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WINDA 

   
BROBI ZMIST ń ią 

zozostaną waż 2 zat . 

stynuować 

  

redagowanie tradycyjnych óziałów - 

m.niatury" ,"Leksykón ?roblemistym "2 «raju i. 

  

1 imnych. 

Liczymy nó współpracę wszystkich czożówych problemistów. s. 

  

z spaju i zagrańicy, 

      

Kolejne zadania miniatury z minimalną Ę 

zbyt obi 2 m materiaże 
zowane przyk kłady dobrze. cha trakteryzują ten 

niami pomocn t1iczymi,Nie dysponujsmy 
grupie, jednak prezen 

„rozdzaj zadań, 

  

+295/ T. Kardos 
Feledvanykedyelo 

384 /M.Lockor -1393/P.d.5e11 -1Stayste- 
* issas '970 5"Th. „Stendal. - - DuF 1966 

       

  

   

  

  

  

  

  

    

  

Par Bom. ca. Pat pom. 1 Bos; . 
SE SE a/diagr. B/K8 0-21, 0/Katng 

  

„ A/KBT-dĘ,. - 

    

'1396/ E.Iwanow (© . A3GGITE Kahl © © -1.1398/ 4 .siannemanh sBiuietyn 0Z52.1979 . | «*'Feenschach '1950 ; Problem 10ter 1955   

  

        

   

              

      

WA pos. ": Pat.pom.. w:2 pos mat 
r.b/Kg7=b2, ZA 2 obustronne 

pom. w'2 
Jket-o8     

    

1393/1.027 paż.1. 606, pet - 1.005, pat. 
AsGh7 pat. 1.K£7 „pat. 1386) 1.Ka8 Kb6 pat: 1395/a.1.Ka8 He? pat. 
B.1,Ka1 Hc2 pat /-0.Kga Hh6.. pat 1.Ke£ Hd6 pat. 1396/1. /'Khe Hg6' p 
b.Ka Ho2.pat. ©.1.Ka5 Heh pat.. last. „Ka8 Heć- pat; 1397/1.Kb1 Kuż. 

aE każ, a16.2 |„Ka2 (Gb2 pat. 188/1. Ka8 hów 2. kai A waz. 

+Goż pat, 1 1GbŻ pat. 1.GaŻ. pał. 
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„VII Zjaza  Problemistów w«- 

w m 
w dniach 28 i 29, YI czerwca 1980r, 

"wi WCCT oraz Sprawom orgenizacyjnym. 1400/ T.Steudel - W pierwszym dniu kapit Feenschach 1961, 

-1399/ K.Hannemann 
Problemnoter. 1955 

1401/ T.Kardos 

i Problem 1968 .-.,' 

  

"Nie we wszystkich grupach i temataci 

Częstochowie. 

tanowie poszczególnych EPL 
demonstrowali zebranym dotychczas otrzymane vrace ne kóleć ae. mim „Strzostwa Świata w sompozyc.ji szachowej zwane 

otrzymeć 
Najlepiej obsadzony został dział studiów i 

  
w Częstocnowie odbył sie kom 

iejny Zjazd Problemistów,Spotkanie to było poźwięcone turni ejo-. . 

  

u tematycznych; 

« skrócie WOOD. 
żśmy zadania... 

at: bajkowych,pozi 
„tych zadań ocenio no jako dobry, Kepitan zespożiu W,Rosolak otrzy- - mał' również 

  

dobre zadanie w grupie trzychodówek, w Pozostałych 
. grupach dysbonużemy bądź przeciętnymi zadaniami bądź nie me ict. 
< wogóle.Z uwagi. na to,że termin przesłania zadań ne | HOCT jest odle- 

BłY zapewne sytuscja ulegnie popr rawie. a zo | | "W.drugim dniu Zjazdu Prezes Komisji Kopożycji.Sząciówej i w. „Rosólak . 
złożył Sprawozdanie z czteroletniej kadencji zarządu.Zapozni ż EZ równieś zebrańych. z oceną pracy: "zamiadi" przez Polski Związek 0-0 „Szachowy,która jest negatywna. | 
Na „Zjeżdzie wybrano nowy zarząd 

« następujący: i 
| Prezes Komisji — Bugoniusz Iwanow 
V-ce Prezes 

Sekretarz            

    

"pat pon. 2 Pos. _ Pat. Bom. 2. pos. białe zacz. b 

7 4402/ 1.Kardos . u 1403/ ",Kardós 

Problemist 1968 . PTE ah L. 

