335/. 
=ogata praca o wartościowych złudach.*łudę 1.G6g3? motywuje logicznie 
1.ic6? z obaleniem Sd4! W sumie 8 matów zamiennych, 
IVr., nr,475 — W.Lider, ZSRR /336/., 

  

          

      
  

  

zmysł wielokroć opracowywany szczególnie przez Jombrowskisa /In. "Suomen 
Snakkilehti" 1961 oraz nagr.sSpecj, "To Mat' 1962, To zadanie odznacza 
się lepszą niż tamte konstrukcją, 2:6/Ww.uider 2/3 „Konikowski 4 - 
1 wz.zaszcz., nr.651 — J.Ńonikowski,łydgoszcz /337/, IVn. żć OZBGREEE a A s „Petkow 
* matów w formie "ZŻagorujki" „Problem jednak mało interesuj JACY, Ciekawym ż SZCZ. 
szczegółem jest bliżniak z b.H na d5 i d2-cz, Rozwiązanie 1.b4! daje JUŻ ? 
Nowotnegoa. 
2 wz.,zaszcz,, nr,401 - P,.A.Petkow,Bułparia /338/, 
sządki e połączenie tematu onreal z zamianą matów. Interesująca praca, 
3 wz,zaszcz., nr.567 - E.Ruchłis - ZSRR /339/, 
żardzo trudny do wykonania pomysł potrójnego "unikania duaii,Ubrony czar- 
nych jednolite.Brak mata po Kxf3 narzuca wstęp, 
4 wz,zaszcz.,, nr,489 - P.A.Petkow, Mułgaria /240/, 

zkonomicznie wykonany pomysł ,dobre złudy 1.5g5? i 1.Wg7? 
Szkoda,że temat nie został przedstawiony w klasycznej postaci, 
1 pochwała, nE,534 — u.N,Popov, Bułgaria /. , 
zkonomiczne,ale małointeresujące zadanie, Ź ŻŹ ż ć A Ż ÓW 
2 pochwała, nr,452 - P.A, Petkow , Bułgaria, ZENĘCŚ. Znak „AROEE ŻE Ż 5 Ż Ż % 
+*emat 'onreal z ładnym matem po ...Kd6, 
3 pochwała, nr,566 - P.A.Petkow,Fułgaria, 
nuchlis w 5 wariantach,ale w znanym ujęciu, 
4 pochwała, nr.506 - P.h.rPetkow , bułgaria, 
zrobilem w typie włoskim,ekonomiczny,ale bez wyrazu, 

  

               

        

  

  

2x, 

Ostrołęka 28.V.1964r, L.Szwedowski 
Sędzia konkursu. 

Sędziemu konkursu dziękujemy za bardzo staranną ocenę koapozycji 339/ E,żttuchlis 340/P.A.ketkow 

i sporządzony werdykt. 3 wz.zaszcz, 4 wz.zaszcz, 
  

Rozwiązania: 
33371.8c2? gr.2,Seix,tie2,he5 2,wa6x,2.Wg3x,c3! 1.Sb1 gr.2.iic3x,he2 ,we5 
ERC D, 334/e1S 2.wd3x,Sg3 2.Wdix.,Ge7 2.3d7x. 1.Eh6 gr. 2. ue6x, 

W7T£5 2,Sd7x.,N1f5 2.Wd3x, ,Hf5 2,Wd1x,W7- 2,1f6x,Uh6 2.Wc5x,hr5 2.Wd5x. 
3e3,Wf[A, „łe6+ 2, ód6, Gd6, de6x. 1.ue3? er.2. dóx. „Śd4.5e3.>56+ 2.Sd6,Gd3 
. „Sb4! * „Hb6! Br.2, igóx., Śdą ,Se3, Se6*+,Wf4 2. kd4, Sc3j,lieG ,Sd6x, ERZEG 
1.4e6? Sd3! 1,Ge5? Sd3! '336/1 „Wa57 de 2.Śc3jx, sf- 2, Hdax ,Se3! 

42? Sf- 2,5e3x,Sb- 2.5c3x,d3! 1.437? gr.2,ilc4x,Se3 2. Se3x.,Saj 2.5c3x, 
d/! 1.Gg5! S Sb- 2.Wd4x,d3 2,%e3x,c5 2.,Sb6x,e5 2. Gf7x,e3 2.3g2y j 

/a.1..Wa3 2.Ha6x 1,łid3 "waż ,WDĄ„WO4, G-,Gbą4 2.fd4 „Wc3 „Afż „wo3 „Wdźz, ł 
».1.b4 Wbź 2, Wc3x.,Gb4 2.lid4x, 338/Gc6+ 2.Hc6x, wcz 2, Ge4x 1.Ke8!gr. 2.Wwa6x. mę 
je£ ,WC2,he6 2,Hb3x ,„Wc5x. ,tf7x 339/1.lHd8 gr.2.h4x Wdd2 2.ug5x,/2.Hc7,Sd3 A” 
157/ Wfd2 2.3d5x/ 2.07, ug5,5d3?/Wdf3 2.'c7x/2.lig5,Sd3,Sd5?/i 

   

   

  

48 
148 
8 

2 
              

ńc7,lig5, 3457 /Ke4 „g3 2.5d5,'g5x 340/1.$g5? gr.2,'ih7x,Wc7 2, 
„.Jg2x,Ha7! 1.Wg7? gr. 2.Wegóx, We8,wd2 2.,Uf1x,2,Us2x, Ha8! 1.57 

Nc6ó,Wa6 2.6f1,2.Jg2Xe 

=
p
 
r
c
 

w? 
u 

4! gr.2.Sg6x. 2x. 2x. 

 



= 5 = 

sem siatek matowych. 1.Sd2 Ke3 2,5c4* Kd4 3,iig4 Wg4x.,..Vd2 Z,Uf2+ Ge3 3 ,Gg4 
*f2x,..cd2 2.Wgd5* Ke3 3,iig5t Wfąx.Ostatni wreszcie nasz problem to zadanie 
maksymalne rex solus, a.1..Hd5x, 1.Kf3 Hd5 2,Kf3 3,Kh3 Hf3x,,b/1.Kf3 2.Kf2 
3.Kf1,c/1.Kf3 2,Ke2 3,Kd1,d/1.Kf13 2.Kg4 3,Kh5, 
Kompozycje te najbardziej charakteryzują sylwetkę twórczą naszego Jubilata, 
Życzymu mu więc przyszłego jeszcze efektowniejszego Jubileuszu- 50 lecia 
więcej zwycięstw w konkursach problemowych, 

      

   

      

  

341/8,Limbach 342/8.Limbach 343/8.Limbach 
„ Sportowiec 1955 L,lItalia Scachistica Revista Romana de Sah 

IVn. 1937 - In. in, 

Ź 

     
   

3x. S2x, 

               
344/8.uimbach 345/8.Limbach 346/8.Limbach 
FIDZ 1958r, ARETY 1962 Szachista 1939 konk.tem, 

IIn: n. I/IIn, ex.ea, 
  Pd 

   

  

               A , 7 % 
Ź 

A 
  

58x, s3x. , 
a/diagr.,b/Sg4-e2,c/Sg4-a2 
d/Sg4-£1. 

VIII-IK_konkurs_tema towy "Problemisty", 

< okazji Jubileuszu pracy twórczej S.Limbacha fedakcja "Problemisty" 
rozpisuje dwa konkursy o charakterze tema towym, , 
VII- wielochodówki w dowolnej ilości posunięć-meredith/do 12 bierek/ 
IX-samomaty wielochodowe o nieograniczonej ilości pos, na temat zaniany 
roli figur patrz problemy nr.343,344, , 
wagrody książkowe.Sędzia konkursu-S,Limbach,Vzęstochowa, 
Problemy nadsyłać do 28.III.1965r. na adres-E,lwanow,Częstochowa, 
Sadrzeczna 2 /27. 

Sylwetki kompozytorów :1i/, 
ZOZDOZZOOZ ZZ ZZOZ ZE ZR Z KZ 

40 lat pracy twórczej Saturnina wimbacha. 

Jbchodzący w bieżącym roku Jubileusz 40 lecia pracy twórczej S.uimbach 
ur. w 1907r. we Lwowie,Pierwszą swoją kompozycje drukuje dość wcześnie bo 
w 1924r.W kręgu "ego zainteresowań są problemy wszelkiego rodzaju prócz 
kompozycji bajkowych.'*'imo tej wszechstronności na pierwszy plan wybija się 
grupa problemów w której się Jubilat specjalizuje-grupa samomatów, szcze- 
gólnie wielochodowych,W okresie 40 lat swojej pracy S.uimbach skomponował 
około 2500 problemów z czego większość stanowią samoma ty, ronad 200 kompo- 

zycji otrzymało wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych, z czego 
60-1 nagród, 27 dalszych nagród oraz 120 wyróżnien,Szczególnie cennymi zwy- 
cięstwami Jubilata są:ln, w Memoriale Paulego 1938/39,1n. w konkursie Sza- 
chów 196?r,.ln. "eenschach 1962 oraz srebrne medale w 1 konkursie PIDE i 
konkursie bdelgradzkich problemistów zorganizowanym ala uczczenia Olimpia- 
dv sportowej w 1961r. 
Równolegle do pracy kompozytorskiej Jubilat prowadził bardzo ożywioną dizia- 

