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JAK POPRAWIAĆ STARE ZADANIA

Pragnę w tym artykule omówić problem po-
jawiający  się  przy  okazji  prób  poprawy  i
udoskonalenia starych kompozycji.

Pierwsze pytanie: na ile przy okazji popra-
wiania  możemy ingerować w oryginalną
pozycję?

I drugie pytanie;   czy zawsze powinniśmy
próbować  udoskonalać  stare  poprawne
kompozycje?

Nie ulega wątpliwości, że technika kompo-
nowania poszła do przodu,  ponadto dostęp
do komputerów pozwala   w wielu wypad-
kach  wyeliminować  wady  czy  poprawić
ekonomię starych zadań. 

Jednak kompozycja szachowa tak jak każdy
utwór odzwierciedla czasy, w których zosta-
ła stworzona, razem ze swoimi   zaletami i
wadami. 

Dlatego  myślę,  że  powinniśmy do  sprawy
podchodzić bardzo ostrożnie i starać się po-
prawiając zadanie zachować przede wszyst-
kim to co miał na myśli autor  - ponieważ
niedoskonałości  zadania  pokazują  nie  tyle
brak  umiejętności  kompozytora,  ale  odpo-
wiadają wymogom obowiązującym w czasie
powstania  zadania.  Natomiast  uważam,  że
nie  powinno  się  dodawać  nowych  wad
(nawet za cenę nowych treści - chyba, że
nie ma innego wyjścia)!

Poprawiając czy udoskonalając zadanie po-
winniśmy brać pod uwagę czasy, kiedy po-
wstało.  Inaczej  będzie  wyglądać  poprawka
zadania  z  XIX wieku,  a  inaczej  zadania  z
końca wieku XX. 

Oczywiście, gdy autor oryginalnego zadania
jeszcze żyje, to w jego gestii leży, czy zaak-
ceptować poprawkę lub nową wersję. 

Gdy autor nie żyje, to nie ma jednoznacznej
recepty  jak  postępować  w  ogólnych  sytu-
acjach i myślę,  że każdy przypadek należy
traktować indywidualnie.

Pierwszy problem spróbuję  przedstawić na
kilku przykładach. 

Jan  Lipka  przygotowuje  piękny  zbiór  pol-
skich zadań z XIX wieku. Wykonał już ol-
brzymią  pracę  m.in.  sprawdzając  popraw-
ność poszczególnych zadań.

Mam tę satysfakcję i przyjemność, że zapro-
ponował mi współpracę przy przygotowaniu
tego zbioru. 

Uzgodniliśmy, że niepoprawne zadania ma-
jące  jakąś  wartość  warto  próbować  popra-
wić.

Oto pierwsze takie zadanie. 

A1. Kazimierz Grabowski
Kentish Merkury, 1898

#2

1. Kc6 tempo.



1...f6 2. Gf4#  blokowanie
1...f5 2. Sed3#  blokowanie złożone
1...e6 2. Sd7# blokowanie
1...g3 2.S:f3# 
1.. W~  2.Hg3#
1...S~   2. W:d5#
1...d4 2.ed4#
Dual po 1... fg2 2. Sed3# i 2. Wf5#.

Pierwsza poprawką, jaka się narzuca jest do-
stawienie czarnego pionka na g6. Ale wtedy
jest   nielegalna  pozycja.  Ponadto  zostaje
powtarzający się mat 2. Sed3# (choć z inną
motywacją), czyli de facto ta obrona nie daje
dodatkowego wariantu.  

Wydaje  się  niemożliwe  wyeliminowanie
mata 2. Sed3# po 1... fg2. 

Skoro  tak,  to  najprostszym  rozwiązaniem
jest rezygnacja z tego dualowego wariantu, a
zostawienie wszystkich pozostałych. 

Daje się to zrobić np. następująco:

A2. Kazimierz Grabowski
Kentish Merkury, 1898

Poprawka 2022

#2

1. Kc6 tempo.

1...f6 2. Gf4#  blokowanie
1...f5 2. Sed3#  blokowanie złożone
1...e6 2. Sd7# blokowanie
1...g3 2.S:f3# 
1.. W~  2.Hg3#
1...S~   2.W:d5#
1...d4 2.ed4#

Ale teraz oprócz nieprzyjemnej wady orygi-
nalnej pozycji - gry hetmana tylko w jednym
wariancie - pojawiła się nowa: wieża d2 jest
potrzebna  tylko  w  wariancie  1...S~   2.
W:d5#.

W związku z tym może warto tak zmienić
pozycję, aby tę usterkę usunąć (zresztą naj-
prawdopodobniej w XIX wieku nie uważano
tego za bardzo poważną usterkę). 