  

  4406 / N.A. Dragan 5 

skżsć jest , Ajedrez Magico 41971 na okres 1980-84 „którego 

- Jerzy Konikowski 
- „Vłećysław Rosolax 

* Członek Zarządu — . Marek Halski 1 Saturnin Limbach. u 
„Delegaci do Komisji FIDE = W.Rosolak,Marek Halski jako rezerwowy. . W Czasie tego Zjazdu zorganizowano błyskawiczny konkurs układanie 
zadań szachowych. Tematem tego konkursu były mety pomóćnicze w. 
których na to samo polę obojętnie w którym posunięciu musi, stanąć 
czarna bierka.Mogą ta być zadania wariantowe lub bliźniaki,co naju 
mniej awie tematowe gry w zadaniach dwuchodowych. ” 

    

Pat pom.2 008.- białe z. a/Mp 2x.  b/Pat p.2 pos. MP 2x. - 2 Tw 

Sędzia tego konkursu Eugeniusz 9/ a.1..h8E 2.Ka7 Hed pat. 1.ła? aBQ -.Ka8 Gdk pat. b.1,Ka7 dBS 
14 

czterech otrzymanyci Br "gE: pat. 00/1..17'2.Kn8 BH pat. 1.Khr £7 2.Xnh8 Kgó pat. 
  

Iwanow ustalił następującą kolejność a 

I hagroda - M.Halski 

"4 wzszaszcz.« W.Roso 
1-2 pochwała ZUCH 

  

Ka3 2.506 pat. 1402/1.48W Ka1 2.WbB pat. 1403/a.1.Kg1 a8W 
NSA a8W 2.Kn1 NE | pat. 1404/1.Kf1 c8H 2.Ke1 Ho1x. 

Z8W 2.ka3 

  

Whóx, 

    

„Warszawa /nr.1405/ 
lak,Łódź /nr.1406/ 
—- R.Ksbica „Częstochowa/1407/ 
- S.Limbach,Częstochowa /1408/. 
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61605] M.sslski,Warszawa _ 1406/W.RósoLak Łódź 1407/8.Kapica,CZę-wa | ZO KBKJU I a I a i pala RT Aowz.zaszcz. 1-2 pochw, sfęBE.. | wa i > a” SB i 
Tnagr. 

la EEE) 

      

oPrzigląć i nasz jak zwykie rozpoczynamy od dwachodówek, Sk 

Interesująco skonstruowany problem naszego ' "mistrza. międzynarodowego ©. 

* /1409/ W.Tury 'realiżuje temat Dómbrowskisa.Pa złudzie, 1.Kc67 gr.ż5 SZAŻKę a 

„.S3re4 2. GL5X., „„SZxe4! oraz 1,8£3% gr.2> S1d2x;, „sS2xe4 2ld3x,,.' ce 
„.S3xe4! i dobrym wstępie 1.Ef4! gr,2,Bc1x,,..S3xe4 2,83d2x,,+.Ś2x4.. 
2eS1a2x, występuje wymieniony temat;Grożbowe posunięcia" 2;S7d2x, i. 

|2,51d2x; odalane są przez 1...Sżxe4t i .1.:53xe4! w ztudnych rozwiąża” 
niach,natomiast w grze rzeczywistej są; „ruchami matującymi po- tych właśnie -- 