żłalność redaktorskom, W okresie przedwojennym redaguje "Szachy", "Polskie- 
go Zadaniowca " grąz działy szachowe w Jzienniku Ludowym,Słowie Polskim, 
Gazecie Porannej,działy problemowe w Przeglądzie Szachowym i Szachiście, 
Na szczególne podkreślenie zasługuje wydawanie w czasie okupacji nielegal- 
nego pisma "Zadaniowiec",które pozwoliło w tym okresie kompozytorom szcze- 
gólnie polskim publikować swoje zadania.Po wyzwoleniu wydaje początkowo 
uSzachy” następnie redaguje działy szachowe w "Głosie Narcdu,Lrybunie śtobo= 

zniczej,Wazecie Utzęstochowskiej oraz działy problemowe w Biuletynie Si. 
J,Z,Sz.Wajwiększym wydarzeniem było wydawanie w 1955/57 specjalnego pisma 
poświęconego kompozycjom szachowym "Zadaniowca", Obecnie wydaje specjalisty- 
czne pismo poświęcone tylko samomatom- "Samomat",Nasz Jubilat przyczynił 
się tym wszystkim do znacznego spopularyzowania w Polsce samoma tów, 
Lzięki temu *olska jest potęgą Światową jeżeli chodzi o samomaty." wielu 
konkursach zagranicznych zwyciężcami są folacy.*eżeli chodzi o stronę twór- 
czą to nasz Jubilat ma tu niemałe osiągnięcia,Szczególnie przyczynił się 
do rozprecowania tematu zamiany roli figur,tematu pomostów w problemach 
wielochodowych.Włożył dość duży wkład do zbadania w problemach maksymalnych 
tvpu rex solus,Ża PETE 0” sportowe S.uimbach uzyskał tytuł mistrza 
kompozycji szachowej,za8 FIDE nadało mu tytuł sędziego międzynarodowego. 
Saturnin Limbach jest v-ce *rezes Sekcji Problemowej PZSZ oraz prezesem 
Sekcji problemowej S1,0.Z,5Sz, 
Żadne słowa nie pozwolą nam na zobrazowanie strony twórczej Jubilata, 
dlatego też oddajemy "głos" Jego kompozycjom, . 
*r.341 trzychodówka nagrodzona w konkursie "isSportowca'" jest charakterysty- 
czną kompozycjom dla stylu 5,Limbacha.1.Hd5 gr.2."g2+,1..Uf1 2,Sh5 3.0g3x. 
gdyż Wg1 została zamurowana.Gc6 2.5d3 3.5$g3x.,1..We1 2,Gg2+ 5,5h3x.-rzy maty 
wzorowe, ekonomiczny układ,jeden ciekawy wariant, 
3ardziej charakterystycznymi dla twórczości vubilata są samomaty, 
Gre w kompozycji 342 jest następująca ,1.68G gr.2,lHc3+,we5 2,he5,3e5 2.143, 
5b2 2.iib2,Uwolnienie białego " figurami półzwiązanania."roblem ten może się 
podobać o teraz.Wielochodówka z memoriału Paulego /343/jest bardzo chara- 
kterystyczna dla stylu ZZO układ i interesująca gra prowadzą 
do wzorowego mata...hg2x. 1.Wg4! Kh2 2.bc4 Kh1 3,Gd5+ Kh2 4,"e4 Khi 5.We2t 
śh2 6.6g2 hg2x.W porównaniu do pozycji wyjSciowej nastąpiło tu przegrupowa- 
nie figur,Wg2 zajęła miejsce Ge2,zaś ten goniec miejsce wieży,Jest to 
realizacja na temat zamiany roli figur.Najbardziej ulubiony przez Jubilate 
temat w którym osiągał największe swoje sukcesy,lNastępne zadanie/344/jest 
również wielochodówką na temat zamiany roli figur...fe2x. 
|.We4! Kf2 2.,Ha1 Kf1 3,la6+ Kf2 4.wcc4 Kf1 5.Wci+ Kf2 6.Wecą4 Kf1 7.W4cz 
Kf2 8.'1e2 fe2x,Aż trzy figury zamieniają swoje miejsca,interesujące opra- 
cowanie tego tematu.Kompozycja nagrodzona w "Szachach" jest ciekawym zesta-
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Kozwiązanie zadań, 
ZEZZERZEZZZDZZREMEZEDIIZ 

  e17/1,505? wd3.ud3,d5 2,ie4x,,Sb3x. ,Se6x.,Wcj! 1,Sbąl Wd3,Ud3,d5 2.474 
4.G6c3,2.5c6x. 678/1.fhHc 679/1.e8H? gr.2.la8,2.,f7,2,lle4x,,Wb5,Gb3 gą 
„fe4,11f7,Ha8x,,Uf5I 1,e8S! gr.2.,S5f6,2.5e7,2,Se3x,vb5,Ubj,gf4 2.5e7,2.3e3, 

2.Sf6,af> 2,Wf5x, 680/1,Hd7 Kc5 2.c3 3.Hb5x.,Ke5 2.e3 3,lif5x,,e3 2.c3*,c3 
2.e3+ 681/Km6+ 2,5de5x.,We5 3,Se5x,,Ke4+ 2,Sg5+ fg5 3.'if3x.,Wg2 2.e4+ Ke4 
3.5 d2x. 682/1.Sd6 gr.2.6- 3,5f7x., 683/1.5h7 g4 2.S1f6 Uf3 3.Sg4 Sg4 4.Gc6 
3e2 5.Gf3 i remis, 685/1.Kc6 Ge5 2,$c2 Ka6 3.5b4t Ka5/a7/ 4.hd7 remis. 
585/1.5d3 bit 2,Sf2+ Kg1i 3.9e4+ Kh1 4.Sg3x. lub 4...Ńf1 5.Sc3 Sd2+ i wygr. 
586/1.Wce3 687/1.77 688/1.g8G f5 2.Gd5 f4 3.Gh1 13 4.,We6 dj 5.,We2 de/ie?/x. 
«89/ed2x., 1.Ua5 ba 2,Hc3 a4 3,lic3 a3 4.lid2+ ed2x. 690/1.lic3+ Kdl 2.iic2+ Ke1 
:,khdż+ Kf1 4,Hf2+ Kf2x. 691/Ka4 2.a8H+ KbĄ4 3,i1h1i Ka4 4,hie1 Kb4 5.Sb2 ab2x, 
*.5d6 Ka4 2.a8ii Kb4 3,lig2 Ka4 4,Sc6 Kb3 5,lic2+ Ge2x. 692/Kh5 2.15 Sg6x m 
„fe Kh5 2,K"5 Wf3x. 693/e8H 2,Ke4 lle6x., 1.Ke4 e8S 2.Gd5 Sdóx,/2.Gf57 SI6*/ 

"30 2,Gf5 Ge6x,/2,G6d5? Fg6+/ 694/1.Wc5 Ke4 2.d5 Gf6x, 1.We5 Ke2 2.d5 ub6óx., 
"95/1.Wh6 e6 2.Kg8 e7 3.Vhh7 e8lix. 1.W£f6 ef6 2.Kh8 f7 3.Wh7 f8Hx, 696/ 

x. 1.Kb6 2.Ka7 3-20.Ka6,Kc7,Kd3,kd7,Ke7,Kd6,Ke7,Kg6,Kg5,Rf4 ,KxHi,rh2, 
Ag2,K*1 Seżx. 697/a.1.Wh4 Wh4 2,lUe4 te4x, b,1.wh3 wh) 2.Ud3 lid3x, ©.1.wn2 
Nn2 2.Gc2 Hic2x, 698/1.Sf4 d5 2.Kg1 lih7 3.Sh2 ta7x. 699%/1.Wd5 Ga4 2.Wb5 Se2x. 
..Jgd 2.W£5 Ge2x., 700/1.Xh7 Kb6 2.Kg8 Ka6 pat. 701/1.Se3 Sc? 2,Sd5 3a8 
3.kos8 Ryd5 pat, 702/1.086 Hb8 2.07 11b3 3.Ge6 Iib8 4,cBH iih2 5,Ga2 HbR 6.n05+ 
«b4 7.chb4 a5 8.Hc4 ba 9.Eb3+ ab 10.cb d5 pat podwójny. 703/a.1.Kpa5 hHg2 

; „Wa7 He6x. b.1.Kpa4 Hg1 2.,Wa6 fc5x, c.1.4paj Hf1 2.Wa5 tic4x. d.1.Apa2 
in8 2,ha4 Hcjx, €.1.Kpai *"h7 2.Wa3 liczx, 

      

  

Ji naszego przyjaciela ral Siklosiego otrzymalismy "ego książkę poświęconą 
problemistom węgierskiego związku komunistycznego. 

wieduża 40 stronicowa książeczka zawiera 45 wybranych kompozycji-dwucho - 
iowek.kutor sporo miejsca poświęcił kompozycjom symbolicznym.trzytaczamy 
jedną z nich. 

347/7al Siklosi 348/Pal Siklosi 
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zadanie to jest skomponowane w kształcie iite 
337/1.Wc5 348/ 1.Hh8. 
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/żart prawie jak u „Twaina, / 

- Sprawa jest następująca "rey, - powiedział vohn Folt,redaktor i wydawca 
tygodnika "nysliciel",- Dział szachowy,który pan prowadzi nie pozwala na 
rozwój pisma,June statystyczne wskazują,że liczba czytelników -szachistów 
jest znikoma.Jaki z tego wniosek Frey? - Ja staram się sir, - odpowiedział 
Srey,który nie zapominał nigdy,że ma na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci. 
*roszę wziąść po uwagę sir,że w naszym dziale drukujemy zawsze najlepsze 
prace wybitnych problemistów.Nasz dział można by nazwać skarbcem szachowej 

myśli. - Wszytko to nic nie daje - powiedział redaktor. — Wysiłek pena 
nice nie daje "MyŚlicielowi", - Z dniem dzisiejszym jest pan zwolniony. 
-9 10 minutach do gabinetu Johna Bolta wszedł sekretarz redakcji fred sancz, 
wolne miejsce należało zapełnić. - Irzeba zaprosić Jicka Petera z przekona- 
niem powiedziaż sekretarz, - Chociaż Dick nie jest szachiston,lecz wie co 
lubiom masy!W następnym numerze pisma dział szachowy rozpoczynał tytuż wy- 
trukowany dużymi czcionkami:"Sensacja! Zabójstwo króla w jego własnym domu," 
?od diagramem drobnym druczkiem napisane."Nazwiska tych,którzy odgadną 

srzebieg tego tejemniczego przestępstwa i przyślą go wraz z wycinkiem z 
disms wydrukujemy." 

