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dziesięciu. j 

  

WSTĘP 
Polska kompozycja szachowa święci nielada rocznicę — stulecie 

swych narodzin, w roku bowiem 1855 pojawiło się pierwsze polskie 
zadanie szachowe; autorem jego był J. Dziewoński. Sto lat to. już 
dość pokaźny odcinek, duży okres wzlotów i niepowodzeń. Dzieje 
polskiej kompozycji są nieznane ogółowi naszych szachistów, więk- 
szość zadań prawie zapomniana i lepiej znana za granicą niż u nas 
'w kraju. A powód bardzo prosty — mieliśmy zawsze bardzo nie- 
wiele publikacji problemowych, nigdy nie mieliśmy miesięcznika - 

naprawdę poważnego, który by zajął się wyłącznie sztuką proble- 
mową. Na przestrzeni stu lat pojawiły się następujące rozprawy 
o kompozycji szachowej: J. Żabiński, ,,Zarys teorii zadań'* (1892), 

przeróbka rozprawy Pospiśila; broszura ,,Mecz kompozycji szacho- 
wej Dania Polska 1933-r.'”, opracowana przez M. Wróbla; M. Wró-- -— 

bel — ,,Tajemnice dwuchodówki”” 1950 i 1953 r. Tak więc w ostat= - 
nim dziesięcioleciu ukazuje się obecnie już druga książka proble- 
mowa — tyleż mieliśmy w ciągu całych poprzednich lat dziewięć- 

Jak na stulecie jest to doprawdy niewiele — a przecież naszą 
kompozycja może się poszczycić poważnymi osiągnięciami, nasza 
antologia zawiera prace 110 autorów; jeżeli dodamy jeszcze nazwiska 
pomniejszych problemistów dojdziemy do 150 nazwisk, co dowodzi 

- już pewnej popularności. Polscy problemiści na konkursach zdobyli 

około 1100 wyróżnień, z czego około 500 nagród, w tym 224 pierw- 
sze nagrody! Zestawienie to mówi samo za siebie, a pamiętajmy, 

"że duży procent wyróżnień uzyskano w silnej konkurencji między-- 

„narodowej. B | ina 

Z tych powodów wydanie księgi pamiątkowej, która zobrazuje 

- najciekawsze osiągnięcia polskiej myśli szachowej na odcinku pro-. 

blemistyki stało się wprost elementarnym obowiązkiem. Niestety 

-szczupłe ramy rozprawy nie pozwalają na odmalowanie "szczegó 

łów, na analizę konstrukcji, na drobiazgowe badanie wpływów i za- - 

- leżności. W zwartym skrócie nakreślono zasadnicze linie, doko- | 

_nano wyboru 342 zadań szachowych. A nie była to łatwa praca. 
a -  



dostępny nam mater 
ybraliśmy ad około stu zadań ony polski ) 
cale bogate dane biograficzne. Niestety: z pożo i wojennej zd 

lałem ocalić. tylko zbiór zadań, tak że wiele ważnych . czególó 
_ uległo zniszczeniu. Lepiej przedstawiała się sprawa z żyjącymi kor 

Si nadeslali mada, delyczaca ich „daiaja 

lilem na trzy części — - pierwsza opracowuje najst 
( ozycji 1855—1918, przy czym dokładniej omówiono 
iewię dziesiąte ubieglego stulecia; t | 

pi skiego, pomimo iż wiele icl 
problemów wydrukowano w międzywojennym okresie. Jest to zu- 

Inie naturalne, gdyż Reka podział w gm wypadku. ne 
I wskazany. o 
Podobnie ma się rzecz z drugim okresem — lata 1919 194 
łodzi kompozytorzy, rozpoczynający swą pracę w tych lat. 

hodzą do szczytu swych możliwości dopiero w Polsce Ludowe 
iad( zą o tym daty publikacji wybranych zadań. Trudn 

1945— -1955 to przegląd najmłodszych kadr kompozytorskich. I 
47—1951 to bez wątpienia najjaśniejszy okres w historii na 

aistyki, okres wiel i ji Si 

a następnie k eślone są Sylwi w bi 

Ay poka > kompozycji. 
ogólna charakterystyka i PE kompozytorów, r 

7 publikacji, jak i innych 
nia zebranych już materiałó 

ypadkach zestawione. były drogą wywia | 
; korzystaniu ze źródeł po bibliotekach: komplety d 

ena ków i a często oo. się ee - 

ę ogólnym. wprowadzeniem W „charak | 

  

kionieiy JL skoro dotrze do 
ików zorientuje ich w naszych osiągnięciach w tej d 

i zaś jeszcze zainteresuje ich piękną sztuką problemov 
_.. do wypróbowania swych. sil ne Se polu 
a ERY 

ie rozmiary książki, po d 
"znane szerokim rzeszom szachietów, a a my 

a komunikatywną, która stanie się jesz0 jednym czyn 
sowieniu konpoeji szachowej. 

 



    

   

   

im wybitnym mistrzem był Antoni Nowotny (1829—1871). 
którzy, jak Weenink pisali jego nazwisko „Novotny i uważali 

a Niemca, inni uważali go za Polaka. | | 

erwszym niewątpliwie polskim kompozytorem był J. Dzie- 

ski, który w 1855 r. wydrukował dwie wielochodówki w Wie- . 

chachzeitung; tę datę możemy uważać za początek historii 

ej kompozycji szachowej. A o - 

samym autorze nie udało się zebrać żadnych danych, praw- 

podobnie skomponował on niewiele zadań, a jego znane nam prace. 

odbiegają od przeciętnego poziomu oryginalnych zadań, dru- 

wanych w owym czasie w periodykach szachowych. Niemniej, 

pierwsze polskie zadania, godne są przypomnienia. » 
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Na jstarszy okres polskiej kompozycji szachowej KŻ. 

w       

   

   

          

* , Gra szachowa od dawna zdobyła sobie w Polsce prawo obywatel- 
stwa. Chcąc to udowodnić sięgamy zwykle do znanego poematu 
Jana Kochanowskiego ,Szachy””, który opiewa niewątpliwie graną 

partię szachową. Możemy też powołać się na pierwszy. podręcznik 
szachowy Jana Ostroroga (XVII wiek), niestety zniszczony wraz 

©z Biblioteką Krasińskich w ostatniej wojnie. , 
W dziedzinie kompozycji szachowej nie możemy się pochwalić 

2. J. Dziewoński "1... Dziewoński | 

Wiener Schachzeitung 1855 Wiener Schachzeitung 1855 

    
            

  

      

   

_ tak bogatą przeszłością, zresztą wszędzie zadanie szachowe jest 
historycznie młodsze od gry. Historia naszej kompozycji rozpo- 
czyna się dopiero od połowy XIX stulecia. Dokładne ustalenie. 

"daty nie było łatwe ze względu na specyficzne właściwości sza 
-chów. Kompozycja bowiem szachowa w przeciwieństwie do innych 7 
sztuk, jak poezja, malarstwo czy muzyka ma znacznie mniej cech . A 

- narodowych. W literaturze o przynależności utworu decyduje zwykle © 
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język, następnie pochodzenie i narodowość autora, wreszcie samo 7 

"dzieło, które zawiera często wiele pierwiastków odrębnych, pozwa- 324, 7 7 4 
lających na określenie narodowości autora. m, M m 
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  |. Z kompozycją szachową ma się sprawa inaczej, materiałem kom- % A 

pozytora, środkami twórczych wypowiedzi jest szachownica i [ 
gury szachowe. Środki te na szczęście i zarazem na nieszczęście 

    

      

    

   

  

    są międzyńarodowe i dlatego tak często zadanie szachowe opubliko - 6=B 

"wane bez podania nazwiska twórcy można przypisywać autorom 1L.ScE 4 Reg 

   „różnych narodowości. Dopiero nazwisko pozwala nam w pewnym 
stopniu zorientować się w narodowości kompozytora, dlatego trudno. 
"badać początki naszej kompozycji w okresie niewoli. 0 

Ale i samo”nazwisko jeszcze nie rozstrzyga, może najwyżej świad- 
czyć o pochodzeniu, często bowiem występują wypadki. zmiany 
narodowości. Dlatego zdecydowałem się na pominięcie wszystkich 
„„wątpliwych”” problemistów, chociaż wśród nich jest kilka na 
zwisk bardzo poważnych twórców. Tak np. niewątpliwie słowiań- 
skiego, a ńawet polskiego pochodzenia był wybitny problemista 

_ August Puchała Cywiński, syn austriackiego kapitana (1829—1905). 
Sam on jednak uważał się za. Austriaka, językiem polskim nie 

władał, z szachami polskimi nie utrzymywał żadnego kontaktu. 

Ż.SaT, c6 3.Sb5l chbó+ 1... 
5.Kc4, b8 6.ab3rF 4. Gd2, Ke5 5.Ge8== | 

  

cd4+ 2.KI3, d3 3.044, Kd 

  

   

  

    

Pierwsza wielochodówka jest wcale zgrabna, chociaż wstęp, za- 
rający pole a5 wcale nie piękny. Sama kombinacja wyrażona 

oprawnie. Ten pomysł w rozmaitych mechanizmach i układach 
wtarzał się nieraz. Ponieważ problem nie odznacza się specjal- 
mi walorami, nie warto badać jak dalece w owym czasie pomysł 

jł oryginalny. Drugie zadanie ma też słaby. wstęp. Kombinacja 
mniej efektowna, ale bardziej samodzielna i mat na eS niespo-- 
iany. Obie wielochodówki kończą się wzorowymi matami. 

   

  

   

  

   

  

   

    

   

  

   

  

        
       



  

anim powstała w Warszawie grupa mi ków. kompoz 

chowej, kierowana przez Żabińskiego a później i Jarosza. Ich dz 

łalność wiąże się z początkami woręanirowanego: Zycia szachowego 
w środowisku warszawskim. 
"Józef Żabiński urodził się- 

jako student obejmuje redakcję działu szachowego. Ww "Tygodnik 

Ilustrowanym; w 1886 r. kończy wydział. prawny i w tymże ro 

zaczyna tegan dział szachowy u również i w Kurierze Warszaw 

skim. 

Dział ten odegrał. ważną rolę w naszym ruchu pzichowym 

"Lata dziewięćdziesiąte przynoszą zadania najstarszej generacji 

- naszych problemistów. — należą do nich bracia Edward i Wacław 

Potempscy, Oswald Jarosz, Bolesław Kipman, Szymon Methal 

Marcin Winawer, Józef Zwoliński, J. B. Orzech, S$. Rohn, A. Wę 

leński, S. Ploński i pod koniec młodziutki Przepiórka, kóry zą 
debiutuje w 1896 r. 
- Żabiński komponował. bardzo. niewiele, poza pracą zawodow. 

ył przecież redaktorem szachowym, silnym mistrzem gry szącho 
wej, działaczem, który założył klub szachowy i zorganizował mec 

korespondencyjny Warszawa — Moskwa. Poza tym interesował si 

on teorią. kompozycji; był zwolennikiem czeskiej szkoly prob 

mowej i żądał od młodych autorów nie tyle koncepcji, ile umie- 
: iu si techniką kładł Dacisk na el 

  

hodówce E. | 
- Wyrazem tych da bat preszura "pt. Zasady teo 
Warszawa 1892. Ten zwarty traktat. byl przeróbką dzieła słynni 0. 

czeskiego kom ozytora J.  Posp 
' czych zagadnień kompozycji i jej celów, wykład o ekonomii, 

strukcji zadań i sposobie: uzyskiwania. wzorowych matów. Zna 

nie tej metodycznej rozprawy, jako pierwszego w języku pol 

przedstawienia zasad konstrukcyjnych i  gstetycznych 6; 

szkoły problemowej, było bardzo duże. > o 

wnież duże znaczenie miały rozpisywane konkursy probl 

mowe. Kurier Warszawski ogłosił trzy takie konkursy w latach 

1894, 1895 i 1896. Tygodnik Ilustrowany ogłosił również trzy kor 

kursy w roku 1895, 1896 i 1897. W imprezach tych wzięli u 
Si kompozytorzy, pobudziły też one żywszy ruch 

; nie się kompozycją szachową. Nie trzeba d 
a cjatorem tych konkursów był Żabiński. 

|, Jak już wspominaliśmy, Józef Żabiński kompono 
- do dziś dochowały się tylko dwie jego końcówki jrtysty 

 świadc: 4.0 ARA umy$ 0 

Warszawie w 1860. roku. Jeszcze 

b Szachowy 1929 

Fr a _E 

A | "B_ 
- a. sa 

o Pierycza końcć klasyczna. 
zentuje Żabińskiego i i świadczy o dużyr 

_ Na marginesie należy nadmienić, że studi 
Tygodniku Ilustrowanym w 1890: r. i nastę] 

ow Tygodn ku Szachowym . 1898, dlatego 
tej końcówki możemy znaleź Tygodn 
publika ji, które i ja podałem 
ka w latach ubiegłych*, Szachy 

rtując stare roczniki natrafiłem na 
Ilustrowanym w 1890 roku 

kierował działem sząch 

| sztuki problemow M 
L A aw -  



   

    

   
    

wał się problemistyką i prawdziwie cieszył się z każdego suk- 

   

chowy, kompozytor i działacz dobrze zasłużył się naszej kulturze 
„ szachowej. Z s "ZE mala s 

Zanim przejdziemy do omówienia działalności kompozytorów 

stare zadanie retrogradowe A. -Poplawskiego. 

_ Deutsche Schachzeitung 1888 udowodnić, że ostatńim pośunię- 
e |. ciem czarnych było d7—d5. Jest     

-/ Ke5 znalazłby się pod. szachem. 

  

biała W bijąc na f8 czarną figurę 

tylko Sf8, gdyż zabity G jest bia-     

= __ w rachubę, gdyż biały pion g3,.by 

28 0000 - dostać się na to pole, musiał. bić 

Również: K mie przyszedł z. f6, 

- wtedy musiałby bić dwie białe bierki gfó i fg5, gdy białym brak 

biały: G jest czarnopolowy. 

W miesięczniku Deutsche Schachzeitung drukował również sporo 
«zadań M. Hołub, niestety problemy te są tak słabe i mało wartoś- 

o istnieniu tego kompozytora i to płodnego, sądząc z ilości wydru- 
- kowanych zadań. a LA u 

w ostatnim dziesiątku lat XIX. stulecia.   

1927 i 41928 przekonać "się, że Żabiński nadal żywo intereso-- a 

- cesu młodzieży. Zmarł w roku 1928 świadomy, że jako mistrz sza- - 
] „/,,Oswald Jarosz”, był niewątpliwie największym naszym kompo- 

zytorem przed wystąpieniem Przepiórki. Dokładne dane biogra- 

d . - ficzne niestety nie są nam znane, urodził się prawdopodobnie naj- 

-- współpracujących z Żabińskim w działach szachowych Kuriera później w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z zawodu był 

> "Warszawskiego i. Tygodnika Ilustrowanego, przypomnimy jedyne . k 

| A „. Lublinem. 

- Pó . Rozwiązanie 1.ed6 (w przelocie). - z 

5. A. Popławski "Aby znaleźć rozwiązanie, trzeba. miście. W: latach dziewięćdziesiątych był już dojrzałym twórcą 
_ i autorytetem w dziedzinie kompozycji szachowej. Był nie tylko 

"dobrym, lecz także i wszechstronnym mistrzem, „komponował bo 

wiem zarówno dwu i trzychodówki, jak i samómaty i zadania eks-- . 

centryczne. Redagował dział problemów. w Tygodniku Szachowym 
--w roku 1899 i przyczynił się znacznie do rozwoju naszej kompo- 

© zycji. Z jego poważniejszych prąc największe znaczenie mają „103 

jasne, że żadna czarna figura nie 
- mogła zrobić: ruchu, gdyż wtedy:. 

Odpadają tedy posunięcia H, G 
13775 ] ą i S. Obie wieże, oraz piony bó a: 
7% Al i c4 są unieruchomione. A może” —J. Pospiśila, spolszczonej przez. Żabińskiego. Ten traktat o «kom 

zmusiła K do ruchu Kg8—g7?: 
Zbadajmy — czarnym brak jedy-, : 
nie Gi 5, białe mogły więc bić 

Jarosza dowodzą, że miał on nie tylko dobre przygotowanie tegre- 

” „gadnień i prądów. 
|.  dopolowy. Ta możliwość nie wchodzi. 

-szości kompozycje, które do dziś mogą zainteresować samodziel- 

'nością koncepcji. Komponował do ostatnich lat życia, zmarl naj-- 

- prawdopodobniej podczas pierwszej wojny światowej. p 

tylko S$, gdyż G był białopolowy: * 

gdyż zdwojony pion powstał z bicia białopolowego G' na e4, a więc 
pion e5 nie przyszedł z e4. Również pion g5 nie przyszedł z 16, gdyż 

tylko G czarnopolowego. Wreszcie pion d nie mógł przyjść z dó | -wia*zaś do dziś samodzielność przemyślenia i odwaga wypowiada- 

© ze względu ną szachowanie białego K, ani z e6, gdyż brakujący - 
waka ' , a s e „ Największą wartość mają dwuchodówki Jarosza. Pierwsze z nich 

Udowodniliśmy tedy, że ostatnim ruchem było d7—d5! i dlatego. "skomponowane były według postulatów czeskiej .szkoły proble-. 

mamy prawo bicia w przelocie. Interesujące motywowanie wstępu. ;,. a i 

"wanie odznaczało się surową ekonomią i oszczędnością w użyciu 

- ciowe, że nie będziemy się nimi zajmować, wzmiankujemy tylko © kładem jest-dwuchodówka, wyróżniona na konkursie „der Schach-- 
- "freund” (ur 6). SSE ka - 

- cym drugie pole królowi; na grę główną składa się para blokowań, -. « 

| zakończona wzorowym matem — 1...We5 2.Ged== i 4...Wc3 2.Ge3=E. . 
/ Na marginesie trzeba dodać, że pomysł gry głównej nie był orygi- 

* Obecnie przejdziemy do nakreślenia sylwetki wybitnego proble- i a | 
misty, który jako kompozytor i działacz odegrał poważną rolę o   

   
   

    

  

Oswald Jarosz . 

u Dr Ignacy Jaroszyński, który drukowal zadania pod nazwiskiem = 

      
      
      

lekarzem i przez wiele lat mieszkał w Piaskach Luterskich pod 

Znacznie więcej danych dochowało się o Jaroszu jako. proble- 

      
           

    

   
   

        

   

      

   

  

       
   

  

   
   
   
   

  

   

      

  

   

   
    

zumowane rozwiązania”. oraz komentarz do zadań w rozprawie - 

pozycji, jedyny jaki pojawił się w owym czasie, był wydrukowany 

jako dodatek do polskiego przekładu książki Dufresne'a. Komentarze - 

tyczne, lecz również i duże wyczucie narastających nowych za- 

-— Ile skomponował zadań dokładnie nie wiemy, prawdopodobnie 

około setki, z czego większość dwuchodówek. W niniejszej anto- 

logii-pomieściliśmy 10 najlepszych problemów Jarosza, są tow więk- 

„Dorobek jego, aczkolwiek ilościowo nieduży, ma poważną war- 

tość; źadania jego stoją na dobrym poziomie europejskim, zadzi- 

nia tych myśli, które często wyprzedzały ustalone pojęcia. 

mowej, główne warianty kończyły się wzorowymi matami, opraco- 
J „KOD > 

sił białych figur. Pod tym względem charakterystycznym przy- 

Jest to drobna kompozycja o dobrym. wstępie 1.Wh4! oddają- dy 

41  



  

t zbył male, by o nie kruszyć kopie. W tym bowiem ty 
wartości ae tylko sama konstrukc o 

6. 0. Jarosz. ae - > 

Dor Schachfreund 1800 Tygodnik Ilustr. 1911/12. 

| Wzm. zaszcz. o 8 O t agroda 

7 2 

    

      

Następna. dwachodówka. to kompozycja niezwykle a 
tyczna i zanie na zasadnicze omówienie. Jak wiemy. 

"nawet dwuchodówki z czystymi matami. Ale ju 
ono, że zespoły wzorowych matów. w 

ją na ukończeniu, istniała ciągle zmora antycypacji. Przepisy szkoły 
a niewielkie R o aa "popisu. Z drugiej strony 

2  asadę ekonomii, 

trategicznej, twórczość cenionych mist ÓW Madhenzi goi i Heatl 
cte. a, „ przedstawicieli śmiałych pomysłów strategicznych m: 

ewien wpływ. Zaczęto rozumieć, że nakazy. szkoły cz 
adań nie są do utrzymania. Wobec tego Ji arosz z 

ę na ewolucję, która przynosi mu za 
on bowiem zbudować dwudzielny problem; jede 

_z trzech mató w owi. — 1. e 2 e 1... SIB 2.64 
- .Wbś 2. a o 

o grę w Z 0 o Sa wi 
Blejko na marginesie pracy powa O DOL O o war a 

erwszy A wybija się wariant 1. „Sc4l 2: Hbi-k z równoczesną 
zesłóną trzech o Pe oraz. złożone Bone *po . 

...Se4 2 „SdórE. 

od. postawy badacza. z ta abtona be mh 
/ na miejscu, świadczy wielki artykuł włoskiego problemisty Luigi 

  Ceriani, który w rozprawie pt. ,,L' Autoeclissi'', drukowanej w |] 
Problema nr 3 z Ga r. „omawiając donekodeie Jarosza podkreślił 

| cyjn: ch, przyt aczamy ae kompozycję Je arosz 
danie odznacza się ai a 1. a 

| nym minusem są duale w przygotowaniu, a j 
uważano ich za: defekt, a a e bardzo w 

ema t 
anego ae $ jaki mobile aa dwuchojów 
em eat aa ay możliwości  



    

8. O. Jarosz 

Tygodnik Mpstroway 1913 - 

a s m. 
Pau a> a 
| _ s e 2 n 

u wa aoi 
Ia 39 Ma 

B KA R. A   

m M a_ gy” 

% 

88 maż| 

: 9. O. Jarosz 
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% M 
4 m sad” z, W 

ANAW     
  

2 

4.Hc7! 

| 10. O. Jarosz 

Tygodnik Ilustrowany 1913 

|; wzm. zaszcz. 

Ś 
Ź sA a887w 

a, uuu m u | 
| - e 

ai ć |     

2=E 

*4.Hf3 

11. O. Jarosz 
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— mało znanego. za granicą polskiego. mistrza. Przypatrzmy się kom- 
-. pozycji. Przecieramy oczy, mamy wyraźnie podany rok 1913! A prze-. 

- cież to zadanie mogłoby śmiało ilustrować najbardziej współczesne 
tendencje twórcze roku 1939. Tematem zadania jest wiązanie 'czat- 
nych figur w poprawionych obronach. Poprawione obrony dwu 
czarnych S i to w 1913 roku, kiedy jeszcze motyw ten nie został 

s wykryty i wytłumaczony — oto prawdziwie nowatorskie osiągnię- - 
cie Jarosza, świadczące o dużej wynalazczości naszego mistrza. | 

- , Reasumując nasze uwagi o dwuchodówce Jarosza stwierdzamy, 
że był on przed Grabowskim najwybitniejszym kompozytorem dwu- 
chodówki. Jeżeli ustępuje Grabowskiemu w umiejętności budowa- A 

-<nia bogatych. mechanizmów problemowych, jeżeli nie ma tego 
wdzięku i zręczności w formowaniu jednorodnych wariantów, to 

- w dziedzinie pomysłu w niczym mu nie ustępuje, a niekiedy nawet -.. 
przewyższą go śmiałością koncepcji strategicznej. Zdecydowanie 
natomiast przeważa w kwestiach teoretycznych, gdyż Grabowski: 
był przede wszystkim praktykiem i niewiele poświęcał uwagi żmud- 
ym badaniom teoretycznym. 
"Pierwsza trzychodówka odznacza się interesującą grą. główną. 

Po błokowaniu 1...$c/ występuje modne wówczas poświęcenie H. - 
''i co dla has cenniejsze oryginalny podwójny szach i mat z baterii, 

co nadaje dużą oryginalność kompozycji. Uzupełnieniem jest obrona 
1...Wgó, która nie odbiega od podobnych wariantów, jakie. wi-- 
dzimy.w Jaroszowi współczesnych trzychodówkach. Ale pomysł 

> zaskakuje oryginalnością, co możemy sprawdzić, zestawiając tę 
pracę z innymi zadańiami.- 

Podobnie pomyślana jest następna kompozycja (ar 12). Tam stra o. 
tegię daje wariant 1.. .Gg3, który otwiera pionową linię h usuwając 
z niej aż trzy bierki, dwie czarne i białą. Drugi wariant nie wnosi. 
"nie nowego i stanowi tradycyjne. uzupełnienie. Ww konstrukcji mniej 

- szczęśliwe od poprzedniego. 
Trzecia praca (13) w charakterze zbliża. się najwięcej do cżóskich 

„zadań. Poza drobnym błokowaniem wolnego pola f3 nie wyraża - 
jakiejś myśli strategicznej, po prostu daje zespół trzech wzorowych 
matów, zgrabnie powiązanych. „Wykonanie poprawne, zresztą brak. 

| głębszej myśli znacznie ułatwią realizację, 00 nieraz zostało stwier 
dzone na przykładach. 

Niewątpliwie najlepszą trzychodówką jest praca z Tygodnika Szą-: 
chowego. (14). Wprawdzie ma tylko dwa warianty, ale jakość ich - 

( <nie pozostawia nie do życzenia. Dobry wstęp, oddający pole c4, 
królowi, trudna cicha groźba, blokowanie dalekiego. pola królew- 

. skiego po 1...W£3, tradycyjne poświęcenie H, wreszcie dwa maty 
"wzorowe z podwójnym szachem i matem 'z baterii. Całość. utrzy- 
mana w szlachetnych proporcjach wskazuje na dużą: pomysłowość $ | 
autora. „Piekna trzychodówką. a. , , A 

O  
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reszcie czterochodówka [arosza przedstawia w ekonomiczn J "formie ideę zwaną indyjską, czyli posunięcie krytyczne w celu 
uniknięcia pata, połączone z posunięciem Anderssena. Zadanie to 
"dziś może zaciekawić przede wszystkim datą powstania; należy ono 
do starszych przykładów, które wydrukowano przed BELNO 

. niem słynnej książki teoretycznej oliza i obora B- 
-dyjski problem'” w 1903:roku. : 

Zmaczenie Oswalda ć a ok 
jlepszym problemistą 

„ Odznaczał się duż 
| iałych poszukiwania h przypomi 

mu nie dorównuje. W dwuch dówce reprez 
europejski jest najciekawszą: indywidualnością 

. Poza tym ma duże zasługi Pe Paeiet SZa- 

  

e Ghówy iw skr mym zakres 5 jako ek 

Wacław Potempski 

_ Najpoważniejszym kompozytorem. w dziale trzychodówki p 
l | o Przepiórk był niewątpliwie Wacław Potempski. Urodził si on. 

iował matematykę w Kijowie, następnie ukończy 
Rydze w 1902 r. z tytułem inżyniera. RAA 
ieszkał stale w Warszawie. - 

W latach dziewięćdziesiątych zainteresował się kom poz 
chow debiutował. w. 1892 r. w dziale 

ka wszystkiego 8. wyró 
4 nagrody, w tym 2 Pi rwsze. śmal 8 
A przożywszy Jat 57. o 

8. przy « czym.  dowpnie WY 
Wykonanie zadowala, ; 

| „styczna bez b ych pionó | - 
ycrodówią również ,, ie z wzorowymi mata 

j ; pra ai 
awe „ blokowanie « i 

stęp zamienia l ucieczki i i to są rów 
czeskiej trzychodówki: i  



  

16. W. Potempski - 17. W. Potempski | o 0 18..W. Potempski 
| | | | "19. W. Potempski 

Tygodnik Ilustrowany 1896 Kurier Warszawski 1894 - | ,  Szachmatny Żurnał 1894 Kurier Warszawski 1895 
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s 4..Kdź 2.Hb2+, Kcń 3.Gd8F © e o RODAN zi 5 4.Weśl A | 

© 4..Kfb 2.Hf3l © dow. 3.Wdó=F. SR „He6+, © Keb « 1...b05  -2.Sb3! bcś _ 3.Ha8= - 

oqlggs zwd5+, kk  SgóF || | 1..Gb3 2.Gb7+, Kc4 3.506  1...Kc4 2.Se34, Kc5 3.b4<=   ce inaty © 4 - R «04. 2.Hc6+,  Ke6 3.Sbł=F 1...Ke4 2.He54, deb 
"Aż cztery wzorowe maty widzimy w następnej kompozycji. „I tu „.b5 (2.6b74+,  Kc4  3.Sd2=E 08820 4-8£6:5 

autor: konstruuje tempową pozycję i przeprowadza dwa poświę” 

- cenia H po 1...Gbl i 4...a4. Czarna gra to dwa blokowania dalekich | Niestety ta piękna kompozycja okazała si R | ół ły z ago s 
| I a L | wiel 

(pól królewskich po 1...Gb3 i 1...b5, w pobliże których zapędza się Eo eo Tj POŹNIEJ - niepoprawna: znaleziono uboczne rozwiązanie 1.He2. Dlatego do- 

- później czarnego K. Wstęp tylko nienajlepszy, gdyż zabiera pole || stawilem czarnego piona c3, który obala niepoprawność nie umniej- 

'e5 i wprowadza 5 do gry: o EZ O A p szając zalet tej wartościowej trzychodówki. p ELA A 

©. Ttzychodówka nr 19 odznacza się dobrym wstępem, oddający? o | iniatura z Wędrowca to: bezpretensjonalny drobiazg o czterech 

_ pole c4; wariant po 4..:b5 oryginalnie pomyślany, blokowane te L matach 'wzorowych. Siatki matowe są powszechnie znane i nieraz 

-_ posunięciu czarnych jest właściwym pomysłem. Oczywiście DIE. "H "„ SĄ Pay aitych pokrewnych pozycjach realizowane. Ciekawa gra po 

- wariantów po ruchach czarnego K oraz tradycyjnego poświęcenia 1+. Ma: ie wybija się na pierwszy plan jako najoryginalniejsza w tym - 

|< Bezwzględnie najlepszą pracą Potempskiego jest praca e bó: O Bo | EE CRO A 

dzona w Tygodniku Ilustrowanym; wskażuje ona, że nasz probi6r |. , Potempski nie zaprzestał pracować nad trzychodówką i w póź- 

ista miał wyczucie mechanizmu i zdołał harmonijnie połączyć , niejszym okresie, o czym świadczą dwie trzychodówki, drukowan Eo 

| interesującą koncepcje z wzorowym opracowaniem. Grę główną two” w.pycodnikcu Ilustrowanym w latach dwudziestych naszego stulecia. o 

(rzą dwie: przesłony czarnego Gh2 z pomysłowym PO a adyż A ZA sze zychodówki Potempskiego nie wnoszą zasądniczo nie 

- drugich posunięć białego 5. Czarna przesłona uaktywnia », By” nowego. do naszej twórczości, są poprawnie zbudowane, zgodne 
- teraz szachowanie na d6 zostało wyeliminowane. Drobnym nai sa z wymaganiami ekonomii. Są to typowe zestawienia wzorowych 

_  gółem będzie blokowanie pola e4 w 2. posunięciu białych. M nA go matów bez czarnej strategii. Z tego zespołu najciekawsza jest praca 

_trzychodówka, z której każdy nawet wybitny kompozytor o JPY : s kate s OWCA E dobrą groźbą, w której zrealizowano poświęcenie ,    



0 24, W. Potempski - 

- Tygodnik Ilustrowany 1922 Szachista Polski 1946. 

| 20. W. Potempski o « W. Potempski | 

- Tygodnik Ilusttowany 189 | - Wędrowiec 1902 OWO 
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  5 2 w. Potempski 123. W. Potem BZ o Ostatnia wreszcie kompozycja Z tea pos 
ODA ao a a orze i c |. została przeze mnie wydrukowańa w Szachiście Polskim >4 Wędrowiec M0 000) o RR s. Trzychodówka ta jest prawdopodobnie ostatnim dziełem, 

 nowanym. około 1925 roku. Należy: ona do palepozych 
"naszego: problemisty. 

Jest to rzeczywiście. godna uwagi koncepcja. 
- ongiś cenione, a dziś szablonowe poświęcenie AH w gi 
_ pierwszy plan wystąpi obrona 1...Gf5, co prowadzi 

o ruchu 2.Sa8! i blokowania. pola bO z dalekim 
-nii uzupełniający wariant 1...a3 to antyforma bi 

. W. sumie artystyczne osiągnięcie, godne przypom 
(A teraz w skrócie scharakteryzujemy twórczo: | 

Ja z, z ; a» a on aa do ołowiana ych prze 
A 4 A p ja | „ stawicieli w dziale trzychodówki omponował 'w ącznie w m ś a m JE 2a 2 8|. postulatów czeskiej stkoby. Ptobleowej, można ja mao 5 że był. naj: 

_ bardziej ,,czeski”' pośród naszych problemistów. W konkursach z 
_ granicznych prawie nie brał udziału, publikując ogromną większo 

KAS RDA zadań w krajowej prasie ogólnej i fachowej. Rozporządzał odpowie 
efól. 3,WeTE  1...Wd8 | A techniką i przez długie lata pracował na polu kompozycji, « 

O ,  .Wf7 3.5c63>  1:,.,K (889 O0B33 wda Ww wąski MEC Peel tycpose wit aa 
; 685 2.8b2+, Ke4  3.5c0F „.Kt6 ZH +, Kg6  3.GI5F- Bo KA A A 

         



    ROAR 
rzeczywiście dobrych trzychodówek, że wymienimy. nr 17, 20 i 25, 
które do dziś nie straciły wartości i stanowią. osiągnięcia godne 
„przypómnienia nawet z perspektywy stulecia. 

Nie dorównywał bratu ani ilością, ani jakością trzychodówek 

Edward Potempski 

również ceniony kotapozytor pierwszego okresu. 
Urodził się w 1876 r. w Warszawie, szkołę średnią ukończył w Ki- 

jowie, następnie studiował na politechnice w Rydze i „Karlsruke, 
| - uzyskując stopień inżyniera elektryka. 

Komponował najwięcej w latach 1894—1900 i to. prawie wyłącz- 
nie trzychodówki. z wzorowymi matami; zadania drukował prze- 

ważnie w Kurierze Warszawskim. W okresie międzywojennym już 
prawie nie komponował. Zmarł w 1936 r. 

Jako ilustrację. działalności problemowej Edwarda Potempskiego 

przypominamy cztery jego trzychodówki, „wszystkie z Kuriera War- 

szawskiego. 

27. E. Potempski 

- Kurier Warszawski 1894 

. II nagroda 

_26. E. Potempski 

- Kurier Warszawski 1893 
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Pierwsza z nich. odźnacza się dobrym wstępem. i cichą grą po 1.. 
Kd5; zwracamy uwagę na charakterystyczne warianty po ruchach 
czarnego króla. Podobne układy widzieliśmy też u W. Potempskiego 

„.orąz wielu jemu współczesnych kompozytorów. 
Druga trzychodówka to bogaty zespół wariantów o dobrym wstę- 

„pie, oddającym pole d5 oraz dwu poświęceniach H. Blokowanie 
wolnego pola d5 jest: drobnym szczegółem konstrukcyjnym, szkoda 

_ że autorowi nie udało się wyeliminować drugiej groźby 2. d3 +. 

= 28. E. Potempski 29. E. Potempski 

„Kurier "Warszawski 1894 Kurier Warszawski 1895 * 
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1..Kcń 2.Hcl+,. Kd5 3.807 1..grozi 2.Hbi+, Ke5 3.Gd4<= 
1...664 2.Hc6+, Kcó 3.Ge4=E 1...Ke$ 2.6d44, Kd5 3.Hhl=E 
AL „grozi 2.He6+-,  Ke6 3.Sc7=F. 1.. S-dów 2.567 +-, Kd6 3. Hfask 

Trzecia kompozycja. (28) to tradycyjny zespół trzech wariantów 
z dwukrotnym poświęceniem H na polach c6 i e6. Wstęp tylko 
„jest słaby, zabiera bowiem pole c5, czego powinniśmy zasadniczo 
unikać. 
Przegląd kończy nagrodzona praca z 1895 roku. Typowa kompo- 

zycja wariantowa o trzech wzorowych siatkach matowych bez głęb- 
„. szej treści i wcale zgrabnym opracowaniu. 

Na tym zakończymy: omawianie działalności kompozytorskiej 
Edwarda Potempskiego. Zaciążył na nim silnie wpływ warszawskiego -. 
środowiska, które opowiedziało się za postulatami czeskiej szkoły 

problemowej. Zadania jego nie odznacza ją się jakąś specjalną ory- s    



  

  

  

lnie związane z i epoka, w której kł 
takich ablenów, wariantowych bez glębszego pomysłu strategicz- 
nego. Kompozytorzy bowiem całą energię skierowywali na zestawienie 
trzech wzorowych siatek matowych, a niewydoskonalona jeszcze 
wówczas technika nie pozwalała na wykonanie poważniejszego po- 
mysłu. Dlatego. rzadkie są trzychodówki o wyraźnej treści, które do 
dziś przemawiają zrozumiałym językiem kombinacji, mniej orygi- 
nalni twórcy muszą być rozpatrywani na tle epoki, gdyż dopiero 
w tym zestawieniu. możemy właściwie ocenić ich wkład artystyczny. 
Tak też było z Edwardem Potempskim.: komponującym więczo 
zadań " w ostatnich latach ubieglego stulecia. 

mni kompózytunzy ubieglego stulecia 

Wokół działów. szachowych Tygodnika Ilustrowanego i i Kuriera 
Warszawskiego utworzył się wkrótce zespół współpracowników, 

- którzy nadsylali swe opinie o zadaniach, brali udział w konkursach 
rozwiązaniowych, a z czasem próbowali również swych sił w kompo- 
zycji szachowej. W: większości wypadków byli to miłośnicy zadań, 

_ którzy nigdy na serio nie studiowali i tylko dorywczo posyłali do > 
druku jakiś drobiazg. Wielu z nich podpis; publikowane za- 

_ dania tylko inicjałami, jak gdyby komponowańie zadań szachowych 
ośmieszało ludzi na poważnych stanowiskach. Ponieważ jednak. 

_bardzo często również i obce zadania byly przedrukowywane bez o 
. podania autorów i źródła = Many zrezygi 
- anonimowych. prac... 

„Obok działów achowych | poważną rolę Ww. mach problemow mo 
odegrał „, Eygodnik Szachowy”, wydawany krótko przez W. Dzierz- 
biekiego. Pierwszy numer pojawił się 1 października 1898 roku, 
ostatni 15 grudnia 1899 r. Dział problemów prowadził Pajpiec 

5 Kazimierz Grabowski, a. „od 15. ITI 1899 r. Osw. 1d 

prace wielu knanych: snam Reupozyniócć je Giabowki. J arosz, a 
 Śypalewski: 'W.Potempski, tu były drukowane młodzieńcze prace 
Przepiórki. Do -współpracowników należeli również: M. Winawer, 

SL Szenhak, J.Merunowicz, I.Majchrzycki „Arlitewicz. 
- Nawet zupełnie przeciętni problemiści mogą niekiedy osiągnąć 
interesujące wyniki. pomimo braku odpowiedniej wiedzy, techni! 
i doświadczenia. Często nie zdają sobie nawet. sprawy z wartości 
własnych osiągnięć. Przypomnimy: tu szereg takich problemów. 

Prezentację Pezpoczynamy 08 zgrabnego zadania Józefa Zwoliń- ; 
s skiego. 

Zadanie nr 30 odznacza się doskonałym wstóper, oddający da - | 
- pola królowi. Na treść zadania składają się blokowania wolnych pól 
królewskich 4d .„Wc6 2.Gcń=E i 1...de6 2.Gg2=F. Szkoda, że po - 

EE 
Pa wim s. Fosaea: 

la ja” "me sa 

zostala. wykończona: rzy odpowiednim Przekszlelcenii można. 

było latwo uzyskać trzecie blokowanie np. 1...de5 2.5e7=F. Sam 

mechanizm zadania wdzięczny, szkodą tylko, że Autor zadowoli 

się pierwszą yskeną lora: 

30. J. Zwoliński o A o | 31. Sz. Methal 
- Tygodnik iustrowany. 1890 „a. Kurier Warszawski 1891 ; 

une: maj uz | 

la „B_ | |mimiaj 
s 2 me u, a | | a BM wę S o. 

2 Zażz”|. BAB DZ E         
k 5 2 o 

a Se61 

ść Doachodówka Szymona Methala ma również dobry, trudny: do. 
znalezienia da 1.5hi! Autor opracowuje mało wówczas znany. 