: "Pachach,antor. zastosował ciekawy chwyt konstrukcy jny polegający na samc= 
<związaniu skoczków ha polu "e47 „które jednocześnie słaczają białe. dale-. 
»kobieżne figury / Wh5 1-Gel/; ' : NE ; 
"Tematem hajlepszego zadania konkursowego z. radzieckiego ałasięmja- | 
11410/ są tzw,: pola węzłowe.1 „S£6? gr, 2.Bg4x;,..Kxg5 2.ih5x,,+..Sd4. 
2. Bd5x, „obalenie «.Se5! Skoro tak,to. następna próba przenosi się na Z 
zwolnienie pola Ne5*,1.6€57? z grożbą 2.Bf4x;,..Kxe5 2.Wd5X;, „„Se5: Zożaóz. | h 

„gbalenie ., ...Se61W tej Żazie Ery oddajemy kolejne. tematyczne pole i i 
„właśnie 4e6",1,Se6 gr,2,Sg7x,,..Kreć 2; ig4x,,.oSre6 24WfTx. 0. 

© Giekawy pomysł widzimy w żddaniu sr.1411, Po 1,cib3? obalą tylko. i.Bećt, : 
11.03? EBd5i ja Hbę niemożliwe/, 1.cra3? Ba4! /nieprzecmodzi 2,Bdjx?/ 
1,047 Hb6t: /2 „Sc4x?/,a. więc piekaninny . w posunięciach złuanych.B0. 1. śf2! 
otrzymujemy: pozycję. zugzwangu. | z SE PE gi 
Zadania te charakteryzują współczesne poszukiwania. w aackośńwówu 05 
A trzychodówce W „Suchodolskiego/1412/ widzimy zamianę matów. w dwu wariane - 
tach. 1.115? gr.2.e6+ We5 3, Exe5x;,,„WŻe5 2.ie4+ zet Ziciry,..Wjeś 25E86w 

-Wxe6 5;odzi obalenie ..Gxg7!Rozwiązanie. lufig5 gri2„e6+ We5 Z;Bre5z, O 
|+allże5 2;c4+ Kxdd 3,Rg1x,,..WJe5 2;04+ Kxrd4 3,Seóx,,..UgT 2iixe7 Ge 
"3ike6x,,..Weć 2 2.c4+ Kxd4 3,5xeóx,W przygotowanin czarne otwierają: prze. 
kątną. a1-h8 dla białego Gońca,zaś w grze. rzeczywistej występuje wiążanie 
wież na tej przekątnej.Probliem nr. 1413 opracowany jest w starym Stylu 
z matami wzotowym:..14b5 gri/Wxt6/ ZgiaB+ Ka7 3,b6x,,siaxb5 2;Ra5+ KbB- 
/3.3d07x.,,.Sie6 2,547-Gxd6 5.Hia6x,,.sSge6 2o8c8 Wxf6 3,HaTx;Wszyst tkie © 
„warianty wielochodówki, która otrzymała I nagrodę w Szechosłowacji/1414/ 
kolczą się również wzorowymi matami,!,5e2 gr.c.edt fxe4 7,iixe4+ Kxc” 
4+Ba4x,,..Ści 2,firę5 Sb5 3;SfTa+ exfł i,e4x,,..h5 E.SfA+ exfh 3.d3+ 
Kxc5 4.iadxsPółzwiązanie czarnych pionków eś i £5;Samomst nn.1415 zream 
-lizowany JEST w oparciu o baterie Wd2-Sdz oraz przesżony Eat iż GgT+ 
"1.Wd2 Kc4 2,Ge6+ Kd4 7,8Sf2+ exrdżx;,..Red' 2,Goś4 Kdź 3.Sbi+ cxa2Xa 

  

       

  

   

  

    

        
  

„fozwiązacia: . 
  

      

  

(3403/ + „Epa a4 2 2.Wgd6, Sbixs | 0.05 - kaj 

1.,Ge3 Ke1 2Sed6 Ścix, i | 

4.Ge3'Ket 2.Scd6 Seżx, 
11ga het 2,Wed6 SZTYWNE 

1406/ ,1.Bd2 Waż 2.46 Wcuż. | *.HdłGdź | 

      

  

    

  

    

    

  

  

    

  

  

  

1.Węi+ SF1 2.0d1 paih +.Ge4  Se4 | 

  