ż4a/ Na drugi dzien Dick Peter znalazż na stole nes- 
tępujący list."Wielce szanowny Sir! rroszę przes- 
tać znęcać się nad problemami szechowyni,w prze- 
ciwnym wypadku zapozna się pan z moim colten, 
1om Smith- miłośnik kqupożycji szachowej." - Pan 
zwarioważ wykrzyknął John olt,po wysłucheniu 
prosby wystraszonego Petera by zwolnić go z 
zajmowanego stanowiska, "szystkie egzemplarze 
pisma z pana "Zabójstwem króla" sprzedawcy gazet 
rozsprzedali w mig.'usiałem wypuścić dodatkowy 
nakład,«*iech pan pracuje mój chłopcze! Podwasjam 
pana honorarium do 100 dolarów miesięczynie.W 
kolejnym numerze tygodnike nad diagramem fas- 
cynował wydrukowany tłustymi czcionkami tytuł 
"Niebywała zbrodnia"!Wstrząsające znęcanie się 
nad królewną,Zguba przepięknej damy".i pod dia- 
gramem znów napisane:"Nazwiska tych,którzy vier- 
wsi wpadną na ślad tej zbrodni podamy czytelni 
kom w następnym numerze,"Na następny dzień w 
w wieczorowych gazetach w rubryce "Wyaarzenia 
dnia" można było przeczytać następującom notat- 
kę":Żabójstwo Dicka Petera,kierownika działu 
szachowego pisma "Myśliciel", Przestępstwo ok- 
ryte mgłą tejemniczości," - Piekielne niepowo- 
dzenie spotkało Petera - powiedział John Bolt 
po przeczytaniu gazety! Na mnie polują kilka let, 
lecz Bóg mnie chroni - w takich przepadkach zaw- 
sze strzelam pierwszy,ń następnym numerze "Mysli- 
ciela" obok krótkich rozwiązat studiów 349/1,B, 
Gorgiew - wygr. 1.We7 Gc8 2.c6 be+ %,Kc6 0b74! 
4,Wb7 Se5t 5,Kc5! Sc6! 6.wa7+ Sa7 7.b7x. 350/ 
L,Kubbel wygr. 1.Sh2 Ke3 2,Spt+ KFA 3,hfi+ Nno4 
4.Sf6+ Kd4! 5.fidi+ Kc4 6,iid5+! Kczi 7,lia8l! i 
na dowolny ruch króla 8.Sd5! /byżo wydrukowane, 
że w najbliższym czasie redakcja poda Czytelni- 

kom szczegóży zabójstwa Dicka Petera, 
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T.Gorgiew=A.Kakowin 
uSzachmaty w ZSRR 7/10€£4r, 
tłum.”.l,
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810/ A.S „Głuszczak 811/,Popov-?„Petkow 812/R.landela-Sanz - PROBLEMY ORYGINALNE. 
Bułgaria - ZIBI Z RZ IE WIERSZE ZZOZ ZS OZ ZDZ DE ZE ZOE DOZ IE ZO ZZO WE ZESZZZ 

ZSRR pośw.E.lwanow lliiszpania 

801/ J.Biereżnoj 802/ I.mkikan 
ZSRR CSR 

  

  

   
    
  

  

       JA, gy, 

HB AL | 
= m - A — |„E] |SA 2, „Pi P 

ip 2x. ip 4x. a/diagr. Np 2x, Ó M Ż 
b/Ge1-e8 e A Ź % 2 m 4 

813/ A.Desmitieks 814/ M,Dukic 815/ E,iwanow 
ZSRR Jugosławia Częstochowa . 804/ L,Mikiewicz 805/ S,„Svetec 806/ N,Kaszczejew 

Uzęs tochowa uugosławia ZSRR 

    

    

  

         

S1x. Pat w 3 pos. d Ż 7 

816/ J„Konikowski 817/ J.*usek TR 

Bydgoszcz Komorowice Węgry 807/ I.hikan 808/ P,.Petkow 809/J „Rusek 

CSR Bułgaria Komorowice 
  

  
  

    

_M_M © 
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53x% .   S a , s : Z w *, ć SZ 

a/d sia c. b/Rhó-g3 : Pa obus ea M 7 3 Ź ó ó 3207



= Ge 

337/ W.Alajkow 8358/ J „łusek 839/ S.Saletic. 

bułgaria Komorowice Jugosławia 

  

Mp2x, a/diagr. ,b/Gc6-b7 rp2x, ip2x, 
c/Kd8-b8, d/Kb8-a5 

340/ T,lIwanow 

Bułgaria 

        
841/ J.susek 

Komorowice 

842/ T,lwanow 

Bułgaria 

  

  

    
M p3x s . 

a/diagr. ,b/Kg8-b7 2 rozwiązania 

843/ A,Candela-Sanz 844/J.Konikowski 845/ R.Wastl 

niszpania bydgoszcz Austria 
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S5x. max a/diagr. 4x. max. 
b/Gh4-d8 
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PROBLEMISTA. 
J „Dziewoiski 
Wiener Scachzeitung 1855 

  

„5c6 a5 
„Sa7 c6 
„Sb5 ac5 
„Ko5 b4 
.Kc4 b3 
„ab3x, O
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Organ Częstochowskiego noła Problemistów, Wszelką Korespondencje kierować na adres: 
bugeniusz iwanow, Częstochowa „Nadrzeczna 227; 

PAZDZIERNIK 

1964
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Rozstrzygnięcie VI konkursu tematowego "Problemisty" 
1364r. samomaty w 2 pos. typu ugąta morkana * 

Sędzia konkursu:Waldemar Tura ,Lublin, 

Konkurs był raczej słabo obesłany ,wzieło w nim udział tylko 15 zadań, 
tros uczestniczących problemów to kompozycje słabe,nie zasługujące na 
wyróżnienie, zadań 1-5 wyróżniłem najlepszą realizacje,gdyż pozostałe 
mimo,że posługiwały się tym samym chwytem konstrukcyjnym dość wyrażnie 
ustępowały samomatowi nr.5.,Nie wyróżniłem też skądinąd ciekawego proble- 
mu nr.10 z sześcioma zamianami,gdyż w jego rozwiązaniu trzy figury są 
statystami,a przed wstempem taką rolę pełni biały hetman,Żadanie nr,15 
pokazuje,że chwyt zastosowany w nr.10 można swietnie pogodzić z postulata- 
mi ekonomii,Nr, 13 to sanomat realizujący temat 41 konkursu tem,"Problen", 
w konkursie na samomaty "iata morgana nie był zbyt interesującym osiąg- 
rięciem,Wreszcie nr.14 znacznie ustępuje swemu pierwowzorowi jakim byź z 
pewnością nr,201 "Problemista" 10/ 1963./., 
w rezultacie zdecydowałem się na przyznanie dwóch nagród bez żadnych dal 
szych wyróżnień,*imo to nie można mówić o niepowodzeniu konkursu,Oba czo- 
łowe problemy z nawiązką rekompensują słabość innych i dlatego należy 
raczej powiedzieć,że konkurs zakolczył się nie tylko sukcesem zwyciężców, 
ele i fedakcji,gdyż jestem głęboko przekonany,że obie kompozycje wpźynę 
na dalszy rozwój i doskonalenie się samomatów "fata morgana" 
In, = nr,5 P,"outecidis,urecja /251/. * 
W tym nadzwyczajnym,zdecydowanie najlepszym zadaniu konkursu autor osiąg- 
uął zawrotną liczbę 10!! gier zamiennych.Uzyskanie 20 różnych kontynuacji 
w przygotowaniu i rozwiązaniu pozostawia daleko w tyle rekordowe osiąg- 
uięcie gwuchodówki. Chwyt, zastosowany do realizacji pomysłu,bardzo orygi- 
nalny,nieskomplikowany i,co nie bez znaczenia,niezwykle praktyczny, roleEe 
on na zamianie sposobu atakowania punktu a2.W przygotowaniu pole a2 jest 
atakowane przez białego ti na skodnej a2-g8 i na ruchy cz,li po tej skośnej 
biały kolega musi go bić,by utrzymać swą placówkę,iła ruchy cz.ł po prostej 
a2-a8 białe likwidują go innymi figurami.We wstępie b,li wchodzi na prostą 

a2-a8 obalając gry przygotowania ,gdyż teraz na ruchy czarnego po prostej 
a2-a8 musi grać ze względu na pole a2 b.l Jednocześnie biały '! opuszcza 
skoŚśną a2-g8/obalenie gier przygotowania/ i teraz białe nie związane rer- 
spektywą przesłonięcia H pola a2,imogą tutaj bić cz.fi innymi figurami, 
W sposób bardziej prozaiczny uzyskana została zamiana po 1..lla8,vie trzeba 
chyba dodawać,że jest to jeszcze jeden chwyt,niemożliwy do realizacji w 
dwuchodówce,Przykry trial w grze po 1..Hg8 z H/W,pxg8 jest małą oriarą 
złożoną przez autora za to wspaniałe osiągnięcie: i nie wpływa absolutnie 
na ocenę problemu,W sumie świetna realizacja ,która,mam nadzieje,wyjdzie 
na stałe do skarbnicy wilekich OEG kompozycji światowej, 

- J.A,Rusek,Ńkomorowice / 252/, . . , 
amiana pięciu gier przygotowania w ekonomicznej i pięknej pozycji.thwyt 

zastosowany w zadaniu,stanowi jeszcze jedną modyfikacje znanego chwytu- 
ustawienia bieżego hetmana w pozycji uniemożliwiającej czarnym matowanie 
biażego króla.lym razem fi wiąże Tigurę matującą w przygotowaniu z biazym 

monarchą,co obala przygotowanie,gdyż teraz Hi musi grać,by uniemoż ić 

ma ta.Bardzo ładne osiągnięcie,choć ze zrozumiałych względów ustępuje zr 

     

   

Chciałbym serdecznie pogratulować obu laureatom świetnych kompozycji 
wyrazić swą gzęboką 'wdzieczność liedakcji za zorganizowanie tego konkursi. 

i vowierzeni ri funkcji sędziego. 