W „dwu wariantach 1.. „SZ 2. Gcó= i 1...5g6 

* Największym ikea Nota było adnie la nagi c dy na kan 
kursie le ateategi ae 1907 za samomat w3p o 

a e. p 
y 

i twórczych tego. robienie y. 50 
Poważnym i wszechstronnym kompozytorem był Bola» Kipman 

z Lublina, pracowal on przede wszystkim w dziale dwuchodówki 
samomatach, których opublikował kilkanaście. Niewątpliwie 

n jlep zym zadaniem autora i jedną z najlepszych dwuchodówek 
pierwszego okresu była praca nr 32, odznaczona drugą nagrodą 
na_ konkursie "Tygodnika Tlustrowanego. 

z rewelacją jest dla nas ta dwuchodówka, choćby z teg 
st ona ; jednym z pierwszych zadań na temat Ut poza  



zania. Temat ten nie był wynalazkiem naszego kompozytora. Po 2,Hd4=E!' Uzupełnieniem będzie czarne: samozwiązanie 1...We5 . raz pierwszy publikował dwuchodówkę na ten temat. A.Kempe 2.GcT=F. Jeszcze jedna dwuchodówka bez. wzorowych matów. w Casels Family Paper 1855, ale to zadanie ma niewiele strategii -__ Trzychodówki pomniejszych autorów tego okresu są to przeważnie - właściwej półzwiązaniu. Natomiast zadanie Kipmana odznacza się: . problemy z matami wzorowymi, co prawda o niewielkiej ilości | qeskotem paościowych obron: 1...H16 2.f0=F, 1...Sf6 2.He6== oraz wariantów; autorzy uzyskują zwykle dwie wartościowe odmiany. 
s Ob: 200 2, Ba z wykorzystaniem wiązania obu figur baterii. | - Zadanie S.Płońskiego należy do bardziej interesujących prac mniej prócz gry głównej podkreślić należy wartościową grę poboczną: znanych naszych problemistów. Poza dobrym wstępem ma ciekawą 
Pi G8 7 dę (ze związaniem. Sf4) 1...5ce3 2.Sf2== (blokowanie) - - grę główną po 1...Sd4 z poświęceniem H i blokowaniem dalekiego 

200 4. go (przeslona). . RE "pola królewskiego d4. Drugi cichy wariant 1...Ke2 stanowi wła- h Aby należycie ocenić nowatorski charakter dwuchodówki, trzeba 'Ściwe. uzupełnienie. ŚMIE 22 | w 
"dodać, że poważne studia nad półzwiązaniem zaczęto prowadzić do- : o i WE piero około 1915 roku i według zdania A.C.White'a, wybitnego 34. S Bł " i a 35 A Węgloński | . + EIO * * .. o 

  

  

        
  

        
    

  

    

znawcy zagadnienia, , „strategiczne półzwiązania” są rzadkością przed. ip rokiem 1910. Zresztą wystarczy zestawić tę kompozycję z'innymi Tygodnik Ilustrowany 1890  . Kurier Warszawski 1892 
dwuchodówkami a przekonamy się, że to zadanie może stanać © "T"7 7 p z Z" . ": h 0 vo, ąć >=T"z Z 7 4 "Z U 7 7 EEW pe ag ajosza i Grabowskiego jako wielkie osiągnięcie b PJ, M 3 4 m m, m m 
w dziale dw cd. RE 4 U, ? 7 ? A. geile dwuckodówi "0 W owsa iu a u | |su a a . Aipman komponował również niezbyt. dużo, zmarł najprawdo- | 7 M 2 ż +7 A A Pop nio w palach. dwudziestych XX wieku. o | o Z 7 y X 4 44 PA 

- „Marcin Winawer, którego nie należy mylić z Szymonem, wybitnym 5 2 374 mistrzem gry szachowej, drukował zadania. tylko sporadycznie; a A, A ” R ATA % mi nyc „do najlepszych w jego dorobku należy wyróżniona na konkursie s 7 = a U 47 , M 7 T COOK. Przedstawia ona motyw szacha białemu królowi =; d - 484 Ź m M 3: m o przez odsionę przy równoczesnym wiązaniu czarnej figury 1...Kf4 U DJ ÓGLYWNRM URU A U pr PY wnoczesnym wiązaniu czarnej figury LK; | AKCJA | „DÓB EJ ż 
, (32. B. Kipmm  ||/|/|/|/|/|/|/|/_/33. M. Winawer . 1M2387 Ś |. MA2AU A |» 
|... Tygodnik Ilustrowany 1895 P, Tygodnik Ilustrowany 1895 . i B= z a gk BE 

II nagroda OE 1. wzm. zaszcz.. © 20 m o . 1.Ga2! . OEE 4.Ge5 
. . _ Z a 0 mA 1...grozi 2:Hf7+ © . 1...grozi 2.64+, -Kc4 _3.Se3=E 

4 2 ZweZ| © /4..8d4l 2.He4+! Ke4 3.We3== 1..le5 2.5634 fe  B.e4ek 
K a blogu MA 1..Ke2 2.H16, / Kd3 3.8i4== „e SZR 

AAS | | Mniejszą wartość ma trzychodówka Węgleńskiego. Na treść za Ą s 2 | niejszą wartość: ma trzychodówka Węgleńskiego. Na treść za- - 
ŻY B , 4 Z (| dania składa się groźba z matem przy związaniu piona f4 oraz blo- 

ma > Z, m |  . / |  kowanie pola e5, które prowadzi do otwarcia czwartej poziomej. 
| 4 4 % | = O Duża ilość białych pionów, wprawdzie dość dobrze umotywowanych 

A. WV( | |. „| wskazuje na trudności konstrukcyjne, które dają się we znaki szcze 
2 % 4 N_ 06, | > gólmie w trzyćhodówce. -- OS o Do 
47824 Ó A 2 - Obie ezterochodówki kompozytorów dziś zupełnie nieznanych są 

4 U UA | na wcale dobrym poziomie. Obie odznaczają się dobrym pomysłem 
SG | M 4 4 33 ,.. i zadowalającym wykonaniem. Pierwsza z nich S.Rohna to orygi- 

Dk s s ODRĘ /._ nalny kompleks strategiczny z tradycyjnym poświęceniem H. Ale 
; A TO , = Z |. |. nie to jest dziś dla nas interesujące. Autor bardzo zręcznie dopro- 

„ 1.Hgól 1 AGgó6 1 wadził po 3. posunięciu białych do pozycji tempowej o kilku wa-    



  

    

riantach. Pomimo braku wzorowych ma! jesteśmy 
uznaniem dia tej welochodówki: no A 

36, 5. Rohn > 3 37. J.B. Orzech 

Kurier Wa z Kurier Warszawski. 1895 

1 HE _ M M - le aż aaa | 
Ji gia ze” | 

koziej kie go 
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4. 83 

1...806 2 ldól od6 3.Ka2l | 1./KD5 2.506, Kab 3.504, 8 
. 4.506-- - ; 

o 

Zupełnie i inna w charakterze jest kompozycja J.B. Omęcha. Od- - 
"znaczą się ona przede wszystkim niespodziewanym wstępem, który > 

s ofiarowuje G przy. równoczesnym oddaniu pola. Aż. dziw, że teraz 

samotny $ potrafi zamatować. Pomimo zgrabnej pozycji mamy i 
-- pewne zastrzeżenia co do sposobów realizacji. Bardzo łatwo można 

_ było uzyskać wzorową siatkę matową np. w takim układzie białych 
Ka7, Ge2, $g3, p. b3; d5 (5), czarne bez zmian z rozwiązaniem 1.Gb5, 
Kb5 '2.Seś, Ka5 3.5d6, bó 4.Sb7=E. W sumie pomimo wszystko 
może się podobać ze względu na świeżość pomysłu. 

| A teraz przejdziemy do omówienia działalności kompozytorskiej ; 
resch dużych indywidualności. Wystąpili oni pod koniec ubiegłego - 

"stulecia, ale rozwinęli się i dali swe najwybitniejsze dzieła w latac 
1940—1925. Twórczość Dawida Przepiórki, prawdziwego mistrza 

_ strategii, dwuchodówka Grabowskiego to najwyższe osiągnięcia 
pierwszego okresu naszej kompozycji. Również problemy. Sypniew- 

- skiego, chociaż nie dorównują pracom wymienionych mistrzów 
zachowały do dziś wdzięk i urok, co nie o każdej pracy można po- | 
wiedzieć. Rozpoczynamy od nakreślenia sylwetki twórczej mistrza * 
Dawida Pmepióni, 

28 

Dawid Przepióć ka 

Niewątpliwie najwybitniejszym. przedstawicielem dawnej nacji 
kompozycji. szachowej był Dawid Przepiórka. Cechowała go wszech- 
stronność; był nie tylko wybitnym problemistą na miarę światową, © 
lecz także mistrzem gry szachowej oraz zasłużonym dla naszych 
szachów działaczem. Urodził się 22.XII.1880 r. w Warszawie. © 
Ukończył szkołę Średnią w Warszawie i studiował matematykę ; 
w.Getyndzei Monachium. Pierwsze zadanie jego pojawiło się w 18061 r. 
'w Kurierze Warszawskim. 

'W Monachium zapoznał się z założeniami szkoły nowoniemieckiej, 
zwanej też szkołą logiczną i. stał się jednym z, czołowych mistrzów 
tego kierunku. Przepiórka skomponował. zaledwie około 160 pro- - 
blemów, co jak na 40 lat pracy było rzeczywiście niewiele. Na 
„wyróżnienie zasługują jego trzychodówki „klasyczne z matami 
wzorowymi, oraz problemy logiczne 09 głębokich założeniach. Naj- 

' większe ósiągnięcia miał w dziale wielochodówki. 'Wielochodówka - 
strategiczna o niezwykłym pomyśle. postawiła go w „rzędzie naj- : 

_ wybitniejszych mistrzów. PEICDIOPKA sempowa rów 
cówki artystyczne. 

. Dwa razy ukazały się zadania Przepiórki Ww wydźaia iakoa Ż 
Po raz pierwszy w roku 1911 w jubileuszowej księdze Akade 
"Klubu Szachowego w Monachium; zebrano tam 30 młod 
kompozycji Przepiórki. Druga pozycja zawiera. całokształt jego 
twórczości. Jest to wybór problemów, przygotowany przez autora - 
"i opracowany w języku angielskim przez holenderskiego proble- 
mistę H.Weeninka pt. ,,Dawid Przepiórka, a master: of strategy '. 
Książka ta, wydana w Holandii zawiera 130 zadań Przepiórki i jest 
jedynym skontrolowanym przez autora wyborem. jego prac. 

" Również duże zasługi ma nasz mistrz jako pedagog. Wychował 
"on wielu młodych kompozytorów, dość wymienić takie nazwiska, 
jak Fux, Goldstein, Marienstrass, Piltz, Wróbel. Był współzałoży- 

- cielem Warszawskiego Kola Problemistów, które póź jej pne: 

  ciło się w Polski Związek Problemistów. 
Przepiórka. był ponadto. cenionym publicystą szaałowych- od : 

1920 r. redagował on świetny dział szachowy Ww popularnym Tygod- 
_niku Ilustrowanym. Dział ten ukazywał się również co miesiąc 
w specjalnej odbitce. Poza tym redagował przez krótki czas dział 
szachowy w Kurierze Polskim, krzewiąc w ten sposób kulturę sz 
chową u nas, werbując coraz to nowych miłośników kompozyc 

wej. W latach aaa był kanonu redaktorem: mi 
_sięcznika „Świat. Szachowy”. 

Pięć wielkich konkursów 
smarodowych ów których aa ndria aaiwybiiniojet tempo  



  

      

 zytorzy współcześni, liczne artykuły, przegląd "dorobku naszego 
i obcego — oto materiał, na którym kształciła się nasza młodzież. 
Trzeba też podkreślić, że Świat Szachowy był jednym z nielicznych * 
miesięczników zagranicznych, w którym masowo drukowali swe: - 
"zadania problemiści radzieccy. | 

Około 1936 roku Przepiórka wycofał się zupełnie z kompozycji, 
pełnił natomiast dalej rolę doradcy, kierownika młodzieży, wreszcie 
sprawiedliwego i bezstronnego sędziego konkursowego. Zginął 
w roku 1940, zamęczony przez faszystów w obozie koncentracyjnym. 

- Odszedł od nas, ale jego dzieło pozostało, do dziś jest żywe i zachwyca | 
"zarówno znawców, jak i amatorów kompozycji szachowej. 

Ze względu na szczupłe ramy monografii wybraliśmy tylko 15 
prac mistrza Przepiórki — 4 trzychodówki klasyczne, 4 czterocho- o 

* „dówki, 6 wielochodówek i jedną końcówkę artystyczną. Są to jego 
| szczytowe realizacje, odznaczające się zarówno wyraźnym pomysłem, 
jak i mistrzowskim wykonaniem. a 

Treść zadania 388 można opisać następująco: autor przedstąwia 
blokowania pól królewskich przy matach pionem o jedno i dwa - 

39. D. Przepiórka 
- Teplitz-Sch. Anzeiger 1922 

o 38. D. Przepiórka 

e Algemeen Handelsblad 19417 

| II nagroda | | ©... I-nagroda 

|e_coaacu|j 4 
  

EB BABA | | © Ga | 
M M Sas) | 7.7 77 u Bam | |E EA a |787 Us | $ URYSZ 

SF. 

1.Hd2 

| „..grozi '2.Hc3+- |, /4..grozi -2.Hd3! dow. * 3.$c2== 
..Geń > 2.044, Kd5 - 3.c4zE .|;de4 / 2.Gf1! > Wfi + 3.Sg2>F 

          
„.Kdh 2.Wb5+, Kd4 3.e8= | 1...SI5 2.SM! dow. 3.Hd2= 

A..8a5l  2.Weń+, G 
s 

e4 8.d4sF. » 1..04 , 2.804, © dow. 3.Hd2=E 

  

„.Wf2 2.Sb2, Wg2  3.Sd3- >, 

pola. W pierwszej obronie występuje blokowanie pola e4, w trzeciej 
nawet blokowania dwu pól z oryginalną pozycją matową. Trzy razy 
matują piomy, co jest ulubionym motywem Przepiórki. Pierwsze - 
dwie obrony dają zgrabne echo z matami na czwartej i piątej linii. 
Konstrukcja zadania bez zarzutu, wykorzystanie białych i czarnych - 
bierek nie budzi zastrzeżeń. - ZJ Z 

Nr 39 to jedna z najlepszych trzychodówek mistrza, która słusznie 
uzyskała I nagrodę na silnym konkursie w Cieplicach. Przede wszyst- 
kim zwraca uwagę szlachetna prostota układu oraz dziwna harmonia 
poszczególnych członów pracy. W zadaniu występuje przeslona 
po 1...Sf5, blokowanie po 1...de4. Kompozycja kończy: się zbiorem 
sześciu matów wzorowych. - NSS 

Zestawiając tę trzychodówkę z dawnymi naszymi zadaniami  . 
uzmysłowimy sobie różnicę pomiędzy trzychodówką szkoły czeskiej. . 
i klasycznej, chociaż obie używają wzorowych matów. p 

- Zadanie czeskie formuje. siatki matowe w przebiegu rozwiązania, 
stara się ukryć i utrudnić rozpoznanie w pozycji obrazów matowych, 
zaskakuje nieprawdopodobieństwem zestawień. Zadanie natomiast 
klasyczne dąży do zarysowania matów wzorowych już w pozycji 
„diagramu, a przebieg rozwiązania zużytkowuje na strategię poza 
kombinacją matową. I dlatego Przepiórka może być uznany za 
prekursora współczesnej kompozycji klasycznej. RENE 
40. Bardzo dziwna i zupełnie współczesna kompozycja o wyraźnej 

- strategii. Temat zadania to trzy bicia na polu e4 z interesującym 
 różnicowaniem drugich posunięć białych. Sprawdźmy szczegóły 
zadania. Po 1...Se4 zostaje zwolnione pole matowania e6 oraz od-- 
blokowano pole g5, dlatego nie przechodzi 2.Wf5--, K15 3.hg4? 
Kg5! zaś 2.Wg4 obala proste bicie H. Po 41...We4 odpada konty- 
nuacja 2.WIf6 ze względu na odblokowanie pola d4, co także obala 
1 2.Wf5+- Kd4! Po 1...de4 duale są obalane ponownie odblokó- 
„waniem pola d5, jednolitość godna uwagi, a jednak dotąd przez 
- nikogo nie podkreślona. Możemy więc mówić o ultra współczesnym u 
; unikaniu podwójnych duali: zadanie, do którego chętnie przyznalby 
- się, każdy: wybitny współczesny kompozytor. 000003 

"41. Świetny wstęp Tozpoczyna ciekawą grę strategiczną. „Jest 
jasne, że H musi uwolnić pole g6 dla $, nie wiemy jednak, dokąd 
odejść hetmanem. Dopiero obrona 1...Wg2 udowadnia, że jedynie * 

„z pola c6 możemy matować na e8. A więc sens kombinacji tkwi 
w posunięciu wstępnym. Uzyskanie trzeciej gry z wzorowym matem kę 

„jest dużym osiągnięciem konstrukcyjnym. Dobra złuda 1.He4? 
Sg3 2.Sf4--, Kh4! utrudnia znalezienie rozwiązania. Mechanizm 
zadania arcyciekawy i elastyczny, chociaż ostateczny kształt nie k 
grzeszy lekkością, co zresztą często się zdarza nawet wybitnym kom- 

| „pozytorom przy opracowywaniu trudniejszych pomysłów.  



      
  

      

6 d Companion 1924. : 
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sz 2.WII6+, Sg3 3.Wceb<E 1...grozi (bc6) 2.5g6, dow. a 

«Woś 2.Wgi+, Kd4 3.3 
4 2.WI54, Ki5 
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. 42, D.. Przepiórka | 
42. Siiddeutsche Schachblitter 1907 

43. D. Przepiórka 

43. Memoriał Loyda 1914 

A) 

wzm. zaszcz. 
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4zĘ | 

1.G03 . 1.Ha4 
1...gh4 2.Hc8 h3 3.Hh3, Kb3 1..grozi 2,Wd5+, Kb 3.Gc2 + 
4.Gb5=E 1...6a4 2.b3! Gb3  3.Wb54-! 

Kbi 4,Gc2=E 1...g4 2.Hc7 g3 3.Hg3, Kb3 4.Gb5+= | 
1..11H 2.Wgi+, K-dow. 3.Gc2+- 2...Kb3 3. Hc4+, Ka4 4. Ha2-= 

3.Hd2, Wdl! Unicestwienie typu ,,Elson”. Konstrukcja zadania 
bez zarzutu, ciekawe, że groźna bateria W—G odezwie się- do- 
piero w 3. posunięciu. Oto zadanie dla szerokich rzesz szachistów, 
dowcipne i dla wszystkich zrozumiałe. 

44. Ideą tej kapitalnej czterochodówki jest pozbycie się szkodli- 
wej masy obu wież. W jaki sposób usunąć Wg5? Zwyczajne torowanie 
drogi 1.Wgl+- zawodzi: 1... fg1H+- i jeszcze białe przegrają. Po 
1.Wg4--? Gg4 2.Hg6+, Gf5 nastąpi 3.Hg2-=, czarne jednak za- 
grają lepiej 2...Hf5! A więc przygotowawcze unicestwienie musi 
być poprzedzone drugim przygotowaniem  1.We6. . 

Zadanie przedstawia tedy unicestwienie dwu białych wież typu 
„„Elson'' i jak dotąd jest bodajże jedynym istniejącym problemem, 
który w poprawnej formie zrealizował to niesłychanie trudne zdwo- 
jenie. Jedna z najlepszych czterochodówek mistrza. Mechanizm za- 
dania wyjątkowy, uzyskanie dwu wzorowych matów dowodzi, że 
Przepiórka był prawdziwym wirtuozem, jeśli chodzi o technikę 
kompozytorską. - | 

45. Pomysł problemu tkwi we wstępie, który jest bardzo pod- 
stępny. Domyślamy się, że Gd7 musi przyjść na skośną b1—h7, 

33 3 — Sto. lat polskiej komp. szach. 
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45. D. Przepiórka ' 

Kongres FIDE 1928: 
44. D. Przepiórka 

Schweiz. Schachzeitung 1916 

I nagroda |... poświęcone Fide. 

[Fu 7 | | 77 
U USMEAM, YJ WK © 

ż% mię KMa| M um Ka| 
„MK WJ W| |37 7 334 
47 7 | [7 0,7, 

|masa | |OM SE. 

  
  

le E aso, | u m gm 
| 4>E j 4ZE 

1.Weć! * 1.Ga4 

            
|1..Ge6 2.Wg4+, Gg4 3.Hg6+, 1..grozi 2.Sg4, Kg7 3.Gc2, ań 

Gt5 4.Hg2F= o 4.h6zE 
| 8...Hf5 4.Heb-F. 1...Kh6 2.854, Kh7 3.Ge8, dow. 

„. , 4.Gg6-E 
«Gg? 2.Gc2+ Kh6 3.Gg6 

„dobrze, ale dlaczego nie rozwiązuje. 1:Gc6? lub 1.Gb5? Czarne mają 

ukrytą: obronę 1...Gh8!! 2.5g4, Kg7! 3.Gc2 i czarne wspólnymi 

siłami zostały zapatowane. Dlatego we wstępie bijemy piona, by - 

umożliwić czarnym zrobienie ruchu. Uzyskanie pata w tak prostej 

i naturalnej pozycji przy współdziałaniu białych i czarnych stanowi 

prawdziwy triumf Przepiórki, jako kompozytora. Zadanie kończy 

się dwoma wzorowymi matami, trzeci po 1...Gg7 jest czysty, ale 

nieekonomiczny, gdyż Wc8 nie uczestniczy w obrazie matowym. 

Zadanie to świadczy, że Przepiórka. był prawdziwym mistrzem. 

strategii. - : 

- 46. Jedna z wielkich kompozycji Przepiórki, drukowana w pamiąt- 

kowej księdze Akademickiego Klubu Szachowego w Monachium. 

Realizuje ona blokowanie dwu pól d3 i e4 przy równoczesnym po- 

święceniu białych figur. Opracowanie logiczne w formie planu. 

Białe projektują taki manewr: 1.GI6, 2.Gh4 i 3.Gf2==, co jest 

obalane przez 1...Sc5 i 2...5d3! Dlatego w logicznym przygotowaniu 

musimy zablokować oba ważne pola, co umożliwia przeprowadzenie 

planu. Czystość celu została zachowana, gdyż oba przygotowawcze 
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47. D. Przepiórka 
Deutsche Schachbiitter 1911 

(konkurs rozwiązaniowy) 

46. D. Przepiórka 
„ Festschrift des ASCM 1911 

-- poświęcone ASCM 
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„..1e4 2.644, cd3 3.046, dow. 4.Gh4, 1...Sb8 2.gi6, Gd8 3.Ge8! Wc8 
| „dow. 5.Gi2=F 4.cd5, Sc7! 5.57, dow. 6.be8S=E! 

1..Gh5 2.Sf3+, Kg2 3.Sel+, KHL 3..Sd4 4.ed4, WC8 5.cd5 „5 
a: 4.Hg2-+  1..Se7 2.Hf6, Sg8 3.Gg84+, Kd7 

j 4.G06+, Ke8 5.Hf7+ 
posunięcia mają jedyny cel — wymuszenie szkodliwego dla czarnych 
oanaięć 4 Gda? GL 2ł0 Dowcipnie obalono przestawienie 

nięć 1. ? ! 2.He4, f6! i czarna wieża zdaż | 
by związać H lub zaszachować na e7. (A, ZAAZY Moya 

47. Oryginalny i złożony mechanizm problemowy o ciekawej grze 
czarnych. Białe wymuszają niekorzystne przegrupowanie figur, które 
pozornie bez sensu zajmują pola ósmej linii. Okazuje się, że są to 

- blokowania czarnej wieży, którą przy pomocy ofiary G zwabiamy 
na pole c8. Kiedy ta bierka zostaje zupełnie zamurowana: wtedy 
niepozorny pion matuje czarne w dwu posunięciach. A więc znowii 
matuje pion, co jest ulubionym motywem Przepiórki. : : 

Niezwykłość pomysłu strategicznego nie pozostawia nic do ży- 
czenia, opracowanie jednak nie nadążyło za pomysłem, dlatego. 
brak tu wzorowego mata, słaby jest również wstęp zabierający pole. 
Pomimo tych drobnych usterek niewątpliwie wielka kompozycja. 

48. Jest to słynna sześciochodówka ,,gwiazdkowa”” Przepiórki 
publikowana w grudniowym numerze Sząchisty Polskiego w 1912 r. 
Tę kompozycję uważał autor za swój najbardziej wartościowy prob-- 
Jem, dlatego zamieści! ją na tytułowej stronie swego zbioru zadań. 
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49. D. Przepiórka 
Szachmatny Wiestnik 1913 

| 7 487 7% 
7 7 Ź Mw 
ż, 6 Yys% 

5=E 

"1.Hb6 

1...$c5 2.Hd6, We5! 3.Ge3+-, de3 1... Gb5 2. Hgl, Gd3 3, Hd4+, ed4 
4.Hd4! Gd4 5.e3! dow. 6.cd4rE! 4. Ga, dow. 5. Gb2-= 
2...6c3 3.Hd4, Gd4 4.Gd4, SI5 2... Ga4.38. Ga3, e4 4. Kd21. 
5.Ge5! 
2..Wf5 3.Ge3+, de3 4.Hg3, Gc3 

4%. D. Przepiórka 

V. Szachista Polski 1912 

  

          

5.He3 + 

2..8f5 8.He5, Gb2 4.Hb4 

Kompozycja ta była kilka razy przerabiana ze względu na uboczne 
rozwiązania. Nasza wersja zadania pochodzi z 1931 roku. 

Pomysł zadania zaskakuje wprost oryginalnością, podobnie jak 
w poprzedniej pracy najpierw blokujemy pozornie bez sensu oko- . 
liczne pola, a następnie przez ofiarę sprowadzamy G na d4. Jedyną 
różnicą jest niezablokowane pole c3, które znajduje się w zasięgu 
matującej figury. Opracowanie zadania dobre, pod tym względem 
przewyższa ono poprzednią wielochodówkę. Białe figury działają 
należycie, gra główna kończy się wzorowym matem. Niewątpliwie: 
arcydzieło. o . 

49. Logiczna kompozycja z planem. Białe chcą przeprowadzić 
taki plan: 1.Hd4+-, ed4 2.Ga3 i 3.Gb2, co jest obalane ruchem 
2... d3! Dlatego trzeba najpierw sprowadzić G na pole d3, by zablo- 
kował on ściągniętego na dź piona i nie pozwolił na korzystne ot- 
warcie linii. .Po takim przygotowaniu możemy przeprowadzić główny 
plan.. - 

Opracowanie tego. wdzięcznego pomysłu wprost wzorowe, co 
rządko się zdarza w kompozycji, białe radzą sobie doskonale z prze- - 
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ważającymi siłami czarnych. Drobna, ale bardzo przyjemna kompo- 
zycja, zrozumiała dla każdego bez wyjątku szachisty. Jedną z ta- 
jemnie twórczych Przepiórki jest, że większość jego zadań w pewnym 
stopniu staje się dostępna nie tylko problemistom, a to dlatego, 
że przedstawia w gruncie rzeczy proste koncepcje strategiczne w nie- 
zwykłym natomiast ujęciu. > 

_.. 50. Przepiękna wielochodówka, jedno z największych osiągnięć - 
ówczesnej problemistyki. Wzbudziła 'ona wielkie zainteresowanie 
nie tylko szachistów, lecz także i teoretyków i wybitny znawca 
zagadnień logicznych W.v.Holzhausen dał klasyczny wprost roz- 
biór zadania, który w skrócie przytaczamy. 

—_ Absolutne założenie to dwuposunięciowa kombinacja 1.b6.i 2.b7==, 
obałane przez czarne prosto przez 1...Hf1+-. Należy więc zamknąć 

 skośną. Spróbujmy zagrać 1.He2, fe2 2.b6, co jest obalane przez 
2..Wb3! i pomysłowy plan nie zostaje zrealizowany. Wobec tego 
trzeba odrzucić W z trzeciej poziomej, czyli potrzebne jest przygo- 
towanie do przygotowania. Musimy tedy zaatakować piona d5, 
by zmusić W do obrony tego punktu. Nasza akcja przedstawi się 
następująco: 1.He3, c5 2.Hd2, Whó — wieżą odeszła, świetnie 
3.He2, fe2 4.b6 i tu nowa niespodzianka obrony 4...44! i teraz - 
otwarła się wielka skośna. © a - 
Musimy więc te dwa połączone przygotowania podbudować trze” 

-cim, które zablokuje piona d5; sprowadzimy tedy Gh2 na pole d4+ 

50. D. Przepiórka 

Schweizerische Schztg. 1915 

51. D. Przepiórka 

Schweizerische Schztg. 1925 

[87 A M Z 4 Z. 

        
1...05.2.Hed, Geo 3.Hd2, Gd4 4.Ha2,  1...hg4 -2.He5, Wh5 3.Sh4, "Hh4 
Wh5 5.He2, fe2 6.b6, dow. 7.b7=55 © 4.Hf5! ef5 5.Gc5, dow. 6.Gf8-= 
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„ Jak więc wygląda schemat logiczny tej wielochodówki? Składa 
się on z pięciu elementów połączonych ze sobą przygotowań logicz- 
nych. 1. odrzucenie piona c6 od obrony pola d5, 2. sprowadzenie 

| przez dó, 3. odrzucenie WR3 z trzeciej poziomej 4. sprowadzenie 
rzez poświęcenie piona f3 na : zcie * U ! EA I h6 7 DE a a pole eż, wreszcie 5. absolutne zało- 

- Konstrukcja, pomimo ciężkiej zycji go zi ZG 
jedno arcydzielo! Przepiórki. j PO 30%me PoE: ze 

51. Wielochodówka realizuje blokowanie dwu czarnych figur 
z uwolnieniem czarnej wieży, czyli tak nazwane przez Weeninka uwol- 
nienie Przepiórki. Białe wymuszają kolejno sprowadzenie wieży 
na h5, a następnie poświęcając S i H blokują pola h4 i 15. W ten 
sposób obie wieże zostają unieruchomione, co pozwala na cichy 
dwuposunięciowy manewr G. Niestety nie udało się zachować wzo- 
rowego mata. z a i 

Mechanizm zadania zaciekawia rozmaitymi możliwościami. Opra- 
cowanie wskazuje na duże trudności konstrukcyjne, o czym świadczą 

| choćby dwa gońce czarne na białych polach. Bez nich jednak wielo- 
chodówka miałaby uboczne rozwiązanie 1.We6b, co dostatecznie 
umaczy ich obecność. W sumie pomimo pewnych usterek osiąg- 
nięcie niewątpliwie godne uwagi. e | 
ALE 1.Ke5, Ko7 2.Kd5! Gd6 3.h4! gh4 4.Wc4--, Kd7 5.Wh4, Wh4 

| 4...Kb6 5.Kd6, Wh5! 6.Wb4+, Ka5 7 Wbd, ha 8.Whl , 1 0. , .Wb4, . , h2 
9.Ke6, Kb4 10.K16, Kc3 11.Kgó, Wh8 12.Kg5, Kd2i uzyska- 

s2. D. Przepiórka i, po bw. remisową pozycję Sey- 

Magyar Sakkvillag 1926 - Po 3...Wh4 nastąpi 4.Wh4, Gh4 

+ 

2.'wzm. zaszcz. 

  

zdąży zająć korzystny róg szachow- 
- EZ ZZ wz nicy. 3 

4 7 ną ajpierw przyjrzyjmy się warian- 
% A . Ź AA Pod KBG, który prowa 

Z | © do teoretycznej nierozegranej. Tak 
? oh N zwane .remis. Seybotha omówił AZ z z e Z z 

4 U 4 K | Berger. w _,,Teorii  końcówek”'.. z 

" Dodatkowa subtelność kryje sią 

a zaniu po 12...Kd2 należy grać tyl- 
4 - | ko 18.Kf4! Ke2 14.Kg3, Wg8+ 
A ł 15.Kf4!! Wg2 16.Wa1! i remis. Na-- 

A NE tomiast 13. Kg4? Ke3-14.Kg3, Wg8 
15.Kh2, Kf2 czarne wygrywają. - 

      

Białe zaczynają i remisują. 

w 

5.Ke4! i remis, gdyż biały „król * 

4 y Z ć |. w powstrzymaniu się od natych- 
M A , 3 - . miastowego bicia piona. W rozwią. | 

" Bardzo interesująca końcówka Przepiórki o dużym znaczeniu 
teoretycznym. Uzyskanie efektownej kombinacji patowej stawia 
to studium w rzędzie najlepszych naszych końcówek. Również 
bardzo subtelne są obalenia przestawienia posunięć. | 

A teraz spróbujmy ustalić znaczenie Przepiórki, jako kompozy- 
tora. Nasz mistrz był wszechstronnym twórcą, komponował bowiem 
zadania regularne począwszy od dwuchodówek poprzez klasyczne 
trzychodówki, czterochodówki klasyczne i logiczne, wielochódówki 
oraz studia artystyczne. Przy zestawieniu jego problemów z pracami. 
innych naszych kompozytorów rzuca się w oczy różnorodność jego 
zainteresowań, głębia myśli strategicznej. Przepiórka jako jeden 
z pierwszych znalazł drogę do szlachetnego zadania wariantowego 
z grą strategiczną, dlatego może słusznie uchodzić za zwiastuna 
współczesnej klasycznej trzychodówki. a 

We wszystkich zadaniach szukał Przepiórka nowych ujęć, ory- 
ginalnych mechanizmów, tak że przy całej nieraz zależności od epoki 
jego prace miały cechy odrębne, indywidualne. W kompozycjach 
logicznych wykazał duży zasięg zainteresowań, a kwestię unice- 
stwienia zgłębił jak mało kto. EB | | : 

Wielochodówki to złota karta twórczości mistrza. Należą one 
do najpiękniejszych osiągnięć nie tylko polskiej, ale i światowej 
kompozycji. so aa ZE 

W tej dziedzinie nie miał sobie równych, szczególnie w opracowy- 
waniu wielkich mechanizmów na temat blokowań, które były jego 
specjalnością. | Ea 

Przepiórka jako problemista był niewątpliwie największą po- 
stacią wśród naszych kompozytorów starszego pokolenia. Głęboki 
myśliciel, znakomity pedagog, twórca o dużej fantazji — postać 
to oryginalna i bogata. Umysłowość samodzielna, w dziedzinie 

„koncepcji nowatorska, w ujęciu konstrukcji — klasyczna. Jego 
zadania są jasne, bez niedomówień, pełne dynamiki. Są one jasne 
i powściągliwe w wypowiedzi, subtelne w opracowaniu, bez zbędnej 
jednak wirtuozerii formy. o NEON 

Przepiórka znajdował niezwykłości nie goniąc za nimi, dlatego 
w jego twórczości nie ma nic z efekciarstwa. Jego koncepcje są 
jednorodne w pomyśle i jednolite w wykonaniu. m 

"Twórczość jego jest do dziś dnia żywa, chociaż upłynęło więcej 
niż ćwierć wieku od chwili skomponowania jego największych pro- 
blemów. Ta żywotność najlepiej świadczy o wartości jego zadań. 
Wywarł wielki wpływ na dalszy rozwój polskiej kompozycji i wpływ 
ten za pośrednictwem jego uczniów ugruntował — szczególnie w trzy- 
chodówce — klasycyzm, który do dziś jest cechą charakterystyczną 
naszej trzychodówki:. o. | zk 
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Kazimierz Grabowski 

Drugim obok Przepiórki najwybitniejszym mistrzem kompozycji wśród problemistów starszego pokolenia był inżynier Kazimierz _ Grabowski. Dokładnej daty jego urodzenia nie znamy; był on kilka lat starszy od Przepiórki. Grabowski ukończył studia politechniczne , i specjalizował się w budowie mostów i tunelów. Przez wiele lat pracował w Szwajcarii jako inżynier. . 
„ Kiedy skomponował pierwsze zadanie nie wiemy, w każdym razie przed 1898 r. Pozostawił około 450 problemów, przeważnie dwuchodówek. W latach 1910—12 był już dojrzałym i świadomym swych możliwości kompozytorem. W przeciwieństwie do Przepiórki 
często brał udział w konkursach i zdobył 15 pierwszych nagród, nie licząc dalszych nagród i wyróżnień. Świadczy to o poważnej 
pozycji Grabowskiego w europejskiej kompozycji szachowej. 

Jako jeden z nielicznych naszych kompozytorów był czynnym członkiem Good Companion, stowarzyszenia problemistów, do którego należeli prawie wszyscy najwybitniejsi mistrzowie owych czasów. Szkoda, że Grabowski nie wydał drukiem swego zbioru zadań, należy przypuszczać, że zbiór jego prac uległ zniszczeniu, tak że nasz szczupły wybór problemów jest jedynym śladem jego „ działalności, dopóki jakieś szczegółowe poszukiwania nie wykryją w starych rocznikach pozycji jego zadań. Komponował mniej więcej 
do 1925 roku, potem wycofał się z czynnego życia szachowego. 
Zmarł najprawdopodobniej w okresie okupacji około roku 1944. 
Grabowski był wybitnym specjalistą dwuchodówki, tej dziedziny . początkowo u nas tak zaniedbanej. Podobnie jak większość naszych kompozytorów wyszedł od postulatów szkoły czeskiej i pierwsze „jego dwuchodówki to zadania z matami wzorowymi. Zapoznajmy się z pierwszymi dwuchodówkami Grabowskiego. | 
Typowym czeskim zadaniem będzie problem 53. Po wstępie 1. Wa4 . otrzymujemy pozycję tempową, tak charakterystyczną dla tego typu zadań. Na treść dwuchodówki składają się trzy warianty, za- kończone wzorowym matem 1... Wa4 2.5cd=k, 1...fe4 2.bc4== (bloko- 

wanie wolnego pola) i 1...Ke4 2.Gc6== (ze związaniem czarnej W). 
Jak widzimy brak tu strategii, właściwej dwuchodówce. Ale Gra- bowski stopniowo wyzwala się ze szczupłych ram czeskiej szkoły. = Dalszym krokiem są dwie następne dwuchodówki:. 

Praca 54 ogranicza się już tylko do jednego mata wzorowego: * 1.Wh$! 4... He3! 2. Hg4== (blokowanie). Dwa inne blokowania już bez wzorowych matów „występują po 1...Hc4 2. Hh8== i 1...$d3 2.e3=k. Wstęp jest dowcipnie motywowany. 
Nagrodzona dwuchodówka z Szachisty Polskiego ma dwa wzo- 

rowe mąty: 1.Ha4 tempo! 1...Sh4 2.Se3== i 1...Sdi 2.e4-=. Również 
i tu dochodzą do głosu motywy strategiczne w grze pobocznej-w po- 
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53, K. Grabowski 

Tygodnik Ilustrowany 1912 . 
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„54. K. Grabowski 

Tygodnik Ilustrowany 1913 
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55. K. Grabowski 
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- staci 4 blokowań — 1...5g4 2.Wh5=, 1...Se4 2.Hd7-=, 1...16 2.54d6-+ 
i 1l...fig6 2.Wf8=-. a | 
W dwu ostatnich zadaniach obserwujemy to co omawialiśmy przy 

pracy Jarosza — asekurację artystyczną. Autorowi trudno zrzec się 
postulatów szkoły czeskiej, z drugiej jednak strony dwuchodówka 
czeska nie dawała już poważniejszych możliwości. Dlatego również! 
i Grabowski buduje zadania dwudzielnie, obok matów wzorowych 
zamieszcza warianty strategiczne, przy czym ostatnia dwuchodówka 
ma już cztery takie blokowania. Stąd już niedaleka droga do zarzu- 
cenia matów wzorowych i przejścia do czysto strategicznych me- 
chanizmów problemowych. 

_ Lata 1915—20 są nowym etapem twórczym, niezmiernie dła nas' 
ważnym; tworzy się wówczas nowy styl, powstają zagadnienia współ- 
czesnej tematyki, a ponadto w latach tych notujemy pierwsze żywsze 
kontakty z twórczością i literaturą zagraniczną. Nasza dwuchodówka 
wychodzi na szerszy świat, pewne realizacje zostają uznane za war- 

- tościowe. Zasadniczą cechą jest ostateczne zerwanie z nakazami 
_ czeskiej szkoły problemowej, wpływ tematyki okresu Good Com- 
 panion zwycięża i na naszym terenie. | 

Właściwie w tym okresie jedynym poważnym przedstawicielem 
naszej dwuchodówki na terenie międzynarodowym jest Grabowski 
i jego zadania stanowią złotą kartę w historii naszej kompozycji: 
"Widać w nich przede wszystkim wielki rozmach twórczy, niezależnie 
od dużych walorów konstrukcyjnych i zupełnie współczesnej tech- 
niki. Dlatego -omówimy dokładniej kilka zadań naszego, mistrza, 
które stoją na rzetelnym poziomie europejskim. Zadania te odzna- 
czają się jedną zasadniczą cechą, przejętą po dawnej szkole czeskiej, 
oto silniej niż inne prace akcentują postulat ekonomii i pod tym 

- względem Grabowski zbliża się do znakomitego Mansfielda. 
. Kompozycja nr 56 oparta jest na motywie czarnego półzwiązania. . 