Udało to się zrobić zamieniając wariant 1...
Sc3~ 2. W:d5# na wariant 1... S:d3 2. H:d3#,
ale trzeba było zmienić wstęp. Uzyskano za
to pełne wykorzystanie hetmana, bo gra on
teraz w 3 wariantach. 

A3. Kazimierz Grabowski
Kentish Merkury, 1898

Poprawka 2022

#2

1. He2 tempo. 

1...e6 2.Ge4#, blokowanie
1...e5 2.Sdc3# blokowanie złożone
1...d6 2.Sc7# blokowanie
1...S~ 2. Hf3# 
1...S:d3 2.H:d3# poprawiona obrona
1...c4 2.dc4#
1...f3 2.S:e3#,

Jednak wątpliwości budzi fakt,  że pozycja,
wstęp  i  gra  nieco odbiega od  oryginalnej
idei  autora. M.in. dobrze byłoby zachować
(na razie dualowy)  ciekawy wariant 1...fg2
polegający  na  włączeniu  białej  figury  (w
oryginale wieży f2). Na pewno o takie włą-
czenie chodziło autorowi. 



A gdyby tak wieżę zamienić pionkiem - uzy-
skamy wtedy mat tym pionkiem i będzie on
występował w roli dalekobieżnej figury. 

Nie udało się tego pomysłu zrealizować tak,
aby pozostał mat hetmanem na g3, ale po-
wstała bardzo ekonomiczna pozycja, zacho-
wująca i wstęp i prawie wszystkie warianty
autora (brakuje tylko mało ciekawego  mata
hetmanem). 

A4. Kazimierz Grabowski
Kentish Merkury, 1898

Poprawka 2022

#2
1. Kc6 tempo.

1...f6 2. Gf4#  blokowanie
1...f5 2. Sed3#  blokowanie złożone
1...e6 2. Sd7# blokowanie
1...fg2 2.f4# włączenie
1...Sg1~  2.S:f3# 
1...Sc3~   2. W:d5#
1...d4 2.ed4#.

Być może wersja A3 jest lepsza niż A4, ale
wersja A4 najmniej odchodzi od początko-
wej idei autora i jest moim zdaniem bardziej
trafną poprawką. 

W  wersji  nr  A4  "nieobecnego"  hetmana
można by wykorzystać do stworzenia trzech
dodatkowych  ciekawych wariantów na te-
mat włączenia zamiast jednego nieciekawe-
go np. tak. 

A5. Kazimierz Grabowski
Kentish Merkury, 1898

Poprawka 2022

#2

1. Kb6 tempo.

1...e6 2. Gf3#  blokowanie
1...e5 2. Sec3#  blokowanie złożone
1...d6 2. Sc7# blokowanie
1...ef2 2. e4# włączenie
1...Sh6 2. Ha8# włączenie
1...G~  2. Hh1# włączenie
1... f5 2. He5# włączenie
1... c4 2.bc4#

Mamy 3 warianty  z  blokowaniem i  4  wa-
rianty z włączeniem figury. 

Mimo, że wersja A5 jest istotnym wzboga-
ceniem  pozycji  początkowej,  to  najodpo-
wiedniejszą poprawką wydaje się wersja nr
A4,  która  najbardziej  odpowiada  (tak  się
możemy domyślać) temu co chciał uzyskać
autor.   Ponadto przy okazji,  a nie  na  siłę
eliminuje wadę pierwotnej pozycji, czyli sła-
be wykorzystanie białego hetmana (którego
po prostu nie ma!). 

***

A oto kolejny przykład ze zbioru przygoto-
wywanego przez Jana Lipkę. 



B1. Franciszek Łabędzki
Tygodnik Ilustrowany, 1864

S#7

Rozwiązanie autorskie: 1.Ga2 a5 2.Wb1 a4 
3.Wb4 a3 4.0-0-0 K:e2 5.He5+ Kd3 6.Sc4+
(dual 6.Sf1+) Wd2 7.Kb1 W:d1# 

Uboczne  1.Ge4  a5  2.Hg7  Kf4  3.e3+  Ke3
4.Wa4 Kf4 5.Gd3+ Ke3 6.Sf1+ Kf3 7.Ge2+
W:e2# 

oraz

1.Hg7 Kf4 2.e3+ K:e3 3.Wa4 a5 4.Ge4 Kf4
5.Gd3+ Ke3 6.Sf1+ Kf3 7.Ge2+ We2#. 