Lublin 21.VIII.1964r. Sędzia konkursu 

Waldemar Iura 
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252/J.,A,stusek 
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_Kozwiązania: 

51/fia3.a4,a5,a6,a7,48,b3,c4,e6,f5,d5,g8 2,Ga3,Sa4,Ga5, Sa6,ba7,kHa8,hL3 
„leć „177,HAd5,hg8/W/H 1.Ha8 Ha3,a4,a5,a6,a7,a8,03,c4,e6,f7,d5,g8 
3,24,a5,a6,a7,Wa8,Sb3,Wc4,Se6,gf7,Hd5,H,Wxg8, 

252/Wwa2,a3,a4,a5,a6,a7,a8 2.Ga2,ba3,Sa4,ba5,ba6,Hla7,Sa8 1.1ia8 Wa2,23, 
a4,35,a6,af,a8 2.lia2,a3$,a4,a5,a6,a7,5a8 1,1107? Wbi! 
1-5 P,L-outecidis,Urecja, 6-J,Rudziewicz,lzęstochowa, 7-12 z,iwanow,lzęsto- 
chtwa,13 - Z,fiernitz,Jugosławia, 14-15 J,"usek,Komorowice, 

w 

ncąĄ 
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04/4g7,Ke5+ 2.Sfe6x,Sg6x. 1.Ke5 gr.2.Sf5x,,Sc6x,5f3x,..Kg7+,Ke5+ 
2.Sde6x,Sc6x,Wg5 2.Sf5x,UWf4 2,5c6x.,Wg3 2.,Sf3x.,Sb3 2,Sb3x,Sc2 2.$c2x, 
705/c3+ 2,8b4x 1.606? gr.2.'ib5x,cj* 2.rib4x,5c7,Sb6,wc6 2.Ha7,!1e7,Hc6x, 
Wb8S! 1.Ha6 gr.2,fa5x,c3* 2,Hc4x,Sc7,Wb8 2.Hc6x,tic6x, 706/1.Ge2 d5 2.Sgt+ 
3.513x.,15 2.8d3+ 3,wf3x, 707/1.Kc7 Ka5 2,Wf5+ Kcą4 3,Wc5x,2,,Ke4 3,WeS5x, 
2..1e6 3,Ve5x,,Kb5 2.,Sb6 Ka5 3,W£5x, 1.Kb7? Kd5! 708/1.hf3 hŁ3 2.Wa2 Khą 
3.Wh2x 709/1.f7 h2 7.Sfa+ Ka5 3 .SE6 Kg6 /3.h1i 4,f8i i jak w wariancie gł./ 
4,78H h1H 5,Hf6 Kn7/5..Kh5 2,"h6x,/ 6.018! Hgi+ 7,Ka7! - 8.1ug7x, 710/1.b3+ 
Kd5 2.c3! e4 3,f4 c4 4,b4 c5 5.b5 e3 6.15 We5 7.Sf6x, vat z trzema aktyw- 
nymi blokoweniami. 711/1.5d4? Kb7! 1.,Sd2! 712/1.Wg6? gr.2.'ie3+,lif4 2,1c5+, 
Kf4 2,fid4+,fig3! 1.Wf7 gr.2."c5+,cd6 2.e3+,Kd6 2,1id4+, +emat Ruchlisa, 
715/a.1.Ga8 d3 2.fid5 d2 3.Wb7 d1- 4,tif3 Sf3x. b.1.Se6 d3 2.STĄ d2 3.Sg2 
d1- 4.Wf3 S£3x. 114/1.f5 Wc4 2.0-0 Wg4x. 1.Sb4 Gc4 2,0-0-0 Ge6x, 715/1.Kg7 
WaS 2.Kh8 Gc3x. 1.Gci Wg6 2.Kbi Wg2x. 716/a.1.ab5 Wa7 2.g6 Wh7x. b.i.g6 
wa7 2.7? WhTx. 1.a6 Kb7 2.,ab5 Wa8x. 717/1.Whi a5 2.Ke1 a4 3,kf1 a3 4.Ag1 
a2 5.wf1 al 6.Ha1 c3x.Frzykrotny »ristol. 718/Wd6 2.Nga3 Wd3x. 1.Ngh€ 
KEg” 2.1Gh8 Wb6x. 719/Npf8NG 2.NGb4 Wd5x 1.Npf5 €h7 2,Npf4 Se2x. Egzotycz- 
na gre figurą tzw. nuetralną,którą mogą wykonywać ruchy strony będące na 
posunięciu. 720/1.f2 h3 2.f1Kp Ńph2 3.Apb5 h4 4.Kpe8 h5 5,Kpc6 h6 6.hpc3 
h7 7.Ńpc1 hBkp 8.03 Śphi pat. 721'/1.d3 Ke6 2.d2 Kf7 3.Kpe8 Kg8 4,dikp 
An 5.npgd f4 6.Ńpe4 f5 7.Kpg6 16 8.Kpe6 17 9.Kpg8+ f8S pat obustronny. 
122/1.4£6 1723/1,ii88 724/1.ud2 725/1.Gh6 726/1,Sg5? Ge6,Ue4 2.Se6,Seax, 
n3! 1,Kf4? Ge6,Ge4 2,Ge6,Ge4x,,b5! 1.Gg4 Ge6,le4 2,Ke6,Kkeńx,,b5 2,G6a5x 
Ter jagorujko. 72 7/1.:h8 728/1.8g3? dc3! 1.Sd6 729/1.np2? gr.2,liea+ 

17+,wb4 2,uUe6+,Sd6! 1.,Se5 gr.2.5d3+,Wa3,Wb3 2.Gd7+,Ue6+,Ke5 2.ug6+ 
1a/...begli 2,a6 tie7x, 1.a5 bDCBW 2.Ka6 Wcóx, 1.Ka8 Ka6 2.b8G6 Sbfy. © 

b./..bcdW 2,Ka6 Wcóx, 1.Ka6 Kc7 2.Sa7 bBSx, 1.Ka6 Ka6 2,bcU Sbóx. 731) 
gfEW 2.Se6 c8Sx, 1.$c6 gf86 2.Ke8 c8Hx,,..g8H+ 2.Kd7 ceHx, 732/1.Ga6 Ud3 
2.ic4 ba4x, T133/1.G6a5 Kf2 2.Uh6 Kg3 35.g1W+ Kh3 4.Wg5 Sf5x, 734/lch 2,e85 
ho 3,Sf6 Hf6 4.Ke2 Ha6+ 5.Kd1 Hf2x. 1.e8H Hc3 2,He4+ Kh3 5.le5+ lic8 
1,ię5t Byl 5,c4 ile1x, 735/1.Hh1 Wbą 2.Wf4 Gd8 3,łn6 Sg7+ £.Kgą *5xy, 
36/ke6,Rb5 2.Ape8 Kc6 $.Kf6 Kd7 4.07 -c8Kp i 1.Kpe5 cBHx 737/a.1..kKa3 

ż abb6, 
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3828/ E.Pogosjanc 829/ W.Proskurowski 
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830/ NW.alinkow 
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Częstochowa 
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Sędziowie konkursu 1964: 2x, = Z ,dalernitz Jugosławia 3x» - di ; częstochowa, studia - u,urzeban,Warszawa, S2x, A.Hildebrand,Szwecja 
ziedzice.  779"5K1, Częstochowa „ba jkowe-Ć „bakcsi Węgry, Np - R.Fieprzyk ziedzice, b x J 
819/ w.Alajkow 820/ J.„Biereżncj 821/ N.Kaszczejew Aacia ZSRR ZSRR 

A 

  

KAŻ           

E22/ P,Petkow 

bużgaria 

  

    
825/ L.Swięcik 826/ L,Maślanka 
"zęstochowa 

827/ E.Pogosjane 
Węgierska Górka ZSRR 

  

             



  

PnoBLEm ISTA. 

J.Żabinski 

ujygodnik Ilustrowany" 

1830r. 

  

1.f3)! W- 2.g6 Wg” 
3.77+ Kf6 4,Kg5 he? 
5.Ah5 Kf8 6.Kh6 W£f7 
7.gf7 K17 8.Ńg5 
i wygr. 

  

  

    
wygrana, 

Qrgan Częstochowskiego *oła rroblemistów, 

"szelką korespondencje kierować na adres: 
may 4 sę lu ” 

sugeniusz *wanow,Częstochowa „Nadrzeczna 2 /27, 

ISTOFAD



z,% 

Rozstrzygnięcie VII tematowego konkursu "Problenistv"-52x,-1364r, 

Zadaniem naszego kolejnego konkursu tematowego było zbadanie maksymalnych 

możliwości matowania białego króla oraz maksymalne ilości różnych matów. 

agrkurs zgromadził 26 kompozycji, 6 autorów z "ułgarii,"recji,ZSRR,i folski, 

10 zadań wyłączyłem z ogólnej oceny ze względu na niepoprawności jak kom- 

pozycje nr.15,19/uboczne rozwiązania/,nr.9 nierozwiązalne,nr.5,8,i9 nie- 

możliwa pozycja oraz nr,11,14,20,21 użyto po kilka H lub 2 czarnopolowe G, 

wśród pozostałych zadań było wiele opartych na jednakowym schemacie, 

lak też i jest z o amant które biją rekord możliwości matowych dając 

28 różnych matów,lakich problemów mamy pięć,zwyciężyły najbardziej ekono- 

miezne opracowania t.j. kompozycje z najmniejszą ilością bierek,*eżeli 

chodzi o drugie zagadnienie ,maksymalną ilość różnych matów to te wszystkie 

«omoozycje opierały się na różnych schematach. Poziom konkursu - wysoki, 

wyróżnione prace są Świadectwem doskonałej techniki autorów, 

In. ex.ae., nr,10 -D.N,Xapralos->.lioutecidis Urecja /253/, 

78 matów dzięki użyciu dwu baterii, i 5 
«echanizm bardzo szczęśliwy pozwalający na b. ekonomiczne opracowanie 

tematu przy użyciu tylko 17 bierek!! 