„Po wstępie 1.Se7 występuje temat w dwu zasadniczych wariantach - 
„po 1...Wg3 2:Ha8=E! i 1...We6 2.Wd8=E! A więc półzwiązanie w po- 
łączeniu z przesłoną. Półzwiązanie jest jednak niezupełne, ponieważ 
brak wariantu z wykorzystaniem wiązania Wc3. Konstrukcja bez 
zarzutu, pozycja bez białych pionów. i po 

Druga dwuchodówka typu „,,meredith'' odznacza się dobrym 
wstępem 1.Wg2! Musimy bowiem przesłonić wielką skośną, by unik- 
nąć związania Ge4 po 1... Gc6! Zadanie jest stosunkowo ubogies 
gdyż ma tylko dwa blokowania 1...5e7 2.5d6= i 1...Sf6 2.Wg7== 
(złożone blokowanie). Również dobrze opracowany drobiazg. 

Lata 1918—1921 stanowią punkt szczytowy twórczości Grabowskie- 
go. Komponuje on w tym czasie najbardziej reprezentacyjne dwu- 
chodówki, za które uzyskuje kilka pierwszych nagród. W stosunku 
do omawianych ostatnio kompozycji pokazują one pełny i bogaty 
mechanizm wariantowy o dużym zespole jednolitych i pokrewnych . | 

ża 

  

58. K. Grabowski 

L'Italia Scaechistica 1918 

II nagroda I nagroda 
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587. K. Grabowski 

Good Companion 1918 - 
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sobie wariantów. Taki mechanizm wariantowy to cecha charakte- 
rystyczna ogólno-europejskiej dwuchodówki lat dwudziestych na- 
szego stulecia. pa o 

Nagrodzona na konkursie L'Ttalia Scaechistica to 2 rozmachem 
pomyślana dwuchodówka wariantowa, stojąca już na pograniczu 
tematu. Właściwie, biorąc pod uwagę okres powstania, należy ją 
uznać zą zadanie tematowe choćby ze względu na dużą jednolitość 
gry czarnego 5. Tematem więc będzie tak zwana niepełna ,,róża 
skoczka”, to jest możliwość odejścia tej figury na wszystkie do- 
stępne jej pola. Po wstępie 1.Wd1 skoczek siedmiokrotnie przesłania 
własne figury, umożliwiając sześć różnych matów: 1...5b4, bó 
'2.Hal=e, 1...5c7 2.Gd6-E, 1...Se7 2.Hb8-E, 1...St6 2.gf4-E, 1...Se3 
2.Heś=E i 1..5c8 2.Gd4=k. "Dwa pozostałe wartościowe - wa-- 

_rianty to blokowanie po 1...Ge6 2.Sf3== i zgrabna przesłona 1...Wd7 
2.Hf5=F. Konstrukcja dobra, chociaż pion g3 na pewno nie jest 
ozdobą dwuchodówki. 
-. Na wyższym poziomie, jeśli chodzi o konstrukcję — stoi następna 
praca. Odznacza się ona dobrze dobranym zespołem zgrabnych 
obron, jest to: więc typowe dla tego okresu wariantowe zadanie 
dużej klasy. W kompozycji mamy cztery złożone blokowania: 
1...Gf5 2.S6f7==! 1...Sf6 2.S8f7==, 1...5d4 2.5c4-=, 1...Sd6 2.Sc6=<= 
oraz trzy przesłony 1...Wg4 2.Wf5==, 1...Sg3 2.Hf4== i 1...Sc3 
2.d4=. m -  



59. K. Grabowski 

Brisbane Gourier 1918 

I nagroda 

60. K. Grabowski 

Queensland Chess Ass. 1921 
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61. K. Grabowski 

Teplitz Sch. Anzeiger 1921 

II nagroda 

          
          

62. K. Grabowski 

Haagsche Post 1921 - 

I nagroda 

  

Nagrodzona w Australii dwuchodówka nr 60 ma ciężką pozycję, 
na co wpłynęła zarówno obecność pięciu białych pionów jak i ma- 
sywny ukłąd czarnych bierek,; zresztą konstrukcyjnie zupełnie 
usprawiedliwionych. Po doskonale założonym wstępie 1.Gg8! mamy 
cztery blokowania: 1...He5 2.Hb4==, 1...$c5 2.Hg/==, dlatego nie 
mogły biale grać we wstępie 1.Gf7? gdyż siódma linia jest potrzebna 
dla H. Dwa dalsze blokowania następują po 1...Śc3 2.Ge3=k'i 1... 
Sd3 2. Sfó=e. Wstęp umożliwia też szachowanie białego króla 1... 
Hf5--2.ef5==. | | 

Bardzo ostro zarysowany pomysł widzimy w kompozycji nr 61. 
s Wstęp oddaje pole c4 i zezwala na czterokrotne bicie figury przy 

trzykrotnym blokowaniu wolnego pola: 1...Ke4 2.d5==, 1...Hc4 
2.Hd7==, 1...5ac4 2.Ha8== i 1...Sec4 2.e4-=. W grze pobocznej 
ładnie spisuje się biały pion d4 — 1...Ge5 2.dc5== i 1...e0 2.de5==, 
Konstrukcja nie budzi zastrzeżeń, nawet pion e2 gra w dwu warian- 
tach. . 

Ostatnie wreszcie zadanie Grabowskiego z Haagsche Post uznamy 
bezwzględnie za najlepszą jego dwuchodówkę. Konstrukcja wprost 
idealna, doskonała pozycja, brak białych pionów, żywa gra obu 
stron — oto zalety tej pracy. Wstęp 1.Hg8 prowadzi do kilku pięk- 
nych obron, zużytkowujących obie białe baterie. Na pierwszy plan 
wybijają się dwa warianty 1...Gf2 2.Wg3==, przesłona i 1...Se4 
2.Wg5== motyw ,,wentyla”” z wyłączeniem czarnej figury. Oprócz 
tego kompozycja zawiera trzy blokowania: 1...Gc3-- 2.W3d4=k, 
1..Gb4 2.Wc5== (złożone blokowanie) i 1...Sb5 2.W5d4== oraz 

"obronę 1...Hf2 2.Wf5<= z wyłączeniem czarnego H. Arcydzieło! 
Na tym zakończę omawianie dwuchodówek Grabowskiego. Są to 

najbardziej wartościowe realizacje w tej dziedzinie twórczości w daw- 
nej naszej problemistyce. Żaden z jemu współczesnych kompozy- ' 
torów nie dorównywał mu właściwym ujęciem stylu w dwuchodówee. 
Może jeden Jarosz mógłby. z nim konkurować, ale i. jemu brak było 
tego szlifu, tego wyczucia mechanizmu dwuchodówki. Zresztą po- 
równanie wykaże nam, że tutaj Grabowski nie miał u nas rywali, 
przewyższał bowiem wszystkich prawdziwie europejskim stylem, 
głębią wiedzy szachowej oraz inwencją. Na podkreślenie zasługuje 
konstrukcja zawsze na poziomie i zrozumienie zasadniczych za- 

" gadnień problemistyki. Wspominam tu o tym dlatego, że twórczość 
. Grabowskiego nie została dotąd tak oceniona jak na to zasługiwał 

nasz przedstawiciel prawdziwie wielkiego stylu. 
Grabowski komponował również trzychodówki, nasz wybór reje- 

struje sześć jego zadań. Są to kompozycje stojące na dobrym pozio- 
mie, nie mają one jednak tego znaczenia i tej wartości, co jego dwu- 
chodówki. W tej dziedzinie przewyższał go zdecydowanie Przepiór- 
ka, a'w niczym nie ustępował mu Wacław Potempski, przedstawi- 
ciel najstarszych naszych problemistów. 
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   _ Już pierwsze trzychodówki Grabowskiego są kompozycjami kla- 
sycznymi z wzorowymi matami. Trudno się temu dziwić, środo- 
wisko warszawskie „„wychowane”” na czeskich wzorach uznawało 
prawie wyłącznie tego typu zadania. Nasz mistrz przy całym dą- 
żeniu do ekońomii jest daleki od czeskich wzorów, stara się on 
wydobyć przede wszystkim pomysł strategiczny. W pierwszej p 
trzychodówce (63) przeprowadza subtelną walkę dwu białopolo- 
wych gońców, przy czym gra jest cicha i wcale niełatwa do 
wykrycia. Pierwsze dwa warianty tworzą coś w rodzaju echa 
przy zmienionej pozycji czarnego króla. | 

63. K. Grabowski 64, K. Grabowski 
__ Frankische Volksblad 1915(?) Turniej w Barcelonie 1915 

IV nagroda sa IV nagroda 
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4 084 A |u. 
3== aa 3=k 

1. Gd7 1. Sd4! 
1..Gc2 2.Gf5, dow.  3.Ge4sk 1...dow. 2.Sg6, dow.  3.ed=k | 
1...6e2 2.Gc8, Keó.  3.Gb7=F 1...Ke54 2.Sc64+-, Kd5 3.SeT=El 
1..g6  2.Seś! dow.  3.8f638 1...Sc6 2.c44-, Ke5 _ 3.SdT<E 

..Sa6 2.847, Sb4 /  3.e4== 
-.Gb7  2.8£5! dow. 3.3e7== 

KŁ           
  

Drugie zadanie (64) to bogaty mechanizm problemowy o pięciu | 
wzorowych matach. Dobry wstęp nie tylko zamienia pole ucieczki, 
lecz także zezwala na szachowanie białego króla, przejściowe wią- 

' zanie białego S i uwolnienie go w drugim ruchu. Również intere- 
sująca jest obrona 1...5c6, która przeslaniając Ga8 chroni pośrednio 
bialego K przed szachem. Opracowanie nie stoi jednak na wyso- 
kości pomysłu, 8 białych pionów szpeci rysunek kompozycji. 

Następna trzychodówka, nagrodzona na rosyjskim konkursie to 
drobiazg o dobrym wstępie, narażającym bialego K na szachowanie . 
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oraz trzech wzorowych pozycjach matowych. Praca ta ustępuje po- 
przedniej zarówno pod względem pomyslu, jak i wykonania. Trzeba 
jednak przyznać bezstronnie, że wydobycie dużej gry strategicznej 
z materiału H +S+- piony wcale nie należy do rzeczy ani prostych, 
ani łatwych. Pewną niespodzianką jest rola piona a3, który matuje 
w dwu wariantach. 

Dalsze trzy kompozycje pochodzą z późniejszego okresu twór- 
czości. Widać, że Grabowski doszedł i w trzychodówce do rozwią- 
zania pewnych zagadnień konstrukcyjnych, co miało duży wpływ 
na jakość opracowania. Ę OE 

65. K. Grabowski | ' 66. K, Grabowski 

Szachmatny Wiestnik 1916 L'italia Scacchistica. 1922 

I nagroda ex aequo | _ IV nagroda ex aequo 
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| 1. Ke7! 1. Stó! m 
4...Ke5 2.Hf64+, Kf4 3.Hd6== ..dow. 2.8c6! dow. 3.15=k 

...Ke7 + 2.545 +, Ke6 3.8c7-E! 

..b3 2154, Ke 3.5c6E 

...Gdó 2.568, Gd-dow..3.5c7=F 

4...Kc5 2.Ha7+, -Kb5 3.a4=]= 
1..8e6 2.8506,  Ke5, " 3.ab4=F 

p
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Zadanie nagrodzone na konkursie L'Italia Scacchistica (66) od- 
znacza się już bezbłędnym wykonaniem, co łatwo sprawdzić zesta- 
wiając je z zadaniem 64, które opracowuje ten sam temat. Trzycho- 
dówka nr 66 to chyba najlepsza tego typu praca w dorobku Gra- 
bowskiego. W ekonomicznej formie autor uzyskał nie tylko cztery 
maty wzorowe, lecz także interesującą koncepcję strategiczną; wła- 

- ściwie można by powiedzieć, że jest to udoskonalona wersja trzycho- 
dówki z Barcelony. Zadanie wprawdzie. straciło piąty wariant, 
zyskało natomiast wiele na opracowaniu. W. tej formie może zado- 
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'wolić duże wymagania i jest dowodem, że nasz mistrz i w trzycho- dówce miał niejedno ważkie sło 
„ Następna praca, chociaż oceni 
przednią, nie dorównuje jej op 
dobry wstęp 1 
1...Kf4! 2.Gd06 --, Kgó! Autor zą 
jąc podobne siatki matowe po 1... 
stanowi przejściowe blokowanie 

  

wo do powiedzenia. 
ona przez sędziego na równi z po- 
rącowaniem. Ma ona niewątpliwie 

chował tu pewną symetrię, uzysku- 
Kf4i 1...Kd4. Pewną niespodziankę 
po 1...Gd4 z dalekim matem przy; 

1.Hb7! Pozornie silniejsze 1.Hc6?. obalamy ruchem 

pozycji K na e6. Konstrukcja zadania rączej słaba — wskazuje na: duże trudności realizacyjne. 

67. K. Grabowski 
L'Italia Scacchistica 1922 

IV nagroda ex aequo 
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3=F 

1. Hb7! 
1...dow. 2.834,  Ki4 3.Ggó< 
1..Kf4  2.Gd6+, Ke3  3.Sf5== 
1..Kd4 2.G164, Ke8  3.Sg2== 
1.644  2.Sg64, Ke6 3.Hb3<== 

68. K. Grabowski 

Słowo Polskie 1925 

I nagroda 

  

  

  

    

3 
1. S£5! 

1...Kd5 2.Gd4!  ef5  3.HdT=E 
1..KI5 2.Hh54, Ki6  3.Hg5+- 
1..K6 2.Hg7+, Ki5 3. gł=k 
1...ef(5 2.Hd7!  KI6  3.Hd6<= 

Ostatnia wreszcie trzychodówka to zgrabny mechanizm warian- towy o czterech wzorowych matach i dużej ruchliwości czarnego króla, którego matujemy na d5, f5i dwa razy na f6. Drobnym szczegó- łem będzie blokowanie pola 15, wykorzystane w obronie po 1...ef5. Opracowanie zadowala, jedynie p 
natury technicznej. 

ion a6 budzi pewne zastrzeżenia 

Omówienie twórczości Kazimierza Grabowskiego kończymy przed- stawieniem jego strategicznej czter 
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ochodówki z wzorowymi matami. 

   

      
  

  

69. K. Grabowski 

Turniej Wrocławski 1919 
.  4=F 

1. Sab4 
1...dow. 2.5d54-Kg53.Se1, G-dow.4.Sf3z= | 
1...Gh4! 2.Sd3 +-, Kg5 3.Sc5, Kf4 4.Se6== 

1...Gd4 2.Sd5 +, Ke5 3.Se1 ,G-dow. 4.Sf3=E 
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Problem ten o trzech wzorowych siatkach matowych przedstawia 

temat po raz pierwszy wykonany przez Seebergera. Zbadajmy sens 
tematowej obrony 1...Gh4! Dlaczego teraz nie wolno grać 2.845 +: 
nastąpi wtedy 2...Kg5 3.Sel i pat! Natomiast po 2.543, Kgó 
3.Sc5 goniec został zupełnie zamknięty i król musi opuścić dogodną -. 
pozycję. Temat Seebergera to specjalnego rodzaju posunięcie kry- 
tyczne, mające na celu zmniejszenie lub zupełne wyeliminowanie 
siły figury. . a 

Ten ostatni przykład świadczy, że Grabowskiemu nie obca była 
dłuższa kombinacja, w swoich zadaniach wykazał duże zrozumienie 
strategii i zadowalające opanowanie tajników konstrukcji proble- 
mowej. Właściwa jednak jego siła i znaczenie — to dwuchodówka, 
stojąca na prawdziwie europejskim poziomie. 

  

Karol Sypniewski 

Przedstawicielem kierunku kombinacyjnego był Karol Sypniewski, 
urodzony w 1869 roku. Młodość spędził za granicą, szkoły ukończył 
we Wrocławiu, politechnikę w Zurichu. Po powrocie do krajuw 1920 r. 
pracował jako tłumacz. Pierwsze jego kompozycje pojawiają się 

- w latach 1895—96. Jako problemista odznaczał się przede wszyst- 
kim pomysłowością. Każdą nieledwie jego pracę można by określić 
jako ,,kombinację''. Niewiele publikował zadań, ułożył bowiem 
zaledwie 60 problemów. Rodzaj i typ pomysłów nie dopuszczał 
wzorowych matów, najlepsze jednak jego brace cechowało dobre 
opracowanie oraz dążność do ekonomicznego przedstawienia treści. 
Tą oszczędnością w użyciu materiału różni się od większości kompo- 
zytorów tego typu, dla których jedna czy dwie figury więcej 
nie miały zasadniczego znaczenia. . EE > 
W konkursach problemowych nie brał udziału, natomiast nale-- 

żał do kolegium sędziowskiego w konkursach Świata Szachowego. 
Zmarł w roku 1930. o 

4 — Sto lat polskiej komp. szach. : " 49 

         



  

    
  
      

"Większość zadań Sypniewskiego była drukowana w latach 1920— | 
1930 i w jego twórczości będziemy mogli zaobserwować charaktery- 
styczne dla kompozycji zmiany stylowe. Odnosi się to przede wszyst- 
kim do dwuchódówek, które nawiązując do zadania wariantowego, 
zwolna od zbioru wariantów przechodzą do problemu o jasno za-| 

- rysowanym temacie. . 
Pierwsza dwuchodówka, pomimo pewnego pokrewieństwa z dawną 

twórczością, wprowadza do gry charakterystyczny motyw — masko- 
waną baterię H—W, co rzuca nowe światło na tradycyjne bloko- 
wania. Staromodne jest natomiast użycie tempa, które powstaje 
po wstępie 1.5f2! Ośrodek zadania to blokowania pól e2 i f2. Nas 
zaciekawi przede wszystkim para blokujących wariantów 1...ef2 
2.Hb3== i 1...e2 2.Wd3== z dobrym wyzyskaniem białego H. 

71. K. Sypniewski 

Chess. Amateur 1928: 

70. K, Sypniewski 

Brit. Chess Mag. 1926 

  

  

  

      
    i 4 A %. SB 70 

1.512! 1.17! 

Następna kompozycja (71) typu „biały gra'” wykazuje coraz 
dobitniej rolę tematu w kompozycji. Zauważymy, że czarny H' 
stoi w ważnym punkcie, skąd kontroluje pola d5 i e2, mówimy tedy 
o pozycji ogniska. Zadanie ma dwa przygotowane maty 1...Wb3 
2.Hd5=k i 1...c2 2.Ge2==. Wstęp 1.Hf7! jest dowcipnie motywo- 
wany, znaczenie jego zrozumiemy, gdy dostrzeżemy, że czarne uży- 
skały nowy punkt ogniskowy, który jest matem dodanym 1...He6 
2.fe6==. Drugim dodanym matem będzie wariant 1... Hd5-- 2.Hd5=E. 
Ostatnia wreszcie dwuchodówka ma charakter zdecydowanie 

współczesny i przedstawia zamianę mata po szachu. W pozycji 
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widzimy taką możliwość: 1...5d8+- 2.ed8H== i 1...S46+- 2.Sd6-=. 
Tematowy wstęp 1.We6 modyfikuje plan białych i prowadzi do 
mata zamiennego 1... Sd8-- 2.ed8S==! A więc zamiana dorabia- 
nej z piona figury. . 

Z zestawienia tych dwuchodówek z ostatnimi zadaniami Grabow- 
skiego wynikają ciekawe spostrzeżenia. W latach bowiem trzydzie- 
stych naszego stulecia zmieniło się nastawienie kompozytorów. 
W tym okresie przekonano się, że możliwość budowania bogatych 
zespołów zadaniowych ma się już ku końcowi. Najciekawsze możli- 
wości zostały już wszechstronnie zbadane i wykorzystane. Dlatego 
zajęto się komplikowaniem tematu, początkowo budowano pozycje 
o dwu lub trzech wyraźnych wariantach, rezygnując niekiedy z wszel- 
kich motywów gry pobocznej. Temat-oto treść zadania, on narzuca 
konstrukcję, modeluje zasadnicze linie mechanizmu. Powoduje to 
zmiany w architekturze ukłądu, zamiast harmonii zespołu wariantów - 
otrzymujemy zwarty mechanizm. Wszystko podporządkowano głów- 
nej myśli strategicznej, gra poboczna ulega ograniczeniu, aż do 
zupełnego nieraz wyeliminowania dopełniających wariantów. 

73. K. Sypniewski 

Neue -Ziircher Ztg 1895 

72. K. Sypniewski 

British Chess Mag. 1929 
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1.We6 1.Gh2! 

.1..e6  2.Ggi! 
1..42 2.134,  Ke3 3.Ggl=F 
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Ale nie dwuchodówka, lecz trzychodówka była właściwym polem 
popisu dla Sypniewskiego, przegląd tych zadań stwierdza, że w dzie-. 
dzinie kombinacji Sypniewski stworzył prace rzeczywiście godne 
przypomnienia. . a 
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Pierwsza trzychodówka to interesujący drobiazg typu ,,biały gra”. 
Przygotowanie składa się z dwu wariantów: 1...e5 2.Gc5 i 1...d2 
213, Ke3 8.Gc5=E, (mat wzorowy z blokowaniem dalekiego pola 
królewskiego d2). Wstęp 1.Gh2! pomysłowy, teraz po blokowaniu 
pola e5 białe przychodzą na gi, tworząc maskowaną baterię. Taki 
był debiut Sypniewskiego w kompozycji szachowej na rok przed! 
wystąpieniem Przepiórki. 
 Publikowany w Anglii problem (74) to również drobiazg o wyra- 

źnym wariancie strategicznym. Białe bowiem we wstępie 1.Gh3! 
przesłaniają jedną linię szachowania, czarne w obronie drugą linię 
i kiedy król zostaje zabezpieczony następuje uwolnienie związanej 
wieży. Po 1...Gd5 2.Gf1+-,: Gc4 3.Gc4== otrzymujemy wzorową 
siatkę matową ze związaniem czarnej Wc6. s 

75. K. Sypniewski 

Szachista Polski 1920 

m MM m 
7 7 NOW 
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| aha ri 

74. K. Sypniewski 

British Chess Mag. 1905 

  

              

  

4 saŻ Ba]. 
| © Bek 

1.Gh3! - 1.Gp2! 1...Gg2 2.Ha8! .1...5ab3! 2.Gaf!. 
1...G-dow. 2.Gf1 + 1...5cb3! 2.Gc1! 

Znaczne pogłębienie pomysłu strategicznego widzimy w następnej 
, trzychodówce (75), co wskazuje, że Sypniewski dopiero w ostatnim 

_ okresie twórczości wypracował właściwe formy pomysłu. Po wstępie - 
1.Gb2! powstają dwa interesujące warianty skoczkowe. Jaka jest . 
zawartość tych obron. Oto białe wykorzystują blokowanie figurowe, 
które zupełnie unieruchamia jednego ze S i powstrzymują marsz 
odblokowanego piona. Wzajemne zupełne blokowanie dwu czarnych 

figur jest bardzo trudnym do opracowania tematem, dlatego należy 
podkreślić poprawną realizację zadania. W tym mechanizmie uzy - 
skanie wzorowych matów nie było możliwe. 
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W następnych dwu pracach wzrasta ilość tematowych wariantów 
do trzech, a nawet i czterech, przy czym, co ważne, charakter ich 
pozostaje bez zmian, są one bowiem jednorodne. Trzychodówka 
nr 76 podejmuje motyw czarnej przesłony, uniemożliwiającej sza- 
chowanie białego K. Zadanie z 1905 r. miało tylko jeden taki wa- - 
riant, tutaj bogaty mechanizm pozwala na zbudowanie trzech jedno- 
litych gier w pozycji tempowej i w ,,ogniskowej”' pozycji czarnego H. 

77. K. Sypniewski 

Chess Amateur 1927 
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76. K. Sypniewski 

Chess Amateur 1927 
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3=E „a | 3-E 
1.Wwa2 | *  41.Hd6 

1..5b3 2.Wb8+- „dow. 2.Hd3 
1..5c2  2.Wg2-+- „Ge4 '2.438+, Kadi 3.de4E 
1..Gf2 2.Wd7 „bcś 2.484, Kdi 3.dc4== 

„Geco  2.d44-, Kadi 3.dc5=E 
-.eb 2.44+, Kdi 3.de5== = 
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Bardzo łatwo określimy treść następnej kompozycji, będzie to 
żywa gra białego piona, który przychodzi na pole d3, d4, c4, c5, e4 
i e5. Autor pomysłowo wykorzystał grę dwu baterii sprzężonych, 
to jest dwu baterii, korzystających z jednego przykrycia — piona d2. 
Rekordowa i godna uznania trzychodówka. 

Ostatnia wreszcie trzychodówka również opracowuje grę piona 
i tworzącej się w rozwiązaniu białej baterii. Problem ten, kończący 
się dwoma matami wzorowymi należy do ostatnich prac Sypniew- 

- skiego. 
Na zakończenie prezentujemy czterochodówkę strategiczną, która 

należy do najlepszych kompozycji w dorobku Sypniewskiego. 
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78. K. Sypniewski , 79. K. Sypniewski 

78. British Chess Mag. (7), .179, British Chess Magażine 1925 

  
  

          
  

1..5b2 2.Hbó, Sc4+ - 3.bc4skz 1... . 2.Sa3! dow. 3.Hel +- 
1...55 ' 2.ba4, dow.  3.Hb4=F. 1...Wd4 2.S5c3+-, Ke54+  3.3e4! 

1...Wa7 2.Hh8!  e5 3.Hhl +- 

, Doskonały i niespodziewany wstęp oddala H od pola walki i zwal- 
nia pole dla S. Grę główną tworzy obrona 1...Wd4, blokowanie 
złożone, następnie występuje szach białemu królowi i po 3. ruchu 
występuje pozycja tempowa. Trzeci wariant stanowi właściwe uzu- 
pełnienie, zwrócimy uwagę, że biały H zajmuje dwa dalsze narożne 
pola szachownicy. Pomimo braku wzorowych matów wielocho- 
dówka niewątpliwie dużej klasy. 

A teraz parę słów charakterystyki. Twórczość Sypniewskiego stoi 
na uboczu głównego nurtu; jej cechą odrębną jest zarzucenie wzo- 
rowych matów. Jeśli nawet widzimy w jego pracach wzorową siatkę 
matową, to nie na niej spoczywa ciężar, występuje ona zwykle 

' marginesowo. Tłumaczymy to długoletnim pobytem za granicą; 
wpływ środowiska warszawskiego nie zaciążył na twórczości Syp- 
niewskiego. A kiedy powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie,, 
był już problemistą dojrzałym i nie podlegającym wpływom.  , 

| | SZACHISTA POLSKI 1912—14 

-_W latach 1890—1900 Warszawa odgrywała główną rolę w dzie- 
dzinie kompozycji szachowej; takie periodyki jak Tygodnik Ilustro- 
wany, Kurier Warszawski oraz fachowy Tygodnik Szachowy sku- 
piły wokół siebie największe nasze talenty kompozycyjne. 
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Z, początkiem naszego stulecia sytuacja uległa zmianie, Tygodnik 
Szachowy upadł, natomiast w roku 1912 rozpoczął Adam Żuk-Skar- 
szewski wydawanie specjalnego miesięcznika szachowego pod nazwą 
Szachista Polski. Ten wielki entuzjasta i szachista położył duże 
zasługi dla naszej kultury szachowej i wydawarty przez niego Sza- 
chista Polski stał się godnym następcą prasy warszawskiej, Współ- 
pracownikami Skarszewskiego i Aleksandra Wagnera, redaktora 
działu problemowego byli zarówno wielcy, jak i mali przedstawi- 
ciele kunsztu problemowego. A' więc Przepiórka, Grabowski, Ja- 
rosz, Sypniewski, kompozytorzy znani i uznani. Ale nie tylko sławni 
znaleźli gościnę na łamach Szachisty, mogliśmy zarejestrować 
wielu problemistów mało znanych i dziś zupełnie zapomnianych, 
którzy debiutowali lub drukowali swe prace w Szachiście Polskim; 
będą to tacy kompozytorzy, jak bracia Gluzińscy, dr S$. Bund, 
J. Goldenstein, I. Falk, L. Kirschen, W. Łasiński, 0. Piotrowski, 
W. Sassower, E. Lorber, D. Linder, R. Małachowski i inni. - 

Szachista Polski rozpisał w 1912/13 roku nieformalny konkurs 
problemowy, dawał sprawozdania z ruchu w dziedzinie kompo- 

' zycji, w pewnym stopniu stał się informatorem o osiągnięciach 
europejskich, co byłó nieodzowne dla autorów, którzy nie mieli 

' poważniejszych kontaktów, zagranicznych. 
Jak już wspomniałem, dział problemowy prowadził Aleksander 

Wagner, teoretyk, gracz korespondencyjny, dobry publicysta i mi- 
łośnik zadań szachowych. Z punktu widzenia dzisiejszych wyma- 

 gań mielibyśmy niejedno zastrzeżenie, niemniej trzeba stwierdzić, 
że ma ogół dział problemów był żywy i mógł zainteresować czytel- 
nika. Przegląd autorów w mniejszym lub większym stopniu zwią- 
zanych z Szachistą Polskim rozpoczynamy od pierwszego zadania- 
Aleksandra Wagnera, drukowanego w Tygodniku Ilustrowanym 
jeszcze w roku 1888. | 

Aleksander Wagner urodził się w roku 1869 we Lwowie, po ukoń- 
czeniu studiów pracował w kolejnictwie jako inspektor. W 1888 r. 
debiutuje w kompozycji czterochodówką. W latach 1912—14 bierze 
udział w redagowaniu Szachisty Polskiego; prowadzi nie tylko dział 
problemów, lecz także publikuje analizę wynalezionego gambitu 
szwajcarskiego. W latach dwudziestych naszego stulecia opraco- . 
wuje nowy gambit, nazwany przez niego lwowskim. Trzecim wresz- 
cie jego wynalazkiem jest obrona polska: | 

Dorobek jego wieloletniej pracy w lwiej części uległ zniszczeniu 
w czasie wojny. Zmarł w czasie okupacji w nędzy i zapomnieniu, 
co było niestety częstym losem szachistów i artystów w ustrojach 

 burżuazyjnych. 
.  Gzterochodówka nr 80 jest to drobne i bezpretensjonalne zada- 
nie o dowcipnym wstępie z promocją G a nie H ze względu na pata. 
Zadanie kończy się matem wzorowym. | 
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80. A. Wagner || 81. A. Wagner 
Tygodnik Ilustrowany 1888 Tygodnik Ilustrowany 1890 

  

eR Ko , wa ya o. „NAJSJ M a m SZA 
| Z 

„AA | 7% A M 

|
 

_ a _ i
 

N
Y
 

_ =
 

AN
 

u
 

_ h |. _ 

                

8 Ż Ź Ź 0), Z Ż 7124 

4E "Białe zaczynają i wygrywają 

1.a8G, Kać 2.Gd5, Kb5 3.G6b7, Ka4  1.Kh3! hlH+ 2.Kg3, Kfl 3.Wal e, 
4.Gc6-F Ke2 4.Whi, Ke3 5.Wdl, Ke26.Wd5, 

e4 7.Kf4, e3 8.We5    
Wagner komponował również i samomaty, twórczość jego jednak . 

nie wybijała się ponad przeciętny poziom, dlatego- więcej cenimy 
dziś jego pracę jako jednego z redaktorów „Szachisty Polskiego”. 

Końcówka Wagnera przedstawi się nam w innym świetle, gdy. 
zestawimy rozwiązanie ze złudą, ładnie obalaną. Jak podaje autor, 
nie prowadzi do celu 1.Kg3? ze względu na 1...h1S+! 2.K13, e4+ 
3.Ke4, Sf2+ 4. Kf3, Sd3! 5. Ke3, Se5 i wygrana nie da się udo- 
wodnić. 

Najwybitniejszym kompozytorem Szachisty, jeśli pominiemy star- 
szych i dobrze znanych mistrzów był krakowianin Józef Klemen- 
siewicz (1873-1926). Człowiek o dużej kulturze osobistej, literat, 
tlumacz sonetów Heredii, a równocześnie autor interesujących za- - 

« dań szachowych. Skomponował około trzystu zadań, z czego dużą 
ilość miniatur. Kompozycje te były różnej wartości, najlepsze 
z nich do dziś mogą się podobać, chociaż nie odznaczają się glęb-' 
szym pomysłem strategicznym. Zmarł w roku 1926 i sporo jega 
zadań było drukowanych po śmierci. Przypominamy trzy zadania 

. tego kompozytora. e 
Miniatura nr 82 to małe, ale dowcipne zadanie z ładnym spro- 

wadzeniem piona na linię „„e”' i blokowaniem pola el. Autor zbudował 
wprawdzie tylko jedną grę, ale jest ona strategicznie pełnowar- 
tościowa. 

  

         
"82. J. Klemensiewicz 83. J. Klemensiewicz 

Szachista Polski 1913 
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6=F 3=F 
1.Gd4, d5 2.Ge3! d4+- 3.Kb3, de3 | 1.wf2! 

4.Kb2, e2 5.Kbi, eiH 6.Sb2=F "4.3 . 2.3e3,  Ke3 3.Gc5+= 

1..Kd5 2.Wd2+, Kc6 .3.Gaś=F 

Trzychodówka odznacza się dobrym wstępem i dwoma wzoro- 
wymi matami, gra jednak nie jest specjalnie ciekawa. s 

Ostatnia wreszcie kompozycja (84) to niewątpliwie najbardziej 
wartościowy pomysł w twórczości Klemensiewicza. Wykorzysta- 
nie torowania drogi w celu uchylenia pata zostało oryginalnie po- 
myślane. Oczywiście opracowanie nie zadowala, ale tego rodzaju 
niedokładności często zdarzają się w złożonych mechanizmach stra- 
tegicznych. . 
Dwuchodówkę reprezentują poza Grabowskim, który był także 

współpracownikiem  „,„,Szachisty'” — Piotr Korzeniowski, Juliusz 
Kulczycki oraz Jerzy Kleindienst i Izydor Falk. sa 
Dwuchodówka Korzeniowskiego, wykorzystująca tempo realizuje 

dwa symetryczne blokowania po 1...Hg5 i 1...Hg3. Poza tymi 
dwoma wariantami zadanie nie zawiera żadnych innych ciekaw- 
szych szczegółów. , 5 *. 
"W. owym czasie nasi problemiści rzadko zdobywali: nagrody ną 
zagranicznych konkursach. Jednym z wyjątków jest dwuchodówka 
Kulczyckiego, która zdobyła I nagrodę w Budapeszcie. Po dobrym 
wstępie 1.Hc4! oddającym pole e5 królowi występuje gra główna 
1...Ke5+ 2.Gf3=E. Oprócz szacha białemu królowi mamy bloko- 
wanie wolnego pola po 1...We5 2. Ge3=E. Ładne złudne rozwiąza- 
nie 1.Hd4? obalane ruchem 1...c5 dopełnia całości. Dobra dwu- 
chodówka przedwcześnie zmarłego kompozytora. 
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85. P. Korzeniowski 84. J. Klemensiewiez 

Tygodnik Ilustrowany 1022 | Tygodnik Ilustrowany 1913 
pary obron 1...Kf4 2. Gh2== (wiązanie Sf3) i 1...S5d5 2. Sd3== (wią- 

IV nagroda 
zanie piona e4). Drugie blokowanie następuje po 1...15 2.Sg6=E. 

zapewne nieświadomym . 
ł tu poprawione obrony 

Falka zastanawia 
kompleksem matów. Autor przeprowadzi 
Dwuchódówka LI. 

"dwu czarnych wież przy 6 poprawkach Wf4 i dwóch blokowaniach 
po 1...Wc4 2. Wdós= i 1...Wd4 2.Sc3== (złożone) oraz poprawce 
po 1...Weć 2.We5== (blokowanie). Zupełnie współczesny mechanizm 
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ych naiwności w wy- 

89. J. Grabowska 

V nagroda * 

Tygodnik Ilustrowany 1913 
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"88. I. Falk. 

Szachista Polski 1913 
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przy użyciu pozycji tempowej. Pomimo pewn 
konaniu interesująca dwuchodówka.. 
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2-E 
1.b4 

2-F 

1.Ka5 

Nagrodzona praca J. Grabowskiej, jedynej naszej kompozytorki, 
to połączenie wzorowych matów ze strategią, jaką daje pozycja © 

-,Hhó stojącego w ognisku. Wzorowe maty występują po blokowa- 
niu 1...Gc4 2.e4== i po przesłonach  1...5f6 2. Sbó+= i 1...Sg5 

.2.S8e3==. Czwarty mat wzorowy po ruchu królem 1...Kc4 2.Gb3==. 

Zbliżamy się do końca pierwszego okresu naszej kompozycji. 
Wspomnimy tu marginesowo jeszcze dwa problemy. Ignacy Kopa, 

'W sumie praca godna przypomnienia, nie tylko jako praca jedynej 
naszej kompozytorki. 
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- silny mistrz gry szachowej zdobył w Barmen na turnieju w 1905 r. 
VI nagrodę przed Nimzowitschem i Przepiórką oraz na konkursie © 
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1.Hc4! . Drobiazg problemowym wzmiankę zaszczytną zą dwuchodówkę. 
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ten odznacza się dobrym wstępem, który oddaje dwa pola d6 i £5. 
Dodatkiem jest szachowanie białego króla po 1...Sc5-|-. 

90. I. Kopa 

Kongres w Barmen 1905 

    

   91. I. Żukowski 

Ilustracja Polska 1904 

  

       
3. wzm. zaszcz. 

  

   

  

   

        

   

  

      
  

  

    

    

1.Whl, go 2.Gh5, g4 3.Kf1, Kf3 4. 
Wh3=k 

         

      

  

„ Prezentację zadań kończy ekonomiczna czterochodówka J uliusza Żukowskiego z Krakowa. se | J. Żukowski przedstawia kombinację logiczną, tak zwaną bez- pośrednią. Wstęp to posunięcie antykrytyczne, które zezwala na ruch krytyczny 2.Gh5, konieczny do usunięcia pata po 2...g4. Kombinację kończy wzorowy mat ze związaniem czarnego piona. Jeżeli zwrócimy uwagę, że ta czterochodówka jest miniaturą, mo- żemy uznać osiągnięcie autora za warte przypomnienia. 
Na tym kończymy przegląd najstarszej naszej kompozycji sza- chowej. Wybrane zadania to najbardziej wartościowe prace rodzi- mych twórców; dają one w ogólnych zarysach przegląd naszych osiągnięć. Oczywiście można by powiększyć ten zbiór jeszcze o nie- . jedną. wybitną kompozycję Przepiórki, o niejedną dwuchodówkę ' Grabowskiego — sądzimy jednak, że ten zwięzły skrót daje wła- * ściwy obraz. 

    
      

      
     

       

       
        

           

      

   
   

na kodeksie czeskiej szkoły problemowej i na postulatach logicznych 

, blokowania i przesłony, lecz także złożone kombinacje, jak uwol- 

. wiązania, wreszcie wprowadzenie 

  Rok 1918 przyjęliśmy jako początek drugiego okresu naszej kom- 
pozycji szachowej. Odzyskanie niepodległości miało niewątpliwie 
duże znaczenie dla szachów od strony organizacyjnej. Od tej chwili 
nie mamy wątpliwości, kto zalicza się do kompozytorów polskich— 
zaliczamy do nich tych wszystkich, którzy przyznawali się do pol- 
skości, względnie mieli obywatelstwo polskie. 

Pomiędzy pierwszym i drugim ókresem istnieją jednak duże 
różnice. 

Właśnie w latach 1914-—1920 buduje się ,,strategia obron czar- 
nych”” — powstaje wielka dwuchodówka, która staje się najbar- 
dziej popularnym rodzajem kompozycji. Oczywiście krępujące 
wzorowe maty należą już do przeszłości, teraz buduje się wielkie 
i złożone mechanizmy problemowe o wielu bateriach. A. ©. White 
wydaje serię wartościowych książek, opracowuje się system klasy- 
iikacyjny jakże daleki od wskazań Pospiśila. | 

Lata 1927—1930 przynoszą obronę Śchiffmanna oraz pomysły 
problemistów radzieckich — kombinację liniową, poprawione obro- 
ny, unikanie duali. Są to wszystko koncepcje, które były już zu- 
pełnie obce starej generacji naszych kompozytorów, wychowanych 

    
nowoniemieckiej szkoły. 