  

  
zek SZBCNOWY w Zzęstochowie 

w Qa 
md mi z GQ p Ha ś +2 
M 

ar jej 

"a dj 42 

ts sł 

6 
B
o
 

a 4d ma 2 
50. 
W p 5 Y 8 19 
tł 2) c czołowych specjali 

stów w tB” wpaepalinie.ZWYCżĘŻYE 2 zdecynowanie Marek Hals ski,Warszawa 

A2,% Ki. 2a/Zygnunt Bożowuk „Chojnów 17,5 pkt. 3m./Bugeniusz Iwanow, 
Szsstocnowa 9,5 okt. um./ 

  

noiszek Walusza,Jiemianowice 51. 9,0 okt. 
żysław Raczyńśki „Siemianowice S1.3,0 kpt. 5m./Marinn Tomczyk... 

  

pkt. 7m.Andrzej Pada „ozorzów 5,0 vkt. Sm./Roman Jieg ganówski, 
s3olużelobrzyń 3,0 pkt.Zawody s ZŁOWALI — W.Rosolak,„Łódż i R.K nSY,. 

zawodów uszaiono sitłac rsorszentać si Polste, 

Żalski,2.Jojczuk oraz Z.iwanow "zeTwowY. 

  

 



14097 W.Tura 1410/ ViDasżow. SE 1411/20 ian Boot 
The Problenist + 1978/11 Szachy” 1979 © Die gaci, s. 
         U 

Ż 
ŻA 

  

|1413/.tzoberg | 44/J.Polak | 
0 mf z dns Sachove Umenie 1978 Sachove Umenie 1979. 

  
        

      

4x. 14457 E.lwanow 1416/R:Vieira=B.i J, 141T/ 6.6 (0 1/Iln; Pigueiredo - ln. (7. ia: 
Biuietyn O 1379 . Klub Guanabara 1973 Die Schwalbe 1978 

i 
Ż m 

  

Eb z, - - go ORW - Mp 4x, =a,diagr. 

b.Ka2n£3 Giree 

   
pe are em EA s zo ż - a z 

        

  

mr A. wa 

zamknięty cykli posunięć matujących jest treścią mata pomocniczego. 

ir.1416. 1.lie5 Wd4+ 2,Kez Sd5z./A/.sSc4 2,Ke4 Wd4x, /B/ 1.Be7 Sc4 
2sKe4 Wd4x,/B/,.Wdą+ 2,Ke5 $d7x./C/ 1.Feć6 Wd4+ 2,Ke5 $d7x,/C/..Wdó+ 
2,Ke3 Sd5x./4/,Użycie circe w macie pomocniczym stwarza wiele możliwości 

uzyskania interesującej gry./1417/. a. 1.Kxf4 /p.f2/ 13 2.e5 S£2. -. 

.34ex12/Sg1/ Kxf2/p.f1/ 4,15 Sh5x, b. 1.e6 Ke2 2akxe4/5W1/ 15 3sext5/p.12/ 

fxe3/p.e7/ 4.e5 Sc3xa =„ sa 

gOKE SSIAŻEL L2ŻLI 
pz zzz ORO DIE 

irosliy Stosiż - Izbrani Problemi. 

„Bakładem "Nauka i drustwo*Belgrad ukazały się zebrane zadania przed” 
wcześnie zmarłego. bo w wieku 26 lat /23.1.1949 — - M.1.1975/. zokującego i 

duże nadzieje problemisty Jugosławii M.Stoaica;. a m 

V książce tej zebrano 204 zadania już publikowane i L oryginalne i opa- a 
trzono krótkimi: komentarzami; sWstęp do „ej książki napisał arcymistrz 

w grze praktycznej Ljutomir Liubojerić,Z książki tej  Pzezentujeny 2.0 
interesujące zadania; 7 . : 0 

   

1418/ M.Stosć © 3 1419/ M.stosiż ma o 
BCPS 1971 - In, - ©, 50  Probleembladt 1972mImo 3 udo wio © 

  

  