In. ex.ae.,nr.6 -J.Konikowski,Bydgoszcz 1254/, 

in. nr,2 - J.Rusek,Ńomorowice 1255/, 
W drugiej grupie tego tematu zwyciężyło doskonałe technicznie zadanie 

nr.2.Uzyskany rekord 14!! różnych matów nie zostanie zapewne szybko 

pobity» * 

      

  

           

Częstochowa 14.14.1964r. Sędzia konkursu: 
ś,Iwanow 

Rozwiązanie: 
CARTIJCYJ 2.6h7/wb-12Wg414,05,e5-2/ 254/1.6g3 h5 2.Gh4/Wb-14,wg-12, 
d5,£5-2/ 255/1.Gf2 g! 2.6g1/He4,f4,g4,g5,h3-5,Wc5-1,6g4,g6-2,5d6,g7-2, 
Se7,h6-2,fe,fg-2=14/. , . 
nr.1-2 J.Rusek,Śomorowice,3-P.Petkow,Vułgaria,4-6 J,Konikowski,Bydgoszcz, 
7-9 N.Spodin,ZŚRR,10,12,15,26 D.Kapralos-P,Fioutecidis,11,13,14-0,Kapralos- 
r,Koutecidis-1„Siaperas,"recja, 

253/D.Kapralos 254/J.Konikowski 255/J,stusek 

P.MXoutecidis In, ex,ae In. ex.ae, in. 

  

  

  

          
Samomat w 2 posunięciach, 
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r ieiu 25,14X,br, otrzymałem następujący list: 

Katowice,dnia 20 września 1964r, 

Kol. gugeniusz Iwanow 
Uzęstochowa 

Dotychczas nigdy,lub też bardzo rzadko Okręg otrzymywał PROBLENISTZ.Jest 
+o,jak piszecie organ Częstochowskiego Noła Froblemistów,a więc należałoby 
go dostarczyć Okręgowi,niby z obowiązku.Numer 37 otrzymaliśmy ,a to chyba o 
z racji Waszego artykułu na 3 stronie, 
Hiestety,miast pozytywności w wynik pracy możemy stwierdzić coś odwrotnego. 
Kolego iwanow,co Wy robicie? Już poraz drugi stwierdziżem niesłuszności z 
waszej strony.Wasza wybuchowość nie łączy,a rozdziela i nie buduje,a burzy 
potęgę szachów.Wszędzie pochwały,a tu z własnego podwórka niesżuszna kryty- 

ka.irzeba było Wam się przekonać o faktach nim napisaliscie artykuł.seraz 
Jkręg ma prawo działać i decydować,bo o Waszych słowach dowiedziałem się 
we Wrocławiu,czyli roznieśliście fałszywe słowa dość daleko i z tego tytu- 
łu trzeba będzie ponieść konsekwencje, 
Długo namyślałem się co robić i dotąd nie mam jeszcze decyzji.liie podnosi- 
żem sprawy na zebraniu Okręgu,bo nie wiem jak Was bronić. jednej strony 
uznajemy ofiarność Waszej pracy społecznej i dowodem tego było przyznanie 
Wam srebrnej odznaki honorowej,o czym Kkol.uimbach nie wiedział i nie opu- 
blikował ,bo na uroczystości czytałem nazwizka obecnych.Myślę,że pod tyn 
wpływem powstał Wasz artykuł, 5 
Chcę niniejszym wyjaśnić nieścisłości jego i żądam sprostowania i nade- 

słania mi numeru,w którym to sprostowanie będzie umieszczone/a może i prze- 

proszenie mnie i kol.Płonki za obrazę w zdaniu-Kedaktorzy BIULETYNU S1.O,. 
Żw.Szachowego A.Płonka i R.Bąk opracowując materiały dotyczące problemis- 
tów nie popisali się dając zupełnie fałszywy obraz sytuacji problenowej 
na Sląsku., 
Jestem działaczem starszym od Waszego wieku.Szkoda mi czasu na odpisywanie 
na takie lis ty jak niniejszy,bo zamiast tego można było napisać pożyteczny 
okólnik ogólnopolskiego Pionu kasowego.Niestety tym razem muszę,Będę się 
streszczał,a gdyby była potrzeba dalszej dyskusji może bęizie okazja do 
tego w czasie pogadanki Okręgu z zarządem Koła Problemistów,które będzie 
prawdopodobnie potrzebna z uwagi na nowe organizacyjne ujęcie Problemistów 
w Polsce,o czym chyba Wam już wiadomo,iteguluje ono istnienie kóż przy 
oewnych władzach a nie samodzielnych,jak dotąd,czyli koło częstochowskie 
prawdopodobnie bez naszej zgody istnieć nie będzie mogło.,Jesteście sekre- 
tarzem Sekcji Problemistów S1.Okręgu.Waszym m in. zadaniem było nadesżać 
w terminie materiał do jednodniówki,?rosiłem Was osobiście o sprawozdanie 
i spis człorków na Zjezdzie w Częstochowie i to już od roku.Ani Wy,ani 
kol.Limbach nie Spieszyliście się.Spis członków otrzymaliśmy od kol.Lim- 
pacha niedawno.Artykuł umieszczony w jednodniówce otrzymaliśmy od członka 
zarządu Sekcji Problemistów akurat w przededniu dania do druku jednojniów- 
ki.kateriał przesłany przez Was dotarł wtedy,kiedy jednodniówka już się 
drukowała.Gdybyśmy zamieszczonego materiału nie otrzymali redaktorzy na- 
pisaliby tylko krótko o stanie organizacyjnym sekcji i nadnieniliby,że 
zarząd sekcji nie zdążył do chwili wydania BIULETYNU nadesłać materiału: 
Pamiętacie chyba ponaglające Was pisma ,którymi prosiliśmy o materiał, " 
ay. zadania.Cały artykuł i wszystkie zadania zamieścilisny, 

choś musieliśmy łamać gotową jednodniówkę niec » ść ść 
A więc wina również Wasza, sma € SARRNIEAW EZ AARD 
die otrzymalismy w terminie spisu Problemistów-członków sekcji,a szkoda 
gdyż chcieliśmy ją też w całości zamieśció,Tym sposobem zarzuty są odpa- 
rowane., Jeżeli Sekcja przy Okręgu jest mało ruchliwa to jest również i
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= ższy list zamieściłem w "problemiście" wraz z moją otecną odpowie- 

dzią tylko dlatego,że został on skierowany również Jo S.uimbacha „J „Ruska 

i G.urzebana tracąc w ten sposób charakter prywatnej wymiany Zdar. 

By nie było żadnych niedomówieli zamiesciłem otrzymany list w całości w 

oryginałnej składni bez żadnych retuszów, Zainteresowanym czytelnikom przy- 

pominam,że chodzi tu o recenzje z Biuletynu S$1.0,2,Sz. wydanie nadzwycza j- 

ne wydrukowaną w nr.37 "Problemisty". = . . . 

«3 wstępie mojej odpowiedzi chciałem zaznaczyć,%e moje recenzja z wspomnia- 

nego "Biuletynu" nie jest oceną pracy zarządu $.0,2,Sz czegc zapewne zutor 

listu nie zrozumiał „Dlatego też będę bronił moich zarzutów skierowanych 

-odi adresem artykułu o problemistyce Z "wydania nadzwvcza inżgo Biuletynu". 

Zaznaczyć jednak chcę,że ton listu jest wcale nieusprawiedliwiony i zarzu- 

vy autora są gołoszowne."rzy toczę dla przykładu "Czy potraticie wyliczyć 

ile czasu upłyneło od dnia,w którym chciałem zabrać Wasze sprawozdanie ze 

zjazdu aż do czasu przesłania go nam?Nie świadczy to dobrze o Was osobiś- 

cie.A widzicie zamieściliśmy w diuletynie" „Ciekaw jestem jak trwałc to 

długo?Żapewne nie dłużej niż doczekało się to sprawozdanie opublikower.ia, 

W grudniowym numerze "Biuletynu" zamieszczono sprawozdanie ze Zjazdu, 

ale podpisane inicjałami S.u, Zarówno ten zarzut jak i wszystkie inne nie 

mają żadnego pokrycia w faktach.dowiem autor listu z kim innym rozmewiaż 

na powyższe tematy ,a ma pretensje do mnie.Bardzo to nieładnie,ale cóż 

robić,pisać można wiele, " 

Przejdę teraz do samej notatki krytycznej podważającej z taką precyzją 

moją prawdomówność "Sekretarz zmienił słowo "Częstochowa" na "Sląsk", 

Ak co to ma wspólnego z prawdą,autor skłamał i miałem prawo to wytknąć, 

"piszecie,że sekcji S1.0.2,Szach. orery się wydawanie biuletynu 

froblemista.Nie piszemy...."Czyżby? A gdyby tak autor listu przeć tym 

przeczytał artykuł o problemistyce z wBiuletynu". Str.16 wiersz 26,27 

od góry,który brzmi "Sekcja wydawała osobną publikacje poświęconą proble- 

mom "Zadaniowiec" „Obecnie wydaje "Problemistę"....,LUb też str.23-24 

Wydawnictwa wzasne-pozycja wydawnicza 7 od góry "1958-Problemista-Zadanio- 

wiec wychodzi nieregularnie do chwli obecnej". 