Natomiast trzychodówka nasza pod wpływem Dawida Przepiórki 
nawiązała do zasad szkoły czeskiej i weszła na drogę klasycyzmu. 
Dlatego w drugim okresie triumfuje trzychodówka strategiczna 
z wzorowymi matami. Ale zachowując budowę, o ile pozwalał te- 
mat — klasyczną — w dziedzinie pomysłu strategicznego wybiegła 
daleko, rezygnując z samego tylko, choćby i pięknego, zbioru ma- 
tów wzorowych. | | - | 

Jeżeli przejrzymy trzychodówki kompozytorów tego okresu, za- 
uważymy często koncepcje, przejęte z dwuchodówki, nie tylko proste 

    

  

   

  

   
     

    

    

    

nienie białej bierki, szachy białemu królowi, rozmaitego rodzaju 
pomysłów i tematów szkoły 

        

nowoniemieckiej. 
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Wreszcie w tym okresie rozwija się samomat, który zyskuje wielu 

zwolenników, szczególnie w lwowskim ośrodku. Tacy kompozyto- 
rzy jak Limbach, Horak, Wolański, Otto, Rusek, że wymienimy 
najwybitniejszych — główne swe osiągnięcia mają właśnie w dziale 
samomatów. Wprawdzie w pierwszym okresie czasami też druko- 
wano samomaty Jarosza, Kipmana, czy Methala, były to jednak 
fakty sporadyczne. To samo można powiedzieć o zadaniach bajko- 
wych, z których największą popularność zdobyły sobie współmaty. 

Mieliśmy w tym okresie dwa silne ośrodki problemowe — Lwów 
i Warszawę; tuż przed wojną zaczęła się tworzyć śląska grupa pro- 
blemistów. 

Teraz przejdziemy do omówienia działalności tych ośrodków oraz 
osobno omówimy wyniki i osiągnięcia czterech meczów między- 
państwowych. 

OŚRODEK LWOWSKI 

- Żywy ruch problemowy tętnił we Lwowie w latach 1921-1928. 
W dużej mierze przyczynił się do tego inżynier Władysław Ła- 
siński, który prowadził dynamiczne działy szachowe najpierw 
w Sporcie, a następnie w Słowie Polskim. Dział w Słowie stał się 
tak popularny, że przez pewien czas wychodziły nawet odbitki 
pod nazwą Miesięcznik Szachowy, który później przekształcił się, 
zresztą na krótko — w odrębne pismo. . 

Lasiński od dawna interesował się kompozycją, jego nazwisko spo- 
tykamy w Szachiście Polskim wśród rozwiązujących, 'drukował na- - 
wet kilka zadań. Z zawodu był inżynierem i przez pewien czas asy- 
stentem Politechniki lwowskiej. Zginął w czasie okupacji rozstrze- 
lany przez hitlerowców. | o 

Łasiński umiał. rozbudzić zainteresowanie młodzieży kompozycją. 
Jego działy zgromadziły sporą grupę problemistów, którą nazywano 
lwowską szkołą. Nie była to nazwa słuszna, gdyż szkoła powinna 
stworzyć pewne wytyczne artystyczne, dać pewne założenia ide- 
owe, wspólne większości członków, tymczasem nie takiego nie za- 
obserwowaliśmy w tym zespole, każdy z problemistów szedł własną 
drogą, potykał się, popełniał omyłki, nie mając nikogo, kto by go 
pouczył. W ciężkim trudzie dochodzili młodzi do pewnych wia-' 
domości, zapał pokonywał przeszkody. | d 
W latach 1922—1925 debiutowali w lwowskiej prasie: Saturnin 

Limbach, Marian Wróbel, Marian Wójcik, Febus Frankel, który 
- później wyemigrował do Francji i zerwał kontakt z polską kompo- 

zycją, dalej Franciszek Otto, Tadeusz Horak, Eustachy Wolański, 
że wymienimy najwybitniejszych. W Sporcie i Słowie Polskim po- 
jawiały się również zadania starszych kompozytorów, jak Aleksan- 
dra Hillbrichta, Emanuela Lorbera, Leona Silbersteina. 
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W roku 1925 Karol Link rozpoczyna wydawanie specjalnego mie- 
sięcznika Szachy; pismo istnieje krótko, od listopada 1925 r. 
do kwietnia 1926 r. Tu poza wymienionymi już problemistami, 
jako współpracowników wymienimy wielu problemistów, jak np. 

.J. Klemensiewicz, M. Singer, W. Geier, E. Kofler, W. Suchodolski, 
A. Brill, Cz. i M. Paluch, A. Stańko, A. Drykier, E. Gross, N. Ka- 
szuba, J. Kopystjański, J. Rossberger, R. Tuszowski, O. Sko- 
bowski. W lwiej części problemy te nie przedstawiają większej 
wartości, ale dobitnie obrazują zainteresowanie się problemistyką. 

Szachy nie utrzymały się długo, po sześciu numerach zginęły 
z braku funduszów, rzecz zwykła w owym czasie; ale uparci proble- 
miści nie dali za wygraną i oto pod koniec 1927 r. wznawiają Sza- 
chy, ale i tym razem przetrwały one tylko pół roku. Miesięcznik 
redagują: Horak, Limbach i Wójcik. Rozsypany zespół zgłasza się 
znowu do współpracy, przyłączają się nowi kompozytorzy — W. Po- 
mohaczi, O. Słobodzian, C. Knobloch, Z. Kruk, F. Ginzburg, 
J. Bes, M. Kmietowicz, H. Friedman, późniejszy mistrz gry sza-- 
chowej, wreszcie doskonały dr F. Rduch, następnie H. Ludowicz, 
M. Mandel, E. Onyszczuk, W. Stachnik, S. Hermanowski, L. Dut- 
kiewicz, S. Mnichowicz, F. Sulik, A. Wajsberg. Lista ta dowodzi 
niezbicie rzetelnego zainteresowania się problemistyką. Niestety ze 
względu na brak odpowiedniego instruktora wysiłki młodzieży po- 
szły na marne i niewielu tylko kompozytorów z lwowskiego ośrodka 
uporczywą pracą dobiło się uznania i doszło do odpowiednich wy- 
ników. . | 

Około 1928 roku Łasiński wycofał się z życia szachowego, dział 
w Słowie Polskim zlikwidowano. Dopiero w 1929 r. wznowiono 
dział pod redakcją T. Horaka; dział został rozbudowany i stał się 
prawdziwą trybuną nie tylko lwowskiej problemistyki. Również 
w tym czasie ukazywał się dział szachowy w Dzienniku Ludowym 
pod redakcją S. Limbacha oraz w dzienniku Chwila pod redakcją 
J. Madfesa. Chwila rozpisała w 1932 r. międzynarodowy konkurs : 

"na dwuchodówki, który stał się jednym z najsilniejszych konkur- . 
sów, jakie zna nasza problemistyka. 

    

    
       

    
   

  

     

     

   

      

   
   

              

   

  

poświęcona wyłącznie kompozycji — pod nazwą Polski Zadanio- 
wiec. Skończyło się na trzech numerach, pismo upadło ze względu 
na duże trudności finansowe. a 

Około 1930 roku skończył się dynamiczny ókres lwowskiego 
ośrodka, dział w Słowie ponownie został zlikwidowany. Rolę kie- 
rowniczą przejmuje ośrodek warszawski, który był w szczęśliwszym 
położeniu, gdyż miał wybitnego fachowca — pedagoga D. Prze- 
piórkę, który nie dopuścił do zmarnowania talentów i wykierował 
na poważnych kompozytorów wielu młodych miłośników zadań 
szachowych. 
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W latach 1938—1939 działalność redaktorską rozpoczyna Hen- 
ryk Friedman, mistrz gry szachowej, olimpijczyk. Wydaje on Sza- 
chistę, będąc w jednej osobie wydawcą, redaktorem, kierownikiem 
technicznym, zecerem i szefem kolportażu i sprzedaży. 

Po upadku Świata Szachowego jego miesięcznik był przez pewien 
czas jedynym pismem ściśle fachowym. Dział problemów prowadził ; 
Saturnin Limbach; wszyscy polscy kompozytorzy współpracowali 
z Limbachem, który zorganizował pięć konkursów problemowych, 
dwa na dwuchodówki, trzy na samomaty. Szachistę zlikwidowała 
dopiero wojna 1939 roku. 

Jeszcze raz w historii naszej kompozycji przejmie Lwów inieja- 
tywę w swe ręce, będzie to w ciężkim okresie faszystowskiej oku- 
pacji w latach 1942—1944. Kompozytor Saturnin Limbach wydaje 
nielegalnie miesięcznik problemowy pod nazwą Żadaniowiec. To 
nieduże objętością pismo skupia naszych kompozytorów z różnych 
stron kraju. Limbach urządza konkursy, problemiści zaś dość lekko- 
myślnie występują pod swoimi nazwiskami. Poza tym wychodzi 
Biuletyn zadaniowy, wreszcie tuż przed oswobodzeniem Lwowa Za- 
rys teorii zadań, redagowany przez. M. Wróbla. 
W Zadaniowcu po raz pierwszy wystąpili dwaj nowi problemiści 

Aleksander Rohoziński i Tadeusz Wroński, którzy wykazali ładne 
możliwości w dwuchodówce. To nielegalne pismo było jedynym 
tego rodzaju wydawnictwem problemowym w całej Europie. 

Zadaniowiec, Biuletyn i Zarys ukazywały się w niewielkiej ilości 
egzemplarzy i już dziś należą do prawdziwych rzadkości bibliogra- 
ficznych. 
_ Po tym informacyjnym wstępie przystępujemy do omówienia dzia- 
łalności lwowskich kompozytorów: rozpoczynamy od starszych, 
a mianowicie od Aleksandra Hillbrichta. 

Aleksander Hillbricht 

Aleksander Hillbricht był niewątpliwie jednym z poważniejszych 
kompozytorów, choć nie może się równać nie tylko z Przepiórką 
i Grabowskim, lecz także i Jaroszem, czy Wacławem Potempskim. 
Komponował przeważnie trzy- i czterochodówki z wzorowymi ma- 
tami i dobrze pomyślanymi złudami. Debiutował w 1904 roku, 
w Ilustracji Polskiej. Najlepsze jego problemy powstały w latach 
dwudziestych. Skomponował około stu zadań. 

Przedstawiamy w zbiorze trzy zadania Hillbrichta, z których na- 
grodzona czterochodówka do dziś nie straciła wartości. 

Zadania te są charakterystyczne dla twórczości Hillbrichta, który 
dążył do zachowania nakazów czeskiej szkoły problemowej i starał 
się pewną kombinacją połączyć zespół wzorowych siatek matowych. 
Pierwszy problem ma tematowy, ale słaby wstęp, zabierający dwa 
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pola. Wstęp naraża białego K na dwa szachy i to stanowi pewną 
niespodziankę. Najciekawszy wariant po 1...Ke6 nie jest wcale 
łatwy do znalezienia. 

Następna trzychodówka to typowy mechanizm wariantowy o pię- 
ciu wzorowych obrazach matowych i echowej grze w ostatnich , 

- wariantach. Zgrabnie pomyślany jest wariant po 1...Ke5 z dobrym 
wykorzystaniem dalekobieżnych figur. 

Czterochodówkę uważam za najlepszą kompozycję Hillbrichta; 
odznacza się ona dobrym wstępem i dużą ruchliwością czarnego K, 

, który zostaje matowany na odległych od siebie polach a2, ch i 15. 
- Wykorzystanie materiału dobre, zespolenie różnych siatek mato- 
wych nadaje oryginalność tej kompozycji. 

Hillbricht, jak widzimy z przykładów należał do kompozytorów 
szkoły czeskiej, wszystkie jego zadania dają rozmaite zespoły wzo- 
rowych obrazów matowych. Wprawdzie najwięcej zadań opubliko- 
wał w okresie międzywojennym, stylem jednak i charakterem prac 
należy raczej do poprzedniego okresu. 

Marian Wójcik 

Świetnie zapowiadającym się talentem problemowym był nie- 
wątpliwie Marian Wójcik, urodzony we Lwowie w 1907 r. Ukoń- 
czył szkołę średnią w 1925 r. i poświęcił się jako pedagog „wychowa- 
niu fizycznemu. Z szachami zapoznał się bardzo wcześnie. Debiu- 

« tował w Sporcie w 1923 roku. Był kompozytorem wszechstronnym, 
układał bowiem zarówno dwu-i trzychodówki, wielochodówki, jak 

-i samomaty i końcówki artystyczne. Komponował niewiele, nie 
wiem czy zebrałoby się więcej niż 60 zadań tego utalentowanego 
autora. W konkursach rzadko brał udział, otrzymał jednak kilka- 
naście wyróżnień, w tym trzy lub cztery pierwsze nagrody. Zginął 
w 1940 roku, powiększając bolesną listę strat. 
Najpiękniejsze problemy ma Wójcik w dziale zadań regularnych— 

trzy i wielochodówkach, mniej odpowiadała mu dwuchodówka i koń- 
cówka. I on był zwolennikiem klasycznego zadania. strategicznego 

"5 wzorowymi matami; że nie obca mu była wyraźnie zdełiniowana 
strategia, świadczą o tym jego trzychodówki, które naprawdę warto 
przypomnieć. 

Pierwsza trzychodówka opracowuje temat uwolnienia białej fi- 
gury,.motyw, który był szczegółowo badany przez polskich kompo: 
zytorów. Tematowy wstęp wiąże bialego S, który następnie będzie 
dwa razy uwalniany. Szczególnie ładnie została zrealizowana obrona 
1...Wf4. 

Zadanie nr 96 to typowa kompozycja wariantowa. Na pierwszy 
plan wybijają się blokowania figurowe na d4, przy czym dowcipnie 
zróżnicowano drugie posunięcia bialych. 
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Niewątpliwie najlepszą trzychodówką Wójcika jest problem nr 97. 
Ma on dobry wstęp, który zezwala na szachowanie białego króla, 
blokowanie figurowe po 1...Gc5-, blokowanie pola e7 w groźbie 
i wreszcie blokowanie pól f7 i 18 po 1...Gf7! W rozwiązaniu poświę- 
camy dwa razy H i kończymy ten pięknie wykonany problem trzema 
wzorowymi matami. Konstrukcja wprost idealna. 

Trzy wielochodówki Wójcika to oryginalne pomysły strategiczne 
zrozumiałe nie tylko dla problemistów. Czterochodówka nr 98 

„w dwu wariantach. daje bądź blokowanie figurowe po 1...Wcl, 
bądź przesłonę w drugim wariancie. Nie jest to jednak opracowa- 
nie logiczne, gdyż brak jest próby i wstęp nie jest czysty. Nie zmie- 

nia to naszej oceny, gdyż sama kombinacja odznacza się dużą pla- 
stycznością. 

Następna wielochodówka to burzliwa kómbinacja utrzymana 
w stylu naszych ,dziadków'. Bezbarwny wstęp wymusza bloko- 
wanie dalekiego pola królewskiego a4;, następnie serią ofiar otwie= 
ramy czwartą poziomą i dwoma następnymi poświęceniami ścią- 
gamy króla na b4, gdzie dostaje wzorowego mata. Kompozycja nie 
tyle głęboka, co pełna polotu i temperamentu. 
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Ostatnia wreszcie praca ma większe ambicje. Logiczne przygoto- 
wanie 1.Wgź4 jest obalane przez 1...Wb5 eo zwalnia pole dź i za- 
trzymuje białą W na czwartej poziomej. Po wstępie 1.844, cd4 
plan białych nie będzie zrealizowany ze względu na 2...Gd8! Dla- 
tego za pomocą ofiary odciągamy G od pola d8 i wtedy dochodzi 
do głosu efektowne przygotowanie z zastępczym uwolnieniem bia- 
łego piona, blokowaniem pola e4 i matem niepozornym pionem f3. 
Interesująca koncepcja. 

Ten drobny wybór zadań Wójcika stwierdza bez wątpienia rze- 
telny talent autora, który miał wszelkie dane na kompozytora wy- 
bitnego nie tylko na miarę krajową. Miał on bowiem tę rzadką 
cechę, wyczucie skali pomysłu strategicznego, umiał narysować 
jasno myśl i wykonać ją tak jak tego pomysł wymagał. Niestety 
najpierw warunki życiowe, a następnie przedwczesna śmierć nie 
pozwoliły mu na osiągnięcie tego poziomu, jaki był dostępny temu 
rzetelnemu talentowi. j 

Saturnin Limbach 

Zasłużonym działaczem i organizatorem, kompozytorem i sędzią 
konkursowym jest Saturnin Limbach, urodzony we Lwowie w 1907 r. 
Od wczesnych lat zainteresował się grą i kompozycją szachową, 
a pierwsze jego zadanie było drukowane w 1924 r. Specjalnością 
jego są samomaty i zadania bajkowe, chociaż komponuje również 
i zadania regularne dwu, trzy, wielochodówki i końcówki; należy 
on do najwszechstronniejszych naszych problemistów. Dotąd skom- 
ponował 1700, z czego drukowano 1500 zadań; uzyskał ponad 150 
wyróżnień, z czego 65 nagród, w tym 41 pierwszych nagród. 

Limbach ma bogatą przeszłość jako redaktor i publicysta. Od 
1927 roku redaguje kolejno Szachy, Polskiego Zadaniowca, dalej 
działy szachowe w takich dziennikach jak Dziennik Ludowy, Słowo 
Polskie, Gazeta Poranna, działy problemowe w Przeglądzie Sza- 
chowym i Szachiście. 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje jego działalność w okresie 
okupacji. W 1942 r. wydaje na powielaczu miesięcznik proble- 
mowy Zadaniowiec. Nie była to łatwa ani bezpieczna praca. Żmudne 
pisanie, następnie odbijanie diagramów, setki diagramów, wysyłka 
nielegalnego pisma. Zadaniowiec ogłasza konkursy, gromadzi wielu 
naszych kompozytorów. Drukują w nim swe prace: dr Arłamowski, 
A. Hillbricht, J. Fux, T. Horak, S. Limbach, J. Rusek, W. Su- 
chodolski, M. Wróbel. Tu debiutują Pemper, Rohoziński i Wroński. 
W 1945 r. wydaje Limbach na froncie Żołnierza—Szachistę, a po 

skończeniu działań wojennych prowadzi dział szachowy w Głosie 
Narodu. Później wydaje miesięcznik Szachy, najpierw na światło- 
czułym papierze, a następnie drukiem. Obecnie redaguje dział 
szachowy w Trybunie Robotniczej. . 
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Podobnie jak Horak, Otto, Rusek również i Limbach nie będzie 
dobrze reprezentowany w naszej antologii, gdyż najlepsze jego 
kompozycje to samomaty. Zadania regularne trzy i wielochodówki 
nie mają już tego znaczenia, chociaż i tu możemy wyszukać sporo 
interesujących problemów. Nie są one jednak tak oryginalne, jak 
samomaty, nie odznaczają się głębią pomysłu; są natomiast do- 
brze wykonane. Limbach, jak większość naszych problemistów 
respektuje maty wzorowe i dba o ekonomię środków. 

Trzychodówki Limbacha to najczęściej proste mechanizmy wa- 
riantowe o niewielkiej ilości bierek na szachownicy. Nagrodzone 
w Szwecji zadanie należy do wyjątków. Realizuje ono w tempowej 
pozycji dwa blokowania figurowe, przy czym wariant po 1...Whó 
pomyślano oryginalnie. 

102. S. Limbach 
Szachmaty 1940 

101. S. Limbach 

Schackwirlden 1933 

I nagroda 

  

ESE| (|H_E_E_E san mok | |i m m u | 
1 „ABA MAc 
7:7 Ś M 

ŚM ME m 
i _ 9288 M M 

um piw „M MA PASA. MM M ao 
z DB, AK m „BIE ra” 
NNAM a u wem 

3=E 3=E 

..Wh8 2.Sd8! dow. 3.5f7=F ..Gb7 2.Gb5, dow. 3.G12=E 

...h4 2.5d2! dow. 3.Sf3== „.Kfi 2.Web! Gc8 3.Sh2>=F 

..b4 , 2.87a5, dow.  3.Sc4FF 1...6c8 2.Kg2,  Gg4 3.Gf2== 
" ...b4 2.Ga6, dow.  3.Gf2=E 

          

  

Następna kompozycja jest typowa dla Limbacha; odznacza się 
©na dobrym wstępem, który motywuje wariant po 1...Kf1. I tu 
autor użył tempa. Problem kończy się wzorowymi matami, jak 
w większości trzychodówek tego kompozytora. 

Szeroko rozbudowana jest następna trzychodówka (103) o cie- ' 
kawej grze bialej baterii. Motywowanie ruchów białego piona e2, 
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zręczne. Konstrukcja zadania nie stoi na poziomie pomysłu, odnosi 
się to przede wszystkim do barykady czarnych pionów w prawym 
rogu szachownicy. 

103. S. Limbach 104. S. Limbach 

Rzeczpospolita 1946 Sah 1949 

3. wzm. zaszcz. II nagroda 

"ZZUZĄ |zZzZz eg 
m m mmo BEE 

M KBD |: 
lania aiażm i 

wę AYN 
JAZ AŻ 
m 

  

4 

m Ziisasa 
ANuTEDE| |edoisuru 

M M GEWEJ. | w m m 
3=F 3=E 

1.Kgź 1.Hcl 

1..hg3 2.08,  aba _ B.ef4=  t..e 2.Gd5, Sc5 _ 3.Sbdzk 
1..d5  2.e4, | ab3  d.ed5ze 1..cb5  2.ab5, Sc  3.Sbd=E 
1.83  2.Weśl Kdl  3.Wclek 1... 2.Hdi, dow.  3.Gb3=E 

            

Proste i nieskomplikowane jest ządanie tempowe nr 104; najcie- 
kawszy wariant powstaje po blokowaniu figurowym 1...c5. 

Nagrodzona w Danii trzychodówka nr 105 przedstawia uwolnienie 
białej wieży przez odejście króla. Wstęp jest dobry, gdyż naraża K 
na dwa szachy, tym bardziej, iż w pozycji zadania mamy przygo- 
towanie 1...Gg7-- 2.Kg7 i 3.Wh2=e. Szachowanie na f6 tworzy 
wzajemną przesłonę G—p. Moim zdaniem najlepsza trzychodówka 
Limbacha. 

Ostatnia wreszcie kompozycja, również tempowa łączy zgrabnie 
dwie wzorowe siatki matowe, przy czym w pierwszym wariancie 
otrzymujemy niespodziane -blokowanie pola h2. 

Na zakończenie podkreślamy jeszcze raz duże znaczenie Limbacha 
jako działacza w dziedzinie kompozycji szachowej, redagował bo- 
wiem i wydawał wiele działów szachowych i periodyków szacho- 
wych, zorganizował dziesiątki konkursów problemowych i nasza 
kompozycja ma mu wiele do zawdzięczenia. 
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105. S. Limbach 106. $. Limbach 

  

107. E. Wolański 108. E. Wolański 
Arbejder Skąk 1950 Magyar Sakkvillag 1949 Mecz Polska— Holandia 1937 Revista de Sah 1927 

III nagroda - wzm. zaszcz. 3. miejsce I nagroda 
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3=F i 47F © 2zk_ Białe zaczynają i remisują 

1..GI64+ 2.Kg4, Hbl 3.Wh2-= 1...gh4 2.Ke4, hg3 *3.Ki3, 
1...15 2.Kgó, - Hbi 3.Wh2k gh2 4.Sgl2=E 1...Hb3, 1...Weź i 1...5c4. Uwolnienie czarnego: Sd5 powiązano 
1..1e6  2.Kg4, Hbl 3.Wh2sF 1..gf4 2.8f4, © Kgl 3.W£3, zręcznie z promocją białego piona d7, który matuje na c8 i d8. 
1..16+  2.Kh4, Hbi 3.Wh2=k "Khl  4Wfi= Oba półzwiązania są zupełne. Niewątpliwie najlepsza dwuchodówka 

Wolańskiego i jedna z najlepszych w meczu. 
Końcówka nr 108 może zaintere- * 109. E. Wolański 

sować krótką, ale ostrą kombina- Revista R de Sah 1938 
cją. Rozwiązanie jest następujące: OWISJA LOMANA CO DA 
1 .a89H--, Ha8 2. We/+, Sf5 3. . /] nagroda 
Wd8--, Kd84.Sc6 +, Kc8!(4...HGc6 

at!) 5.3a7+-, Kb8 6.5c6+-,, Ke8 7. w Z 4 7 
Bar Kd8 i nierozegrana wiecz- , 2 7 m, A 
nym szachem. | | % m M 
Widzimy więc, że koncepcja autor- U | % 4 

ska to uwolnienie Sb4 po przejścio- 9 7 % a ą 
wym poświęceniu piona i gońca. U M, MA 32 
Sb4 odgrywa dominującą rolę, stwa- BA % A 4 
rzając ciekawy motyw wiecznego y aU % 

Eustachy Wolański 

Do grupy lwowskich kompozytorów należał również Eustachy 
Wolański, urodzony we Lwowie w 1904 roku. Debiutował w 1925 r. 
Ogółem skomponował blisko 200 zadań, z czego większość samo- 
matów i zadań bajkowych. Poza tym drukował wszelkiego typu 
zadania regularne nie wyłączając końcówek. Rzadziej stosunkowo 
uczestniczył w konkursach, otrzymał 14 wyróżnień, w tym cenne 
dwie pierwsze nagrody za końcówki. - 

Największe nasilenie twórczości przypada na lata 1925—1931. 
W. okresie od września 1929 r. do maja 1931 r. redagował Wolański 
dział problemów w dziale szachowym „,Polski Zachodniej”. We-, 
spół z T. Rybińskim zorganizował konkurs ku czci Przepiórki, 
w związku z 25-letnim jubileuszem zdobycia tytułu mistrzowskiego 
przez Przepiórkę w Barmen w 1904 r. Konkurs ten był przeglądem 

  

      ; . 31: 4 4 Ź 4 krajowych kadr kompozytorskich, a sędzią był sam jubilat. . Smacznie duszą grę ny. g zm, m M i Wolański od dawna nie komponuje. Reprodukujómy trzy jego o następnym studium, walka 1 4 % / 7 kompozycje, w tym dwie nagrodzone końcówki. wodki | przeciw H i pionom prowadzi do 7 3 7 M w Dwuchodówka meczowa przedstawia temat przy użyciu dwóch o wielu niespodziewanych momentów. m. "„ " . baterii półzwiązania. Autor doszedł do trzech tematowych obron po | Wstęp „1.Hf7! (z groźbą 2.Ha2--, Białe zaczynają i wygrywają - 
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5.Hc6+-, Ka7 6.Hc5+, Kb7 7.Hb5+, Ka8 8.Ha5--, Kb8 0.566 -r, 
Kb? 10.Hb5+, Kas 11.Kc1!! f4 12.Kc2, f3 13. Kel, f2 14. Kc, 
f1H 15,Hf1, Kb7 16.Hb5+-, Ka8 17.Kc1 i białe wygrywają. . Inne 

warianty łatwe. | 
Wolański wiele pracował w dziedzinie samomatów i tu pozostawił, 

kto wie, czy nie najlepsze problemy, były one drukowane w Iwow- 
skich Szachach, Słowie Polskim i rumuńskim miesięczniku 
Revista de Sah. Jego samomaty należą do najlepszych w naszej 
literaturze i świadczą dobrze o fantazji i pomysłowości autora, 
który niestety przedwcześnie zamilkł ze szkodą dla naszej kompo- 
zycji. 

Tadeusz Horak 

Tadeusz Horak, urodzony w 1905r. ukończył szkołę średnią we 
Lwowie, a następnie wydział matematyczny z tytułem magistra 
filozofii. Debiutował w Słowie Polskim w 1925 r. Skomponował 
około 120 zadań, z czego większość samomatów i zadań bajkowych. . 
W konkursach rzadko brał udział, uzyskał około 10 wyróżnień, 
z czego jedną I nagrodę za samomat. W latach 1927—1928 redagował 
wraz z Limbachem i Wójcikiem miesięcznik Szachy, a następnie 
w roku 1929 i 19380 duży dział szachowy w Słowie Polskim. Był on 
specjalistą od współmatów, a zadania regularne mniej go intereso- 
"wały. Dlatego, jak większość lwowskich kompozytorów poza Hill- 
brichtem i Wójcikiem nie będzie on dobrze reprezentowany w naszej 
antologii. Niemniej trzy jego kompozycje, które wybraliśmy wska- 
zują, że i w zadaniach regularnych Horak niejedno miał do powie- 
dzenia. | | 

110. T. Horak. 111. T. Horak 

Revista de. Sah 1927 '_ Szachy 1928 

A U NBA MB 
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1.Kd4 1.Se5! 

  

ń a             

          

Kb5 3.Hb3+) 1...Hc8! 2.Hc4--, Ka5 38.Hc5--, Ka6 4.Sb4+, Kb7 112. T. Horak Dwuchodówki Horaka to zgrabne 
Revista de Sah 1929 zadania typu meredith. Pierwsza 

ł odznacza się szczupłym materiałem, 
Pochwała białe mają tylko dwie figury i pio- 

"TI "TN ny. Na pierwszy plan wybijają się 

a BEW | bag ma dobny wstep, oddający ŚżŁ Ź, , 5 y ep; Jący 
K pole dó. Zgrabnie zmontowano W a7 332 4 4 7 Ś : * . 

AB e | oraz liokowadie polować 7 
7 za - Końcówka nie należy ani do zbyt- 

m % M M nio trudnych, ani skomplikowanych. 
% Charakteryzuje ją doskonały wstęp, 

Ż a Z > : . Q 

7 7 4 % wyłączający We8. Na każdy inny 

Z B um ruch czarne wygrywają, gdyż sza- 

Ó U 7 1 chują najpierw We5, a następnie 
A A A J 2...He8-+. Patowa kombinacja jest 

Rem; . wprawdzie  prosta,ale ma dużo 

| EIAJS wdzięku. Dlatego przytaczamy ją 
1.Ge7, He7 2.Wa3+, Ha3 3.0884, w naszym zbiorze, tym bardziej, iż 

K a8 4.Sb6 +, Ka7 5.8c8 + i remis — niewiele możemy zacytować polskich 

pat lub wieczny szach. studiów artystycznych. 

  

4 

_       

Poza tą piątką czynnych kompozytorów spotykamy wielu miło- 

śników kompozycji, którzy dorywczo tylko próbowali swych sił 

w problemistyce. Jedni jak F.Otto po świetnym starcie zarzucili 

sztukę problemową, poświęcając się pracy naukowej, inni znowu 

nie przejawiali większego talentu, względnie brak im było wytrwa- 

łości w pracy, zalety nieodzownej dla problemisty. Czasami jedno 
lub drugie zadanie zmuszało do zastanowienia, zwracało uwagę na 
nieznanego twórcę, niestety najczęściej nie widzieliśmy dalszych 

prac. » 

Lista zwolenników kompozycji w ośrodku lwowskim była wy jątko- 

wo duża, wiele było entuzjazmu i zapału, natomiast znacznie mniej 

umiejętności. Dlatego niewiele można wybrać prac, które są godne 

miejsca w naszej antologii. 

Prezentację rozpoczynamy od zadania braci Lorberów. Starszy 

Emanuel był prawnikiem, debiutował jeszcze w Szachiście Polskim. 

Młodszy Oskar, urodzony w 1906 r., zmarły w 1929 r. komponował 
przeważnie dwuchodówki. Odznaczał się poważniejszymi zdolno- 
ściami, niestety przedwczesna śmierć nie pozwoliła na rozwój talentu. 
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Nagrodzona dwuchodówka Lorberów to przykład współczesnego 

ujęcia tempa. Po wstępie bowiem wytwarza się pozycja tempowa. 
Dobry wstęp oddaje jeszcze pole f5, tak że czarny K ma trzy swo- 
bodne pola. Poza tym powstaje możliwość szachowania po 1...Wcź4-- 

Polskiego Zadaniowca. Jest to drobna praca wariantowa o dobrym 
wstępie, który nie tylko oddaje pole f4, lecz także pozwala na sza- 
chowanie białego K. 

  

  

  

  

                            
  

2. Sd4== z powrotem S na dawne stanowisko. Gra jest interesu jąca, 115. N. Schichter 116. A. Brill 
wiązanie i uwalnianie czarnych figur różnicuje zręcznie matujące ; Polski Zadaniowiec 1929 Il Problema 1932 
posunięcia. 1. wzm. ząsz W . SZCZ. 

_ 113. E.i O. Lorber | 114. A. Drykier — — > - 

Świat Szachowy 1928 Die Schwalbe 1930 7 A N MNA m 
<I—HI nagroda 1. wzm. zaszcz. m % % 
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, 117. A. Brill =; „118. O. Słobodian 

2== 32= Warsz. Koło Probl. 1932 Revista de Sah 1928 

1.Se6! , p. tekst 2—3 wzm. zaszcz. 

Trzychodówka Drykiera opracowuje motyw ogniska, czarna Wb4 | ——— 
kontroluje dwa punkty b? i e4. Sprawa byłaby prosta, gdyby czarne M SSE % % 

287 URU miały ruch, niestety mamy tu do czynienia z typem ,,biały gra”. 
Wst 1.Se$, Wd4ś! 2.Sf6! i powstaje k l d7 i eź. | 4 J ęp powstaj nowe ognis o z polami ie | n_ 1 pad aa 

Ale to jeszcze nie wszystko — przestawiając czarnego piona s7 na 7 N, 
g7 otrzymujemy bliźniacze zadanie z innym rozwiązaniem — rów- ś A ? 

t „biał 1.5c8! Sb6! € nież typu „biały gra”. Rozwiązanie c8! Wd4 2.Sb6! i nowe ; W. AA A e . au. 
ognisko z polami matowania na aś i d7. Interesująca kompozycja. 
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Drykier był aktywny przez kilka lat, publikował swe prace w lwow- A: iE a JŻ W 
skich Szachach, die Schwalbe; największym jego sukcesem było  . 6 % Z 4 | 7% n 
zdobycie II nagrody za samomat w konkursie L'Italia Scacchistica. 4 M 4 4 A A MM SEBA 
Później zamilkł — wycofując się zupełnie z kompozycji. A ek 94 1% w | 4 2 

Również krótki czas działa N.Schichter, drukujący dwuchodówki | 1 M A AMA" 
i samomaty w lwowskiej prasie oraz w die Schwalbe. Za najlepsze | 235 . = 
zadanie uważamy jego dwuchodówkę, wyróżnioną na konkursie z LSC3I | | na   76 | O | | | 17         
 



    

119. I. Silberman 120. B. Towarnieki 

Szachista 1938 Die Schwalbe 1930 
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Zaledwie parę lat komponował A .Brill. Opublikował on kilkanaście 

zgrabnych wariantowych dwuchodówek nie tylko w kraju, lecz rów- 

nież i za granicą. Pierwsza dwuchodówka ma dobry wstęp 1.Se4, 

. który oddaje dwa pola K. Na pierw- 

121. F. Otto szy plan wybijają się poprawione 

, 926 obrony oraz wiązanie Se5 po ruchu 
Szachy I królem. 

Następne zadanie to ciężki me- 
[Z UZ 7 JĄ . | 

m N, A chanizm wariantowy. Po dobrym 

% % 4 wstępie, oddającym dwa pola 
N M N, N występuje gra główna — szachy bia- 

4 4 4 % łemu królowi z matami 'z baterii. 

% A 7 A. Dwuchodówka Słobodiana jest za- 
107 fa, A daniem typu ,,biały gra”. Wstęp 

2 Ba MA N -1.Hb6 zamienia trzy maty po 1...c5, 

7 7 2 i grze, czego należało uniknąć. 

Ź o A „A a Miniatura Silbermana to klasycz- 

| Je ny drobiazg o trzech wzorowych 

matach i echu po ruchach 1...Kbó 
L.SI6 i l..Kc5. Przestawiliśmy tylko K 

>       
1...Ke3 _2.Sdl+, Kf4 3.GeT=F z b2 na a2, aby uchylić uboczne 
1...Ke5  2.Scd5, Kd6 3.GeT-F rozwiązanie 1.Wh5 +. 
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1...44i 1...fg2. Problem dobry w po-. 

J ÓW 4 „myśl dy w wykonaniu, dla- 
| m A NM m, m s tego mamy duale w przygotowaniu   

    

Towarnicki w pozycji tempowej powiązał zgrabnie kilka warian- 
tów. Wstęp oddaje K pole e4. 
Naprawdę szkoda, iż zarzucił kompozycję Franciszek Otto, obecnie: 

profesor Politechniki gdańskiej. 
Zadebiutował on kilkoma interesującymi samomatami-wielocho- 

dówkami, które zwróciły na niego uwagę. Niestety w zadaniach 
regularnych miał mniej do powiedzenia, dlatego slabo jest repre- 
zentowany w naszej antologii. Około roku 1930 zarzucił kompo- 
zycję i poświęcił się pracy pedagogiczno-naukowej. 

OŚRODEK WARSZAWSKI. 

Jak już wspomniałem w pierwszych latach po wojnie najbardziej 
dynamicznym ośrodkiem był Lwów, natomiast Warszawa o tak 
bogatych tradycjach szachowych nie przejawiała większej działal- 
ności. A przecież tu osiedli i Żabiński i bracia Potempscy. Nawet 
powrót Przepiórki do kraju początkowo niewiele zmienił sytuację. 
Przepiórka rozpoczął redagować w 1920 r. dział szachowy w Ty- 
godniku Ilustrowanym. Trzeba stwierdzić, że nie mieliśmy dotych- 
czas w Polsce tak świetnie redagowanego działu; uzyskał on zasłu- 
żenie dużą popularność, tak że wydawano go również oddzielnie 
w miesięcznych zeszytach. Oprócz Tygodnika pojawiał się jeszcze pod 
redakcją Jana Kleczyńskiego, syna — dział szachowy w Kurierze 
Warszawskim oraz pod redakcją Przepiórki dział w Kurierze Polskim. 
W owym czasie Przepiórka kształci dwu uczniów — Karola Piltza 
i Zygmunta Marienstrassa. | 

Pewien przełom możemy zaobserwować w latach 1926—28; two- 
rzy się Polski Związek Szachowy i rozpoczyna swe istnienie Świat 
Szachowy. Ten miesięcznik redagowany przez Przepiórkę spełnia 
doniosłą rolę. Od roku 1928 przez pięć lat jest on jedyną poważną 
trybuną szachową. Działem problemów kieruje Marian Wróbel, 
który w 1926 r. opuścił Lwów i zamieszkał na stałe w Warszawie, 
Świat Szachowy ogłasza konkursy roczne, które stają się poważną 
imprezą międzynarodową. Wszyscy najwybitniejsi kompozytorzy 

. świata drukują tu swe problemy. Trzeba podkreślić, że Świat Sza- 
chowy publikuje wiele oryginalnych zadań radzieckich mistrzów, 
którzy chętnie współpracowali z polskimi problemistami. Świat 
Szachowy ogłosił i rozstrzygnął pięć takich konkursów na dwu 
i trzychodówki. s . 
Wokół tego świetnie redagowanego miesięcznika utworzył się 

wyjątkowo bogaty zespół współpracowników, pojawiają się nowe 
talenty, aż sam Przepiórka był zaskoczony taką niespodziewaną 
inwazją młodzieży. | 
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Wymieńmy najważniejszych problemistów, którzy wpisali się. 
w karty Świata Szachowego: ze starszych będą Przepiórka, Sypniew- 
ski i Polak z Rumunii dr F.Rduch, ze średniego pokolenia dr Tadeusz 
Gluziński, Tadeusz Pawłowski, Zygmunt Marienstrass. Dalej idą 
przedstawiciele młodych — Marian Wróbel, Aleksander Goldstein, 
Janusz Fux, dr Edward Arłamowski, Wacław Grzankowski, Mie- . 
czysław Pfeiffer oraz z grupy lwowskiej Marian Wójcik i Saturnin 
Limbach. 
W roku 1931 powstaje Warszawskie Koło Problemistów, którego 

założycielami byli D.Przepiórka, M.Wróbel, H.Salzman-Solski, 
Aleksander Goldstein, Zygmunt Marienstrass i Janusz Fux. Koło 
przejawia dużą działalność, organizuje mecze międzypaństwowe 
i wewnętrzne turnieje. W roku 1932 odbył się pierwszy z meczów — 
z Dansk Skak Club. Mecz wygrali Duńczycy w stosunku 19:13. 
Z kompozytorów pozawarszawskich wzięli udział M. Pfeiffer oraz 
z lwowskiego ośrodka E.Wolański. W roku 1938 wychodzi specjalna 
broszura, wydana staraniem Koła w opracowaniu M.Wróbla, za- 
wierająca wszystkie meczowe dwuchodówki. Pożyteczną nowością 
było podanie pełnego tekstu w dwóch językach — polskim i angiel- 
skim. | | j 

Z biegiem lat Koło przekształca się w Polski Związek Problemistów, 
który staje się autonomiczną sekcją Polskiego Związku Szachowego 
oraz czynnym członkiem IPB — Międzynarodowego Związku Pro- 
blemistów. Związek przeprowadza trzy mecze międzypaństwowe 
oraz bierze udział w międzynarodowym konkursie - drużynowym 
na rozwiązywanie zadań szachowych. 
W 1932 r. wzięliśmy udział w konkursie rozwiązaniowym, w któ- 

rym uczestniczyło 15 drużyn państwowych. Bezapelacyjnie zwycię- 
żyli Węgrzy zdobywając 1818 p. z 1820 możliwych do zdobycia 
punktów. Nasz zespół zajął wspólnie z Francją 12—13 miejscu 
— 1708 p. 
W roku 19356 dochodzi do skutku mecz z silnymi Węgrami na 

dwuchodówki. Wygrywa Polska w stosunku 65:48. Dokładne spra- 
wozdania z meczów podajemy w osobnym rozdziale. Wiadomości 
Szachowe, organ Warszawskiego Okręgowego Związku Szachowego 
wydały specjalną broszurę, w której wydrukowano wszystkie za- 
dania meczowe wraz z krótkim komentarzem sędziów. 
__W roku 1937 zorganizowano międzypaństwowy mecz z Holandią, * 
który przegraliśmy w stosunku 195:225. Holenderski Związek Pro- 
blemistów wydał specjalną publikację, omawiającą mecz wraz 

"z dwuchodówkami i komentarzem sędziów. 
Następnym międżypaństwowym spotkaniem był rewanżowy mecz 

z Węgrami w 1938r. I tym razem przekonywające zwycięstwo 
w stosunku 61:49. odniosła drużyna polska. Omówienie wraz z pro- 
blemami-zamieścił miesięcznik „,Szachy”” w nr 1 z 1939r. 
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W latach 1930—1936 powstają nowe działy szachowe w dzien- 
nikach — Gazeta Polska i Dzień Polski, które ogłaszają kilka dobrze 
obesłanych konkursów międzynarodowych z udziałem radzieckich 
problemistów. Okresowo pojawiają się działy szachowe w takich 
publikacjach jak Naokoło świata — red. D.Przepiórka, Nasz Prze- 
gląd — dr S.Kohn, Panorama 7 dni — K.Makarczyk, Szarada— 
Szachy—Bridge — M.Wróbel, które pewien odcinek poświęcają 
kompozycji szachowej. | 
W roku 1933 upada Świat Szachowy, który spełniał tak doniosłą 

rolę w dziedzinie kompozycji, gromadząc wielu czynnych proble- 
mistów. Jego miejsce zajmie w dwa lata później dział problemów 
Wiadomości Szachowych, kierowany przez Tadeusza Czarneckiego. 
Kadry współpracowników były liczne i składały się zarówno z ru- 
tynowanych problemistów, jak i licznego zespołu młodzieży. Ory- 
ginalne zadania publikowali tu starsi, jak np. T.Czarnecki, J.Fux, 
S.Limbach, M.Pfeiffer, J.Rusek, H.Salzman-Solski, E.Wolański, 
następnie dr E.Arłamowski, W.Hebelt, F.Cieślak, W.Grzankowski, 
J.Holler, W.Suchodolski, M.Wójcik, M.Wróbel oraz debiutanci — 
zdolny S.Krelenbaum, B.Krzepisz, S.Kierst, B.Landau, W.Jaxa- 
Rożen, S.Sobolewski — lista, jak widzimy, bogata. Oprócz zadań 
oryginalnych dział zawierał pokaźną kronikę, która obrazowała 
ogólno-europejski ruch na odcinku problemowym. Wiadomości 
Szachowe ukazywały się od 1935 r. do marca 1938 r. 