Te uboczne można by pewnie łatwo popra-
wić  nieco  zmieniając  pozycję.  Trudniejsza
jest eliminacja dualu w 6 posunięciu.  

Sposobem  jest  zamiana  Gg1  na  hetmana.
Wtedy w 6 ruchu skoczek musi iść na f1 aby
go przesłonić. 

Pierwsza  poprawka  była  następująca  (dia-
gram B2). 

Wzbogaca  ona  treść  zadania  -  dodaje  bo-
wiem ciekawą motywację kolejności pierw-
szych trzech ruchów białych - gdyby wieża
poszła na c4 w 1 lub 2 ruchu, to przesłoniła-
by gońca. 

B2. Franciszek Łabędzki
Tygodnik Ilustrowany, 1864

Poprawka, 2022

S#7

1.Ge6 a5 2.Ga2 a4 3.Wc4 a3 4.0-0-0 K:e2
5.We4+ Kd3 6.Sf1+ Wd2 7.Kb1 W:d1#.

Jednak mam wątpliwości, czy jest to rzeczy-
wiście wzbogacenie treści zadania, czy tylko
jej zamiana. 

Oryginalny pomysł ma ideę, która tu została
stracona: goniec idzie na a2 zwalniając pole
b1 swojej wieży, która właśnie przez to pole
przedostaje się do gry. 

Dlatego  niewykluczone,  że  trafniejsza,  bo
bardziej dokładnie oddająca ideę autora jest
poniższa wersja. 

B3. Franciszek Łabędzki
Tygodnik Ilustrowany, 1864

Poprawka, 2022

S#7

1.Ga2 a5 2.Wb1 a4 3.Wb8 a3 4.0-0-0 K:e2
5.We8+ Kd3 6.Sf1+  Wd2 7.Kb1 W:d1#.



Jednak tu mam poważne wątpliwości, którą
wersję powinniśmy wybrać.

Wersja nr B3 ma nową wadę w stosunku do
oryginału: bardzo brzydkie techniczne pion-
ki c6 i d7 potrzebne tylko po to aby wieża
nie przedostała się na linię e przez pola b6
czy b7. 

***

Oto kolejny przykład zadania z XIX wieku.

C1. Aleksander Hillbricht 
Das interessante Blatt 1895,

 

 
#2

1. Sd5 (oddaje pole) tempo;
1... K:d7 2. S:e7#;
1... W~  2. H:e7#;
1... Sa~  2. Hc7#;
1... S:d5 2. de8H#;
1... Se~  2. H:e8#/de8H(W)# dual.

Naturalną poprawką wydaje się zamian 
pionka d7 gońcem oraz skoczka e7 gońcem 
z przestawieniem białego króla na białe pole
(aby uniknąć szachowania gońcem).

Niestety pojawiło się rozwiązanie uboczne 
1. Ge6+ Gd6 2. H:d6#.
Skuteczna okazała się zamiana czarnego 
skoczka wieżą  (może ona się zasłonić na 
siódmej linii). Oto rezultat:

C2. Aleksander Hillbricht 
Das interessante Blatt 1895

wersja 2022 (JR)

 
#2

1. Sc5! (oddaje pole) tempo.
1... Wd~ 2. H:d7#
1... G~ 2. H:d8#
1... Wa~ 2. Hb7#
1...W:c7  (blokowanie, poprawiona obrona) 
2. Ha8#;
1... K:c7 2. S:d7#.

W tej  poprawce  nieoczekiwanie  pojawił
(nie  było  to  zamierzone!)  dodatkowy wa-
riant z poprawioną obroną i blokowaniem.

Czy w tej sytuacji powinniśmy starać się po-
zbyć tego wariantu? Myślę, że to nie byłoby
zbyt mądre. Jego pojawienie się świadczy o
tym, że pomysł i pozycja autora była nie tyl-
ko ciekawa ale  i  perspektywiczna -  dająca
możliwości rozwoju.

***

Jak  już  wspomniałem  sposób  poprawiania
powinien uwzględniać epokę,  kiedy zdanie
powstawało. 

Oto kolejny przykład z XIX wieku.



D1. Bronisław Kipman
Kurjer Warszawski, 1893 

#2

1. Gb2 tempo.
1... S~  samozwiązanie 2. Hc5#;
1... Se6 samozwiazanie i blokowanie, popra-
wiona obrona 2. S:f3#;
1... W~  samozwiązanie 2. He7#;
1... c5 2. Sd7#.

Temat półzwiązania i poprawiona obrona 
skoczka. Niestety duale po 1... Wc5/Wd3/
We3 2. He7# i 2. Hc5#.