Ponieważ autor listu pozostałych zarzutów nie paruje uważam,że miażem 

pełna prawo skrytykować ten artykuł ,A słowa listu"chyba to przesada.vak 

może podwładny opiniować przełożonych" przypomina ją dawne dobrze znane_ 

czasy.0J wiele poważniejsze instytucje nie tylko popierają krytykę oddoiną, 

ale stwarzają klimat zachęty dla ludzi,którzy dostrzegają uchybienia, 

Jczywiście można by bardzo długo polemizować z autorem listu,który w 

sposób zdecydowany broni swoje uświętej nietykalności", aie uważam,że 

niema sensu.lzytelnik i tak potrafi odróżnić słowa prawdy od kżamstw. 

Ghceiałbym tylko jeszcze przy toczyć taki lapsus "Koło Czstochowszie" to 

tylko wyobrażnia", "Koło Częstochowskie prawdopodobnie bez naszej zgody 

istnieć nie będzie mogło." Brzmi to za chęcająco i jest jednym z przy- 

czynków do polityki popularyzacji problemistyki na Sląsku. viekaw jesten 

kto w tym wypadku ma się obrażać? , h . 

homcząc niniejszą odpowiedź z całą stanowczością podkreśiam,że "redakto- 

rzy wydawnictwa nadzwycza jnego Biuletynu S.0.Z.Sz. zupełnie nie popisali 

się pisząc_o problemistach Sląska i powinni do tego się Przyznać, 

Na poprawienie błędów nigdy niezapóźno, 

wyż: 

PROBL ZEISCI „CZESTOCHOWY_L14L: 
Znamy już wyniki kolejnego Championa tu Polski za lata 1961-62, 

Nas interesują działy w których udział brali kompozytorzy Częstochowy, . 

Występ naszych kompozytorów jest raczej uadany,najlepszy wynik uzyskalis- 

my w grupie samomatów, ; . 

Im. J.Rusek 89pkt., IIm. W.Tura-44 pkt.,IIIm, S.Limbach-40 pkt. ,lVn. 

Iwanow-20,Vm. K,Śtrzażła-10 pkt.,VI-VII Ż.Lebelt i W,Rosolak po_3 1/2 

kt, W grupie problemów pomocniczych Im.J.usek -86 pkt. IIm. W.iure 

53 pkt. IIIm. W.osolak 46 pkt. 

Va-J,Rudziewicz 4 pkt. z 

Dużym sukcesem w tym dziale jest zdobycie YIm. przez J.„Rudziewicza, 

u 

1 

JE
 

IVm. B.Iwanow -16 pkt. V-T,liorak-5 pkt. 

ZY JE 

wiazą wińa bo sekretarz jest często duszą 

JKTĘZ W 
orobie 

pracy całego zarządu. 

sale nie krępuje Was i pźacił dotąd rokrocznie od tylu lat na 

istykę,chociaż nie było Polskiego Związku Problemistów, 

Zamieszczanie zadan w BIULETYNIE podraża go o 50% chociaż problemis tów 

abonentów jest tylko 5%.wydawnictwo jednodniówki jest równiez z tytużu 

zamieszczania zadan droższe i wcale tego nie żałujemy,bo oi kilkudiziesię- 

ciu lat popieram problemistykę.wszystkie kosz ty Zjazdów piacilismy również, 

je wspominanie Częstochowskiego koła Problemistów nie jest ani umyślne, 

ani naszą winą.Trzeba było Wam o tym w terminie napisać a zamieścilibyśmy 

„apewno.tzy potraficie wyliczyć ile czasu upźyneło od dnia, w którym 

chciałem zabrać Wasze sprawozdanie ze Zjazdu aż do czasu przesłania go 

non?sie Świadczy to dobrze o Was osobiście.A widzicie,że zamie”ciliśmy 

w BILLSTYNIE.Popieram problemistykę i niezależnie od rodzaju zamieszczamy 

zadania,pomimo wielu pism o niezamieszczanie samomatów i zadali pomocni- 

czych.wiemy,że zarówno kol.Rusek jak i Limbach oraz Wy jestescie w tym 

iziale akurat potęgą światowej sławy. 

'osilismy Was o nadesłanie do BIULETYNU artykułu popularyzującego i wy- 

jesriajączgo budowę samomatów,jeszcze na Zjeździe Problenistów a tymcza- 

sem do dziś nie nadesłaliście niczego.lzyja to wina,jak nie Wasze sama? 

ly nie zdziałaliście popularyzująco, 
Sekretarz zmienił słowo "Częstochowa" na "Sląsk",bo widząc w skżadzie nie 

Częstochowian miał prawo dopatrywać się błędu.Tak myślałem i ja, a nie 

było czasu do dyskusji.Wszyscy uważali - według składu - że to reprezentacja 

laska ,bo jak dowiedzieliśmy się Koło Częstochowskie to tylko wyobrażnia, 

jszecie,że sekcja S1.0.24.Szach przypisuje się wydawarnie biuletynu PROBLE- 

JSTA.Ńie piszemy tego a np. SAMOLATA nawet dotąd nie wiazieliśmy. wie 

pisaliśmy tego i zarzut jest więc niesłuszny,jak wszystkie zresztą inne. 

w koncu pisaliście-"redaktorzy nie popisali się". Chyba to przesada, 

Jak może poawładny opiniować przełożonych. To do Was zupełnie nie należy i 

otraziło społecznych działaczy. 
Sytuacja problemowa zależy od zarządu Sekcji,a więc przede wszystkim 

również i od Was. Róbcie tak,aby było jaknajlepiej. Działajcie przede 

wszystkim w Sekcji Okręgu,gdyż tylko taka może prawnie przy nas istnieć 

i działać, 
*upełnie jasny obraz działalności problemistów mogliście sami dać w 

zerminie,bo na to był czas a nawet i moje prosby osobiste w czasie 

Zjazdu w Częstochowie, 
nończę i proszę zważyć,że nie będziemy na ten temat polemizować i 

ilatego oczekuje w PROBLEMISCIE sprostowania i przeproszenia ,bo niejasnoś- 

ci możeny sobie wyjaśnić ustnie przy innej okazji, 

zroszę jednak zrozumieć,że moje pismo niniejsze może być ostatnim aktem 

ze strony S1.Okr,ów.Szachowego,bo BIULETYN to wydawnictwo nie Płonki i 

3ąka ,a Sląskiego Okręgu.To wszystko zależeć będzie od PROBLE-ISTY przysz- 

rego,czyli Waszego opada ej? podejścia do sprawy, 

sprawie Częstochowskiego Koła prosimy podać nam,gdzie i kiedy zostało 

    

  

   

4
1
m
 

zg 
R
Y
 

kowe zgłoszone,czy jest statut i jaki jego zarząd,kto finansuje koszty 

ROBLENISTY i jakim sposobem. l'oże wydawnictwo przejdzie też na Sekcje 

Siąska przy nas? 

trzymują do wiadomości: 
Kol.uimbach 
«ol. Rusek 
kol.Dr."rzeban 

Pre z e s 
R.,Bąk 

z upoważnienia podpis nieczyteiny
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Rozwiązanie zadał, 
=m========mz===mm===== 

Jtrzymaliśmy korektę problemu nr.720-1.Kardos,B:Kc7,Rph6,h3-Cz:Xa1,npb2, 

b4,e2,f6-1.p7x. 1.e1Kp Kph2 2.kpa5 h4 3.npd8 h5 4.Kpb6 h6 5,e1Kp Kph2, 

6.żpbi h8kp 7.b2 Kphix 738/1.5d47 7398 1.$e7 1.85c3? Sd4! 1,507? Sc4! 

1.876? Sg4! 1,5e37? S-! 740/Autor nadesłał ulepszenie tego studium:B:Ke8, 

nn8,Sg3,p.a6,05,b4,c6,h6 - Cz:Kc8,Hf1,Wa8-D8, a7,p.42,b6,c7,d3,e2,f2, 

z5.h7. Czarne zacz. i remisują, a/diagr. ,b/*h8-d4 a/1..lia1 2.Ef8 ni6 

3.Af6 elf+ 4,K£7 f1H 5,Sf5 a1H 6,h8* uh8 pat.,1..aiii 2,iif8 H£6 3.U£6 

elh 4,Kf7 HeB+ 5,lle8+ Het 6,ke8 7.KCc8 fin 8.S£f1 d2 9.Sd2 pat. b/1..81H 

2.K£7 He7+ 3.Ke7 Hei+ 4,Se4 Mb4+ 5,'bĄ ali 6,572 he5* 7,Kf] Lf5* renis. 

741/1.c6 »6 2.H£6 Whh8 3.Hd8+ Wd8 4,Ke7 Wh8 5.d8Hi+ Wa8 6.Kd8 b5S 7.ab> 

- 4 8,66 i wygr. 742/1.485+! Kc8 2,ab Kd8 3.b7 ScBl 4,baS Kd7 5,KD3 Ga7 

6.Kaś Kc6 1.SD6 Gb6 pat. 743/1.Sd4 Ka5 2.5c2 Wa4 3,Kc5 Ka4 4,Kc6 Wa5 
5.8bix.,ubooczne. 4..Ka5 5.,Gc7+ Ka6 6.6b6 wa2 7.5b4x 744/1.Sb8 gr.2.'1e3* 

745/1.g5 Gr8 2.W£7+,Gh6 2.Wg6+,G£6 2.gf6 746/a5 2.5b5,e5 2.815 1.5c8 as 

2.fie5+ 6d5 3.b4 ab4x,e5 2,Ha5+ Gb5 3.d4* edóx, 747/1.Gb6 Kg3 2.Ge7+ K13 

3 .GZĄ SĘŻx. 1.6d2? Kg3 2.Gf4+ K£3 3..7? 748/1.b4+ cb ep, 2.Wa4+ Ga4 

3!Sb3+ Gb3x. 749/a.1.Scj n6 2.5b5 hg? 3.wg4 Gg4 4,WcB+ Gcex. b.1.SC5 h6 

2.5b7 hg5 3.Wg2 gł 4.We2+ Ge2x. 750/1.lid5 Kg 2.76 f4x, 1.115 f4+ 2.S£6 

$28x. 751/1.8b2 Gd5 2.Wa4 Sc2x. 1.Gg2 We4+ 2.Kf1 Welx, 152/1,ic1 Ke4 

2.542 KAŻ 3,Ge2 Gh5x. 1.b4 Kcą 2.le1 Kd 3,001 Ga4x, 753/1.a8H Gg1i 2.Kh3 
Gz 3.ig2+ Óg2x.,..vhi Ż.ig2 + Ug2 $.We4 glx 1.886? Cgi! 754/1.8pc4 
Gba 2.Kpe6 cf 3.ka5 Kpd8 4,K£5 cBKpx 755/a.1.We5 Kpb6 2.we4 Kb5 3,Kpc3 
Kybą4x. b/1.Kpe4 Kh6 2.Wd4 Kg5 3.K£5 Kpf4x., | 