Tuż przed wojną od marca 1939 r. do wybuchu wojny wydawał 
Tadeusz Czarnecki miesięcznik ,,„Szachy””, w którym dział proble- 
mów prowadził M.Wróbel. Tylko cztery numery tego pisma ukazały 
się w druku, tak że ten krótki okres istnienia ,,Szachów”” nie po- 
zwolił na rozwój pisma. 

Zebraliśmy najważniejsze fakty z dziejów ośrodka warszawskiego. 
Należy marginesowo zaznaczyć, że Warszawskie Koło Problemistów 
często organizowało zebrania z fachowymi referatami, dzielono się 
spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

Po raz pierwszy też nasi kompozytorzy masowo drukują swoje 
zadania za granicą, coraz częściej zdobywając nagrody na silnych 
nieraz konkursach międzynarodowych. Odnosi się to przede wszyst- 
kim do współczesnej dwuchodówki oraz klasycznej trzychodówki 
strategicznej z wzorowymi matami. | 

A teraz przejdziemy do omówienia działalności poszczególnych 
kompozytorów, zaczniemy od najstarszych nie tyle wiekiem, ile 
datą wpisania się do historii naszej problemistyki. 

  

    

       

       

   
   

    

    

  

   

    

  

     

   
   

  

   

    

     

   

    

    

   

    

    

   

   Karol Piltz 

Jednym z najstarszych uczniów mistrza Przepiórki był inż. Karol 
Piltz, urodzony w 1903 roku. Studiował w Warszawie na Politech- 
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nice i już jako student zapoznał się z szachami. Był on nie tylko 
problemistą, ale i mistrzem gry szachowej.-Szachom niewiele po- 
święcał czasu, absorbowała go bowiem technika oraz wynalazki, 
których kilka udatnie zrealizował. 
"Działalność problemowa Piltza nie była ani długa, ani bujna. 

Zadebiutował w roku 1919. Skomponował najwyżej do 30 zadań, 
przeważnie trzychodówek. Wycofał się z kompozycji szachowej 
około 1926 roku i był jednym z nielicznych warszawskich kompo- 
zytorów, którzy nie drukowali problemów w Świecie Szachowym. 
Zadania jego są dziś prawie nieznane, dlatego tym chętniej przypo- 
minamy dwie jego interesujące prace. 
Trzychodówka to zgrabny mechanizm wariantowy o czterech 

wzorowych matach i żywej grze. Szczególnie dobre wrażenie robi 
ostatni wariant. Zwracamy też uwagę na chytrze obalaną złudę 
1.Gg2? Se4! 2.de4, Whi! bez mata. 

122. K. Piliz 123. K. Piliz 

Gótebórger Sch. 1920 Tygodnik Ilustrowany 1922 
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3=E Tes 
1.G48! 

1...grozi (Wd3) 2./54-, Ke5 3.Sc6=FF  1.Wal, a6 2.Wf1, a5 8.Wad, aź 4. 

" 4...G47 2.3a6, Gc8 3.Sch=Ez  Wfl, a3 5.Wal, a2 6. Wil, a1H 7. 

1..6b7 2.Gg4+, Kd5 3.Hd8=F  Wal=F 

1...5e4  2.deź, Wd5  3.ed5=E! 

Wielochodówka ma znowu kapitalny pomysł; ta wahadłowa 
akcja białej wieży na al i f1 powtarza się parę razy i nadaje wyraźny 
kształt kompozycji. Pomimo braku wzorowego mata można by się 
tu dopatrzeć wpływu Przepiórki. 
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Te dwa przykłady wskazują, że wycofanie się Piltza z kompozycji 
było poważną stratą. Po roku 1926 Piltz. już tylko rzadko wystę- 
puje w turniejach szachowych i to tylko drużynowych. Zginął w roku 
1939 w czasie oblężenia Warszawy mając lat 36. 

Tadeusz Gluziński 

O tym kompozytorze mamy bardzo niewiele danych. Debiutował 
jeszcze przed wielką wojną w Szachiście Polskim. I on również 
komponował mało, najlepsze jego prace pojawiły się w latach 1926— 

. 1930. Był on współpracownikiem Świata Szachowego i jednym z nie- 
licznych naszych przedstawicieli w dziale wielochodówki. Ile uło- 
żył zadań, nie wiemy, nie sądzimy jednak, by ogólna liczba proble- 
mów przekroczyła 40 prac. 
W antologii drukujemy jego cztery zadania, z czego trzy wielo- 

chodówki ńagrodzone na konkursach. Gluziński wzorował się na 
twórczości Przepiórki, dbał o ekonomię, starał się warianty kończyć 
wzorowym matem. Pomysł zarysowywał ostro, chętnie rezygnował 
z bogatych zespołów wariantowych na rzecz jasności kombinacji. 
Wybrane zadania dowodzą, że Gluziński miał niejedną piękną myśl 
do powiedzenia, dlatego jego wielochodówki zajmują poważne miej- 
sce w tym typie zadań. 

124. T. Gluziński 125. T. Gluziński 

Deutscher Schachverein 1926 Świat Szachowy 1928 

IV nagroda II nagr. spec. 
  SWSHAG_H| |E_H_E_E 

ADRIA woj |B K Momo 
„KAŻE z| |msueom m 
u Z Am | |miR A m 

mie w z| | Bsu m m 
u Ażu zę ainzzz 

| 08 NM a A m 
m m U |. [m [una m 

|
 

m 25             

S=F 4>F 
1.Hh5! grozi 2.Ge5! 1.Wci! Ke5 2.Sd4l 

'1...Hd6 2.He5! fe5 3.Gc5! bcó 4.e4! 2...Kd4 3.We8, Kd3  4.Wd8+ 
H-dow. 5.ScT=F 2...Kd6 3.Weś, ced4 / 4.c5=E! 

2...cd4 _ 3.c5, Ke6  4.Wef-E 
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Reprezentacyjną wielochodówką jest nagrodzone w Niemczech 
zadanie 124. Istotą pomysłu jest odrzucenie Hf4 od obreny pola c7. 
W przebiegu rozwiązania drogą poświęceń blokuje się ważne pole 
edo i sprowadza piona na e5. Dochodzimy do śmiesznej pozycji tem- 
powej i H zostaje zmuszony do opuszczenia pola d6. Kombinację 
kończy wzorowy mat. Niewątpliwie najlepsze zadanie Gluzińskiego. 

Następna czterochodówka odznacza się przede wszystkim trud- 
nym wstępem oraz trzema wzorowymi siatkami matowymi. 

-_ Czterochodówka nr 126 to szeroko założony mechanizm warian- 
towy o symetrycznym układzie. Przedstawia on trudne echo kame- 
leonowe po ruchach pionem 46. Realizacja pomysłu natrafiała 
widocznie na duże opory, gdyż widzimy aż 7 białych pionów na 
szachownicy. 

    

Osiatnia wreszcie trzychodówka to klasycznie opracowany dro- 
biazg bez białych pionów i weale zajmującej grze. Zwracamy uwagę 
na „,oliarny' wstęp, który ponadto uwalnia związanego Sc4.    

     
o Franciszek Rduch 

" Bardzo specjalną pozycję w naszym ruchu problemowym zajmuje 
dr Franciszek Rduch, który od roku 1918 mieszkał w granicach 
Rumunii. Urodził się on w 1886 roku we Lwowie. Szkołę średnią 
i wydział prawny z tytułem doktora ukończył również we Lwowie. 
Przez wiele lat pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Czerniow- 
cach. Przez cały czas pobytu za granicą utrzymywał z krajem żywy 
kontakt, publikując od czasu do czasu w naszych periodykach sza- 
_chowych doskonale opracowane trzychodówki. 

Komponował stosunkowo niewiele, dorobek jego nie przekracza 
150 zadań, w ogromnej większości są to trzychodówki utrzymane 
w stylu czeskim. W konkursach brał nieraz udział uzyskując kilka- 
dziesiąt nagród, w tym 10 pierwszych. Redagował ponadto przez 
kilka lat dział problemów w Revista de Sah. 

Zawsze uważał się za Polaka i kiedy razem z Przepiórką zbiera- 
liśmy materiały, które weszły do obecnej antologii nadesłał wybór 

   
     
    
    
    
     

    

126. T. Gluziński 127. T. Gluziński 
Świat Sząchowy 1929 Świat Szachowy 1930 

I nagr. spec. | 
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7 3 NA 1 BĘ Ź 4 4 y | 128. F. Rduch " m. 129. F. Rduch 
Ń U 44 4 A % AU 4 7 Brit. Chess Probl. Soc. 1923 Szw. Zw. Szach. 1923 

U ŁKĆ s A 7 A I nagroda V. nagroda 
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węgow 2. HA +, Ke5 3.547+-, Kd5 1 gov. (896) 2.Ga7 +, Kd83.Hhi-- gą „a d A m m „Be | 1...Hh6 2.Ge7, ow. . , 7 A 7 7 
1...Ke5 2.Hg4, dow. 3.85d7+-, Kd5 1.48 2. Hf8i sdó ZGa1<E d M 4 4 A " 129       

  

  

4.SeT== 

       
     
        

  

       

2...Kd5 3.8e74-, Ke5  4.SdT=- 3=F 3-F | 
1...de5 2.Ha4+-, Kd5 3.8e74-, Kd6 1.Gd5! tempo. 1.H13, grozi 2.Ha8 + 
4. Hb4== 1...Kd4 2.5c4, dow.  3.Se6=-: 1...Kf7 , 2:e8H+, Ke8 3.HaS+: 

„1..05 2.Ha4+, Ke5 3.5074, Ke6 1..ed6 2.Hgó+, Kd4  3.Se6== '1...Wdd5 2.Hh5!  Wh5 3.Sd6-= 
4.HgśF '1..cd5 2.Sg6+, Kd4 3.Hb6<: 1..Wbd5 2.Sd64, Wd6 3.Hh5== 

1..c5  2.5g6+, Kd4  3.8f5=F  1...f5 2.Sgó,  Gg5 3.Hh5=F 
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swoich kompozycji i wyraził życzenie figurowania w tym zbiorze. 
Zmarł dnia 17.V.1942 r. w sile wieku, w pełni możliwości twórczych. 

Z nadesłanych mi swego czasu zadań wybrałem 12 problemów, 
drukowane one były w latach 1923—1934, prawie wszystkie otrzy- 
mały wysokie odznaczenia na międzynarodowych konkursach pro- 
blemowych. 

. Już pierwsze kompozycje wskazują na duże umiejętności w opero- 
waniu materiałem oraz w poszukiwaniu mechanizmu strategicznego. 
Zadanie nr 128 to jeszcze trochę staroświecka tempówka, której 
dodaje świeżości gra maskowanej baterii H—S. Zwracają uwagę 
dwa blokowania pola c5 i d5, wykonane przez czarnego piona. 

Następna trzychodówka w ekonomicznej formie przedstawia prze- 
cięcie punktu, zwane ,,Plachutta'. Dwie czarne dalekobieżne figury 
zostają sprowadzone na punkt przecięcia d5 i po odrzuceniu tej 
figury występuje mat bądź na dó, bądź na h5. I to zadanie kończy 
się czterema matami wzorowymi. ma 

Szeroko założony mechanizm problemu nr 130 kryje oryginalny 
pomysł strategiczny. Po dobrym wstępie powstaje znowu tempo, 
a.piękny wariant 1...Gb5 2.Wd3! wyłącza później wiązanego G, 

130. F. Rduch . | 131. F. Rduch 

Trollhittan Schacks. 1925 Slov nsky Narod 1926 

I nagroda V nagroda 

    

            

1.Wad?! tempo! 

«..Gb5! 2.Wd3!  Ke5 3.Hel-F 1...grozi 2.Hh34, Kf4 3.Hf3=k 
-..Ge2, 1 2.Ha8, Ke5 3.He8=k 1...Kf5  2.He54, Kg4 3.Hg5== 
SĘ Kd7 3.8185  1...Ge4  2.Kf6, Gg2  3.Se5== 
...Gb3, a2 2.Hd2, Ke5 3.Hei-= 
...Kd7 2.Sf8--, Ke8 3.Ha8=E 

który zostaje uwolniony w matującym posunięciu, coś jakby tra- 

westacja biało-czarnego Gamage'a. 
Zorientowaliśmy się już trochę w skali zainteresowań dra Rducha, 

strategiczna trzychodówka z wzorowymi matami, czyli współczesna 

trzychodówka klasyczna — oto zakres jego problemów. Może tylko 

w silniejszym stopniu, niż inni klasycy respektuje on surowe na- 

kazy ekonomii i w tym zbliża się do czeskich mistrzów kompozycji, 

jak dr Palkoska, O.Votruba czy E.Plesnivy. 
Problem ze Slovenskiego Narodu to drobna kompozycja o niezłym 

wstępie i trzech wzorowych siatkach matowych oraz blokowaniu 

figurowym po 1...Ge4. Trudno zresztą wymagać więcej, przecież 

na szachownicy znajduje się zaledwie 8 bierek. . 

Następna trzychodówka odznacza się dobrym wstępem, który 

oddaje pole e5. Strategia gry czarnych to mało efektowne odejście 

figur, natomiast siatki matowe są oryginalne i dobrze zestawione 

w.interesujący zespół. =" 
Trzychodówka nagrodzona na konkursie szwedzkiego klubu sza- 

chowego ma pierwszorzędny wstęp; złuda 1.Kd2? jest obalana 

ruchem 1...b4 2. Hc7, bc3 +! W trzech dobrze zestrojonych warian- 

132. F. Rduch | 133. F. Rduch 

L'Alfiere di Re 1926 , Trollhittan Schadcks. 1926 

_II nagroda - II nagroda 
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| Keb 3.d4<= 1...Kc6 2.Wd4+, d5  3.Gd5== 

4..13 2.3664, Ke5  3.We3-F | | 

  
  

          

  

   



  

    
  

' tach autor przeprowadził żywą grę bezpośredniej baterii, kończąc 
pracę podobnymi siatkami matowymi. Blokowanie dalekiego pola 
królewskiego 15 jest drobnym szczegółem raczej konstrukcyjnym. 
W latach 1925—30 ruchliwa redakcja Wiener Schachzeitung ogła-' 

szala konkursy tematowe na rozmaitego rodzaju echa — zwykłe, 
przy użyciu podwójnego szacha, echa kameleonowego oraz przy 
wiązaniu czarnej bierki. W pierwszym triumfował KAL Kubbel, 

(w drugim nasz dr F.Rduch, w trzecim V.Marin. 
„ Tematowa kompozycja Rducha (134) zaleca się dobrym i pozornie 

nielogicznym wstępem, przecież silniejszym się wydaje bicie S np. 
1.5e3? Kc5 2.845, Ge5! bez mata w następnym ruchu. Dwa tematowe 
warianty, 1...Gb2 oraz 1...Kc3 prowadzą do echa kameleonowego 
ze związaniem czarnego S. Szczególnie drugi wariant jest po mi- 
strzowsku zrealizowany. Pomimo tylko dwu wartościowych gier 
jedna z najlepszych prac naszego mistrza. 

Trzychodówka ze Świata Szachowego to typowe czeskie zadanie 
o pięciu wzorowych siatkach matowych i dobrym wstępie, który 
podstawia pod dwukrotne bicie S oraz zezwala na szachowanie 
białego króla. =": 

134. F. Rduch 135. F. Rduch 
Wiener Schachztg. 1927 Świat Szachowy 1930 

I nagroda _, III nagroda 
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1.Sel! tempo. 

1..Gb2 2.Wh4+, Sg4  3.He5=F!  1...de3 , Sd3 3.Gd3= 
1..Kc3 2.Gd6,  Kb3 3.Hc2-=! Kf5. 3.Ge6=E 

1...gh5 Kf5 3.Shó== 
1..Hh5  2.Wd4+, KI5 3.Wf4 
1..Hd6+ 2.Sd6+, Ke5 3.Gf4= 

  

2             

Źnacznie bardziej interesująca jest następna trzychodówka o do- 
skonalym wstępie, oddającym pole [5 — oraz dwukrotnym bloko- 
waniu dalekiego pola królewskiego c6. Zręczność konstrukcyjna 
z jaką zrealizowano tę wdzięczną kompozycję do dziś budzi pelny 
szącunek dla umiejętności dra Rducha.- 

136. F. Rduch 137. F. Rduch 

Prager D. Presse 1932 Narodni Politika 1933 
Konkurs jubil. A.C. White'a . 

II nagroda II nagroda 
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1...grozi 2.Hg7+, Kd5 3.Ge4=_ 1...grozi 2.Wa3+-, ba3  3.b4b - 
1...8c6] 2.8c4+,  Kd5 3.Ge6=E! 1...Gb6! 2.ba3+, beż 3.Wbi-F 
1..Wc6! 2.5474, Kd5 3.Hdl=F 1..Gc7 2.Wb4, Wb4  3.b3== 

ab2  3.Gb2-= 
1.382  2.Wb4, , Gb4 3.Scb3=F 

Trzychodówka nr 137 ma ładny wstęp oraz interesującą grę czar- 
nych figur; szczególnie podwójny wentyl po 1...Gb6 wybija się 
na pierwszy plan. Zestawienie aż pięciu wzorowych siatek matowych, 
nawet przy pozycji K w rogu szachownicy wcale nie było takie 
łatwe. 

Następna kompozycja podejmuje w innym mechanizmie motyw 
zadania nr 133. Zadanie pod względem konstrukcyjnym ustępuje. 
poprzednikowi — widzimy natomiast znaczne wzbogacenie treści. 
Poza bowiem dwoma blokowaniami dalekich pól królewskich — - 
gó i e3 — autor uzyskał jeszcze dwa zwykłe blokowania pól d4 i f6, 
co w sumie daje poważne osiągnięcie w kierunku rekordu. I tu mamy 
pięć wzorowych obrazów matowych, wywołanych grą bezpośredniej - 
baterii. Bogaty zespół wariantowy. | 
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139. F. Rduch 

Revista de Sah. 1939 

I nagroda 

„Bl. 7 | 
zana 2 M 
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pay M M 

m”|. lua m” 
" 2== 

1.b3 grozi 2.Wf3+ 1.He3 
1...Gg6 2.We4+, KI6  3.Ge5== 
1..Se3 2.WI5+, Kd4  3.Ge5f 
1...ef6 2.Wg4+, Kd5  3.e4E 
1 
1 

138.-F. Rduch , 
Trollhattan Schacks. 1934 

IIT nagroda 

  

2 39         a 
  

  

1..Gd4 2.Wf34+, Ke6  3.d8S== 
..8b2 2.Wf3+, Kd4 3.c37F 

Jedyna dwuchodówka, zamieszczona w zbiorze, to problem z ostat- 
niego okresu działalności kompozytorskiej dra Rducha. Przedstawia 
ona poprawione obrony trzech czarnych figur, przy czym popraw- 
kami są blokowania i przesłona. Jednolitość zawdzięcza praca włą- 
czaniu białych figur na pola królewskie, co umożliwia matowanie. 

A teraz kilka słów charakterystyki. Dr Franciszek Rduch jest 
poważnym kompozytorem i należy niewątpliwie do czołowych 
mistrzów starszego pokolenia. O parę lat młodszy od Przepiórki 
stosunkowo późno wystąpił jako kompozytor i najlepsze jego prace 
powstały w okresie międzywojennym. 

Jako kompozytor trzychodówek jest wyrazicielem klasycyzmu, ' 
jego zadania to dobrze opracowane pomysły z wzorowymi matami: 
Operuje już motywami bardziej współczesnymi, ma dużą rutynę 
kompozytorską i szlif turniejowy tak charakterystyczny dla pro- 
blemistów naszego stulecia. Jego prace są zręczne w fakturze, po- 
mysł zadania ściśle sprecyzowany, opracowanie poprawne, świad- - 
czące o dużym wyczuciu pozycji. Ma jeszcze wiele cech, zresztą 
przyjemnych — staroświecczyzny, lubuje się w budowaniu boga- 
tych zespołów wariantowych, opartych na tempie. To połączenie 
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tradycyjnych elementów dawnego czeskiego zadania z motywami 
strategicznymi sprawia, że jest on doskonałym łącznikiem „między 
dawnymi a nowymi laty”. 

Zygmunt Marienstrass 

Do najbardziej czynnych członków Warszawskiego Koła Proble- 
mistów należał Zygmunt Marienstrass, urodzony w 1897 r. Z za- 
wodu był handlowcem. Zadebiutował bodajże w 1922 r.w Tygodniku 
Ilustrowanym zgrabną trzychodówką. Komponował niewiele, zbiór 
jego zadań nie zawierał więcej niż 30 pozycji. W Kole należał do 
zarządu i piastował niewdzięczny urząd skarbnika. Jego staraniem 
wyszła broszura ,,Mecz Dania — Polska”'. Zginął w 1943 roku pod- 
czas likwidacji dzielnicy żydowskiej w Warszawie przez faszystów 

" hitlerowskich. 
Trzychodówka (nr 140) jak na debiut jest bardzo interesującym 

kompleksem. Wstęp wprawdzie zabiera pole d5, ale równocześnie 
uwalnia Wf5 i zezwala na szacha. Po blokowaniu polae5 następuje 
poświęcenie na d5. Drugi wariant prowadzi do uwolnienia białego S. 
W sumie dobra strategiczna trzychodówka, zakończona wzorowymi 
matami. 

141. Z. Marienstrass 

Warsz. Koło Probl. 1932 

I imagroda 

NA a ada 

140. Z. Marienstrass 

Tygodnik Ilustrowany 1922 

    

            

 URA 1, ÓY 8 U MK 

% 4 4 4 140 4 4 NA 4 ań 

3=F 2=E 

1.Gg8 grozi 2.Hb7 +- | 1.Hei 

41..0We5+! 2.Gd5+-, Kd5 3.HbT-= 
1..Wi7  2.5g4+, * We?  3.f8== 

Ka5 3.HbT=E 
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142. Z. Marienstrass 

  

      

  

Następna kompozycja realizuje 
dwie pary przesłon ,,Grimshaw” 
W—-G na polu e2 i f6 przy bezbłęd- 
nej konstrukcji bez białych pionów. 

Ostatnia wreszcie dwuchodówka 
zajęła wysokie miejsce w między- ;- 
państwowym meczu z Danią. Te- 
mat meczu przewidywał połączenie 
tematu A kombinacji liniowej z 
matem Groetharta. Autor bardzo 
zręcznie zrealizował obronę Lew- 
manna w trzech wariantach: 1... Hf4! 
2.13=k, 1...Wd2 2.f4:E! (Goethart) 
i 1...Gf4 2. Wgźsk, jako obronę 
przed groźbą 2.Sg2-F. Interesują- 
ca tematowa kompozycja dobrze 
świadcząca 'o możliwościach Ma- 
rienstrassa. 

   

  

Tadeusz Pawłowski 

143. T. Pawłowski 

"Kurier Warszawski 1927 

  

      

„.dow. 2.Hb3+, Kd4 3.Se6-E 
..Kd4 2.Hb4+, Ke5 3.Hc3== 
..Kf8  2.He2ż4, Kg3 3.Sh5+= 

  

144. T. Pawłowski 

Polska Zachodnia 1929 
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1..Kd5 2.Hc5+, Ke4 3.Hc4= 
1..02  2.8f64,  Ki4  3.g3=E - 
1...8-dow. 2.Sf6+-, Kf4 3.Hc7==     

  

"się w wąskim kręgu czeskiego 

   

      

    

Również niewiele komponował Tadeusz Pawłowski, specjalista . 
od trzychodówek miniatur. z Ułożył zaledwo kilkadziesiąt zadań, 
przeważnie trzychodówek w suro- 
wym czeskim stylu z wzorowymi 
matami. Większość jego zadań 
drukowano w latach 1926 — 1936. 

Twórczość Pawłowskiego obraca 

. 145. T. Pawłowski 

Wiadomości Szachowe 1937 

wariantowego zadania. Zachowa- Y A, 3 2 

1 A KŚ 5 
ny został dawny styl — warianty 4 

Pu, o 4 

  

   27 z ruchami czarnego króla, jak to ż 
widzimy w pierwszej trzychodówce 4 
nr 143. 

Nagrodzona miniatura zręcznie | , , 7 
połączyła trzy różne obrazy ma- 4 37 4 m 
towe, przy czym wariant po 1...e2 . 4 % 4% 
jest najciekawszy z zespołu. a Ź Ź M 

Ostatnia 'wreszcie miniatura to 4 
chyba najlepsza praca * Pawłow- 
skiego, ma ona dobry wstęp i węd-. 3=k 
rówkę króla po czarnych polach. 
Wprawdzie manewry białych nie 
odznaczają się specjalną pomysło- 
wością, musimy jednak uznać to 1...Ka7 2.Hc6,  Kb8 3.Hb7T== 
osiągnięcie za godne uwagi ze 1..Kc5 2.Hc64, Kd4 3.Hc4== 
względu na szczupłość materiału. 41...Kc7 2.Hc6+, Kd8 3.Sb7=E 

Marian Wróbel 

Bardzo trudno pisać o sobie a tym bardziej obiektywnie ocenić 
swą twórczość nie wpadając w przesadę w jedną lub w drugą stronę, 
Dlatego zamiast opisu i oceny dam w skrócie zestawienie suchych 
faktów. . 

Wróbel urodził się w 1907 roku, ukończył szkołę średnią we Lwowie, 
uniwersytet w Warszawie w 1932 r. z tytułem magistra filologii 
polskiej. Do wojny pracował najpierw jako. nauczyciel, następnie 
w administracji szkolnej. 

Z szachami zapoznał się w 1912 r., pierwsze jego zadanie pojawiło 
się w Sporcie w 1922 r. Początkowo był czynny w środowisku 
lwowskim. W 1926 r. osiedla się w Warszawie i jako uczeń Przepiórki 
w ciągu roku staje się dojrzałym kompozytorem. Bardzo wcześnie 

    — 4,5 
  

1.Sa5! 

..Ka5 2.Hhb8, Ka4 3.Hb4-= 

S
S
P
 

zaczął. również działalność publicystyczną, redaguje dział szachowy 
w lwowskim Wieku Nowym 1926 oraz dział problemów w Świecie 
Szachowym 1928—1933. 

Komponuje dużo i z powodzeniem uczestniczy w dziesiątkach 
międzynarodowych konkursów. Kiedy Międzynarodowy Związek 
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Problemistów po raz pierwszy ogłasza za rok 1928 listę najbardziej 
produktywnych kompozytorów, którzy najwięcej uzyskali nagród — 
w grupie ogólnej Wróbel znajdzie się na czwartym miejscu. W nr 32 
„„die Schwalbe” 1930 r. str. 462—463 mamy taką kolejność dla 
najwszechstronniejszych problemistów — 1. Kubbel, ZSRR 2. Lew- 
mann, ZSRR 3. Schiffmann, Rumunia 4. Wróbel, 5. Hertmann, 
Węgry itd. 
W roku 1931 wraz z innymi problemistami zakłada Warszawskie. 

Koło Problemistów i pełni funkcję prezesa najpierw Koła, a na- 
stępnie Polskiego Związku Problemistów bez przerwy, aż do prze- 
jęcia Związku przez GKKF w 1951r. 
W roku 1933 opracowuje broszurę ,,Mecz kompozycji Dania — 

Polska'”” jest to jego pierwsza większa praca z dziedziny krytyki. 
Poza kompozycją Wróbel wielokrotnie pełni funkcję sędziego, mię- 
dzy innymi dwa razy ocenia mecze międzypaństwowe: Hiszpanią — 
Holandia i Finlandia — Holandia. W latach 1937—1939 wraz z Prze- 
piórką zbiera materiały do historii polskiej problemistyki, materiały, 
które częściowo zostają dopiero dziś wykorzystane. 
W czasie okupacji współpracuje z nielegalnym pismem, wyda- 

wanym przez S.Limbacha we Lwowie pod nazwą ,,Zadaniowiec”* 
oraz redaguje Zarys teorii zadań, wydawany we Lwowie przez Lim- 
bacha i Horaka. 

Począwszy od roku 1946 powraca do kompozycji i w latach 1947 — 
1951 osiąga szczytową formę życiową. W roku 1947 osiąga pierwsze 
miejsce na liście Międzynarodowego Związku Problemistów za 
najlepsze wyniki turniejowe; w 1948 r. jest trzecim, w 1949 r. po- 
nownie zdobywa pierwsze miejsce, w r. 1950 trzecie i w 1951 r. 
drugie miejsce. 
W czasie okupacji oraz w pierwszych latach po wyzwoleniu Wróbel 

zbiera swe doświadczenia i badania nad dwuchodówką i pisze dużą 
monografię pt „Tajemnice dwuchodówki”. Jest to pierwszy w ję- 
zyku polskim traktat nie tylko o tematyce, lecz także o konstrukcji 
dwuchodówki, rzecz zupełnie nowa i pionierska, nieznana dotąd 
i nie badana przez nikogo. Książkę tę wydał Państwowy Instytut 
Wydawniczy w 1950 r., drugie wydanie pojawiło się w 1953 r. co 
dowodzi, że tego rodzaju badania były potrzebne naszej młodzieży, - 
interesującej się kompozycją szachową. 

". _ Obecnie Wróbel poświęca się wyłącznie pracy szachowej, w latach 
1946—47 redaguje w Krakowie Szachistę Polskiego, następnie po- 
cząwszy od 1947 r. do chwili obecnej prowadzi dział problemów 
w miesięczniku Szachy. 

"Rząd Polski deceniając znaczenie kulturalne szachów przyznaje 
Wróblowi w 25-lecie jego pracy kompozytorskiej rentę państwową 
oraz Złoty Krzyż Zasługi i mieszkanie na Mariensztacie. Za powtórne 
zdobycie pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę GKKF. 
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Ponadto w ostatnich latach pojawiło się kilka fachowych arty- 
kułów Wróbla za granicą, na wzmiankę zasługuje duża praca, dru- 
kowana w Szachmatnej Mysli w Bułgarii o temacie Ruchlisa. Z więle- 
szych prac dotąd nie wydrukowanych należy wymienić ,, Poszuki- 
wania i pomysły”, wybór najlepszych problemów Wróbla. 

Wfióbel opublikował dotąd ponad 900 zadań, z tego większość 
dwuchodówek. Na konkursach uzyskał ponad 350 wyróżnień, z czego 
161 nagród, w tym 71 pierwszych nagród! 
Wróbel jest kompozytorem wszechstronnym, drukował bowiem 

zarówno dwu- trzychodówki, wielochodówki, jak również samomaty 
i zadania bajkowe oraz nieliczne końcówki. Głównym jednak polem 
działania jest współczesna dwuchodówka i klasyczna trzychodówka 
strategiczna. 
Osobnym odcinkiem jest pełnienie funkcji sędziego, po wojnie 

Wróbel bardzo często był zapraszany do jury konkursów krajowych 
i zagranicznych. Z ważniejszych wymienimy mecze międzypaństwowe 
Holandia — Afryka Poludniowa, mecz krajów skandynawskich oraz 
zaszczytny konkurs olimpijski w Helsinkach. Ogółem Wróbel był 
sędzią 64 razy, z czego 25 razy za granicą. 

A teraz przystępujemy do prezentacji zadań. 
Pierwsza dwuchodówka jest skomplikowanym mechanizmem pro- 

W przygotowaniu na czoło wysuwa 
się półzwiązanie: 1...e3 2. do3-E i 1...13 2.5f32=. Wstęp zamienia 
nie tylko cztery gry, lecz także i temat. Zamiast półzwiązania wy- 
stępuje teraz w dwu wariantach uwolnienie białego H. Jedna z bar- 
dzo rzadkich realizacji w literaturze problemowej. 

146. M. Wróbel  - - 147. M. Wróbel 

Magazinet 1931 Western Morning 1932 

I nagroda I nagroda 
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Następna kompozycja przedstawia anty-Goetharta. Każde odej- 
ście Gc6 paruje groźbę, przy czym po 1...Gd7! następuje uwolnienie H. 
Wstęp dobrze motywowany, gdyż po 1.Wh7? nastąpi 1...Wf7 i 2, 
Se7==? uwalnia W, która zabije szachującego Gi2. 
Dwuchodówka ze Skakbladet opracowuje motyw zamiany matów — 

w przygotowaniu gra dwa razy półzwiązanie: 1...Gd4 2.Sd6==i 1... 
Wd2 2.Gd2== z kolejnym wiązaniem tematowych figur. Po dobrym 
wstępie półzwiązanie zamienia się na temat B kombinacji liniowej. 
Oba maty przygotowania zostają zamienione. Problem ma charak- 
ter nowoczesnego zadania wariantowego. 

148. M. Wróbel 149. M. Wróbel 
Skakbladet 1933 " Mem. Sypniewskiego 1932 

I nagroda I nagroda 
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1.Ha2! 0 1.Gel! 

1...grozi 2.Kg7, dow. 3.Hh4-E 
1...Wc6ó! 2.Ke5! dow. 3.Hh4= 

1..5c6! 2.Hh7! dow. 3.Hh4= 
1..Wd6 2.Hdó, dow. 3.Hg3+= 

Memoriał Sypniewskiego, rozpisany przez Polski Związek Sza- 
chowy był jednym z najsilniejszych międzynarodowych konkursów ' 
w Polsce. Nagrodzona trzychodówka przedstawia bezpośrednią * 
kombinację logiczną. Zbadajmy złudne rozwiązania: 1.Gh6? Sc6! 
2.Hh7? i linia matowania zajęta przez G, zaś po 2.Hg7? nastąpi 
2...Gg4! Po 1.Gf4? Wd6! 2.Hd6 i znowu linia matowania zajęta. 
Mamy tu względną czystość celu. Niespodziankę stanowi obrona 
1...cd3 2.Sd1!! Kdl 3.Gd3== czysty, ale nie wzorowy, gdyż He7 
jest zbędny w siatce matowej. Obrony W i Sc6 dają blokowanie 
figurowe oraz przesłonę. | 
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Kompozycja nr 150 odznacza się prawdziwie problemowym .po- 
mysłem. Po słabym, jedynie możliwym wstępie na pierwszy plan 
wybija się para pięknych obron. Oto czarne przesłaniają jedną swą 
wieżę, białe wyłączają drugą — odcinając w ten sposób obie wieże 
od pola ba. Posunięcia 2.Gg8! i 2.Gf7! wyglądają wprost fantastycz- 
nie. Trzecia obrona po 1...Gb7 odcina obie wieże, a możliwość sza- 
cha motywuje urugie posunięcie białych. Marginesowo zaznaczę, 
że białe i czarne mają identyczny materiał po 2 wieże, 2 gońce 
15 pionów. Zadanie kończy się czterema matami wzorowymi. 

150. M. Wróbel 151. M. Wróbel 

B.G.F. 1931 . L*Ttalia Scacchistica 1938 

2. wzm. zaszcz. I nagroda 
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" 1..Ggł! 2.Gg8!1! Kda 3.Wb3zk 1...Gd2! 2.Sb3! bać  3.Sb6=F 

1..GI8! 2.GfT!| Kd3 3.Wb3- 1..Kd4 2.Hc4+! Kc4 3.We4k 
1..Gb7! 2.Ge6!  Kd8  3.Wb3-F 

Trzychodówka nr 151 przedstawia kombinację dwuchodówkową. 
Po dobrym wstępie czarne mogą szachować białego K i po ruchu 
czarnego K następuje uwolnienie białej W. W dwu dalszych obro- 
nach widzimy blokowanie figurowe na d2 oraz niespodziewane 
poświęcenie H na c4. 

Aleksander Goldstein 

Jednym z najwybitniejszych naszych kompozytorów jest Aleksan- 
der Goldstein, urodzony w Warszawie w 1911 roku. Z wykształcenia 
prawnik, ukończył Uniwersytet Warszawski i poświęcił się adwoka- 
turze. Z kompozycją szachową rychło zawarł przymierze; pierwsze 
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jego zadania pojawiły się w 1930 roku. Był on jednym z założycieli 
Warszawskiego Koła Problemistów i reprezentantem Polski we 

wszystkich imprezach międzynarodowych. Komponował dwu-, trzy 
i wielochodówki oraz samomaty i zadania bajkowe. Największe 
osiągnięcia ma w trzychodówce; podobnie jak większość naszych 
.problemistów Goldstein poświęca główną uwagę strategii klasycznego 
zadania z wzorowymi matami. Skomponował około 150 zadań. | 
Uczestniczył nieraz w konkursach, uzyskał 65 wyróżnień, z czego 
około 30 nagród w tym 11 pićrwszych nagród. Często bywał sędzią 

. na międzynarodowych konkursach w kraju i za granicą, W latach 
1946—48 prowadził z rozmachem dział szachowy w Dzienniku 
Łódzkim; on to zorganizował trzy duże międzynarodowe konkursy 
o doskonałej obsadzie. 