Bardzo ekonomiczna i pomysłowa realizacja
nowatorskiego w tamtych czasach tematu. 
Dlatego warto było popracować nad popra-
wieniem zadania naszego kompozytora. 

Poprawka nie była specjalnie trudna. 
Skuteczną metodą poprawienia jest zamiana 
z zadania tempowego na zadanie z groźbą. 

Udało się to zrobić przy okazji przygotowy-
wania wspólnie z Janem Lipką zbioru pol-
skich zadań szachowych z XIX wieku. 

Oto propozycja.

1... Wd3~  2. Wg5#.

1. Wh4! grozi 2. Hg4#;
1... S~  odblokowanie, samozwiazanie 2. 
Hd5#;
1... Sf6 odblokowanie, samozwiązanie, blo-
kowanie, poprawiona obrona 2. Sg3#;
1... Wg3 samozwiązanie 2. Hf7#;
1... Sg6 przesłona i odsłona 2. Hc8#.

D2. Bronisław Kipman
Kurjer Warszawski, 1893 

(w 2022, JR)

#2

Bardzo ekonomiczna pozycja tej wersji su-
geruje, że w schemacie naszego autora kryją
się nowe możliwości. 

Mamy tu czwarty tematyczny wariant 2. 
Wg5# - na razie tylko w przygotowaniu. 
Przeniesienie go do rozwiązanie okazało się 
niezbyt trudne. 

D3. Bronisław Kipman
Kurjer Warszawski, 1893 

(w 2023, JR)

#2

1. Hg3! grozi 2. Hc3#;

1... S~ odblokowanie, samozwiązanie 2. 
Hd6#
1... Se4 odblokowanie, samozwiązanie, po-
prawiona obrona 2. Sb3#
1... We6(W:b2)  samozwiązanie 2. Hd3#
1... Wb3 samozwiązanie 2. Hg4#
1... Ge3 2. H:e3#
1... Hh3 2. He5#.



Ale to nie koniec  - okazało się, że niewielka
modyfikacja pozycji pozwala uzyskać drugą
fazę - z zamianami matów, co więcej ta dru-
ga faza też opiera się na temacie półzwiaza-
nia. 

Oto ta propozycja:

D4. Bronisław Kipman
Kurjer Warszawski, 1893 

(w 2022)

#2

Złuda: 1. Gd6? grozi 2. Wf4#.
1... Hf3 a 2. Wg5# A samozwiązanie skocz-
ka;
1... S:d6 b 2. W:d5# B samozwiazanie het-
mana;
1... Hg3 2. G:e4#;
1... Sg6(Se6) 2. Hg6#;
1... He3!

1. Wh4! grozi 2. Hg4#.
1... Hf3 a 2. Hf7#  C samozwiązanie skocz-
ka;
1... Sd6 b (S~) 2. H:d5# D samozwiązanie 
hetmana
1... Sf6 2. Sg3#  samozwiązanie hetmana, 
blokowanie, poprawiona obrona;
1... Sg6 2. H:g6#;
(1... Hg3/Hh3 2. Hf7#).

Jednak w XIX wieku tematy zamiany jesz-
cze  nie  istniały.  Dlatego  zadanie  powinno
istnieć w wersji D3. Wersja D4 jest tylko w
celu  zademonstrowania  jak  pomysłowy  i
perspektywiczny  schemat  wymyślił  nasz
kompozytor.

***

Kolejny przykład został szczegółowo omó-
wiony w moim artykule "Warto współpraco-
wać". Tu skupię się tylko na aspektach oma-
wianych w tym miejscu. 

E1. Edward Pałłasz
Szachy 1966

#2

Przygotowanie:
1...Sd5 2.Sd3#
1...S:e6 2.Sg6#. 

Rozwiązanie. 
1. Sg5 (grozi 2. Sf7#)
1...Hd7 2. Sg6# 
1...He8 2 Sd3# 
1...H:f4+ 2. H:f4#.

Niestety znalazł  się   dual  po 1...  H:f4+ 2.
H:f4# i 2. ef4#. 

Poprawka była prosta - wystarczyło przesta-
wić białego pionka na c3 i gońca na h8. 

E2. Edward Pałłasz
Szachy 1966
wersja 2022 

#2



Pracując  nad tą  poprawką zauważyłem,  że
można stosunkowo tanim kosztem  (obraca-
jąc pozycję i dodając białego gońca) wzbo-
gacić grę o drugiego szacha białemu królowi
przez  co  wstęp  stanie  się  jeszcze  bardziej
efektowny. 

Gdyby to było zadanie z XIX wieku tak jak
w poprzednich przykładach, to zostawiłbym
to spostrzeżenie  dla  siebie  i  zaproponował
pozycję C2.