S3x4 

1418/.+05 2,Sf4 - . 3,6h7x4,.,d6 2.6h7+ Kd5 3.,Sf4x, 

1,607 gr.2.Wgś+ Kf5.JoWf4x,,..C5 2,Gh7+ Kd5 3.Sf4x,/2, S£4? Ha6! 
wie d6 2,874 - 5.6h7x. /2.,5f4? Ba7!/ Temat: Tury połączony z unikaniem 
dzali w grze rzeczywistej:1419/ 1.We8 gr.24WfB+ Ke5 3,Rd6+ Odóxe,d> 
Ha3. 2,5e4+ W£3 3.8e3+ Hre3x.,..Ba4 2,5d3+ Wf4 3, Sd4+ Exd4x;Czarny etu 
man zdejmuje z pod kontroli pole *b" stając za jedną ze swoich wież, 

która zostaje przez białe sciągnięta na linie "f" Dzięki temu,że wieże 

%e zostają związany możliwe jest wymuszenie mata, Manewr czarnych nosi 
tharakter bristolskiego torowania drogia  



  

Jubileusz PsSiklosiego: 

Nasz wieloletni przyjaciel i redaktor działu szachowego w gezecie . 

.łPedagogusok lapja" Pal Siklosi obchodzi w bieżącym roku 30 lecie 

. debiutu autorskiego. Zadanie,które zamieszczamy /1420/ było wydruko= 

* wane w dziale szachowym sMarcius: Pizenótódike", którego redaktorem "a a 

był wybitny: „węgierski mistrz © „Reukoun,; I 

1420/ Pal Siklosi 1420/ 1;8a6 gri2iBe5xi, ..Fe7+ 2; ike 

Marcius ) Pironotodike 1850 (+: B£7+ 2,R£7x4, .„WE5 2iRĘBZ, a. Sg6 . 
2;Kg6x3, .:5d5 24K15x5 -, m = 

Biała bateria. królewska, udany "debiut; E 

''W.1981 roku gazeta "Pedagogusok lapja" 

organizuje konkura. na. dwachodówki, .. 

„ sędzia O. Bonivento; Włochy. . 

si „Budapest, postfiok 229 B 1536: 

b- ... /. problemiści nasi na konkursie tej gazem 

Ee oi . i 0. ty odnosili znaczne: „sukcesy, redaktor o 

"działu: szeżególnie serdecznie zaprasza Polskich Pzoblenistów do wzięcie z 

„udziazu w Se „konkirsie; . . a : zi s. 

    

© gońkany żózpisaneż |: z NEDNSZZEJ 

  

-Hemoriaż Dawida, Prze iórki; a AD 

"Dla uczczenia 100 rocznicy rodzi aczego wybitnego problemisty " 

Komisja Kompozycji Szachowej PZSz rozpisuje konkurs na wiełochodówki 

      

„Chowa i Marek Balski, Varszawa,Problemy nadsyłać do 31.III, 1981r. „pa 

„adres - - - Jan Rusinek, Gopllańska 29 n.t5. 02-954 Varszawaj 7 

    

* Komisja Kompozycji Szachowej PZSZ- rozpisuje konkurs' na. dwuchodówki: o. 

z dowolnymi temacie; w celu: uczęzenia pamięci. zmarłego” mistrza M,. Płeitferai 

. Trzy nagrody, Sędzia Leopold. Szwedowski, Ostrołęka.,adania nadsyłać SE 

    
„80 31, 1.1981r, na fądręś - 7 W Rosolak, ul. Sadowa 18/20 miś - = 31-465. 
Łódżi : - 

      

  

  

Zadania przesyłać na. „adres: Pal Siklon sa 

   

/Z uwagi na to,że w poprzednich latach © | 

  

Sa: dowolnym temacie. Trzy nagrody; Sędziowiet ugentusz iazow, Czńste- : 

  

      

ubileusz vana Buska. 