Jako kompozytor Goldstein jest klasykiem, dba nie tylko o odpo- 
wiedni pomysł strategiczny, lecz także dąży, by przedstawienie 
treści było zgodne z postulatami ekonomii, to znaczy oszczędne 
w użyciu środków, właściwie ujęte od strony konstrukcji. Jako 
ilustrację jego zainteresowań twórczych wybraliśmy cztery trzycho- 
dówki, które słusznie odznaczono pierwszymi nagrodami. Wskazują 
one na zasięg i rozpiętość pomysłu i stawiają autora w rzędzie kom- 
pozytorów na miarę europejską. ; 

152. A. Goldstein 153. A. Goldstein 
Magazinet 1933 Świat Szachowy 1930 
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Koncepcja strategiczna zadania nr 152 składa się z czterech zwar- 
tych wariantów. Po dobrym wstępie, narażającym króla na dwa 
szachy, formują się dwie. pary wzajemnych blokowań figurowych 
G—S na polach e2 i f3. Motywem pobocznym, choć konstrukcyjnie 
bardzo ważnym jest uwolnienie białej figury. W owym bowiem 
czasie warszawscy problemiści studiowali uwolnienie białej figury 
w trzychodówee. Artykul J.Fuxa na ten temat, drukowany w Wiado- 
mościach Szachowych rejestruje takie nazwiska, jak Czarnecki, . 
Fux, Goldstein, Tytor, Wróbel, którzy opracowywali możliwości tego 
trudnego tematu. Trzychodówka Goldsteina jest godną uwagi re- 
alizacją rekordową, szczególnie ciekawą w samym postawieniu 
ośrodka strategicznego. - 
Trzychodówka nr 153 należy do młodzieńczych prac Goldsteina. 

Realizuje ona zgrabne echo na szóstej poziomej oraz pionowej d. 
Posunięcie 1...Wg2 jest ruchem krytycznym, po czym następuje 
pomysłowe wyłączenie wieży. Trzeci wariant z blokowaniem uzu- 
pełnia treść. | 

Następna kompozycja rozpoczyna serię zadań na temat ogniska. 
Goldstein przez wiele lat studiował możliwości ogniska i doszedł 

154. A. Goldstein 155. A. Goldstein 

Els Escacs a Cat. 1933 Szachmaty 1940 
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do interesujących wyników. Zadanie nr 154 jest jednym z pierw- 
szych przykładów na ten temat. Cały ciężar gry bierze na siebie 

„biała wieża, która po szkodliwym przegrupowaniu odcina H od 
kontroli ważnych pól. Ciekawie pomyślano wariant 1...b4, wentyl, 
który przesłania czwartą poziomą. Konstrukcja zadania dobra, 
pozycja bez białych pionów. 
W następnej trzychodówce mamy znów uwolnienie białej figury. 

. Tym razem nie odejścia króla, lecz przesłona przez białe linii wią- 
zania powoduje uwolnienie. Strategia obron czarnych opiera się 
na motywie wentyla i podwójnego wentyla. Przesłony własnych 
figur umożliwiają białym otwieranie linii i uwalnianie piona g4. . 
Uzyskanie czterech tematowych obron jest sukcesem Goldsteina — 
konstruktora. 

Jak więc widzimy, wkład artystyczny naszego mistrza jest po- 
ważny i godny uwagi. Kompozycje Goldsteina to w większości wy- 
padków zadania wartościowe, stojące na pełnym poziomie europej- 
skim i szczególnie w trzychodówce należą do najlepszych realizacji, 
jakie notujemy w antologii. | | 

Mieczysław Pleiffer 

Do czołówki naszych problemistów należy Mieczysław Pfeiffer, 
urodzony w 1908 r. w Poznaniu. Z wykształcenia inżynier mechanik. 
Pierwsze zadanie jego pojawiło się w Polsce Zachodniej w 1929 r. 
Redagował dział szachowy w tygodniku Tęcza. Z jego inicjatywy 
ogłoszono międzynarodowy konkurs na dwuchodówki. Skompo- 
nował do dziś ókoło 130 zadań, przeważnie dwu- i trzychodówek. 
W konkursach dość często brał udział uzyskując 23 wyróżnienia, 
w tym 138 nagród — z tego 7 pierwszych nagród. 

Kompozycje Pfeiffera odznaczają się zazwyczaj dobrą konstrukcją 
i oszczędnym użyciem materiału i to jest charakterystyczna cecha 
większości jego prac. Po wyzwoleniu skomponował kilkanaście 
wysoce interesujących prac; w ostatnich latach jest mniej aktywny. 
Dwuchodówki Pfeiffera (ten typ zadań najbardziej odpowiada 

rodzajowi jego talentu) właściwie interpretują tematykę i są po- 
uczające, gdyż opracowują współczesne motywy w sposób współ- 
czesny. j 

Zadanie nr 156 to pomysłowa kompozycja. Wstęp oddaje dwa 
pola Ki prowadzi do dwu szachów białemu królowi. Oprócz tego 
mamy dwa blokowania pól c4i c. Jedna z pierwszych prac Pfeiffera. 
«Następna dwuchodówka realizuje w ekonomicznej formie temat 

Herpai'a w obronach 1...Scd5! i 1...Sfd5! Dodatkową funkcją jest 
otwieranie linii czarnych figur, które parują dual. Uzupełniają 
grę dwa blokowania po 1...Wd7 i 1...Gc5 oraz przesłona po 1...Kd5! 
Kompozycja wariantowa bez białych pionów. 
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156. M. Pfeiffer 

Tęcza 1931 
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157. M. Pfeiffer 

Karlovac 1934 
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Zadanie nr 158 z meczu z Holandią przedstawia uwolnienie czar- 
nej figury — bierkami półzwiązania, autor wzbogacił temat uwol- 
nieniem białej figury — 1...Ge3! 2. Hef=F! i 1...Ge4 2.d4=Fl z wy- 
korzystaniem związania drugiej czarnej figury. Dobrym uzupeł- 
nieniem są blokowania pola e6 po biciu G. 

Pfeiifer stosunkowo rzadko komponuje trzychodówki, umie jed- 
nak wydobyć interesującą strategię, o czym świadczy problem 
nr 159. Po dobrym wstępie, oddającym pole c2 tworzy się biała 
bezpośrednia bateria. Na grę główną składają się dwie obrony 
1...Gb8 i 1...5e6. W obu wariantach występuje oryginalny pomysł 
wyłączania czarnych figur. Zadanie kończy się trzema wzorowymi 
matami, które zostały pomysłowo zbudowane. 

Pfeiffer należy do wybitniejszych naszych kompozytorów, bardzo 
często reprezentował Polskę w meczach międzypaństwowych. Jako 
twórca szczególnie w dwuchodówce stoi na pełnym poziomie euro- 
pejskim, techniką kompozytorską włada dobrze i ma dobre wyczu- 
cie dynamiki współczesnej dwuchodówki. Trzychodówek w swoim 
dorobku ma niewiele, ale z takiego zadania jak umieszczone w na- 
szym zbiorze mógłby być dumny każdy problemista. 

Janusz Fux 

Oryginalnym talentem odznaczał się jeden z przedstawicieli mło- 
dych Janusz Fux urodzony w 1914 r. i pochodzący z Białegostoku. 
Podczas pobytu na studiach w Warszawie zainteresował się po- 
ważnie problemistyką i stał się aktywnym członkiem Warszaw- 
skiego Koła Problemistów. Pierwsze zadania drukował bodajże 
w 1931 r. i bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę. W. roku 1932 
był już dojrzałym twórcą i reprezentantem Polski w międzynaro- 

. dowych spotkaniach. | | 
Na konkursach często uzyskiwał wyróżnienia, otrzymał kilka- 

naście nagród, w tym pięć pierwszych. Komponował zarówno dwu- 
jak i trzychodówki, szczególnie w trzychodówkach klasycznych 
błysnął rzetelnym talentem. 

Poza tym parę razy był sędzią krajowych konkursów problemo- 
wych oraz autorem interesującego artykułu pt. ,„Uwolnienie bia- 
lej bierki w trzychodówce”', drukowanego w kilku numerach Sza- 
chów w roku 1936/37. Działalność kompozytorska Fuxa nie trwała 
długo, gdyż zaginął on w czasie okupacji, a ponieważ do dziś nie 
dał znaku życia, należy przypuszczać, że nie żyje. 
Z dorobku młodego kompozytora przedstawiamy sześć zadań, 

które jak najlepiej świadczą o możliwościach twórczych Fuxa,. są 
to „szystko problemy nagrodzone na międzynarodowych konkur- 
sach. | 
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Pierwsza dwuchodówka realizuje trudny temat Hume'a; w tym 
mechanizmie widzimy połączenie półzwiązania z uwolnieniem dwu. 
białych figur, przy czym każda z figur półzwiązania uwalnia inną 
białą bierkę — tak np. 1...Wdó 2. Wc6-E uwalnia W, gdy po 
1...S5f5 2. Sd7+= mamy uwolnienie S przez drugą figurę półzwiązania. 
Trudny do realizacji temat. 

160. J. Fux i 161. J. Fux 

Wiadomości Szachowe. 1936 Mecz Polska — Węgry 1938 

V nagrodaj 6. miejsce 

  

[KWB 
m m mon 
0:6 _ an 
„AZ Ą 
8634849 W 

1429 Ź 

2= 2== 
1.Gb7 , 1.Se8! 

a 

I 
Y w N 

| Ź 

60 a     

  

        

Temat drugi meczu Polska — Węgry 1938. przewidywał skom- 
ponowanie zadania o kilku groźbach; w obronie czarne parują te 
groźby — jedne uwolnieniem własnej bierki, inne wyłączeniem 
białej figury. Autor zrealizował cztery warianty temiatowe, co sta- 
nowi rekord. Obrony tematowe: 1...Gf5 2.Heś=k, 1...15 2.g8H=k, 
1...Ge4 2.Hdf== i 1...He4 2.Scd=z. Prawdziwą ozdobą są złudne -- 
rozwiązania: 1.5c4? Gf5! 1.Se4? Gbó! 1.Sc8? Hb4! 1.g85? f5! In- 
teresująca dwuchodówka. „ 

Ale nie dwuchodówka, lecz trzychodówka była właściwym polem 
pracy Fuxa i to trzychodówka strategiczna z wzorowymi matami. 
Opracowywał on trudne tematy przejęte z dwuchodówki i kompo- 
nował tak dobrze, że zadania te należą do najlepszych polskich 
trzychodówek. . 

Uwolnienie białego S przy użyciu zmodernizowanego tempa re- 
alizuje trzychodówka nr 162. Trzy warianty skoczkowe tworzą 
jednolitą całość. Najpiękniejszy strategicznie motyw przeprowa- 
dza wariant po 1...Sgo! i wtedy odejście K na g3 dzięki przesłonię- 
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"te ii g pozwala na matowanie uwolnionemu S. Wszystkie gry 
dozą się tym samym wzorowym matem, co jest charakterystyczne 
dla zadań o skomplikowanej myśli strategicznej. 

162. J. Fux . 163. J. Fux 
Brit. Chess Fed. 1934 Els Esc. a Catal. 1934 
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3=F 3=F 

1.Hg6 1.13 

..8f6  2.Wb2, Hg6 _ 3.Sf2== 1..grozi 2.Kc7, Hel  3.Sf2-E 
..Sg5  2.Kg3l Hg6  3.Sf2== 1...607  2.Ke5, Hel 3.Sf2+= 
..8f8  2.Kh3, Hg6  3.Sf2=F 1...Ge6 2.Ke7, Hel  3.Sf2-= 

Dalsze dwie trzychodówki również opracowują znany z dwucho- 
dówki temat uwolnienia białej figury, ściśle mówiąc skoczka. 
Trzychodówka nr 163 przedstawia uwolnienie białego S przez 

odejście białego K, przy czym szkodą obron czarnych są blokowa- 
nia figurowe, które uniemożliwiają szacha. 

Ten sam motyw widzimy w następnej trzychodówce, znacznie 
jednak pogłębiony. Autor tak omawia własne zadanie: ,,W zadaniu 
została uzyskana największa ekonomia tematu: figura wiążąca 
bierze udział w grze, w obronach. Rola jej nie ogranicza się do 
biernego wiązania, ale wiążąc skoczka równocześnie stwarza na , 
innych liniach groźby obronne. Ekonomia sił wyraża się w tym,, 
że ligura, która z samego założenia stać musi, została wyzyskana 
dla uzasadnienia obron bez uciekania się do pomocy innych figur. 
Jeszcze jeden wariant 1...Wa4 a zarazem motywacja wstępu 1.Ge5? 
Waś! 2.Kc6? Hh6--! i jeszcze jeden triumf mądrego hetmana”. 
Obie trzychodówki kończą się wzorowym matem, kilka razy po- 
wtórzonym. 
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164. J. Fux | 165. J. Fux 
Warsz. Klub Szachowy 1934 Gazeta Polska 1936 
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Ostatnia wreszcie trzychodówka to koncepcja, z której mógłby 
być dumny każdy kompozytor i zarazem najlepsza praca Fuxa. 
Przedstawia on trzykrotne odblokowanie dalekich pól królewskich 
z równoczesną przesłoną czarnych figur. Kapitalny pomysł. . 

A teraz parę słów charakterystyki. Janusz Fux należał do naj- 
bardziej obiecujących młodych członków Warszawskiego Klubu 
Problemistów. Miał on duże wyczucie pomysłu strategicznego, 
o czym świadczą jego trzychodówki oraz dobrą technikę „kompozy- 
torską, która pozwalała mu na realizację trudnych współczesnych 
tematów. Jest to wielka strata, że w okresie okupacji zginął ten 
wielce utalentowany kompozytor, który miał wszelkie dane, by 
zająć poważne miejsce nie tylko w naszej, ale i w europejskiej pro-- 
blemistyce szachowej. | 

Tadeusz Czarnecki 

Do grupy młodych, którzy byli czynni w Warszawskim Kole | 
Problemistów należy również Tadeusz Czarnecki. Urodzony w 1905 

. roku w Warszawie debiutował w 1933 r. w Kurierze Warszawskim 
końcówką. Początkowo interesował się dwuchodówką, o czym świad- 
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czy jego duża rozprawa w Wiadomościach Szachowych 1935—36 r. 
pt. ,,Nowoczesna dwuchodówka”. Redagował dział problemów 
w Wiadomościach Szachowych 1935—38 r. i kierował redakcją 
Szachów 1939 r. do wybuchu wojny. Poza tym był czynnym dzia- 
łaczem Warszawskiego Okręgowego Związku Szachowego. 

Pierwszy okres twórczości do wojny to komponowanie dwucho- 
dówek tematowych i wariantowych w zmodernizowanym kształcie. 

W pierwszym okresie twórczości Czarnecki komponował prze- 
ważnie dwuchodówki. Zadanie nr 166 to doskonała kompozycja 
typu „biały gra”. Piękny wstęp oddaje dwa pola b4 i d5 i zamie- 
nia trzy maty przygotowania. Ponadto mamy maty dodane po 
ruchach czarnego króla. Jedna z lepszych naszych dwuchodówek, 
świadcząca dobrze o możliwościach naszego autora. 

166. T. Czarnecki 167. T. Czarnecki 

,Gażeta Polska 1934 British Chess Mag. 1934 
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Następna kompozycja odznacza się doskonałym wstępem, wybór 
miejsca dla wieży jest dowcipnie umotywowany. Na treść zadania 
składają się dwa uwolnienia białego hetmana oraz blokowanie wol- 
nego pola. Typowe współczesne zadanie wariantowe. 
Dwuchodówka nr 168 realizuje w ekonomicznej formie zdwo- 

jenie mata Goetharta po 1...Se3 i 1...Sb2. Dobry wstęp oddaje pole 
b6, a zadanie odznacza się dobrą konstrukcją. 
Wyróżniona na konkursie Warszawskiego Klubu Szachowego 

trzychodówka przedstawia trzykrotną wzajemną przesłonę trzech 
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© Norsk Sjakkbład 1935 

Pochwała 
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1...grozi 2.He5, dow. -3.Sbó=E 
1..Wi2 2.Hg3, Wg2 ' 3.Sb6-= 
1..GI2  2.Hh2, Gg3  3.Hh3<= 
1...12 2.Hf1, dow. 3.Hh3=E 
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28 

  
  

czarnych bierek na polu f2. Ośrodek tematowy został plastycznie 
„zarysowany, wstęp oddający pole d7 właściwy. 

Jeżeli zechcemy scharakteryzować stosunkowo nieliczną co do 
liczby zadań twórczość Czarneckiego, to stwierdzimy, że prace jego 
są typowymi współczesnymi problemami o wyraźnej myśli stra- 
tegicznej i poprawnym opracowaniu formalnym. Autor zarówno 
w dwuchodówce jak i trzychodówce doszedł do ładnych osiągnięć. 

- Wacław Hebelt 

Najmłodszym warszawskim kompozytorem, czynnym w Klubie 
Problemistów był Wacław Hebelt. Pochodził on z Suchej Bali 

"pod Lidą i przez parę lat studiował w Warszawie literaturę kla- 
syczną, kończąc Uniwersytet z dyplomem magistra. , 
Zadebiutował w roku 1934 i równie prędko jak Fux doszedł do 
poważnych osiągnięć. Komponował dwu- i trzychodówki, ale w prze- 
ciwieństwie do Fuxa najlepsze jego prace powstały w dziale dwu- 
chodówki. W 1935 roku reprezentował już Polskę na meczu z Węg- 
rami, zdobywając nawet nagrodę. Komponował lekko i sprawnie, 
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często i z dużym powodzeniem brał udział w konkursach. W latach 
1936—39 należał już do naszej czołówki. 
Przedstawiamy tu trzy jego dwuchodówki i trzy trzychodówki 

z pierwszego okresu twórczości. 
Temat w meczu z Węgrami przewidywał skomponowanie dwu- 

chodówki typu „biały gra” z szachami białemu królowi po wstę- ; 
pie. Dwuchodówka nr 170 zrealizowała zadany temat w połączeniu 
z kombinacją liniową. Przed wstępem na grę Sd4 otrzymujemy 

„przygotowane maty: 1...S—dow, 2.Wdó=k i 1...Sb5! 2.S5b7==. Wstęp 
1.Gf3! otwiera linię szachowania i daje dwa maty zamienne: 1... 
S—dow. +- 2.52e4=ł= (temat B) i 1...5b5+ 2.S6e4==! również temat B 
po blokowaniu. Interesujące opracowanie tematu. 

170. W. Hebelt 171. W. Hebelt . 
Węgry — Polska 1935 _B.C.F. 1937 

I nagroda II nagroda 

W mim cij |8 uu m 
gse © « | |wsć Boć 
28 wawow| |aasau 
GEZER | | Ses w 
_0_Aacwżsu| |nu Gam m 

| 2=E | 2 . 
1.G£3! 1.Hc6 

  
  

        
    

Poprawione obrony i kombinację liniową widzimy w następnym 
ządaniu, skomponowanym jako nowoczesny problem wariantowy; 
1...5—dow. 2.Sb2==! (obrona Lewmanna) i poprawki 1...Sc5! 
2.Hd5== 1...5c8! 2.Wd2=k i 1...Sg5! 2.We3== (uwolnienie W). 
Poprawki uchylają wtórną groźbę przez wyłączanie białych figur. ' 
Pomysłowy współczesny kompleks strategiczny. 

Nagrodzona dwuchodówka z drugiego meczu z Węgrami przed- 
stawia unikartie duali w wariantach z sząchem białemu królowi, 
wyrafinowany temat współczesny. Hebelt uzyskał nawet unikanie 
podwójnych duali, co słusznie przyniosło mu I nagrodę. Po wstę- 
pie 1.Wc7! otrzymujemy trzy cenne gry: 1...Sd3 +- 2.5d4=E (2.Sf4==? 
2.He4==?) 1...5c6-- 2.5f4==: (2.He4-=? 2.Sd4==?) i 1...Sd5+- 
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173. W. Hebelt 

Warsz. Klub Szach. 1934 

I nagroda Pochwała 

172. W. Hebelt 

Węgry — Polska, 1938 
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4..Wf3 2.Hc7+, Kd4 3.Hd6=k! 
4...Kd4 2.8f4+, Kcó  3.Heb=E 

1..be5 2.144, Kd4  3.HdT=E 

2.He4=E (2.Sf4+=? 2. Sd4=E?). Doskonała współczesna dwucho- 

dówka. 
Pierwsza trzychodówka po dobrym wstępie, oddającym pole dź 

przedstawia trzy gry, zakończone matem z wiązaniem czarnego Seg, 

przy czym blokowanie dalekiego pola c5 jest drobnym szczegółem 

konstrukcyjnym, gdyż waga spoczywa na matowych obrazach. 

Blokowania jako treść występują w następnym problemie o ar- 

chaicznym stylu. Po blokowaniach na c5 i d4 występuje tradycyjne 

poświęcenie H i po blokowaniu maty skoczkowe. Trzecie bloko- 

wanie, tym razem dalekiego pola królewskiego f6 stanowi właściwe 

uzupełnienie. Przyjemna kompozycja. . 

Oryginalny pomysł widzimy w ostatniej kompozycji, niewątpli- 

wie najlepszej trzychodówce Hebelta z pierwszego okresu. Zadanie 

przedstawia tak zwane złożone półzwiązanie, czyli ustawienie trzech 

czarnych figur między królem, a wiążącą białą figurą. W trzech 

wariantach kolejno mamy obrazy matowe z wiązaniem Wc3, przy 

czym motywowanie drugich posunięć białych zręczne. . 

Twórczość Wacława Hebelta nie została zakończona, z prawdziwą 

ciekawością przeglądamy jego dalsze kompozycje. Jeśli chodzi 

o jego pierwszy okres, to musimy stwierdzić, że młody kompozytor 
e 
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175, W. Hebelt 

Gazeta Polska 1936 

III nagroda 

174. W. Hebelt 

B.C.F. 1935 

Pochwała 

  

    
      

  

1..grozi 2.Hc7 1..Hb3 2.8f84+, SIB 3.5c6== 
1...5c5 2.He5+, Se5  3.Sb6== 1...Hc2 2.5c6+, Śc6 3.S1B== 
1...5d4 2.Hd6+, Sd6 3.Se3=k  1...ab4- 2.Gb2! S-dow.  38.Sf3=E 

„41..Wf6 2.8674,  Ke6 '3.Sf8== 

osiągnął duże wyniki w dziale dwuchodówki, zdobywając dwukrot- 
nie pierwszą nagrodę w międzypaństwowym meczu z Węgrami. 
Jako kompozytor należał do bardzo obiecujących talentów War- - 
szawskiego Klubu Problemistów i nadzieje te w dużym stopniu 
spełnił jeszcze w pierwszym okresie twórczości. 

Henryk Salzman-Solski. 

Długoletnim członkiem zarządu Warszawskiego Koła Proble- 
mistów był inżynier Henryk Salzman — Solski, urodzony w 1900 
roku. Debiutował w 1931 roku. Skomponował około 30 zadań, 
w większości dwuchodówek. Rzadko uczestniczył w konkursach . 
problemowych, otrzymał 5: wyróżnień, z czego dwie pierwsze na-u 

. grody. Po wojnie wycofał się z kompozycji. 
W: naszej antologii przytaczamy trzy jego dwuchodówki. 

-_ Pierwsza dwuchodówka to jednolita gra Wd4, która formuje dwie 
przesłony i dwa blokowania. Zadanie o charakterze wariantowym. 

. Druga kompozycja odznacza się dobrym wstępem i dwoma wa- 
riantami z szachem białemu królowi po 1...45+ i 1...de5+. Grę 
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176. H. Salzman-Solski 
II Problema 1932 

In. konk. debiutantów 

477. H. Salzman-Solski 

Norsk Sjakkblad 1934 

I nagroda 

  

        

| główną uzupełniają blokowania po 
1...5f3 i 1...5f5., W sumie zgrabne | 
zadanie. 

Ostatnia wreszcie praca została 
wyróżniona w meczu międzypań- 
stwowym z Węgrami. Wstęp uwal- 
nia H i wiąże oba S. Wariant 
tematowy 1...Hh4 2.Sgf== (wią- 
zanie H i uwolnienie. Sf5). Po 
1...5b7 następuje drugie uwolnie- 
nie. Przed wstępem mamy przy- 
gotowanego mata po 1... Gf4--. 

Po wstępie ten mat zostaje za- 
mieniony. Szkoda tylko, że Wa5 
nie odgrywa żadnej roli w roz- 
wiązaniu, potrzebna jest tylko ff 
"w przygotowaniu na szacha po 
1...Gf4+-. | 

178. H. Salzman-Solski 

Mecz Polska — Węgry 1935 

6 miejsce 

  

  
    

  

 



Poza stałymi członkami Koła, którzy przez dłuższy okres czasu 
pracowali i brali udział w imprezach stowarzyszenia, była pewna 
ilość amatorów kompozycji, którzy tylko dorywczo współdziałali 
z okazji konkursów lub meczów. Z prac tych autorów wybraliśmy 
trzy zgrabne dwuchodówki, godne przypomnienia. 

179. W. Cywiński 

Warsz. Koło Probl. 1932 

2—3 wzm. zaszcez. 
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181. L. Schmer 

Warsz. Koło Probl. 1933 

  

        

_180. K. Pragert 

Warsz. Koło Probl. 1932 

Pochwała 
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Dwuchodówka Cywińskiego to 

modna wówczas kombinacja linio- 
wa, ściśle mówiąe temat A. Czarne 
w obronie wyłączają G na f5 i jako 
szkoda powstaje Grimshaw. Dwa 
blokowania pola d6 i e6 dopełniają 
treści tego zgrabnego zadania. 
Wstęp jest nieźle 1notywowany 
wiązaniem Sbó. 

Kompozycja Pragerta nie jest 
wprawdzie nowa w pomyśle, ale * 
za to dobrze wykonana. Tematowy 
wstęp oddaje czarnemu K trzy po- 
la. W obronie czarne korzystają z 
tej swobody ruchów, niestety po 
tych posunięciach czarne wiążą ko- 
lejno własne figury, co umożliwia 
mata. 

- Również. dobry wstęp | widzimy” w następnym madaniu nr 181. 
- Hetman oddaje dwa dalsze pola K oraz zezwala na szacha biiłemu - : 

królowi. Po ruchu 1...Kd5 i 1...Kb3 następuje wiązanie czarnych *- 
figur, szczególnie zgrabne po 1.. „Kb3 2: Wbó6== dopiero w matują- 
cym posunięciu. 

* Te trzy przykłady. świadczą o pewnej kulturze kompozytorskiej SE 
hawst tych miłośników problemistyki,. którzy nigdy poważnie ńie ©. 

' pracowali nad zadaniami i tylko dorywczo zabawiali się pięknymi 
| kombinacjami szachówymi. Ee 

"Edward Ar łamowski 

. "Do. wychowanków Świata Szachowego należał dr Edward Arla- o 
„mowski, urodzony w 1909 -r. w: Bochni. Studiował w Krakowie 2 
„i ukończył wydział prawny Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytu-. 
«łem doktora praw w 1945 r. Co ciekawe, że dysertacja naukowa 
omawiała zagadnienia prawno-sząchowe; tytuł rozprawy: Czy ist- 
„nieje prawo autorskie gry szachowej na podstawie polskiej ustawy - 
0 prawie autorskim z 29.111.1926 r. Arłamowski omówił kwestię  * 

„ ochrony prawno- autorskiej w odniesieniu do partii, problemów o 
"i komentarzy do partii. W konkluzji autor stwierdził, że ,,praca 
twórcza problemisty w zadaniu szachowym odpowiada. całkowicie 
wymaganiom art. 1 naszej ustawy o prawie autorskim i w świetle 
przepisów tej ustawy problem szachowy musimy. uznać za' dzielo, 
korzystające z ochrony prawno- autorskiej w 

182. E. Arlamowski o 483. E. Arłamowski * 

_ Fodor Verl. 1931 . Magyar Sakkvillag 1933 

= 11 nagroda - SR Any, I nagroda | 

"24 foka 

  

            

8 — Sto Jat_ polskiej koinp. szach. t,  



s Arlamowski debiutował w Świecie. Sząchowym w 1929 T. 0 łem Arłamowski s 485. E. Arłamowski 
"skomponował 190 zadań, głównie dwu- i trzychodówek. W konkur- 00 Mecz Polska - — Holandia 1937 0 zadaniowiec 1944 
sach uzyskał wyróżnień — 23, z czego 7 nagród, w tym 3 pierwsze. | * 
„Najwięcej komponował w ' latach 1929—1938; po roku 1945 niewiele |. dlmagroda «0 1 Nagroda 
_pracuje nad problemistyką, poświęcając wiele czasu grze szachowej. . 

© Arlamowski jest jedynym naszym kompozytorem  wpółezestym, | | % E 4 A | aa M Z o 
  

  

któremu przyznano tytuł mistrza gry szachowej. 4 M 
Arłamowski przez pewien okres czasu zajmował się publicystyką, % A mn SU 

w 1931:r. redagował dział szachowy w Dzienniku Bydgoskim orąz. wę 4 l | =, a 4 O: M 
"w latach 1933—1937 popularny dział w Polsce Zachodniej. A o zirdE, 7 377 © K sk Kao 

. A RZ AE 0 Jako ilustrację jego działalności probiemowej Przedrukowujenty, AŻ 
4 | sześć zadań. ; 3 K 

| Pierwsza dwuchodówka przedstawia wzajemną przesłonę trzech U 27 
czarnych figur na polu .c3 ze zgrabnym różnicowaniem matujących , a ad mok, , :7 B 
posunięć. :- K 2% aa N/Ż 

|. Nagrodzona na Węgrzech kompozycja realizuje Ww dwóch warian- : U IZ 
_ tach uwolnienie białego S przy zastosowaniu podwójnego wentyla, m , 3 a 8 7 Ź — 

który różnicuje matujące posunięcia. Dobry wstęp. oddaje. K pole 5 GZ 2-E ""„ 2-E 
_e6. Jedna z najlepszych dwuchodówek Arłamowskiego. sy 

|, /W. meczu z Holandią temat przewidywał grę kilku białych ba- ; 
_terii przy jednym przykryciu, czyli tak zwaną baterię sprzężoną. | ; a" a 0? 

_ Autor bardzo ładnie pomyślał mechanizm. Przede wszystkim wy- |.// 186. E. Arłamowski 187, E; Arlamowski 
_ stępuje przygotowany mat po 1...Ke4 2.Wi4-E (związanie Geo!) OD Świat Szachowy 1930 Łotewski Zw. Probl. 1931 

poza tym doskonały wstęp oddaje dwa pola K. Na temat składają "8, .. pochwała AO nagroda , 
się trzy warianty: groźba 2.Se2== oraz obrony: 1.. „Ke4 2.Sh5== ś : 

* (zamienny z wiązaniem G) i 1...Ke3 2.Sh3= (matuje nie W — a G). * h E E_ „SH: J 8 Z e, > Ba LB "u a 

            
SKA] | - © 4.Ga8!   
    

. Dobrym uzupełnieniem jest blokowanie po 1...He4! Konstrukcja Ło 
„bez zarzutu, niewątpliwie najlepszy problem dra Arlamowskiego % 494 y £ Ż 2 8 

- i jedno z ciekawszych osiągnięć polskiej dwuchodówki. . s M * 4 WŁ A a Ma ma A a "| s 
Następna trzychodówka to strategiczny kompleks bez. wzorowych 

_ matów. Wstęp ma za cel odrzucenie trzech czarnych figur z linii A Z ua A 4 A 4 Ba NE U SA 
ich działania. Dokonuje się to drogą poświęcenia H. Autor uzyskał 5 s. 8 % 4 oe 22 'A7 4 a 

_ trzy dobre warianty, które tworzą ośrodek zadania. : >edaz 77 Ź 3 U "e a M ia 
/.. Ostatnia wreszcie dwuchodówka odznacza się efektownym wstę- m JE sa, a ż a SA Z * N U N, ył 

pem „ać saa obron. „Gzlaiskaw | ; ar mwalniają własnego pio- | | w 4 47 | | ż A, 34 a| p 
na: jest to typowy mechanizm wariantowy o zgrabnym powiązaniu e Ś Y —dę 7 0 
Pych elementów strategicznych, jak przesłony i blokowania: ; RE 0 "a a _M „86. sg B_ _ 82 

« Pozycja interesująca, opracowanie dobre bez białych pionów... * o sA 3 sa BE 

-_ Wyróżniona w Świecie Szachowym trzychodówka należy do nie- Sh . da > . . 
a licznych kompozycji klasycznych Arłamowskiego. Na strategię skla- s 1. eż os a (HDT 5 > 

„dają się dwa blokowania,. jedno; figurowe na h4, drugie dalekiego 4..grozi 2. GET 4. AR - 4..grozi 2.Se5--- - 
© pola królewskiego c6. W sumie drobna, ale wdzięczna kompozycja. ..Sh4  2.Hc5! _ dow. 3.8[6-F /, 1...Wab7 2.Ga2 

A teraz parę słów charakterystyki. Twórczość dra Arłamowskiego (4..Gc6 2.Hg6+, Kd7 3.Ge6k ©  1..Whb7 2.SfM 
to przede wszystkim współczesna dwuchodówka wariantowa, dobrze - 1..gh5 2.HI5, / dow. 3.Gf7= © 1..6b7  2.Ge4+ 
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- wzorowych matów ustępują, naszym zdaniem, dwuchodówkom. 
Ale i one są zgrabnie założone i możliwie ekonomicznie wykonane. 

„0 Dlatego nasz autor zalicza się do czołówki naszych problemistów 
i należy żałować, że obecnie tak mało czasu poświęca pięknej sztuce 

- problemowej. "z, 

- Wacław Grzankowski 

Do problemistów, którzy debiutowali w 1931 roku w Świecie 
Szachowym należał Wacław Grzankowski urodzony w 1910 roku. 
Już pierwsze jego kompozycje wskazywały na duże możliwości, 

- zwłaszcza w dwuchodówce oraz klasycznej trzychodówce. Plon jego 
pracy jest stosunkowo niewielki, zaledwo- około 0 problemów, ale 
za to poziom zadań może zadowolić nawet wymagających. W kon- 
kursach otrzymał 24 wyróżnienia, w tym 8 nagród, z czego 4 pierwsze 
nagrody. . E , 
Dwuchodówka nr 188 jest jedynym polskim zadaniem nagrodzo- 

nym na silnym konkursie olimpijskim. Po dobrym wstępie, który 
opuszcza groźną baterię występuje interesująca gra półzwiązanych 
gońców. Ruchy Gf4 stanowią temat A kombinacji liniowej w for- 

"mie niby ,,poprawionej obrony”. Druga para obron również ładnie 
różnicuje matujące posunięcia. Autor uzyskał cztery obrazy matowe 

, z kolejnym wiązaniem obu gońców. Rzeczywiście oryginalna kon- 
- cepcja. SE 

188. W. Grzankowski 189. W. Grzankowski 
Konkurs olimpijski 1936 Illustrazione Ital. 1938 

IX nagroda . . V nagroda 
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- opracowana 0 wyraźnym pomyśle. Trzychodówki w większości bez 

  

   

  

   

  

| Mniej pomysłowa jest następna dwuchodówka symetryczna. 0 
Główne warianty występują po ruchach czarnego K oraz po blo- 
kowaniu obu wolnych pól. Różnicowanie matujących posunięć: 
proste bądź przez uwolnionie czarnej figury, bądź przez wprowa- . 8 
dzenie nowej siły do obrony pola e5. Wstęp poprawny musi wyłą-- 
czyć promowaną na cl figurę. 

Trzecia kompozycja przedstawia podwójne unikanie duali po. p 
ruchach Hg7. Oczywiście do pełnego wyrażenia pomysłu musimy 
zebrać trzy tematowe warianty: 1...Hb7 2.We6=E (nie 2.Wf4==? 
ami 2.Gdós=?) 1...He7 2.Wf4== (nie 2.Gd5=k, ani 2.Weó==?) i 1...Hg4 e 

"2.Gd5=E (nie 2.We6=E? ani 2.Wf4-E?) Unikanie duali przeprowa- 
dzono bardzo konsekwentnie przez: 1. Uwalnianie kolejne trzech  - 
czarnych figur; 2. Wyłączenie białej figury, co uniemożliwia bicie 
czarnej bierki. Autor miał do przezwyciężenia duże trudności kon- 
strukcyjne,. o czym świadczy nieńajlepszy wstęp oraz duale po 
1...Hf8. Pomimo tych usterek dwuchodówka należy do najciekaw- 
szych kompozycji Grzankowskiego. o o 

Również zadanie nr 191 realizuje unikanie podwójnych duali, 
tym razem po uwolnieniu białego Sd5. Warianty oczywiście trzy: 
tworzą ośrodek tematyczny: 1...Hb2 2.Se7-- (2.Sb6-==? 2.Sed=f?) 
1...Ha5 2.Se3== (2.Sb6-=? 2.Se/==?) i 1...Hf2 2.5b6-= (2.Se7==? 
2.Se3==?). W jaki sposób obalamy duale? W dwojaki sposób — albo . 
zwolnieniem podwójnie atakowanego pola — d4, có lub d3 przez 

190. W. Grzankowski | 191. W. Grzankowski 
Szachista 1938 . - Polski Zw. Probl. 1947 

I nagroda 3 - III nagroda 
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terii. Pozycja prosta i wdzięczna. k 
-_ Trzychodówki Grzankowskiego to. klasyczne kompozycje stra” 
 tegiczne z matami wzorowymi. Zadanie nr 192 opracowuje unika- 
(nie duali w drugim ruchu białych. Po przeciętnym wstępie wy- 

s stępuje oryginalnie pomyślana gra. Czarne dwa razy blokują pole 
| .g4. Motywacja tego blokowania to subtelne ,,unicestwienie'” czar- 
„nych figur, które mają za cel odblokowanie dalekich pól królew- 
skich ga i h3, Unikanie duali, szczególnie po 1...Gg4 niełatwe do 
wychwycenia 2.5c4, nie 2.Sf7? ze względu na 2...Sg6ó! Obalenie: 
dualu w drugim wariancie prozaiczne, po prostu po 2.5c4? bijemy 

- figurę. Trzy ciche gry i zbliżone siatki matowe stanowią właściwą 
oprawę tej interesującej trzychodówki. 

--4192.-W. Grzankowski 

| Szachy — Głos Narodu 1947 

Jubileusz M. Wróbla 

193. W. Grzankowski 

. Konkurs GKKF 1952 

I. nagroda | o dA nagroda. 
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Sz. ESEE SE 
| -41.Ge8 RE 1.Hci 

-.grozi 2.Sg4, , dow.  3.Sh6-F  1...grozi (Gc8) 2.S164-, K£5 3. Cgi | 
ay 2.564, Gh8 . 8.Se3z= - 1...Hd8! 2.ed6, wf5 3.Sc3== | 

Wg4 S 87, wgąa. 8. Shózk 1.-.Hh8! 2. ef6, 'Sf5 — 8.8C87F a 

  
  

          
  

Ostatnia wreszcie kompozycja to złożony machanizm proble-. 
"mowy o dwu wolnych polach królewskich. Wstęp nie jest zadowa- 
lający, natomiast treść strategiczna samodzielna. Zadanie opraco- 

-/  wuje znowu unikanie duali; po 1...Hd8 2.ed6, a nie 2.ef6? Sdf5! 
i matujący i S związany! Po 1.. .Hh8 2. el, a nie 2.ed6? Wf5! i pole: 

118 

ego posunięc | piona powinny utrzymać 
wyłączenie H. Jesteśmy z pelnym uznaniem dla pomysłu. Trzy 
chodówka kończy się trzema wzorowymi matami. Opracowanie, jak 

„na trudny temat — zadowalające. 
Wybrane przykłady wskazują, że Grzankowski jest poważnym 

kompozytorem; w dwuchodówee realizuje współczesne motywy, prze- 
de wszystkim unikanie duali. W trzychodówce interesuje go stra- 

 tegia, właściwa dwuchodówce w klasycznym opracowaniu. 

Franciszek Cieślak 

Dlugoletnim członkiem Związku Problemistów był Franciszek 
Gieślak, urodzony w 1907 r. Debiutował w 1935 r. i już w tym sa- 
mym - roku zostaje wystawiony do reprezentacji na mecz przeciw 
Węgrom. Skomponował ponad sto zadań — dwu i trzychodówek.. 
W. konkursach otrzymał kilka wzmianek zaszczytnych oraz trzy 
nagrody, w tym jedną pierwszą. Obecnie komponuje niewiele. 5 
«Cieślak, podobnie jak większość naszych problemistów intere- 

suje się współczesną dwuchodówką oraz strategiczną trzychodówką 
4 wzorowymi matami. Podajemy trzy kompozycje, które: uważamy : 
za najlepsze w jego dorobku. : 

- 194. F. Cieślak IA 195. F. Cieślak 

„Mecz Polska -- Węgry 1935. _ Polski Zw. Probl. 1949 

5. miejsce a ś I nagroda 
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Dwuchodówka z meczu z Węgrami. to. zgrabna kompozycja typu. 
„biały gra” z jednym matem zamięnnyt : i jednym dodanym. 
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196. F. Cieślak 'Wstęp naraża białego K na sza- 
Mecz Polska — Rumunia 1950 chy, co było przewidziane w tema- 

| cie. Sędziowie chwalili dobry wstęp 3. miejsce i. konstrukcję. | 
  

| - A. m nami Sf6. Piękny „przykład przesta- 
Ć 4 wienia matujących posunięć. Kon- 

7 a, A A strukcja bardzo jasna i prosta, 
m 74% % a przeprowadzenie pomysłu w. for- 

G 4 4 7 wód dużego opanowania techniki. 