Jednak w roku 1966 już wymagania wobec
zadań były inne i wydawało mi się, że takie
dodatkowe wzbogacenie bez istotnej zmiany
idei i pozycji autora jest dopuszczalne.

Nie będąc pewny czy mam rację, zapytałem
Bogusza Piliczewskiego, co o tym myśli.

 
Bogusz uznał mój pomysł za warty realiza-
cji, ponadto po kilku wspólnych próbach za-
proponował wersję  z trzecim dodatkowym
wariantem  Ruchlisa  i  z  dodatkowymi  wa-
riantami w przygotowaniu.  

E3. Edward Pałłasz
Szachy 1966
wersja 2022 

#2

Przygotowanie: 
1... Sd4 2. Sf4#, 
1... S:c5 2.  Sc7#; 
1... de6 3. H:e6#, 
1... Ha5 2. Ge4#.

1. S:d7! eliminuje wszystkie 4 warianty z 
przygotowania oraz naraża białego króla na 
dwa szachy. 
1... Hb4 2. Sc7#, 
1... Ha5 2. Sf4# (dodatkowo zamiana mata);
1... H:e6+ 2. H:e6# (trzeci wariant Ruchli-
sa), 
1... G:f6+ 2. S:f6#.  

Dodatkowo 1... Wb1 2. Gc4# (ten mat jest  i
w przygotowaniu).   Wariant z przygotowa-
nia 1... Ha5 jest nie tylko logiczny, ale daje
zamianę mata!

Niestety koszt uzyskania trzeciego wariantu
Ruchlisa jest dosyć wysoki  -  bicie pionka
we wstępie powoduje, że wstęp nie jest już
tak  efektowny. Obaj mamy wątpliwości czy
ten koszt  nie jest zbyt  wysoki i czy w ten
sposób nie psuje się nieco idea Edwarda Pał-
łasza. 

Dlatego uznaliśmy, że najlepsze będzie  roz-
wiązanie "polubowne" - zachować dodatko-
we szachowanie białego króla i  dodatkowe
warianty w przygotowaniu, a zrezygnować z
bicia pionka we wstępie i ostatecznie propo-
nujemy taką wersję: 

E4. Edward Pałłasz
Szachy 1966
wersja 2022 

#2

Przygotowanie: 
1... Sd4 2. Sf4#, 
1... S:c5 2.  Sc7#;  
1... Ha5 2. Ge4#, 
1... Sf7~ 2. Wd8#. 



Efektowne  1.  Sd7!  eliminuje  wszystkie  4
maty  z  przygotowania  oraz  naraża  białego
króla na dwa szachy. 
1... Hb4 2. Sc7#, 
1... Ha5 2. Sf4#; 
1... H:e6+ 2. H:e6#, 
1... G:f6+ 2. S:f6#.   

Znając dobrze śp. Edwarda myślę, że spodo-
bałaby Mu się nasza propozycja. 

***

Warto podkreślić, że poprawione wersja po-
winna przede wszystkim zachować główną 
grę autora, początkowe ustawienie bierek i 
warianty dodatkowe nie są tak istotne.

Oto kolejne zadanie z XIX wieku.

F1. S. Płoński (Warszawa) 
Tygodnik Szachowy 1898

#3

1. Gd1  grozi 2. H:g4+ K:g4 3. e3#/e4#;
1... S:e5 2. H:e5+ W:e5 3. Sf6#;
1... Wf6 2. S:f6+ 3. Hg6#;
1... S:f2 2. Sf4+ K:h4 3. Sf5#;
Ruchy 1... cd5 i 1...W:e7 rozdzielają maty z
groźby, które stają się wzorowe.
1... g3 dual 2. e3+, 2. e4+.
Duale w groźbie zwłaszcza przy możliwości
ich rozdzielenia nie były w tamtych czasach
uważane za istotny dual, natomiast dual po
obronie 1... g3 jest dualem bardzo nieprzy-
jemnym. 

Poprawić zadanie było niełatwo. Poprawka
powinna przede wszystkim zachować głów-
ną ideę autorską.  Co w takim razie należy
uznać za główną ideę autorską? 

Żeby to rozstrzygnąć powinniśmy wziąć pod
uwagę, kiedy zadanie powstało. Otóż w tam-
tych czasach tworzono głównie trzychodów-
ki z matami wzorowymi. Maty wzorowe w
tym  zadaniu  kryją  się  w  rozdzielających
groźby wariantach po 1... cd5 i 1... W:e7. Co
więcej  oba  maty  powstają  po  efektownej
ofierze hetmana. To oznacza, że prawie na
pewno o te dwa maty chodziło autorowi.