Z naszych konkursów. 12630642 
W grupie problemów bajkowych 3 kompozycje okazały się niepoprawnymi: 

nr.276-P,Petkow,ln. 1.Wa4 Wa5 2.Wd4 — 3.,lid3 We5x, nr.278-7.S$,Bondarenko 

1 wz.z. 1.6b3 2.gh8W 3.Whd8 4.Wid2 5.Wc2 6.W8d2 7.Gg8 Wbix, 

nr.279-3,S,Bondarenko 2 wz.z. 1.Kd3 e4* 2.Kd2 e3+ 3,Ke2 Un5+ 4,Ke1 5.603 

6.Gg8 Wbix, 
Po wyłączeniu tych kompozycji ostateczny werdykt jest następujący: 

In.,nr.362 -P,A,Petkow,1 wz.2z,,nr.346-P,Petkow,2 wz.Z.,nr.400-1R,Wastl, 

4 pochwała ,nr.343-F,S Bondarenko, 2 pochwała ,nf.486-F,S „Bondarenko, 

3 pochwała ,nr.531-S,Saletic, 
Ww IV konkursie tematowym 2 kompozycje okazały się nieporewne* 

nr.288-J „Rusek,ub, 1.Hb7 alfi 2,Hb5l „aiw 2.Hb2,a10 2,Hb8,6,5,a15 2.lih7, 

ab 2.Hb.,nr.293 -A,Jesmitnieks. nierozwiązalne na 1...bli 2,Hb3+ na3! 

Po wyłączeniu tych zadań kolejność jest następująca: 

In. S.iwanow, IIn. E.lwanow, 1 wz,zaszcz. *.lwanow, 

> wz.zaszcz. J.Kor.ikowski,3 wz.zaszcz. %.lwanow, 
1 pochwała P,iioutecidis, 2 pochwała ».lioutecidis, 

- 7 — 

Konkurs sęd ź H 
studia - Ó Gzadaż a 2,Mernitz,Jugosławia, 3x-Z,Iwanow,Częstochowa, 

J„Sledziewski Cz żt o: s2x. - A,lHildebrand, Szwecja, S3-x - 

G.Bakcsi,Węgry, ęstochowa, Mp- - R,rieprzyk, Dziedzice, bajkowe 

846/ w.Alajkow 
Bużgaria 

h 
IRE 

Z, PA 

A 

847/ J„Konikowski 
Bydgoszcz        

    

    

848/ P,*etkow     
     

  

      
2x, 

819/ S$,Saletic 850/ 1,hikan 851/ $„Svetec 

vugosławia CSR Jugosławia 

  
     

ZSRR ZSRR ZSRR 
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864/ T,Kardos 865/ J.„Konikowski 866/ J„Rusek Szalik nio: 

| 85 „'ernitz EB, Węgry Bydgoszcz 
Jugosławia Częs tock owa 

      

    

Komorowice 

      

   
   
    

  

    
      

iup2x, ż wygrana 2 rozwiązania a/ ,b/c6-d7,c/c4-e3 3 rozwiązania SSSF odst "| stó dodac 

867/ N,Spodin 868/ W,Tura 869/ R,Zołokocki ye 
Komorowi Komorowice zęs tochowa ZSRR Lublin ZSRR Komorowice 

  

  

  

  

""Np2x.      
871/ R.Candela-Sanz 872/T,Kardos - "= s" PNE" 

Węgry aiszpania węgry 861/ I,kikan 862/ E.lwano 

CSR Częstochowa ZSRR 

UK M 
dB | Ag = ZZA 

  
    

    

  

      
  

  
, $1x, Białe 
a/max b/minimalne pos 

+-
-     

  
  

seryjne 
czarne cofają * S6x. a/diagr.,b/a7-b7 Lp2x, 

. i Mp ix, 
c/a7-c7,d/a7-d7, 3 rozwiązania 

sk e/c71-e7,f/a7-f7
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* wszelką ko respondencje kierowa ć | 2 na adres: 
żugeniusz Iwanow,Vzęstochowa, Nadrzeczna 2/27 

rgan Częstochowskiego śoła Problemistów, 
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1913r. 
Vn. 

"Tygodnik Ilustrowany"   
RG
G > 
Ni
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1.b4 
1..0c4 2.e4x, 
l 

1 
4 

..Sf6 2.Sb6x., 

..5g5 2,3e3x, 
„.Ke4 2,Lub3x, 

J.Grabowska 

ROBLEMISTA.
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4 konkursów. „zagranicznych_/2/, Z żażobnej karty /2/. 
Prezentujemy naszym Czytelnikom wyróżnione prace w konkursie "Xomsou 

  

lec"     

  

Zaporożja" 1963 w dziale samomatów 3-pos. wraz z uwagami sędziego = ZE 
konkursu ©,lwanowa, 20 pażdziernika 1964r. w szpitalu w Bielsku-Biażej zmarł po operacji 

B.J.Pniak, 
256/”,Janowski-ZSRR  257/A,Desmitnieks-ZSRR  258/A.Dikusarow-ZSRK „  , Zmarły był utalentowanym problemistom specjalizującym się w dwuch iówxach 

im, - Im, Iiim, i tu odnosił największe swoje sukcesy ,Jego prace nad wielochodówkani 
należy uznać za margines twórczości problemowej, 
Na j 

eż 
jbardziej twórczym okresem J,J,Pniaka były lata 1950-1957. 
atach 1955-57 jest wspórredaktorem biuletynu problemowego "Zudaniowiec" 

do Niego należała strona techniczna wydawnictwa, 
Cz Frzypominamy Czytelnikom trzy wybrane kompozycje zmarłego,       

           
        

262/2.Pniak 263/3.Pniak 264/3.Pniak 
nevista de Sah 1953 Szachy 1953 Biuletyn S$1.0.2.Sz.1958 

In, in, 
Z ŻA 

A mA 2 
RX M 4 

al m Ea 
S 

Z 
Ż         

  

  

  

  

  

X» S6x, 
a/diagr.,b/a7-b5,c/a7-d5,d/a7-f4 j Ż 2% 

5 AS  : W 3 A 259/B,Awszarow-ZSRR 260/J.Konikowski-Polska 261/ FS.Bondarenko-ZSRR ŻONIE 1 m WM wa ||ah 
1 wz,.z. 2 wZ.Ze 3 wz,.z, O ł Ź ? 4 Ź Ż 13 

wrupj PE wasz” m. WO A ŻĘ ZZSZJG 

E okamaść       

  

      

  

  ZM 

OCZNE 2X» 2x. ; 2X. 
BÓ 4 M 262/1.475? Ge4! 1,Gf2+? Ge2! 1.S5b- c4! 1,Hf7! oddaje pola e4 i e5. 

Ź a Trzy blokowania pola-e4. 263/1.Wc4 oddaje trzy wolne pola c4,„e5 i e6, 
Tematem jest blokowanie wolnych pól.Gc4 2,Hf5x,,We5 2,Sf4x,,lie6 2.Wc5x,, 
We6 2.iid3x, 264/1.Kg3 gr.2.ST8x./We4+ 2.Wce4x,Wf5+ 2,ef5x przygotowanie/ 
Se4+ 2,Wce4x.,Sf5+ 2.ef5x., Wg5+ 2.5g5x, Temat Ruchlisa w pożączeniu z 

szachami bałemu królowi ,l:aty są możliwe dzięki wiązaniu We5. 

"Szownik szaciiowy", 

W tych dniach ukazał się w ZSRR dawno zapowiadany Słownik szachowy „Jest 

te wynik wspólnej pracy G,*,Gejlera i A."*.Iglieckiego przy ws póź pra cy 

wielu czołowych szachistów ZSRR,W porządku p e zostały zetrzna 
» 

        

  

3512x, 

     

     

  

5 2 K 3 5 G ; . z H ; z ma iały « , e 5 a howych.Nas interesuje izis* 
256/1.5£2 Ge7 2.Whgi Kh2 3,le5 UGe5x.,..Ub6 2.Wfg1 Kf2 5.Hd4 Gd4x.,..la5 materiały dotyczące całokształtu zagadnień szachowy se SECIE 

2.Gh3+ Kfz 3,lic3 Gc3x,Dobra "kompozycja z oe tai wzorowymi,istnie- poświęcony kompozycji sz chowej „który jest rownież bogaty 3 WEZEERLJA CY: 

je niebezpieczelstwo antycypacji, 257/a,1.c85 a5 2.,S5b6 a4 3.Sa4,..b/1.c8u W książce tej znalazły się sylwetki naszych najwybitniejszyck nieżyjących 

b4 2.%n8 b3 3.iib2,b/ 1,0C8G6 d4 2.Ga6 d3 3.ud3,d/1,c8W f3 2.Wf8 f2 5,wr2, już problemistcw J,Przepiórki i m„Wróbla „Przedrukowywu jemy z tej książki 
sliżniak z czterokrotną promocją ES praca ,jednak temet zamieszczone kompozycje tycn problemistów, 
ten można opracować nawet w miniaturze, 258/1,Wa5 c5 2.Wc> g5 3,Wc8 gą 265/9.Przepiórka 266/b.Wróbel 