2 A, BAT - "Temat meczu przewidywał trzy- 
wę 78 2 A, M chodówki z unikaniem duali w 2. 
684% 4 4 ' posunięciu. W obronie po 1...f2!       

3+= po 1...6h4 2.c4? Gel! — musimy 
- bowiem wyłączyć skierowane do 

1.Wdź obrony figury. Maty wzorowe te- 
«'.:grozi 2.Wd3, dow. 3.Wa3-= chniczne, ale pomimo to trzycho- 
„.f2] 2.4, dow. -3.Wa2=-F dówka może się podobać ze wzglę- - 
..Gh4! 2.08, dow. 3.Wa2=F du na prostotę pomysłu i wyko- 
+..04 2.Wd4, dow. 3.WaśF nania. . 

Jan Rusek 

, Do grupy śląskich kompozytorów należy Jan Rusek, urodzony. 
w 1910 r., z zawodu konstruktor. Debiutował w 1929 r. w lwowskim 
Dzienniku Ludowym. Rusek: jest kompozytorem wszechstronnym, 
drukował bowiem nie tylko dwu, trzy i wielochodówki, lecz także 
końcówki oraz wszelkiego typu samomaty i zadania bajkowe. Skom- 
ponował około tysiąca zadań, w Iwiej części samomatów i bajko- 
wych. Otrzymał w konkursach. 75 wyróżnień, z czego nagród 43, 
w tym 20 pierwszych. = 

Prowadził dział problemów w miesięczniku śląskim Nowiny. 
"Szachowe od 1.1.1938 do 1.1X 1939 r. Był to organ Śląskiej Sekcji. 
Problemistów, która rozpisała dwa lokalne konkursy. 

- Rusek nie będzie dobrze reprezentowany w naszej antologii, ten 
_ bowiem kompozytor ma najlepsze prace w dziedzinie samomatów 

i zadań bajkowych, gdy nasz zbiór ogranicza się do problemów re- 
' gularnych. Rusek bowiem jest wybitnym specjalistą ,,fantastyki 

szachowej” i w tej dziedzinie odnosił on swe największe sukcesy. 

120 

| [ge ZZ ZZ UZ YZ Również następna praca to typ 
7 3 A N „biały gra” z poprawionymi obro- 

4 793 % Y _ mie meredith należy uznać za do- 

nie wolno grać 2.c3? f1H!, zaś . 

Zadanie nr 197 to interesujące opracowanie tematu; przeciwko | 
groźbom 2.Sc3== i 2.Sf4+- bronią się czarne wyłączeniem Hg7 i uwol- 
nieniem piona gó. Wytwarza się węzeł na polu e5. Obrony skocz-- 
kowe dają dodatkowo temat Herpai'a. Dwa inne warianty stanowią e 
właściwe uzupełnienie. Pozycja wskazuje, że autor miał duże trud- - 
ności do przezwyciężenia. o 

197. J. Rusek 198. J. Rusek 
Mecz Polska — Węgry 1938 Nowiny Szachowe 1938 

I nagroda 
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Następna trzychodówka odznacza się zgrabnym, acz nie nowym 
„powiązaniem znanych obrazów matowych. Zadanie, utrzymane 
w archaizującym stylu daje dwa poświęcenia H; bardziej nowo- 
czesne jest blokowanić dalekiego pola królewskiego gó. sa 

Bardziej szablonowo ujęto trzychodówkę nr 199. Przedstawia. 
„ona walkę dwu gońców, zakończoną zwycięstwem białych. Najeie- 
kawszy wariant powstaje po 1...d4 i on nadaje ton tej kompozycji. — : 

"Maty są wzorowe, ale bez dostatecznej różnorodności. Wstęp nie- 
najlepszy ze względu na brak przygotowania na szacha po 1...Gf2+-. 

Czterochodówka z memoriału znakomitego W. Paulego została 
trafnie wybrana, gdyż została zbudowana symetrycznie z analo- . 
giczną grą i echem. A tymi kwestiami Pauly interesował się żywo 
i w dziedzinie zarówno echa, jak i zadań symetrycznych i asy- 

121  



199. J sek 200. J. Rusek met yczny pozostawił wiele wartościowych p zykladów. A 
Głos Narodu 1946 -Róvista Romana de Sah 1948 zgrabnie polączył parę identycznych siatek matowych, podbudo- 

1. wzm. zaszcz. SO o - Memoriał W. -Pauly.- s» | i dacałag śe Roa w Few: 
TŻ ao 7 7 A Przegląd twórczości Ruska zamykają dwie końcówki. Pierwsza 

Z ABA Ź z nich to bój gońca ze skoczkiem, zakończony zwycięstwem silniej- 
| | szego w takich układach gońca; drugie studium przedstawia ostrą 

grę białych, które materialnie słabsze ratują się ofiarami. Koń- 
cówka ta nie odznacza się glębią pomysłu, jest natomiast: żywa 

-i jakby wzięta z partii. 
 Bylwetka Ruska nie bylaby pełna, gdyby nie wspomnieć o jego 

pracy organizacyjnej na Śląsku; był on jednym Z założycieli Ślą- 
_skiej Sekcji Problemistów i jego zaslugą było ożywienie I Tuchu. 1 pro” 
blemowego na Śląsku. - 
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  Rudolf Piepr zyk 

Do grupy śląskich kompozytorów należy również . Rudolf Pie- 
- przyk, urodzony w 1948 r. Debiutował w 1935 r. trzychodową mi- .dgrozi 2.Geó, deb 3.WH 20 m8 MS na a H oś „it W „Kcż 3. Gg6 +, | | niaturą. Do dziś skomponował około 300 zadań, wszelkiego : typu, 

1..04 © 2.Ge3! des  3.WM+= 1..KM 2.Wh6, Kg2. 8.Gc6+, - 
- nie tylko regularnych jak dwu i trzychodówki, lecz także i Ssamo- 

|.Gb6, a72.G:6, W:G ŻW - 8 matów i zadań bajkowych. W konkursach otrzymał około 10 wyróż- 
| z DE w a Kal WWRIE. nień, w tym jedną I nagrodę za trzychodówkę .w Holandii. 

201. J. Rusek ę: 202. J. Rusek 0 203. R. Pieprzyk 204. R. Pieprzyk — 
„ Revista Romana de Sah 1935 Revista Romana de Sah 1937 Polski Zw. Probl. 1941 Oy —- Czwórmecz 1951 

Memoriał H. Giningera, Illnagroda  . DAE mozg) 4. wzm. zaszez. | --- 0 IH-—_IV miejsce 

aiaT SE) | szosie "Pf LEFRH [VEGE 
i SM 6 U U U M "1 Sio aNZ p h (EB A M A M WN 8 "W. 
le aaa" A| | Ta osad kauszci te] | mm naj 
| BSM „| |somua, A | Bhafasgn| |ajasncae| 

BE a Wóm m . u SaPa"u A | "Buu. p 2 a 8-| 
Wygrana uż a i ć w AŻ y 

| 1.Ge2+, Ke3 2.Gh5! Ka3 3.17, Sh 1.474, KeT 2.We24., Kd8 3.We8 +! 0 Dee ka | 2k 4.Ge2 +, Ke3 5.h8H, S£24 6.Kc2, We8 4.Gc74! Kc7 5.de8S+, Kc6 SRR b > | _Ke2 7.He54- z wygraną. 6.8g7, h3 7.S£5, h2 8.Sg3 remis. 
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Pieprzyk był również reprezentantem Polski w czwórmeczu państw 
„demokratycznych i uzyskał wysokie miejsce w dziale dwucho-- 
dówki. 

Przedrukowujemy trzy jego problemy, wyróżnione. na między- 
"narodowych konkursach. 

Pierwsza dwuchodówka przedstawia zgrabną zamianę matów po 
szachu; przed wstępem czarne trzy razy mogą szachować. Wstęp 
zamienia przygotowanie. Wstęp pomimo bicia piona — zadowala. 
Konstrukcja i układ na poziomie. 

_ Temat w dwuchodówce czwórmeczu — Czechosłowacja, Polska, 
Rumunia, Węgry zalecał skomponowanie zadania typu „,mere-. 

, > dith'” z poprawionymi obronami jednej lub więcej bierek. Pieprzyk 
a połączył ten motyw z uwolnieniem białego S$. Czarny Gel daje trzy 

poprawki, z czego jedna po 1...Gc3 2. Sb4==! to uwolnienie. W po- 
bocznej grze pojawi się drugie uwolnienie z krytycznym ruchem 
'W — po 1...Wbi 2. Sb2==! Chyba najlepsza kompozycja młodego 
problemisty śląskiego. o 
Trzychodówka nr 205 realizuje wzajemną przesłonę trzech czar- 

nych figur na polu f2. Różnicowanie drugich posunięć białych po- 
mysłowe, szczególnie po 1...Gi2. Np. 2.Gg8? obalamy chytrze ru- 
chem 2...Gc5! Ten interesujący kompleks strategiczny nie kończy 

się wzorowymi matami, a szkoda, 
205. R. Pieprzyk 

Nieuw Nederland 1949 

l nagroda 

dówkę dużej klasy. Ale nawet i w 
tym ujęciu, ze względu na pomysł 
i ekonomiczne wykonanie zasługuje 

  

      

Z U Ż Ż 1a. | NOM a 4 lecia: 

-|mea wsśl | YyBU A % 1 Na uboczu ruchu problemowego 
= NE M UL stali trzej problemiści J. Speiser, 

| „WA A R 7 Ragoz. Speiser debiutował w ro- 
17 M JAR ku 1920 i komponował zadania 

4 |Ń(8 % 2-28 wszelkiego typu, publikując je 
ÓW ŚÓA..| U Ż 
A 224 M 48 Hajszeryk miał duży zmysł kom- 

o 0. binacyjny, rozpoczął pracę około SE 1925 roku i zwrócił na_ siebie 
1.Gg1! grozi 2.Wb64+- 
1..Wi2 2.Gg8 

"4.12  /2.Sa2 w okresie okupacji hitlerowskiej. 
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gdyż wtedy mielibyśmy trzycho- 

na miejsce wśród problemów stu-- 

Hajszeryk oraz Fryderyk 

przeważnie w niemieckiej prasie. PORE 

uwagę kilkoma dobrymi zadania-- 
* mi. Obaj wycofali się z kompo-. 

1..Gf2  2.g7 | zycji około 1932 roku. Zginęli 

206. J.J . Hajszeryk 

Szachmatny Łistok 1926 

U nagroda 

  

    
  

207. J.J. Hajszeryk 

Sachovski Glasnik 1927 

I nagroda 
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77 JĄ 
4 4Ń 

U N MRM   
    

3=E 
1.Hh8 

4..grozi 2.He5+, We$ 3.S[4== 
| Ge5  3.567=F 

Dwuchodówka nr 206 ma nie- 
stety słaby wstęp, który zabiera 
pole g4 oraz brak przygotowanego 
mata po szachu. Te braki okupuje 

- jednak piękną grą; dwie pary Grim- 
shaw na c4 i d4 uwalniają w obro- 
nie czarnego $e4. Po 1...Gd4 wy- 
stępuje także uwolnienie białej fi- 
gury. - 

Trzychodówka to złożony komp- 
eks strategiczny. Przeciw groźbie 
czarne mają dwa posunięcia kry- 
 tyczne, które różnicują odejścia 
-5d4. W dwóch wariantach mamy 

- zrealizowany Grimshaw na polu 
e5 i to realny, gdyż zapocząt- 

| kowańy krytycznym posunięciem. 
Oczywiście. uzyskanie wzorowych 
matów w tym kompleksie nie było 

|...Gh2l 2.Sb5! 

...Weś! 2.Sc2, 

We5 3.ScT=E 

Ge5 3.Sef== 

We5_ -3.Sf4=E 

-Ge5  3.Se3=E 

208. J. Speiser 

Kagans NN 1921 

5. wzm. Zaszcz. 
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. możliwe. Interesująca kompozycja. 1.Ggi ,d4 2.Gh2,16 3.Sb6, Ke5 4.g47E 
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 Czterochodówka Speisera to drobna kombinacja bezpośre 
o dobrym wstępie z dowcipnym, wzorowym matem z baterii. Po- 
sunięcią czarnych pionów okazują się ostatecznie blokowaniami pól 

«królewskich. 
-_ Fryderyk Rager, urodzony w 1900 r. debiutował w 1929 r. w Dzien- . 
niku Ludowym, redagowanym przez S$. Limbacha. Skomponował . 

- około 20 dwuchodówek, które pojawiły się częściowo w prasie kra--- 
„jowej, częściowo za granicą. Uzyskał na konkursach 3 wyróżnienia. 

- Po wyzwoleniu niewiele czasu poświęca problemistyce. Przedruko- 
wujemy dwie jego dwuchodówki z włoskiego miesięcznika Il Pro- | 
blema. Se 

210. F. Rager 

Il Problema 1933 

(8 WAU 

„KJ 2 ooo oss | 

209. F. Rager' . 

Il Problema 1933 

  
  

LE 587 a 
jo e a u | 

Be ma | 

Sg u SO ASA E AUO 
1.46. 1.Hc6 

      
      

_ dego K po 1...Wd7--. 
„Druga to zgrabny mechanizm wariantowy o czterech blokowa- 
niach, przy czym różnicowanie matujących posunięć zostało ład- « 

_ nie zaplanowane. 

8. Kozłowski | A 

Jaaa". 

- Pierwsza dwuchodówka o dwóch. wolnych polach królewskich 5 
- przedstawia dwukrotne blokowanie pola e5 oraz szachowanie bia- 

WO 

. Końcówka artystyczna, ten piękny dział pracy nie miała u nas. 
wielu zwolenników. Sporadycznie tylko komponowano studia na 
marginesie zainteresowań problemem szachowym. Dlatego niewiele 
mamy końcówek w antologii, niewiele nazwisk twórców — Żabiński, 

_ Wagner, Przepiórka ze starszych, Wolański, Horak, Limbach, Ro- 

126. 

"hoziński z młodszych. Znamy tylko jednego problemistę, który wy- 
dącznie poświęcił się końcówce artystycznej, jest nim łodzianin 
9. Kozłowski. A 
Debiutował w 1930 r. w Głosie Porannym i do wojny skompo- 

nował około 30 końcówek, drukując je przeważnie w krajowej pra- 
sie. Wybór jego studiów zamieszczono w Księdze jubileuszowej 
Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej, Łódź 1938. 
Te nieliczne kompozycje wskazują, że Kozłowski miał wyczucie 

. kombinacji, którą przedstawiał ostro kilka posunięć, zakończonych 
wyraźną pointą. Często wprawdzie jego kompozycje wydają się - 
jakby fragmentaryczne i niewykończone, zapowiadały jednak rze- 
telny talent, który zniszczyła wojna. Zginął w czasie okupacji. 

. Przedstawiamy sześć studiów tego pomysłowego kompozytora. 
Pierwsza końcówka ma ladnie pomyślany wstęp, który zamyka 

pionową b przed szachami oraz dowcipny 4. ruch, jedyne pole, na 
„którym król nie jest narażony na szacha. - ma 

'212. S. Kozłowski 
(Wiener Schachzeitung 1932 

211. 8. Kozłowski 
Głos Poranny 1931 

_E_ EH | F_E_ESG] 
Amżóu_wiuj | WM Mas) 
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4 

Wygrana > Wygrana = 
1.Sb4! ab4 2.b6, c2 3.7, cCIH+ 1.Wgl+! Kh8 2.Wh74, Kg8 3.g71 

|. 4.Kb6! Hc4 5.08H+, Hg8 6.Hh2+ z wygraną. 

| Charakterystyczne dla Kozłowskiego jest następne studium; tylko 
__ trzy posunięcia, ale jakie! W bardzo prostej pozycji białe poświę- 

_ cają Gh8, gdyż to pole będzie potrzebne W. Po drugim posunięciu 
wracamy do pozycji diagramu tylko bez G i wtedy marsz piona 

'_ decyduje. Krótka i dowcipna kombinacja. A 
Drukowana w Świecie Szachowym końcówka to ekonomiczna mi- 

- niatura o żywej grze, jak zwykle w końcówkach hetmańskich. Biale  



  

dążą do wymiany hetmanów, gdyż wtedy uzyskują łatwo zwycięstwo | 

dzięki zaawansowanemu pionowi. I co dziwne, że He2 ma wiele 

pól do dyspozycji i we wszystkich wypadkach białe doprowadzają 

- do wymiany. Najdłużej czarne bronią się po 2...Hh2. Również 

-zgrabny wariant powstaje po 1.:.Kb2 2:Hb4 --, Kal 3.Ha4-+, Kbl, 

-4.,Hb5-+ z wymianą. 

213. 8. Kozłowski 

Świat Szachowy 1933 

AM BS] |744% 

214. S. Kozłowski 

„Księga jubileuszowa 1938 
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O Wygrana se Wygrana R 

|  4.,Hf4+, Kdi!2.Hc4! Hh213.Ha4+,  1.Wd7! Kh6! 2.Kf3! a2(nie2.Gd2+, . 
Kei 4.Ha1-+-, Kf25.Hb2+, Kg3 6. -g5 3.Gg5+-, Kg6! i czarne wygrywa- 

Hh2+ z łatwą wygraną. _ ; - ją) 3.Wwd2!! Gb2 4.Wh2+! Kg7! 5. 

EEE * Wb2, a1H 6.Gc3+ i wygrywają, —- 

Studia z późniejszego okresu dowodzą, że Kozłowski. znacznie | 

-- pogłębił i rozbudował pomysł przy zachowaniu możliwie prostej | 

_ pozycji. Odnosi się to przede wszystkim do kompozycji nr 214, 

która przedstawia walkę W i G przeciw G i dochodzącemu pionowi. 

Gra główna odznacza się oryginalnością i zbudowanie białej ba- 

- terii w rozwiązaniu — dowcipne. Po 3...a1H białe nawet matują 

4,Wh2+-, Kg5 5. Gh4+, Kh5 6.G mat. Chyba najlepsze studium 

"Kozłowskiego. SE "EE 

" Następna miniatura to drobna praca o dowcipnym sprowadzeniu 

G na fl w celu zamknięcia linii hetmanowi, którego czarne muszą s 

oddać za wieżę. 
Ostatnia wreszcie końcówka również miniatura opracowuje mo- 

- tyw wiecznego szacha na czarnych polach, gdyż na białe nie można 

- przyjść ze względu na stratę hetmana. EE 

-- Końcówki Kozłowskiego należą do najlepszych polskich prac 

w dziedzinie studiów. Kozłowski obok Przepiórki jest naszym naj- 

— 4128 
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215. 8. Kozłowski 216. $. Kozłowski - 

Księga jubileuszowa 1938 
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Remis „Remis 

"1Wal, Kg2 2.Kh8! GM 3.Wa7! 1.Gh5+- Kd2! 2.Ga54,, Kei 3.Gb4! 
"h1H-+ 4.Wh7, Hgi 5.Wg7+-.remis. Db1H 4.Ga3+ i wieczny szach lub 

strata H. Remis. 

większym specjalistą w tym dziale pracy. Przewyższa on naszych 

kompozytorów nie tylko polotem i zręcznością w opracowaniu te- 

, matu, lecz co ważniejsze wyczuciem, jaka kombinacja będzie wła- 

ściwa końcówce. Dlatego nie ma on w swych studiach często zbęd- 

nego balastu problemistyki, daje rzetelną grę końcową, kombinację: 

często prostą, ale zawsze pomyślaną i związaną z praktyczną grą 

szachową. I pod tym względem przewyższa wszystkich kompozy- 

torów końcówek nie wyłączając Przepiórki. sa 

CZTERY MECZĘ MIĘDZYPAŃSTWOWE 

Mecze międzypaństwowe w kompozycji szachowej stały się po- 

_pularne w latach trzydziestych naszego stulecia. Bywały to zwykle 

turnieje tematowe o ograniczonej lości zadań i forma i sposób punk- 

towania były rozmaite i dopiero z biegiem lat krystalizował się 

ogólno-6uropejski system. A 

Mecz Polska — Dania 

|. Mócz obejmował wyłącznie dwuchodówki. Kompozytorzy obu 

- stron mieli do opracowania cztery ustalone z góry tematy: sędziowie 

oceniali oddzielnie prace w każdej z grup tematowych, każda więc 

_z tych grup była odrębnym konkursem tematowym. 

9:— Sto lat polskiej komp. szach. o: 7 . . | 129  



  

Obie drużyny liczyły po 8 zawodników, którzy tworzyli współ 
ah zawodniczące pary. Na ogólny wynik spotkania złożyły się wyniki 
meczów indywidualnych. 

Ten system punktowania nie był następnie stosowany w meczach 
międzypaństwowych. 
Tematy meczowe były następujące: 
1. Uwolnienie białej bierki w zadaniu „biały gra” z jednym 

przynajmniej matem zamiennym, przy czym wstęp wykluczał 
wiązanie bierki. Z tego tematu podajemy zadanie Pfeiffera (nr 217). 

|._2. Mat Goetharta w kombinacji liniowej typu A. Ten temat 
opracowuje podane przez nas poprzednio zadanie. Marienstrassa 
(ar 142). 
3. Zamiana szachów (w przygotowaniu) na wiązanie białej fi 

gury, po wstępie, zamykającym linię szachowania. Z tego tematu: 
podajemy zadanie Wróbla (nr 218). 
4. Obrona Nietvelta w połączeniu z uwolnieniem białej bierki 

- przez. odejście wiążącej figury. Przytaczamy tu pracę Goldsteina 
- (nr 249 
A Mecz wygrali | Duńczycy -w stosunku 19:13, zajmując pierwsze 

miejsca w każdym temacie. Z polskich kompozytorów najlepsze 
wyniki uzyskali: Goldstein, wygrywając na 8. szachownicy mecz 
ze swoim przeciwnikiem 4:0, oraz Wróbel (1. szachownica); Pieilfer 
(4) i Fux (6), remisując swoje mecze 2:2. 

217. M. Pfeiffer 1213. M. Wróbel 

| 1II temat 

SA 4737 „Ay m 
a z A 3737 | 

s da u | |873 JB ga: A 

pa zm BE © Bl 
s, RPM 

4 a jg M” la” "gama a” 
2-R Sy AKA AE) 2 
ŁWED 0000 - 1.He7 

  

            
Dwuchodówka Pieiffera ma w przygotowaniu uwolnienie po 

1.. Sd4, e5 2. Hc7-F. Wstęp. -1.We7 „przynosi. dwa uwolnienia z za- 
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czyła obronę Nietvelta z uwolnie- % 
niem dwóch białych bierek. Trzecie A 4a 4 8% an 

mianą matów, a mianowicie 1...3e5 "249. A. Goldstein ' ; 
2.Hcj== i 1...5404 2.Hg3==E z do- ak] 
brym różnicowaniem matujących 1Y temat 
posunięć Gonstrakcja zadanią bar- |. % 7 U 4 

Następne zadanie to rozbudowany 4 % KŻ 4, ż z 

  

mechanizm problemowy. dochy 
białemu królowi po '1...S5—dow. -- y Zw a 
2.5e3- zamieniają się na wiązanie. ZE 20 - 2% 7 z 

, _ GA 4 białego H. Otrzymujemy w ten we 4% 4 i %Ś 4 
sób cztery maty zamienne, co sta KAY 4 (Ó 2 
nowi poważn e osiągnięcie. 

+ Dwuchodówka Goldsteina połą- . % 7% % y Ę       
uwolnienie wystąpi po 1...Sc3. Wstęp 
dobrze umotywowany, ma on dodat- 2eF 

-_kowy: cel — przesłonę linii a8-hl, by 0 WDT! 
wyłączyć czarne po ruchu 1...Ha$. 

Staraniem skarbnika Koła Zygmunta Marienstrassa wydano 
- broszurę pt. ,„Mecz kompozycji szachowej Dania-Polska w 1933 n.”" 
objętości dwóch arkuszy druku. Na treść tego dziś bialego kruka 
złożyły się: 1. historia meczu Dania — Polska, 2. artykuł M. Wróbla 

„pt. Uwagi o meczu Dania — Polska, 3. orzeczenie sędziów, 4. za- 
„dania meczowe w ilości 64 oraz 5. TOZW jazania zadań. z krótkim ko-. 
mentarzem sędziów. 

Mecz Polska — Węgry 

Mecz obejniował wyłącznie dwuchodówki. Kompozytorzy mieli 
do opracowania trzy tematy, w każdym temacie drużyny przedsta- Ę 
wiały do oceny sędziów po 8 zadań. Liczba zawodników nie była 
ograniczona, wyboru zadań dokonywały obie strony przed. wysła- 
niem ich do sędziów, każda praca meczowa przechodziła więc przez. 
dwukrotny „egzamin”” 

Osiem najlepszych zadań w każdym temacie otrzymywało punkty 
- meczowe od 8 do 1. Na ogólny wynik złożyły się sumy punktów, 
"uzyskanych przez drużyny we wszystkich trzech tematach. 

Ten system punktowania był następnie — Z pewnymi ; zmianami - m 
stosowany: we wszystkich : meczach. 
"Tematy meczowe: 
4. Zadanie typu „,biały gra”” zupełne lub : Z przejściem do groźby 

z dwoma kontrszachami. Na ten temat podaliśmy j już zadania He- 
i belta (70) i Gieślaka. A. ; 
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220. A. Goldstein o? 221. T. Czarnecki 
II temat | III temat 
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2== 2=k 

1.Sg6 - | 4.Kd2 

222. M. Wróbel W temacie tym pierwsze miejsce 
III temat - zdobył W. Hebelt za cytowane wy- 

żej zadanie. 
  

% "2 BA 4 tu przytaczamy zadanie Goldsteina 

A ABNAM 5. | 7 7 . Pierwsze miejsce podzielili tu 
A, ż m1 HZ Wróbel i Fleck (Węgry). 

PAŃ MEJ | alu przytaczmy dwa zadania. , 7 "ma z a zadania, 
a A U A które zdobyły wspólnie pierwsze 
"aw % HA % "miejsce: Czarneckiego (221) i Wróbla 

ść 2 

  

7 (222), temat ten opracował również 
a |] 222 Salzman-Solski w pracy nr. 178.       

| dek | Mecz wygrała Polska w stosunku : 
65:43. Najlepsze wyniki indywi-« 

1.Kgri | dualne osiągnęli Wróbel (20. p.) 
i Hebelt (14 p.). 

Dwuchodówka A. Goldsteina to dobrze pomyślane zadanie warian-- 
towe. Właściwie mamy tylko jeden wariant tematowy — 1...Gb2-|- 
2.Hfl==. Autor jednak uzupełnił temat dwoma dalszymi uwol- 
nieniami 1...He4-+ 2.Hd3= i 1...Sb4 2.He2== 'i stworzył intere- 
sującą całość. Jedna z lepszych dwuchodówek meczu. 
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UGY e 2. Uwolnienie białej figury przy 
% 2 2 oe szachowaniu z baterii. Z tego tema- 

Problem T. Czarneckiego przedstawia. tematową zamianę wią- 
zania. Obr ony 1...Hd5 2.Sd5=E i 1...Hd8 2.Se2== wiążą Wd3 i uwol- 
niają związanego Sc3 w dwóch wariantach. Sprytnie unikamy dualu 
po 1...Hd5 2.Se2==? obalenie w charakterze ,„„Jawy”. 

Ostatnia wreszcie dwuchodówka to bodajże jedyna realizacj ja te- 
matu Castellari w zdwojeniu. Dobry wstęp uwalnia piona e7 i wiąże 
„dwie biale figury. Teraz po ruchach S następuje skryte wiązanie 
piona przy użyciu mechanizmu wtórnej groźby. Poprawki kolejno 
uwalniają związane figury. 

Cała trudność w realizacji zadania to usunięcie ubocznych roz- 
wiązań, przecież niezwiązane białe figury są groźne i dziwne, że: 
dwuchodówka jednak okazała się poprawna. | 

Mecz Polska — Holandia 

Mecz obejmował dwie grupy tematowe w dwuchodówce. Punkto- 
wano po 20 najlepszych zadań w każdym temacie, o zwycięstwie 
decydowała suma punktów w obu tematach (przy czym zwycię- 
żała drużyna mająca mniejszą ilość punktów, gdyż I miejsce punkto- 
wano 1, II — 2 itd.) 

Liczba zawodników była nieograniczona, wstępnej selekcji za-- 
- dań dokonywały obie współzawodniczące drużyny. 

Tematy meczowe: 

1. Uwolnienie czarnej bierki. przez figury półzwiązania. 
W'-tym temacie pierwsze miejsce zajęli Holendrzy. Przytaczamy 

tu zadanie Czarneckiego (nr 223), uprzednio podaliśmy już prace 
Pfeiffera- (158), Wolańskiego (107), dalej znajdziemy jeszcze za- 
danie Hollera (ur 234). 

2. Malo sprecyzowany temat przewidywał tylko użycie sprzę- 
żonej baterii. Pierwsze miejsce w tym temacie zajęli tu Arłamowski 

„(184) i Goldstein (nr 224), przytaczamy ponadto zadanie Prze- 
piórki (nr 225). 

- Mecz wygrali Holendrzy w stosunku 195:225. Z Polaków najlep- 
- szy. wynik indywidualny uzyskał D. Przepiórka. 

- Dwuchodówka Czarneckiego skomplikowała temat unikaniem 
- duali przez kolejne wiązanie białych figur, czyli tak zwanym Baru- 

linem I. Grę główną tworzy para wariantów 1.. „.Hb2 2.f4== (nie 
2.5c4--?) wiązanie zasadnicze i 1...Sc3 2.Sc4-= (nie 2.f4==?) teraz 

- występuje wiązanie z baterii. Interesujący mechanizm problemowy. 

Następna kompozycja A. Goldsteina daje również parę temato- 
wych obron po 1...Ke7 2.Sh8+= i 1...0-0 2.Se5-E i matują rozmaici 
strzelcy po odejściu jednego przykrycia. Po 1...Sd5 2.546 i tym 
razem występuje do akcji jeszcze i biały 5. 
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223. T. Czarnecki 

I temat 
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D. Przepiórka oryginalnie ujął zadany temat obierając formę 
„biały gra”. — jedyna dwuchodówka tego typu w meczu. W przy” 

225. D. Przepiórka 

Il temat 
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*A.Hf4] 

gotowaniu. gra. bateria H-5. po 1. 
Kc4.2.5a6-=. 

Wstęp tworzy baterię sprzężoną 
na czwartej poziomej dając dwa 
„tematowe maty zamienne: 1...Kc4 
_2.d5== (matuje H) i 1...Se5 2.de5== 
(matuje W). „Opracowanie dobre 

_ 1 ekonomiczne. | 
- Holenderski: Związek Problemi- 
stów, wydał w 1938. r. broszurę: 
objętości «47 ' stron pt.  ;,Compo-. | 

-sitiewedstrijd Polen — Nedgeriand * 
"1987. 

Publikacja zawiera wstęp M. 
Wróbla, tabelę wyników, wszyst- 
kie zadania z komentarzami: sę- *. 
dziów oraz uwagami niepodpisa- 
"nego autora na temat zadań iwer- 
dyk tu sęd ziów. 

  

Drugi mecz Polska — Węgry 

Mecz ten przeprowadzony został również wyłącznie w zakresie 
dwuchodówki. W dwu grupach tematowych punktowano po 10 
najlepszych zadań, pozostałe warunki „były takie same jak w pierw- 
szym meczu z Węgrami. 
-.'pematy meczowe: s: 

1. Szachy białemu. królowi połączone z unikaniem duali. 
Pierwsze miejsce zdobył tu Hebelt.za podane poprzednio zadanie 

nr 172. Przytaczamy ponadto pracę Cieślaka (nr 226), a dalej znajdą 
czytelnicy. jeszcze zadanie Krelenbauma (nr 232), 

2. "Przeciw dwu lub więcej groźbom czarne bronią się związaniem 
bialej figury i uwolnieniem czarnej bierki. 

Z tego tematu przytaczamy zadanie Wróbla, które-zajęło pierwsze 
miejsce (nr 227) i Hebelta (nr 228). Poprzednio podaliśmy już prace 
Ruska (197) i Fuxa (161). K 

Spotkanie rewanżowe z Węgrami wygrała ponownie Polska w sto- 
sunku 61:49. Najlepsze wyniki indywidualne z zawodników pols- c 
kich uzyskali: Wróbel 19 p. i Fiebelt 13 p. 

226. F. Cieślak 227..M. Wróbel. 

"I temat 0 "II temąt 
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Dwuchodówka F. Cieślaka łączy szachowaniie z półzwiązaniem; 
unikanie duali przeprowadzono prosto przez wyłączenie. białych. 5 
O — 1...806-- 2.5b4== (nie 2.Sb6==?) i 1...5d4+- 2. Sbó=E (nie 
2.Sb4=?). Obrony 1...Gd4 i 1...Gd6 dają dwa maty ze związaniem 
-5b5. Wstęp tematowy zezwala na szachowanie białego króla. "Bardzo 
proste ujęcie wcale nielatwego tematu.    



  

    

          

      228. W. Hebelt Problem nr 227 realizuje zadany. 
II temat temat w połączeniu z unikaniem 
_ duali typu ,,Barulin IP”, czyli przez 

7, dż 7 kolejne wiązanie białych figur. P 
E 3 o m, % wstępie WLd3 mamy trzy groźby 

A, M M, MŚ] 256 orz Z.dolez i 2 fote. 
SN OA OWA] Oy zai bie zngch 
JEZ SAM, "41..e5 2.He6<= (nie 2.Ge6-=7) 1... 

ŻE (U - 6 7 i 4 - , a M. % 4 Se5 2.SeT- i 1... Woś 2.8. Co 
4) AM 4 % rzyścią obrony są: wyłączenie Ff6, 
w, ł 7 % A M, co nie pozwala na przesłonę Gal 

wę BATA 0] owej "oraz uwolnienie piona. 5, 
a 0 5 4 228 obalające mata na e4. Szkoda to 

2 , wzajemna przesłona czarnych figur. 
o Dodatkową funkcją będzie wiązanie 
1.544 białych figur. Skomplikowany i bo- 

gaty mechanizm problemowy. 
„Następna dwuchodówka w inny sposób ujęła temat. Po wstępie 

widzimy również trzy groźby 2.Sb2-E, 2.Scóz= i 2.Wce3S=k. 
„Obrony tematowe tworzą pole węzłowe c4. Korzyść obrony to 
proste wyłączenie matującej wieży oraz uwolnienie czarnej figury, 
dodatkowa funkcja obalająca dual — odsłona czarnych figur. Te- 
matowe obrony: 1...Sdc4 ?.Se3== (nie 2.Wd4==?) 1...5ec4 2.5d6== 
(nie 2.Wd4==?) i 1...Gc4 2.Wd4=E, Dobra dwuchodówka. 

W numerze marcowym Szachów 1939 r. wydrukowano szcze- 
- gółowe sprawozdanie z meczu. Opublikowano tam 21 dwuchodówek 
"wraz z komentarzem sędziów, oraz tabelami wyników sportowych. 

Na tym zakończymy krótkie sprawozdanie z międzypaństwowych 
meczów, jakie zorganizował Polski Związek Problemistów. Spot- 
kania te wskazują, że nasi problemiści stali na dobrym poziomie 
europejskim i nawet przegrane mecze przyniosły wiele interesu ją- 
cych kompozycji. . 
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WIADOMOŚCI SZACHOWE 

Jak to już wzmiankowałem, następcą Świata Szachowego były: 
Wiadomości Szachowe, wydawane przez Warszawski Okręgowy 
Związek Szachowy. Obok starszych problemistów, którzy już w nie- 
jednym miesięczniku drukowali: swe prace, pojawiają się nowi, 
których w pewnym sensie można uważać za wychowanków tego 
działu problemowego. Najwybitniejszym z zespołu najmłodszych 
był niewątpliwie Sz. Krelenbaum. a. a 
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Sz, Krelenbaum 

  

Ten utalentowany kompozytor, o którym niestety nie udało się 

zebrać żadnych danych, debiutował w 1936 r. w konkursie debiu- 

tantów w Wiadomościach Szachowych. Bardzo rychło przemierzył 

drogę od prymitywu i zadań młodzieńczych i już w 1937 roku, 

szczególnie w dwuchodówce byl dojrzałym twórcą. W roku 1938 

wystawiony został do reprezentacji państwowej na mecz z Węgrami 

i tu podzielił wysokie III-IV miejsce. Skomponował około 70 zadań, 

przeważnie dwuchodówek. Na konkursy posyłał sporo zadań i otrzy- 

mał kilkanaście wyróżnień, w tym trzy pierwsze nagrody. Zginął 

w okresie okupacji, zabity przez faszystów. | 

- 230. Sz. Krelenbaum 

. Tijdschrift NSB 1936 

" 229. Sz. Krelenbaum 

Wiadomości Szachowe 1936 

I n. konk. debiutantów sa 1 nagroda 
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Pierwsza dwuchodówka przedstawia trzykrotne uwolnienie bia- 
łego H oraz realizuje przesłonę Grimshaw na c7. Opracowanie zgrab- 
ne, bardzo obiecujący debiut. | " 

Trzychodówka nr 230 ma złożony pomysł strątegiczny, bardzo 
ładnie wykorzystane półzwiązanie. Oto po ruchu Sb2 lub piona 
druga czarna bierka zostaje związana. To wykorzystują białe i biją 
piona nie obawiając się związania. Oczywiście opracowanie nie jest 
klasyczne, w tym układzie nie można było uzyskać wzorowych 
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matów, które zresztą, naszym zdaniem, nie są niemożliwe w tym 
temacie. 

Następna dwuchodówka to zręczny. mechanizm wariantowy. 
Ośrodkiem zadania staje się czterokrotne blokowanie wolnego pola 

_..d6 z dobrze zróżnicowanymi matującymi posunięciami. Autor do- 
/ dączył tu dobre warianty uzupelniające. Najlepsza kompozycja 

- Krelenbauma, która dowodzi, że przedwczesna śmierć tego utalento- 
wanego problemisty byla stratą dla naszej kompozycji. 

| 231. Sz. Krelenbaum 232. Sz. Kzelenbaum 

Tijdschriftt NSB. 1937 Polską — Węgry 1938 

- I nagroda II-IV miejsce 
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Temat meczu przewidywał unikanie duali w obronach z szachem bialemu królowi; autor zrealizował tu trzy takie warianty: S76 +- i Se5-+ z wiązaniem białego H oraz S56-- z otwarciem linii czar- 
nego G jako dodatkową funkcją. Poza tym wprowadzenie pelnego 
półzwiązania okażało się pomysłem godnym podkreślenia. Dwa 
szachy nietematowe dopełniają całości. Dobra kompozycją. 

Jak widzimy z przedstawionych kompozycji, Krelenbaum zapo- _wiadał się na dobrego kompozytora współczesnej dwuchodówki. " 
„ Problemy jego odznaczają się. polot i i iwy talent. 80.:0C zają się polotem i zapowiadały prawdziwy 

Ż Również krótko komponował J. Holler, który podobnie jak 
- Krelenbaum debiutował w konkursie Wiadomości Szachowych 

| w 1936 r. Specjalnością jego były dwuchodówki wariantowe i bo- 
X gate zespoły wariantów. Ile ułożył problemów, nie wiemy, prawdo- - 

| 188. 

ta Z A, IE, % 22 mal. 

podobnie około 50, z których kilka zostało wyróżnionych na kon- 
kursach krajowych i zagranicznych. 

233. J. Holler . a 234. J. Holler | 

Wiadomości Szachowe 1938 Mecz Polska — Holandia 1937 

1. w.z. konk. debiutantów e A sqa 814. miejsce 
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Pierwsza dwuchodówka Hollera. przedstawia kilka czarnych 
przesłon W—G w dość ładnym układzie bez białych pionów. Dwu- 

- chodówka meczowa (250) realizuje temat w czterech wariantach; czar- 
ne figury półzwiązania uwalniają związanego piona. Posunięcia matu-- 
jące mało subtelne, co często się zdarza w rekordowych kompo- 
zycjach. 

- Dwuchodówka Kiersta odznacza się tematowym wstępem, który 
wiąże dwie białe figury. Se4 kolejno je uwalnia, wiążąc drugiego 5. 
Pozycja półzwiązania jest dobrze wyzyskana. 