W takim razie poprawka powinna zachować
grę  prowadząca  do  tych  matów.  Pozostałe
elementy są poboczne i  ich zmiana będzie
nieistotna i czysto techniczna. 

Dlatego proponowana poprawka mimo po-
zornie dużej różnicy z oryginałem w rzeczy-
wistości zachowuje to co w nim jest najważ-
niejsze. 

E2. S. Płoński (Warszawa) 
Tygodnik Szachowy 1898

wersja 2022 (JR)

#3

1. Gd1 W:c7 (groźba) 2. H:g4+ K:g4 3. e3#
mat wzorowy;
1... W:f6 2.H:g4+ K:g4 3. e4# mat wzoro-
wy;
1... W:d3 2. H:g4+ K:g4 3. ed3# mat wzo-
rowy;
1... G:f5 2. W:f5+ Kg6 3. H:g4#. 

***



Poprawianie studiów jest znacznie trudniej-
sze.  Nie  ma  możliwości  dostawiania  tech-
nicznych bierek  czy  zamiany jednej  bierki
inną. 

Z  drugiej  strony  w studium ważna  jest  w
tym samym stopniu gra białych jak i czar-
nych.  Powoduje to,  że w wypadku nieroz-
wiązalności (jeśli jest ona na końcu rozwią-
zania)  można  czasami  zamienić  kolory
(oczywiście, żeby to można było zrobić nie
tylko gra białych,  ale i  czarnych musi być
jednoznaczna).

G1. J. Rusinek, 
Szachy, 1971

Wygrana  (nierozwiązalne)

Rozwiązanie autorskie:  1. Kg1 Wg2 2. Kh1
Wd2 3. Wf4+! Kg3 4. Ga4  We2 5. Wg4+ !
K:g4 6.  Gd1 Kf3 7.   Gc5   wygrana.  Ale
okazało  się,  że  po  4...  b5!  5.  G:b5  Wd5
czarne remisują. 

Ponieważ gra czarnych w tym studium jest
równie  ciekawa  jak  białych  najlepszą  po-
prawką  okazała  się  zmiana  kolorów  i  gry
początkowej.

 G2. J. Rusinek, 
Szachy, 1971
Wersja, 2022

  

Remis

1. Kb6!  Aby uaktywnić  króla białe oddają
pierwszego pionka.  1... W:d5.  1... Wg6+ 2.
Kb7  Wg8  3.  Wa6  Gf4  4.  Wg6(f6)  =.   2.
c8H+!  

A teraz  oddają  drugiego  zaawansowanego
pionka, aby król mógł pójść na c6. 2. Kb7?
Wb5+ wygrana.   2...  K:c8 3.  Kc6.   Grozi
mat i zdobycie wieży. 3... Kb8 4. Wb7+!  

Tematyczna  złuda  4.  We7?  Wc5+!  5.  Kb6
(5.  K:c5  Gf8  6.  Kd6  Gg4)  Gg4  6.  Wd5
Wb4! 7. We8+ Gc8 wygrana. Trzeba dlatego
zmusić czarnego króla, aby poszedł na a8. 

4... Ka8  i dopiero teraz  5. We7! Obecnie
po  odejściu  gońca  ginie  czarna  wieża,  ale
czarne  jeszcze  nie  rezygnują.  5...  Wc5+!
licząc na 6. K:c5? Gf8 7. Kd6 Gg4, ale bicie
w szachach nie jest przymusowe:  

6.  Kb6!  Gh5 7.  g4! 7.  Wd7(a7)?  Ge3;  7.
We6? Gf8!  7... G:g4.  7... Gf8 8. Wa7+. 8.
Wd5!  i remis bo nie można bronić gońca
ruchem  8...  Wg5  z  powodu  mata  po  9.
We8+.  Teraz  widać  wyraźnie  po  co  białe
zmuszały czarnego króla do pójścia na a8.  

Ktoś może mieć wątpliwości, czy to rzeczy-
wiście jest dalej to samo studium. Uważam,
że zdecydowanie tak. Wszystkie najważniej-
sze motywy są i tu i tu.

***



Kolejne przykłady dotyczą udoskonaleń po-
prawnych kompozycji. 

Tu dochodzi jeszcze jeden aspekt, który na-
leży brać pod uwagę. Taka poprawna kom-
pozycja istnieje już w przestrzeni np. w róż-
nych wydaniach książkowych czy  na  stro-
nach internetowych. 