  

L okazji 70 lecia urodzin oraz 56 jecia pracy twórczej mistrza - 

międzynarodowego Jana liuska Komisja kompozycji Szachowej F252 

ogłasza konkurs na samomaty w 4-6 pos, temat dowolny.frzy nagro- 

dy i specjalne wyróżnienię za probiem realizujący echo.Sędzia - 

Jan Ausek.Żadania nadsyłać do 31,II1.1980 na adres Eugeniusz 
Iwanow,Kilińskiego 57m,53,42-200 Częstochowa. | 

  
Temat tego Konkursu brzmi: "czamie figury / canajnniej trzykrotnie a 
stają na miejsce dopiero co opuszczone przez białą.Przykład . 
zadanie nr;1421,.. " 
142113, Gool-R „Keemink 

1.Wa1 Wh1 2ska5 Wal! 3.Wd5 Wa5 | 
4.Wd> Wdż 5,67 e4  6.Wd4xs 

„badanie nadsyłać do.1.II1.1981r; - 
na-.adres E.le.Grand,ieimanslaan 5. 

- 6705-AD Wageningen,Holandia, '* 

"6x; 

"Chess Canada, 
Roczny korńkurs na 2x; ,Żki,wielochodówki, s. samomety „maty pomocnicze 

"41 studia, Zadania nadayżać : na adres PO. Box 304,Station "Er „ami Łtoń | 
Ontario, Canada „181, TETa 

Asrael Ring Surniej, 

Konkurs ha 2x,;3x,, Samomaty „£ naty pomocnicze; 

19/7, Bapalmak 
27000 Kirat Zalik, Izrael, a. 

U Magyar Sakkelet, 2 

Konkurs na 2x;, 5x.,wielochodówki,samomaty i maty pomocnicze; | 
o Zadania nadsyłać - na adres Redakcji PO Box 52,1363 Budapest,węgry: 

Konkurs na 2xi,3.x, wielochodówki „maty pomocnicze, samomaty, zadania 

na retroanalizę.Żadania. nadsyłać - M.Yelmirević, Farodnih heroja 
52/9, 11070 Novi Beograd, i Jugosławiaż ' 

  

 



        

» 2 

Sintonie Scachistica; PADZODIE ZCACHISTICA: 
Konkurs ne wazejkisge rodzaju zadania. 
sroblemy nadsyłać na aćres » Gino Kentasti 
16012 Busalla, Włochy, i 

Grottin 53 

W 
zt 

Suomen Shakki.; " 
Żonkurs na wszelkiego rodzaju zadania, 
?robiemy nadsyłać na aures « Kaukc Yirtanen,Eivileventie 4:1 

AC Tawpere,Finlendia, - i 

UBP 

  

Konkurs na 2x, samomaty,maty pomocnicze, studia, 
żadania nadsyżać na adres Redakcji = Postal 0x 
22221 Rio de Janęiro, Brazylia, 

Zrobiemas. 

. Ronkyrs na 2x,3%, +MmMaTy pomocni aże, sanomąty, i bajkowe, 
?Probiemy nadsyłać - 4.P.hrguelles, kv Princer ,Asturies/ 3540 2 s 
Dzycelona 12,Riszpania, zadania bajkowe - R.Vandela-Sanz, Brasil 
Taleńcia 8,Hiszpan:x, 

e 

  

„2ie $cnwalbe, 

ŻX, - wysyłać Anas Dieter Leigs „Kronprinzenśtrasse 10,5500 Trier 
ŻX.-X wysyłać Dr Hans Peter. Rehm',Saalbrett 8, 7507,21 nzai 4, 
samomaty i maty pomocnicze wysyłać — Armo Tungler, buchweg37, 
2000 Ńorierstedt 3,inne tejkowe wysyłać — Hans Gruber, Lindnerstr. 

+ 16a, 390% 3obingen !, retro i matematyczne nadsyża ć- Gunter emingez o 
pr. Springerato.5 , 7980 *avensburę , RPRZ 

"Thema Danicum, 
Konkurs na 2x.,3x4,maty pomocnicze, samomaty 1 bejkowe, 
Zadania nadsyłać Jan Mortensen, iovmarken 24,Piohe DK 2640 
%edhusene, Dania, 

tv w SSSR. 

AoCcZznY nkurs na żx.,jx.,wielochodówki i st udia. 

«ra6 Medakcji - Moskwa © 18 
Sen 0, ZSRR, 

  

  

  

KOMISJI KOJ POZYCJI 
PZSzach 

  

   

   

  
  

  

 