4.We8 z3 5,We7 g2 6.Sg5 Sg5x.,..85 2.Wg5 c5 3.Wg8 c4 3.We8 c3 5,We7 c2 y : Schw, $chachzeitung 1915 Brenner Tagwacht 1954-1n, 
E.Sc5 $c5x, dwie gry echowe, Szkoda,że autor nie uzyskał wzorowych natćw, _ EEECZO p — UŁ Z 265/1.Hcj e5 3.1183 se5 
259/1.Wn6 2,uh1+ 3,Wh5 4,lic3 5,Wa5 6.Wa8 7.$a7 8,c 9.Hh2, Dobra wielo- i * A Ź Pla 3,Hd2 Gd4 4,fia2 wn5     chodówka z nieoczekiwanym pos, 6.Wa8. 260/1.Wh1 Gbą4 2,Ud2+ 3,Gc5,,,ub6 ; 
2.6e3+ 3,Gd4,,,Gc7 2.Gf4+ 3,Ue5,Siała bateria trzykrotnie Ściąga czarnego ' 
goncz na linie matowania, 261/1,tic8 e6 2.lic6+ Wb7 3,ile8 WbR 4,fc3 e5 HM 
5.ilc6 Wb7 5.iie6 Wb8 7.fc8 e4 8.lc6 Wb7 9.He8 WbB 10.lie4+ Wb7 11.iie8 WbB ZR 
12.-108 Wc8x, Ciekawa gra z unicestwieniem pionka e7, Problem ten przyvo- % 

4 
4 

5,He2! fe5 6.06 i 7.b7x. 
1.56? Hfi+! 1,He2? tel 
2.b6 Wb3 1.3%c3 c5 2.fide 
Wh5 3,He2 fe 4.b6 d4! 
266/ 1.We8 terpo 
Gv6 2.Wb8 G- %,Gh5x, 
Gc5 2,We5 U- 3%,0b5x 
Gd4 2,We4 Ga7 3,8 
1.Wdg8? Gd4! 1 „wc3 

mina jednak wieiochodówki regularne, 

               



Sędziowie naszych konkursów:2x.,-Z,Hernitz,Jugosławia, 3-x.-d,iwanow, Częstochowa, studia-G,Grzeban,Warszawa ,S2x-A,ilildebrand „Szwecja, 
53-x.-J.Sledziewski,Częstochowa ,Mp-R,Pieprzyk,Dziedzice,bs jkowe- 
u,Dakcsi,Węgry. - . 

273/J „Ba jtay 874/R.lajos PT Meste decy węgry Węgry 

    
aa a 

  

_ MA 
3 niK 

4 

    

  

2X. 

876/A.rocztarew - 877/8.Saletic 878/58 „Svetec 

3.,Ruchlis s 
ZŚRR Jugosławia Jugosławia 

       s79/2.2ilahi 860/N,Kaszczejew 
ZSRR Węgry ZSRR 

  

     

  

MH 

ŻA A         
  

  

«4 = 

Rozwiązanie zadań, 

Zadarie nr.601 okazało się antycypowanym: P,Ą Petkow,Szachy 1956r, 
B:Khn6,uf4,Uf8,0g8-Ulz:Ke8,Gh3,$d47-2x, 1,Hc7/W.Rosolak/ 709/opuszczono na 
g3 białego piona, 756/1.b3? dećl 1.Ha8? fel 1,h1? W£JI 1.Hg8 gr. 2.wd4x. 
757/1.h172 $d7 2 „"h8+,S£7 2.*a8+,Sgól 1.Hc2? Sd7 2,lig6+,S£7 2.,i08+,Sd7! 
LE z Sd7 2,Hig8,Sf7 2.lig8,Sf7 2.Hg8,Sg6 2.lHg6,Sc6 2.Hc6/8b7 2.iib7 
58/a.h6 2.85 1.78W Wh6 2.W£7 b/n6 2,88 1,f8H h6 2,lie7' 759/1.Gf2 gr.2.iig?+ 

hg2x.,Wg7 2.5b3+ Wd1x,Wg5 2.Sd3+ Wbix 760/1.g8H Gc6 2.Sd2+,Wh3 2.H2+,Wh2_ 
2.Hf2,*h3 2,H8g2, Jednocześnie uwolnienie czarnej i białej figury w dwu 
wariantach. Interesujące, 761/a.1.S15 d4 2,Se3 de 3,Hb2 Kb2x. b/1,W26 dą 
2.We3 c/1.Gf4 dą 2.,Ge3 762/1,Sa1 c6 2.Wh5 c5 3,Kd1 d2 4,Wh4+ Kd3 5,We4 
c4 6.Ge5 c3 7,5b3 c2x.,..c5 2.We2 de 3,Kei Kdz 4,Hd5+ Ke3 5,Ge5 c4 6.Gc6 
c3 7.fid2+ cd2x,Żręcznie zrealizowane echo kameleonowe,763/1.Eb6 be 2.iic5 
cd 3.id4 de 4,lie3 ef 5,Gf1 K£f1 6,12 Kf2x, Bardzo znany motyw Schodkowego 
bicia, 764/a.1.,giw fsH 2,Wgą Hh6x. 1.f8W gfiH 2,WbB lia6x, Dobre obustronne 
zadanie z promocjami, 765/a.1.Whb6 Ka2 2,lb5 Wbix, b.1.Ke1 Kc1 2.Hie5 scx. 
Jest to korekta zadania nur.75. 766/Jest to problem !,N,Popova i 7.A.retkowa 
eo naro ą.1.Hd4 Ge7 2,Kc4 Ge2x, b.1,ile4 Ge2 2,Kd4 Wr2x. c.1,kc4 
d7 2.Kb4 Ge7x., 1767/G£3 2.Kd3 0-0-0x. 1,Kf4 Gf3 2,Kd3 0-0-0x, 768/1.e4+ Kgó 

2.Wa3 Wa8x,,Kg6 2,Wh1 Wh1x. 769/1.W13 Wzhi 2.W£7 Whóx, 1,Wf3 Wg2 2.148 W2gTx 
1.Wh7 W”1 2.Kh8 Wf8x, 770/1.Gd4? Ge5 2,Vaocj G£f6 3,Ge5 Gg7 4.,Gc7 Ge3x, 
771/1.01W 2.Wb7 3.Ka7 4.Ka8 5,Wa7 He8x, Tr2/ 1.82 cbKp 2,giKp Gv6 3,Ćd4 LSKy 
4Ćv2 ŚLĄ 5.d4 Gfd2 6.ed2+ Kd1 pat. 773/1.Kb7 Kpd5 2.Kc8 Kpg5 3.Kp*8 Kpe5 
4.Kpb8 Sd6x, 

konkurs na problemy wszelkiego Todzaju, 
A,„Sonenfeld,Rua Gabriela lListral 10 apt.102. 
Rio de Janeiro,Śrazylia, 

konkurs na 2x,3x.,bajkowe -J.r:,Rice,2 King,s Court,King,s Road, 
uondon SW 19,Angla, 

Zr. | 
N.G,G,van Jijk,Swleveien 5,Beger „Norwegia, 

Froblemnofer. 
2x.,3x,, FAMOMAtY. 
J,kortensen,i,P,Olssensvagaenge 19,Taastrup,Dania,



  

os: Ff « 

R32/L,Szwedowski 883 /M,Dukic 884/N,Kiinkow 

Os trożęka . Jugosławia SAaA 201/Z „iernitz 892/J „Rusek 893/W.iura 
Z 7 7 "1 Jugosławia EA sk uublin 

% A A pa            

   
    

  

a Bi. m M | zyk, OB A _; „A EE M, 
Z , Ż M WSZ, au i 4 

2 jA, „a 
m M pig 

AĘ mAB 
„BOMI. 

MSZA 
a BOĘ 
                   

  

  

  

3x 

885/L,Szwedowski 886/W.rroskurowski 887/2.Bęben S3x. 

Ostrołęka Warszawa Częstochowa 394/1.Mikan SUSŻE;TWAKGA 896/Z „hernitz 

CSR Częstochowa Jugosławia 
  m Pośw.B.lwanow pam.E.J,Pniaka 

SW Zał 8 % A 
AANSR AM | (B]| |8x a 222 „A BL "8 

S2X.« 4 Ę Ą 2 G A % Ą A 4 

  

              

  

390/J.tusek S4x, S18x. rp2x. 

CSR Grecja Komorowice 897/1.ignatiew 898/1,Rago 899/8.Saletic 
aułgaria Węgry "ugosławia 

  

  

  AM_M_A_E u| PSS sin 
a M m 

„A A a a g7     % U. 

O 

                
  

S2Xe 

  
               



= a - 

A 100/J„Sledziewski 901/J.Ńonikowski 202/J,Bsjtay . 
909/N,Keszczejew 3910/8 .Clausen- 911/A.8ricsson : - 

A „Hildebrand uzę5tochowa Bydgos zcz Węgry 

ZSRR Szwecja Szwecja 
  

  
7 zł, AA A N 

      
    

  

       2 rozwiązania 

512/H.,Kallstrom 913/4,Kallstrom 914/P.Moutecidis | 303/R,Candela-Sanz 904/8 „uimba ch 

Szwecja Szwecja Grecja Hiszpania Częstochowa Grecja 

% o Ź ; ŻA mp 2X. 

wygrana wygrana a/diegr. b/Sg5-d5 

      

  

  

  

- Samopat minimalny Lat refleksyjny wygrana wygrana w 3 pos, w 2 pos, 

915/R.Lajos 916/J „Rusek 917/Ż,A,kFetkow 106/L,Nesie 907/P.retkow 308/P.retkow 

Węgry Komorowice Bułgaria Jugosławia Bułga ria bułgaria 
pośw,B, Iwanow 

  

  a 

     „tł, „PZ 
R KlmAza "a 

rp 2x, 

M 2 ZM 

amm m 
bp 2x. 2 rozwiązania 

                         a.
 

|