Wprowadzenie  nowej  ulepszonej  pozycji,
czy tego chcemy czy nie, wprowadzi pewien
bałagan.  Dwie  różne  pozycje  tego samego
zadania będą istniały obok siebie. Dlatego w
tym wypadku powinniśmy się decydować na
zamianę pozycji tylko w bardzo uzasadnio-
nych sytuacjach. 

***

Pierwszy przykład  to  studium naszego za-
służonego kompozytora.

H. Grzegorz Grzeban 
Szachmaty w SSSR 1938

Wygrana

1. Se3+ K:g3 2. Sf1+ Kg2 3. Gh2! Sf2 4. 
Se3+  z dwoma wariantami:

A) 4... K:h2 5. K:f2 Kh1 6. Sf1 h2 7. Sg3#

B) 4...Kh1 5. K:f2 K:h2 6. Sg4+ Kh1 7. 
Kf1 h2 8. Sf2#.

Dwa różne maty samotnym skoczkiem.

W 1968 roku C.  J.  de  Feijter  wykazał,  że
pionek na g3 jest niepotrzebny. Po jego usu-
nięciu gra jest identyczna. Wiemy, że prof.

Grzeban zaakceptował tę zamianę i od 1968
roku publikował swoje studium już bez tego
pionka. 

Wydawało się, że sprawa jest skończona, ale
przygotowując  ten  artykuł  zauważyłem,  że
w pozycji początkowej biały skoczek może
równie dobrze stać na c4, d5 lub d1 (ale nie
na f1, bo wtedy wygrywałoby też 1.Gh2). 

Byłaby to ładniejsza pozycja,  bo nie byłby
pod biciem.  Po pewnym namyśle  uznałem
jednak, że ta poprawa nie jest warta wspo-
mnianego bałaganu spowodowanego zmianą
pozycji. Jestem pewien, że śp. prof. Grzeban
by się z tym zgodził. 

***

A oto kolejny przykład.

I. Jan Rusinek
Martin Zilina, 1998-2000

1-3 nagroda

#16

1.  Ge5 z  dwoma  groźbami  2.  Se7#  i  2.
gh8H#. 

Gdyby nie było czarnej wieży h8, to czarne
by nawet  wygrały  po 1...  W:f5(ef5).  Teraz
nie zostaje im nic innego jak szachowanie.

1... Wg3+! i jeśli teraz 2. hg3?  (złuda tema-
tyczna), to 2... Wh1+! (czarne pozbywają się
wieży) 3. K:h1 ef5 4. ef5 ab3 5. f6 Ha1+ 6.
Kg2 Ha2+7. Kf3 b2 i czarne się bronią. 



Widać  stąd,  że  białym szkodzi  ich  pionek
b3, obecność którego pozwala czarnym po-
przez ab3 włączyć do obrony hetmana. Dla-
tego  białe  wymuszają  zabicie  tego  pionka
przez czarne.

2.  Kf1! 2. Kf2? W:h2+! i czarne pozbywają
się wieży.  2... Wf3+ 3. Ke1 We3+ 4. Kd1
Wd3+ 5. Kc1 Wc3 6. Kb1 W:b3+ 7. Kc1! 

Pionek  został  unicestwiony  "rękoma  czar-
nych" i biały król wraca. 

7... Wc3+ 8. Kd1 Wd3+ 9. Ke1 We3+ 10.
Kf1 Wf3+ 11.  Kg1 Wg3+ 12.  hg3 Wh1+
13. K:h1 ef5 14. ef5 a3 15 f6 a2 16. f7#.  

Kilka dni temu dostałem list od Marcina Ba-
naszka,  który  sprawdził  moje  zadanie  na
komputerze i  odkrył,  że można pozbyć się
skoczka b8 przestawiając czarnego hetmana
na a6. Rozwiązanie pozostanie bez zmian. 
Po (tym razem dość długim) namyśle zdecy-
dowałem,  że  zostawię  oryginalną  pozycję.
Uznałem, że jest ona pewnym świadectwem
moich umiejętności (lub ich braku) układa-
nia  tak  długich  zadań  (w tamtych czasach
nie miałem do dyspozycji komputera, który
by to zadanie sprawdził) i dlatego powinno
pozostać w oryginalnej pozycji. 

***

I na koniec przykłady, w których uważam,
że ulepszenie utworu jest nie tylko wskazane
ale  i  konieczne.   Jest  to  studium naszego
wybitnego autora, który nie zdążył rozwinąć
w pełni swojego talentu - został zamordowa-
ny przez Niemców w czasie II wojny. 

1.  G:b4  gh3  2.  Ge7!  h2  3.  Se2!  h1H  4.
Sc3+ Ka5 5. Kb3! Patrz diagram nr F3. Do-
minacja - mimo przewagi materialnej czarne
są bezsilne. Grozi 6. Gb4#; 5... b5 6. Gd8#.

Kapitalna pozycja po 5.  Kb3 powinna być
rozpropagowana i znajdować się w licznych
wydawnictwach.

J1. Szaja Kozłowski
Głos Poranny, 1931

Wygrana

Jednak  brutalne  bicie  figury  w pierwszym
ruchu powoduje, że wielu miłośników kom-
pozycji widząc to rezygnuje z analizowania
dalszej części i kluczowej pozycji po 5. Kb3
nie zauważa. 

Dlatego konieczne wydało mi się takie prze-
redagowanie pozycji początkowej, aby to bi-
cie wyeliminować.  Oto proponowany efekt.

J2. Szaja Kozłowski
Głos Poranny 1931,

 wersja 2022 

Wygrana 

1. Ge7! Sens tego posunięcia zobaczymy na
końcu.  1... h3.  1…  f3 2. Se3 i skoczek za-
trzymuje oba piony.  2. S:f4 h2.  Pionek jest
nie do zatrzymania, ale białe skromnymi si-
łami prowadzą atak.  3. Se2! h1H 4. Sc3+
Ka5  5. Kb3! i na szachownicy mamy fanta-
styczną pozycję dominacji wartą specjalne-
go diagramu.



J3. Pozycja po 5. Kb3!

Grozi 6. Gb4#  i widać sens pierwszego po-
sunięcia - goniec kontroluje pole h4. Czarny 
hetman jest bezradny. Po jedynej obronie   
5... b5  jest nowy mat 6. Gd8#.

***

K1. Rafał Lipski 
Tygodnik Szachowy 1899

#3

1. f8S ~  2. Se6 ~ 3. Sd4#, 2... de6 3. Ga4#
mat wzorowy,  2... Kc2 3. Sd4#.

Ustawienie pionków w okolicy rogu h8 su-
gerowałoby, że autor chciał w jakiś sposób
pokazać temat pickaninny. Np. 1. f8H? złu-
da i teraz na trzy ruchy pionkiem jest mat i
tylko jeden obala. Ale tego tu nie ma: po 1.
f8H? grozi 2. Hf7+ i żaden ruch pionkiem
g7  przed  tym  nie  broni.  Broni  tylko  1...
Gb7!  Nie  widać  więc  po  co  te  pionki  są.
Usunięcie  pionków g7,  h7,  h6,  b6  nic  nie
zmienia w rozwiązaniu. 

W tej  sytuacji  zostawienie  tej  grupy  pion-
ków stawia naszego kompozytora w niedo-

brym świetle i moim zdaniem należy pozy-
cję zmienić.

Przy okazji można zauważyć, że pionka f6
ograniczającego  potencjalnego  hetmana
można zastąpić czarnym pionkiem d5 oraz
pionka d7 bijącego skoczka można zastąpić
gońcem, który będzie mógł bić też białego
gońca.  Uzyskamy  to,  że  również  maty
skoczkiem  staną  się  wzorowe.  Przy  czym
gra oryginału zupełnie się nie zmieni,  a to
właśnie  gra  jest najistotniejsza, a nie pozy-
cja. 

K2. Rafał Lipski 
Tygodnik Szachowy 1899

wersja 2022 (JR)

#3

1. f8S!  Gd7 2. Se6 (groźba) 2... G:e8  3. 
Sd4# (groźba) mat wzorowy, 2... G:e6 3. 
Ga4# mat wzorowy;
1... Kc2/G:e8  2. Sf6  G:e8/Kc2 (~) 3. Sd4#
mat wzorowy.
Wprawdzie  jest tu  tylko jeden drugi  i  dwa
trzecie  ruchy  białych,  ale mamy trzy różne
maty wzorowe i słabą promocję.

***

Zdaję sobie sprawę, że z moim zdaniem na
omawiany  temat   nie  wszyscy  muszą  się
zgadzać. Są z pewnością tacy, którzy uważa-
ją, że każde zadanie z każdej epoki powinno
się tak długo udoskonalać, aż uzyska się pra-
wie idealny  efekt.  I to niezależnie od po-
czątkowej idei autorskiej. 



Ale pewnie znajdzie się też ktoś, kto uważa,
że zadania nieżyjącego autora nie powinno
się wcale ulepszać, bo nie możemy już uzy-
skać na to jego zgody. 

Dlatego  zapraszam  wszystkich  Kolegów
do dyskusji na ten temat. 