Dwie pary Grimshaw w zadaniu 236 — na polu d5 i e3 to weale 
ładne osiągnięcie, tym bardziej w tak prostej i ekonomicznej po- 
zycji. Wstęp. wprawdzie nie jest najlepszy, ale całość zgrabna. 
Dwuchodówka nr 287 przedstawia cztery czarne samozwiązania 

na polu f4. Wstęp niestety słaby. SSR 
"Kompozycja Sobolewskiego odznacza się dobrym wstępem, który. 

naraża K na szacha, oraz trzema blokowaniami.. Mat zamienny - 
po 1...Ge5 zwraca uwagę ze względu na możliwość szacha przed 
wstępem. © | zo uż ; 
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235. S. Kierst 
„ Wiadomości Szachowe 1936 

Pochwała 
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236. T. Płaczek - 
Wiadomości Szachowe 1937 
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237. W. Jaxa-Rożen 

. Wiadomości Szachowe 1936 

Pochw. konk. debiutantów 
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_ 238. S. Sobolewski 

Wiadomości Szachowe 1935 
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W 1942 r. debiutował w Zada- 
nioweu J.Pemper, o którym nie 
udało się zebrać żadnych danych. 

_ Jego dwuchodówka zostałą wyróż- 
niona na konkursie. 

Jest to zgrabny zespół dobrze zbu- 
dowanych wariantów. Na treść skła- 
da się, pięć wariantów, a to trzy 
przesłony i dwa złożone blokowa- : 
nia. Konstrukcyjnie praca dojrza- 

© da, z wyjątkiem białego piona c5 
wszystkie białe bierki sprawują się 
zadowalająco. Wstęp bezbarwny jak 
nieraz w tego rodzaju zadaniach. 

Poza pracami w Zadaniowcu Pem- 
per później nic więcej nie druko- 

- wał, niemniej jednąk dwuchodów- 
ka nr 239 zasługuje na przypom- 
nienie. 

239. J. Pemper 
Zadaniowiec 1942 
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Kompozycja szachowa w Polsce Ludowej 

- Ciężki okres okupacji hitlerowskiej wycisnął ponure piętno na 
wszystkich dziedzinach naszego życia, zniszczył nas gospodarczo 

i pozbawił życia wielu wybitnych ludzi. Szachiści polscy ponieśli 

z rąk hitlerówskich dotkliwe straty. W okresie okupacji zginęli 

problemiści: Karol Piltz, zabity granatem w Warszawie, wrzesień 

1939 r., Dawid Przepiórka, zamordowany w obozie koncentracyj- 

"nym w 1940 r., Zygmunt Marienstrass, zamordowany w okresie 

likwidacji dzielnicy żydowskiej w 1944 r. "AE 

- Zmarli lub zginęli w rozmaitych okolicznościach Marian Wójcik, 

3,Krelenbaum, Aleksander Wagner, inż. Władysław Łasiński, Kazi- 

mierz Grabowski. Zaginęli bez wieści: J. Speiser, Janusz Fux, J. Hol- 

- ler. Znacznie więc przerzedziły się szeregi kompozytorów. 

-- Odbudowa problemistyki postępowała raźnie, już w 1946 r. po- 

jawia się na powielaczu periodyk szachowy — Szachista Polski, 

który przez dwa lata 1946—47 wiele miejsca poświęcił kompozycji. 

Dział problemów redagował Marian Wróbel. Był to pierwszy ośrodek, 

w którym spotkali się starsi i młodsi twórcy. Oryginalne zadania 

drukują tu: T. Czarnecki, A. Goldstein, W. Grzankowski, 5: Limbach, 
M. Pieiffer;, A. Rohoziński, $. Sobolewski, W. Suchodolski oraz 

W. Potempski, zadanie z teki pośmiertnej. Debiutują w Szachiście: 

F. Romik i A. Janiczak. 
7 Z 

Szachista podaje wiadomości ze świata oraz ogłasza konkursy w, 

na trzychodówki i dwuchodówki — jako memoriał D. Przepiórki. 

W tym wczesnym okresie pojawiają się jeszcze trzy działy szachowe, 

które interesują się żywo kompozycją; są to. Dziennik Łódzki, red. 

" A: Goldstein, Głos Narodu, S. Limbach i Rzeczpospolita, S. Gawli- 

- kowski. + j sa - o goi, 

W roku 1947 powstaje organ Polskiego Związku Szachowego — 

miesięcznik Szachy, które bez przerwy ukazują się do chwili obecnej. 

„Dział problemów redaguje również M. Wróbel. Szachy wkrótce 
zdobyły sobie wyjątkową pozycję i spełniają tę rolę, jaką w okresie. 

międzywojennym odgrywał Świat Szachowy. * 

W Szachach drukowane były zadania prawie wszystkich naszych 

kompozytorów i starszych i młodszych; tu debiutowali najmłodsi, 
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nadzieja i przyszłość naszej problemistyki. Z dawnej gwardii wi- 
dzimy problemy takich kompozytorów, jak F. Cieślak, T. Czarnecki, 

"A. Goldstein, W. Grzankowski, T. Horak, S. Limbach, M. Pieiffer, 
A. Rohoziński, J. Rusek, S. Sobolewski, W. Suchodolski, M. Wróbel, 
tu pojawiają się młodzi debiutanci J. Beszczyński, T. Daniec, 
J. Dankiewicz, F. Grzesik, E. Iwanow, J. Kowalski, F. Kuzia, 

© H. Kroc, L. Korski, A. Lewandowski, A. Łysakowski, Cz. Łysiak, 
A. Maniak, M. Panek, E. Palłasz, E. Pniak, S$. Poleyn, W. Rosolak, 
Z. Rozenblat, R. Rusiecki, A. Skowroński, A. Trzęsowski, B. Za- 
borowski, H. Żuk.. 

Szachy co roku ogłaszają konkursy otwarte o silnej obsadzie mię- 
dzynarodowej, zapoznają naszych kompozytorów z osiągnięciami 
zagranicy oraz informują o zdobyczach i realizacjach krajowych. * 
Również codzienna prasa popiera dążenia problemistów, ogłaszając. 

„wiele konkursów problemowych. Niektórzy redaktorzy wspóldzia- 
lają z naszą kompozycją od wielu lat, przyczyniając się do stworzenia 
nowych kadr. Tu należy wymienić przede wszystkim Stanisława 
Gawlikowskiego, który jako redaktor Trybuny Ludu, Expressu 

- „Wieczornego i Rzeczpospolitej. w latach. 1948—1951 zorganizował 
cztery konkursy, z których na szczególną uwagę. zasługuje wielki 
konkurs — memoriał D. Przepiórki 1949—50, który zgromadził 
wszystkich prawie najwybitniejszych kompozytorów Świata. Rów-- 
nież duże zasługi dla kompozycji ma Leon Korski, redaktor działu 
szachowego Expressu Wieczornego 1951, Głosu Pracy i Przyjaźni 
oraz Dos Naje Łebn: — Fołks-sztyme. Zorganizował on sześć konkur- 

„sów, z których konkurs Expressu Wieczornego na dwuchodówki 

1951 r. zakończył się pełnym sukcesem... OLE ow 

Połski Związek Próblemistów wznowił swe prace w 1946 roku. 
Urządzono cztery międzynarodowe konkursy problemowe i przepro- 
wądzono dwa spotkania: mecz Polska — Rumunia i czwórmecz 
Czechosłowacja — Polska — Rumunia — Węgry. A 

_ W roku 1951 Polski Związek Problemistów został przejęty przez - 
Główny Komitet Kultury Fizycznej. Sekcja Szachów GKKF zorga- 
nizowała konkurs międzynarodowy w roku 1952, konkurs krajowy 
w roku 1954, oraz ustaliła regulamin kwalifikacyjny dla problemi- 
stów, podejmując próbę sklasyfikowania naszych kompozytorów. 
OLE OdkU? kwalilikacy ny obejmuje „okres dziesięciolecia: s 

Wyniki sportowe kompozytorów polskich w tym dziesięcioleciu 0 
są bodaj najwyższe w historii naszej problemistyki. Nasi kompozy- 
torzy osiągnęli w tym okresie szczytową formę życiową, zdobywając 
wiele nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Marian Wróbel, 

- Saturnin Limbach i Tadeusz Czarnecki znaleźli się na liście najwy- 
„ bitniejszych problemistów świata za wyniki 1947 roku. Wiele od-- 
znaczeń zdobywają wówczas Grzankowski, Pfeiffer, Rohoziński,   

      
       



  

Suchodolski. Zestawienie statystyczne, ogłoszone w 4 numerze mie- 

sięcznika norweskiego Problemisten, a rejestrujące około 370 kon- 

kursów, stawia Polskę drużynowo w trzychodówce na drugim miejscu 

za Czechosłowacją; indywidualnie Wróbel ma piąte miejsce w dwu- 

chodówce, a pierwsze w trzychodówce. | i 

Polscy kompozytorzy nawiązali żywy kontakt z problemistyką 

Związku Radzieckiego i krajów demokratycznych, poza tym bardzo 

przyjazną współpracę nawiązano 7 krajami skandynawskimi. 

Obok rutynowanych kompozytorów wyrasta pokolenie najmłodsze, 

które debiutowało w latach 1948—1954. Z licznego zespołu poważ- 

niejszy talent zdradzają: J. Beszczyński, E. Pałlasz, W. Rosolak, 

A. Trzęsowski oraz mniej aktywni J. Dankiewicz, J. Kochanowski 

i A. Maniak. . 

Mecz Polska — Rumunia 

Mecz ten został rozegrany Ww trzech grupach: dwuchodówki, trzy- 

chodówki i zadania bajkowe. Punktowano po 8 zadań w każdej 

grupie, o zwycięstwie decydowała suma punktów we wszystkich 

trzech grupach. 

Tematy meczowe były następujące: | 

4. Dwuchodówka: zadanie na temat kombinacji liniowej typu B. 

Pierwsze miejsce w tym dziale zajęli Rumuni, z naszych prać 

przytaczamy zadania Cieślaka (nr 240), Pieprzyka (241) i Sucho- 

dolskiego (242). 

9, Unikanie duali w trzychodówce. | . 

Pierwsze miejsce „zajął w tym dziale Suchodolski za zadanie nr 

277. Poprzednio przytoczyliśmy pracę Cieślaka (nr 196). 

3. Zadania bajkowe o dowolnym temacie i dowolnej liczbie po- 

sunięć. 
| | | 

Zwyciężyli tu Rohoziński i' Rusek. 
se 

Mecz wygrała Polska w nieznacznym stosunku 54%.:53%, z pol- 

skich zawodników najlepsze wyniki osiągnęli Suchodolski (12 p.) 

i Cieślak (10 p.) 

Jako ilustrację podajemy trzy dwuchodówki, postawione przez 

sędziów na 4—6 miejscu. 

Dwuchodówka Cieślaka przedstawia temat w formie zamiany 

obron. Przed wstępem mamy parę tematowych obron: 1...e6 2.844== 

i 1...e5 2.Gd5=k. Po wstępie 1.Hb8 rolę piona przejmuje Wc?, 

która buduje takie dwa warianty: 1...Wc8 2.Sd4+= i 1...Wb7 

2.Gd5=E. Połączenie tematu B kombinacji liniowej z Ruchlisem. 

Następne zadanie daje trzy warianty tematowe: 1...Se5 2.SdG=F, 

4...We5 2.Sdc3=F= 1 1..1Wd5 2.Sc3=F. Wstęp niestety nie jest dobry. 

Również połączenie z tematem Ruchlisa uzyskał Suchodolski 

w swojej dobrej dwuchodówce. Przed wstępem działa S— 1...5—dow. 
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240. F. Ci lak 

Mecz Polska — Rumunia 1950 
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e 1...6—dow. 2.Sf6-- i ALGIS 
2.We5<k. W obu wypadkach ma- 
my poprawione obrony. Pozycja 
dwuchodówki wdzięczna, tak iż. 

uważamy” ją za najlepszą z polskich |. 
adań w tej grupie. 
„Forma naszych zawodników po-- 

zajęcia dwóch pierwszych 
nie c w grupie zadań bajkowych A 

241. R. Pieprzyk 

Mecz Polska — Rumunia 1950 s 
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gła jednak zadowolić, spo-. | 

aliśmy się lepszego wyniku, 
zęsto. zdarza się nie tylko s 

, że brak jest przy-. 

saa częścia.. W su- 
mie mecz ten trzeba nazwać sukce- 
sem sympatycznej drużyny rumuń- 

10 — Sto lat polskiej komp. szach. 

  
    

    

  
 



  

- Gzwórmecz Czechosłowacja — Polska — Rumunia — Węgry. 

W 1950 r. 
"przeprowadzono czwórmecz problemowy czterech państw demokra- 
tycznych. Czwórmecz. obejmował cztery działy: „dwuchodówki, 
trzychodówki, współmaty w 3 pos. i końcówki. 

| Każda z uczestniczących drużyn przedstawiała do oceny sędziów 
po 8 wybranych prac w każdym z działów, przy czym poszczególni 
kompozytorzy mogli uczestniczyć w meczu nawet trzema zadaniami. 
Po raz pierwszy zastosowano w tym meczu system sędziowania 

* zespołowego: reprezentacje państw, biorących udział w meczu, oce-- 
„niały zadania wszystkich pozostałych, oprócz własnych, a kolejność 
miejsc ustalano przez sumowanie punktów, przy czym punktowano . 
-16 najlepszych zadań w. każdym dziale. 

„ "Tematy. meczowe. były następujące: 
"4. Dwuchodówka: 

óbrónardi: W tym dziale zwyciężył. Nestorescu (Rumunia), a w ogól- 
nym wyniku Polska zdobyła 111 punktów zajmując pierwsze miejsce. 

Z tego działu przytaczamy na innym miejscu prace Pieprzyka: 
(ur 204) i Rohozińskiego (nr 280).. 
2. -Trzychodówka: zadania z echem zwykłym. lub kameleonowym. 

Pierwsze miejsce zdobył Mikan (CSR), 
Węgry 122, Rumunia 81, Czechosłowacja 80, Polska 20. 

Poniżej podajemy zadanie Czarneckiego (nr 240). 
_38. Współmaty w. 3 pos. z posunięciem tempowym białymi i czar- 

nymi. Zwyciężyli tu Węgrzy indywidualnie (Tipary) i zespołowo 
182 p. przed Czechosłowacją 65, Polską 60 i Rumunią 55 p. 

4. Końcówki. Mało sprecyzowany temat przewidywał tylko. kom- i 
binącję z niespodziewaną paradą czarnych.. Indywidualnie zwycię- 
żył Fritz (CSR), drużynowo Węgry 112, Czechosłowacja 94, Rumunia. 
90 p. W tym dziale polscy. problemiści nie współzawodnicżyli. 

Mecz zakończył się wyraźnym zwycięstwem Węgier, które uzy- 
skały 452 p., 2. Czechosłowacja 298.p., 3. Rumunia 287 p., 4. Polska 

„191 p. 
Z. polskich zawodników najlepsze wyniki indywidualne. uzyskali: 

„M. Wróbel 66 p., A. Goldstein 33 p. i J. Rusek 31 p. 
"Z tego czwórmeczu drukujemy jeszcze trzy zadania. 
Dwuchodówka nr 243 przedstawia w ekonomicznej formie popra-, 

"wione obrony trzech czarnych figur przy dwu wolnych polach kró- 
- lewskich. Po szablonowym wstępie. powstaje tempo. Obrony tema- 
towe: 1...G—dow. 2.Sb4=F i 1...Gc3 2.Sf4==; 1.,.5a—dow. 2.Gbl= - 
i 1...Se2 2.Sch=E, 1,..8d—dow. 2.Hf5=k i 1.. „Seń 2.Sb4=F. Trudny 

|, do uzyskania mechanizm przy dwunastu bierkach na szachownicy. 
Następna kompozycja opracowuje również w pozycji: tempowej 

przy dwu wolnych polach motyw wiądzania bialych bierek. Motywy | 

146 

  

z inicjatywy Węgierskiego Związku Problemistów 

zadania .typu „meredith” z poprawionymi 

drużynowo zwyciężyły | 

_- blokowane. 

243. M. Wróbel - 
„ Gzwórmecz 2—3 miejsce 
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we wszystkich członach są jedno- 
"lite: 1...$c—dow. 2.He5==, jedno 
pole zaatakowane, drugie chwyta 

_matująca figura; 1.. „S5d4! 2.Se3=E, 
- jedno pole zaatakowane, drugie za- 

Identyczne manewry « 
1...5e—dow. 2. 

Gb7=E i 1...8c6 '2.Gc4-E. Dobry | 
w drugiej parze: 

wstęp uwalnia Se5. 
Trzychodówka Czarneckiego re. 3 

alizuje proste echo z królem na 
f5, przy czym raz „matuje S:na h4, 
drugi raz na e7. Dwa inne „warianty 
są właściwym uzupełnieniem tre- 
ści, należy tu. zwrócić uwagę na 
blokowanie dalekiego pola królew-- 

, skiego oraz przesłonę po 1...Sd2. 
--_ To było ostatnie spotkanie mię- 

| dzynarodowe, jakie urządził razem 
"z zaprzyjaźnionymi krajami Polski 
Związek Problemistów. Od tego 
cząsu: nasi problemiści nie brali 

_ więcej udziału w meczach między- 
państwowych. 

"244, M. Wróbeł | 
Czwórmecz 7—8 miejsce 
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a Stara. gwardia nie kapituluje 

Okres okupacji był wyjątkowo niepomyślny. dla naszej kompozycji 
«szachowej. Wielu problemistów poniosło śmierć, wielu zaniecliało 
komponowania. Po oswobodzeniu kraju większość problemistów 
powróciła do pracy. Lata 1947— 1951 dowodzą, że starą gwardia 

- nie myśli kapitulować; wprost przeciwnie dochodzi do szczytowej 
-formy i uzyskuje wiele odznaczeń w silnych konkursach. między-- 
narodowych. Ponieważ wyniki te są rzeczywiście: godne. uwagi, da- 
jemy krótki przegląd: osiągnięć starszej generacji — prezentujemy 

A. Goldsteina, M. Pfeiffera, W. Sucho- - 
dolskiego i M. Wróbla; pędzie to właściwe uzupełnienie. sylwetek 

„tu zadania T. Czarneckiego, A 

„twórczych, nakreślonych w drugiej części monografii. 

-4 Tadeusz Czarnecki po oswobodzeniu kraju poświęcił się wyłącznie 
dzialalności szachowej i to nie tylko w dziedzinie kompozycji SZą-- 

i chowej. Jest członkiem kolegium redakcyjnego ,,Szachów'”, autorem 
| kilku książek z zakresu gry, organizatorem, członkiem Prezydium 
_Sekcji Szachów GKKF i kolegium sędziowskiego. 

" W-ostatnim. okresie komponuje niemal wyłącznie klasyczne trzy- 
chodówki, kilka ciekawszych realizacji podajemy z krótkim ko. 
-mentarzem. 
-- Trzychodówka nr 246 to bardzo ekonomiczna i i przekonywająca - re- 
alizacja. uwolnienia białego gońca. Tematowy wstęp 1.Kb5! wiąże 

-_ dopiero figurę i „prowadzi do pozycji tempowej, jakby nazwać ,,zmo- 
, dernizowanego tempa''. W trzech wariantach jednolicie przepro- 
_ wadzono uwolnienie figury w drugim: posunięciu bądź przez. odejście 

- króla, bądź. przez usunięcie wiążącej bierki. Zadanie kończy się 
trzema matami ze związaniem czarnego hetmana. Moim zdaniem 
najlepsza trzychodówka w dorobku kompozytorskim. Czarneckiego. 

Trzychodówka nr 247 jest rzadkim stosunkowo przykładem uni- 
kania duali w klasycznej trzychodówce. Po blokowaniu 1...Hg6 nie 

- możemy grać 2.5c6? gdyż po 2...e5 następuje wiązanie S. Po 1...fg6 
ruch 2.588? jest obalany 2...Ke4! i odsłona Wf8 paruje mata. Szkoda, 
że ten drugi wariant jest mniej sugestywny, gdyż wtedy. mielibyśmy 

- arcydzieło pierwszej klasy, ale i tak zadanie należy do: powaznych 
osiągnięć w. naszej trzychodówce. 

Następny problem przedstawia temat bristolski, czyli torowani 
- drogi w klasycznym opracowaniu przy trzy razy powtórzonym tym 

' samym mącie wzorowym. Wstęp ładnie umotywowany, gra prosta, 
(ale utrzymana w szlachetnych proporcjach. Ale nie to stanow 
| 0 wartości zadania, zwykle w tego rodzaju realizacjach figura te 

matowa, torująca drogę nie brała udzialu w siatce matowej i dlatego: 
klasycznie torowańie drogi nie dawało się przeprowadzić. Autor 
znalazł bardzo dowcipną możliwość, powierzając G obronę pol 

Czarnecki 
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Dziennik Łódzki 1946 
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| królewskiego h2. Jedna Z lepszych naszych. trzychodówok, bez 
względnie godna przypomnienia. 

Trzychodówka nr 249 przedstawia złożony manewr po 1.. .St6! 
Czarne przychodzą na linię w obronie, białe atakują tę samą linię 
i zmuszają czarne do opuszczenia tej ważnej arterii. Ten trudny 

, pomysł został wykonany w mechanizmie „„poprawionej obrony”. 
„ Uzyskanie trzech różnych wzorowych matów nie było łatwe, o czym 

©, „świadczy oczyszczanie pozycji matowej w groźbie i tematowej 
obronie. Dobra kompozycja. 

- Następna praca w zręczny sposób wykorzystuje grę białej baterii, | 
- strategia czarnych to wzajemna przesłona G i p na polu c6i wyłą: s 
„czenie H od obrony dalekiego pola królewskiego 8. 

s 250. T. Czarnecki . 251..T. Czarnecki e 

Głos Narodu 1947  — Polski Zw. Probl. 1948 
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1..W-dow. 2.444, Kf2 3.801 4..clS 2.Hd6, Sa 3.Gbók. © 

'4..066 , 2.5034, Kdl 3.Hafs 4...45  2.Hh6, Wh3 3.Gb6 
1..Gc6 «o 2.Ha7, .-Gbo  3.d8=F ..e4  2.Hd4, W-dow. 3.Gb6=E - 

| z ..Gd3 2.He3, MH. 3.Gb6=E *- 

Ostatnia wreszcie kompozycja przedstawia uwolnienie czarnej” 
figury i podnosi do godności treści skomplikowane parowanie. dual: 
przez aktywne działanie czarnych figur. 

Wszystkie trzychodówki kończą się wzorowymi matami, jak 
przystało n na „gałonka Warszawskiego Kola Problemistów. 

150 — 

Aleksander Goldstein jest przede wszystkim twórcą trzychodówek, 

- kontynuuje on dalsze badania nad strategią trzychodówki klasycznej, 

a przede wszystkim nad ogniskiem, które należy do jego ulubionych 

| motywów. 
Zadanie z Szachisty Polskiego uważam za najlepsze z serii zadań 

na ten temat. Manewry obronne są subtelne i trudne do wychwy- 

cenia, tak że dopiero po dokładnym zbadaniu dochodzimy do zro- 

' zumienia istoty pomysłu. strategicznego. 

252. A. Goldstein , o 253. A. Goldstein 

' Szachista Polski 1946 s | Szachy 1948 
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| Nagrodzone zadanie z „Szachów”” "opracowuje znowu temat og= 

niską w czterech wariantach. Poza groźbą. bardzo ładnie motywo- - Ś 5 

wano obronę 1...Ge4, ruch ten to zastępcza przesłona linii, na którą « 

- sprowadzimy H. Opracowanie, bez zarzutu, „ pozycja bez białych o j 

pionów. 
Oryginalną formę dla ogniska widzimy W. _rzychodówce, nagro- 

dżonej w memoriale Rducha. Właściwie wydaje się, że posunięcia 

- Hd2 i Hd3 nie potrzebują przygotowania: obala je 2...Ke5. Dopiero. 

- blokowania dalekich: pól królewskich różnicują te ruchy. Opraco- | 

(BŁ, |      



  

"wanie pomysłu dogiczne. Pozycja wskaruje, 
trudności w realizacji tego głębokiego: zadania. 

255, A. Goldstein 

- Parallóle 50 1949 

254. A, Goldstein 

-Revista Rom. „de Sah 1949. 

ci Memorial Rducha 5 I nagroda 
I nagroda 3 

  

            

- 4..grozi 2.H13+! gf  € 1.6064! 2.Hd2l  Hd2 3.SgeE 1..eń _ 2.Hf6, GIG  3.SbT-k 
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ż d ż - 1... 7 

oSA -2.Hd31 - A68 RAT 1..WA3  2.Hgól 1fg6  3.Sb7-- 
w ah > 4 2. „Heó, le8 8. SbTF ż 

- Następna trzychodówka to jeszcze jedna wariacja na temat wol : 
nienia białej figury i walka H z Go. panowanie nad polem d5. Uwol: o 
nienia powoduje przesłona linii wiążanią przez H. 
Kompozycja nr 256 odznacza się głębią pomysłu strategicznego. > 

-Przesłony: Wh5 są uwerturą do kombinacji w drugim posunięciu. 
Istotą manewrów Miałych jest uniemożliwienie czarnym przyjścia | 
na linię d bez samozwiązania. Możemy tu mówić o swoistym unikaniu 

„duali. Skomplikowane oczyszczanie groźby daje nam trzecią wzorową - 
siatkę matową z wiązaniem trzech różnych czarnych figur. Opraco- | 
wanie nie stoi wprawdzie na wysokości pomysłu, niemniej zadan 
to należy do najlepszych w dorobku kompozytorskim Goldstein: 
Ostatnia wreszcie kompozycja to czterochodówka logiczna. Przed- 

: stawia. ona rzymskie bicie Wal z dwoma dalekimi matami echowymi : 
po blokowaniu pól królewskich a7 lub b8. Że sprowadzenie czarnej 

„wieży na al jest konieczne, przekona nas DEICZDE" s 1.Sb5? - 
'Wa2! 2. 8d6, Wb8! 

152 
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257. A. Goldstein = 
- Echiquier de Paris 1950 Parallele 50 1947 
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Wiele intóresujących problemów drukował w ostatnim. dziesięcio- 
' leciu Mieczysław Pieiffer, specjalista dwuchodówki. Uczestniczy on 
"głównie w konkursach, urządzanych przez naszą prasę; odniósł on. 

- kilka poważnych sukcesów, które rejestrujemy. w naszej antologii. 
Dwuchodówka nr 258 przedstawia sześciokrotne; rekordowe blo- 

kowanie dwu wolnych pól królewskich po trzy na każde pole. Dobry 
wstęp oddaje drugie pole królowi. Różnicowanie matujących posu-. 
_nięć pomysłowe, autor zupelnie: slusznie wykorzystał: motyw Wa” 

A ania białych figur. 
Zadanie typu „,biały gra” stanowi. doskonały sprawdzian umie- 

jętności konstrukcy jno- technicznych. Z tego trudnego: egzaminu. 
wyszedł autor (nr 209) „zwycięsko, dał bowiem nie tylko zamianę. 

« trzech matów po ruchach G i biciuS, lecz także dwukrotne uwolnienie 
białego H. Doskonały wstęp wiąże H i równocześnie odeaie pole do: 
Wartościowa kompozycja. dn 

- Następną dwuchodówkę sędzia F. Fleck c ocenia , następująco: UPo- 
łączenie tematów Barulin I i Herpai przy poprawionych obronach; 

- ten ostatni motyw nadaje problemowi zupełną: oryginalność. Po-- 
'zycja jest pociągająca, podczas gdy wstęp wydaje się trochę powierz 

chowny. W sumie bardzo udatna praca . Szkoda tylko, że ,,orga 
o RY błąd” mechanizmu nie pozwali na usunięcie dualu po 1. ae:    
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- 259. M. Pfeiffer 
Express Wieczorny 1948 . 

Jubileusz M. Wróbła 
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" Konkurs GKKF 1952 
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'W przygotowaniu. mamy złożone Mem. Marienstrassa I—TI nagr.e.a, 
. blokowanie po 1...544 i 1...Se3. . 
Groźba 2.Sde5== wskazuje, że ma-. 

» my do czynienia z obroną Lew- 
-. manna, czyli modyfikacją tema- ma JA NE AWA % 

tu A kombinacji liniowej. Obrony ae = a Ż 

' tematowe to 1...Gd5 i 1...5d6 z i 41 U 

; kompozycja. % 4 m 

_ przy użyciu motywu. podwójnego 
- wentyla. Motywowanie drugich po- , SE 

nie w obronie po 1...Wf2, gdyż trze- 

„niec nie tylko odchodzi z polawalki, 1...Gf8 2.58, - S$d6 . 3.GdT=F 5 

sportową oraz dziesiątki nagród na międzynarodowych konkursach. 

"Na podkreślenie zasługuje jego działalność pedagogiczna, jest do- 

- tematy. Przeciw groźbie 2.SgózF, która przesłania linię Hh6 — 

., niowej. 

' Możemy się spodziewać tedy dwóch posunięć matujących,- więc 

- dla uniknięcia dualu szukamy dodatkowej funkcji; jest nią wiązanie 

<_ białej figury — trzeci samodzielny temat. 2.Sg3== (nie 2.Wd4==) © 

„i 1...5ge3 2.Wd4=F (nie 2. Sgo=F). Konstrukcja. jak na problem re- 261 

Ę przedztawia: następna dwuchodówka. ,Przygotowanie składa „Się 

Dwuchodówka nr 261 to orygi- 262. M. Pfeiffer SAL 

nalne opracowanie tematu Ruchlisa. Dziennik Łódzki 1947 

      Bem e” a I 

dodatkową funkcją w postaci od- 
słony figury. W sumie oryginalna ża śm A aż 

Trzychodówka nr 262 to niewąt- a di 

pliwie najlepszy. problem Pleiffera. % WAŁ SE 

Jest to kompozycja strategiczna gui % ai a i * I       
sunięć białych doskonałe, szczegól- «6 .41.Ka7 

„grozi -2.8b8! - 846. -3.GdT=F 
„.Wgil 2.Gg2! .Hg2  3.Sb6-F 
..Wf2! 2.Gf3! - Kd7 3.Hfó=F . 

m
 

2
 

ba „wyłączyć W od obrony pola 15. 
W*obu głównych: wariantach go- m

 

lecz również oddaje pole dz. 

'Marian Wróbel również poświęcił się prawie wyłącznie działal 

ności szachowej. W latach 1947-—1951 uzyskał najwyższą formę - 

radcą fachowym młodzieży nie tylko za pośrednictwem ,,Tajemnic 

dwuchodówki””, lecz także bezpośrednio jako redaktor dzialu _pro- 

blemowegó Szachów.. 

Dwuchodówka nr 263 łączy w jeden mechanizm trzy samodzielne 

czarne w obronie wyłączają Gd2, co daje temat A kombinacji li- 

Grę główną tworzy para skoczkowych wariantów. Po 1. Sde3 

czarne przesłaniają dwie własne figury — drugi temat — Herpai.     
kordowy dobra. 

Zamianę matów przy trzykrotnym blokowaniu wolnego pola 

155  



  

|| 263, M. Wróbel 
-Tidens Krav 1948. 
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266. M. Wróbel . 
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2. He5== oraz 1...Wf4 2. Sef4==. Wstęp. 1. Ge7. daje: zamianę matów 
" oraz wzbogaca strategię blokowań — 1...Sfe6 2.5e7==! (nie 2.Gcó=F, 
'2.b6==), 1...Sge6 2.Gc6== (nie 2.Se7==, 2.b6==) i 1...He6 2.b6== 
(nie 2.5e7=E, 2.Gc6==) oraz 1...WI4 2. Sgi4-. A więc w grze aktu-. 

- alnej otrzymujemy dodatkowo wiązanie białych figur typu „„Ba-- 
-rulin I*,. przy uaięeni podwójnych Gukli; Również. rekordowa 
kompozycji 

-_ Modny dziś temat. " Ruchlisa oto - treść następnej  dwuchódówki. s» 
Przygotowanie zawiera trzy warianty — 1...46 2.Sd5=, 1...d5 
2.Sc6=E po PE czarnej następuje wyłączenie drugiej czarne 
figury, oraz 1...f4 2.Hd3==. Piękny wstęp oddaje dwa pola królowi 

"otwiera linię. Gb2 i naraża własnego króla na szachy. Powstają trzy 
nowe warianty tematowe przy tych samych posunięciach matujących 

0 — 4...Ked-- 2. ScÓ=F, 1. JOE 2.5d5=E i 1...Ge5 2. Hd3=F. Pozycja 
, bez bialych pionów. 

- Problem nr 266 opracowu je strategię. -Lycziego punktu. Polem 
- tematowym jest f3, na którym schodzą się linie obu czarnych wież. 
Sprawdźmy próby logiczne: 1.Ha8? Sc3! i 1.Hd7? Sg3! Na kombi- 

a nację składają się następujące momenty: po pierwsze sprowadzenie: 
_ wieży na pole styczne, po drugie skierowanie czarnego skoczka tak, 
by przesłonił drugą wieżę, po. trzecie bicie bezbronnej wieży na potu 

- stycznym. W obu wariantach skład motywów identyczny, 60. Na- 
daje. kompozycji jednolitość. Zadanie kończ ię dwoma matami 
KZOTOYYMUI, 
Następny. problem. to skomplikowany mechanizm logićzńy: Bar- 

dzo: dobry wstęp to ruch antykrytyczny, gdyż ucieka od krytycznej 
przesłony w groźbie. Ta groźba ma za cel odrzucenie Hd6 od obrony 

- pola g3; Gg3 znajduje się na polu stycznym, oba tedy posunięcia G 
będą anty-stycznikiem. Ruch 1...Gf4 daje zamknięcie linii i umniej. 
sza siłę H. Teraz następuje. uderzenie 2: Sg3 +, gdyż nie obawia 
się szacha. To posunięcie G nazwiemy manewrem antybristolski 
czyli odwrotnością torowania drogi. Dowolne odejście G prowadzi 
do nowego punktu stycznego na d6, który zdobywają białe. Dobrze 
ukryta złuda. 1.Gf7? wcale nie. pędzie latwa do obalenia. Jedyną 

ema jest 1...Hd3!! 2.Hd5+, Ge5+! „Platego G paletę” na „88, 

gdyż wtedy gramy 2.He6--, Se6 3. GhT=k. | 

c Bogaty mechanizm problemowy trzychodówk nr 268. *pokastie o 
"znowu kombinację przeniesioną z dwuchodówk: 

- badza pole b5 dla Ś. Ale dlaczego G musi pr 
_d4l 2.5bo, Wel! goniec ma obowiązek wyłączyć 
tworzą dwie przesłony G, dlatego musimy parować duale. Tematem 
zadania będzie unikanie duali w drugim ruchu. Po 1...f3! 2.Ga6: 
„a 2.. Aba dlatego G jest mieruckomióny: RR nie bi    
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- 1.Gg811. e 1.Geśl o 

„dow. 2.Hd5+, Hd5+-3.Sg3<k t..grozi 2.8b5l  deń  B.ScT-F 
4..GfAl  2.5g3+, Gg3  B.etek 1..13l  2.Sd5l We4. 3.Sbóte 
Gel  2.Hd6, Sd6 3.Sd6<= l...eśl  2.Ga6l Ge3  3.Gb7== 

1 ..Sb-dow.2.8d6+, Gd6 / 3.e4<F 1...Wcl  2.5a4,  We4  3.Sb6rF 

jemy 2.5d5, by nie narazić się na wiązanie. A więc mamy czynne 

częściowe unikanie duali. : Ory 

Bardzo trudny temat przedstawia następna trzychodówka; ro- 

zejrzyjmy się w parze obron skoczkowych. Obrona 1...5f3 przesłania 

równocześnie Wc3 i Gg2, wydaje się, że teraz obie kontynuacje są 

możliwe 2.Sf5 i 2.Sh5. I rzeczywiście mielibyśmy dual, gdyby nie a 

-czarny Hft, który jako dodatkowa funkcja wiąże białą figurę i eli- 

'minuje niepoprawność. Trzychodówka tedy: realizuje skompliko- 

wane połączenie motywów dwuchodówki. — temat. FHerpai i uni- 

'kanie duali typu ,,Barulin I'”. Bardzo rzadkie, a kto wie czy nie 

-_ jedyne osiągnięcie w klasycznej trzychodówce z wzorowymi ma-. 

tami. Zadanie ma charakter logiczny, jak wskazują próby LSI5? © 

 Geś! i 1.Sh5? Wh3! również z wiązaniem białego 5. . > ay 

Następha trzychodówka odznacza się bogatą treścią. Cicha groźba 

2.8g3 prowadzi do trzech złożonych obron z przesłoną dwóch czar- 

nych figur. Siatki matowe nie są: mechanicznie tworzone, gdyż 

"biały $ dopiero w. drugim ruchu atakuje pole g4, umożliwiając H 

matowanie na f6. Oprócz czterech pierwszych wariantów, które 

|. stanowią treść strategiczną zadania występują jako uzupełnienie 

©. dwie mniej oryginalne obrony, z których jedną po 4...Wg6 okaże 
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6 awa EBE 
BE ; za 
1.668 0 1.86 | 

2.8151 dow. -3.5gf-F t...ef2  2.8g3l / Wa5 _ 38.g5=k -, 
2.5h5! dow. /3.S5g7=F  1...Sd6! 2.Sh2!  Se5!! 3.Hf6==l - 
2.06,  Wg3 3.GdT=F 1...Se5! 2.Se3!  Sd6!! 3.Hf6=F! 

S: ...Wa5! 2.Sh2!  Se5! | 3.Hf6=E 
„15. -2.gf54,. Kh5  3.Sg3=F 
..Wg6ó 2.g5+,. Kh5 - 38:5g3=F 

, A, ; 

B87/]  |04% BGA             

się blokowaniem dalekiego pola królewskiego. W sumie sześć matów 

_wżorowych. 
Problem nr 271 to ekonomiczna trzychodówka typu „biały gra”. 8 ż 

"Ten rodzaj zadań jest niezwykle trudny do realizacji. Przygotowa- 

nie ma tylko jedną grę — G dow. 2.604, Ga7 3.Wa7=F. Łatwo 

przekonujemy się, że tylko Wa8 może grać, wybór jednak pola nie 

jest łatwy, jak wskazują złudy: 1.Wc8? Ge5! 1.Wd8? Gd4! 1.Wg8? 
Gb8! i białe mie dochodzą do właściwej pozycji. Otrzymujemy 
trzy maty: zamienne i ponadto trzy razy wyraźny motyw strate- 

giczny — to jest przejście W na linię gońca, by zająć tę linię po 

jego odejściu. Podobnie, jak wszystkie poprzednie trzychodówki, 

"warianty kończą się wzorowymi matami. | 

Ostatnia wreszcie trzychodówka realizuje uwolnienie białego S. - 

- "Tematowy wstęp wiąże białą figurę.i prowadzi do pięciu ideowych © a 

wariantów.. W tej kompozycji połączono rozmaite typy uwolnień, 

| a więć przez czarną przesłonę po 1...e4, przez białą przesłonę AR 

w groźbie, przez. odejście czarnej wiążącej figury po 1...5b4 oraz 
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271. M. Wróbel © AA 
- Berner Tagwacht 1948 _ Brit. Chess Fed. 1949 
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BE 000 EE 
1.We8!l wi NA "Waź 

"4..Gb6  2.Wb8l Gdź4 3. = 4...grozi 2.64, dow.  3.8b8=E 
1...6c5 2.We5! ' Gb6 - 3.6 „ A.f4l © 2.KM, dow. 3.Sb8=F 

. 2.Weśl  Gb6. - 3.8b2= -..Gf2! (2.Kh3, , dow... 3.8b8=F. 
O 06 4...64l 02.8081 - dow. 3.GbTzE 

..$b4 2.485]  He8  3.Sb4== 
Seb. 8. Gb Z 

- przez odejście białego króla. „Uwolnienia następują bądź » Ww drugim, 
Bądź w matującym POSBNISCIN gc , 

* ż * 

Przystąpimy teraz do nakreślenia sylwetek „„młodszych”” kompo- 
MOCY. A 

| Włodzimierz Suchodolski 

Należy do wybitnych naszych kompozytorów. iodzosy w Ww 11908 r. | 
ukończył szkołę handlową i obecnie pracuje jako główny księgowy. 
Debiutował w 1925 r. w lwowskich Szachach, ale po skompono- © 

- waniu kilku zadań zarzucił problemistykę. Dopiero od 1937 r. zaj- 
- muje się poważniej kompozycją. Większość jego najlepszych zadań 
wydrukowano po roku 1945. Ułożył niewiele — 62 zadania, otrzymał 
wyróżnień 22, w tym 9 nagród, z czego 5 pierwszych. W ostatnich 
latach niewiele pojawia się jego Problemów, a szkoda, gdyż Sueho: Ś 
_dolski ma niejedno do powiedzenia. 
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y 6 za Suchodolskiego. ; b 
Nr. 273. W przygotowaniu mamy parę wariantów - — samozwią- 

zanie czarne na d3. Po wstępie ta para zostaje uupelniona drugą 
parą: w korzyści obrony temat A, zaś w szkodzie — Grimshaw. 
Dwa maty. zamienne. „Konstrukcja prosta i jasna. 

- *273. W. Suchodolski 0 0274..W. Suchodolski 

_ Polski Zw. Probl. 1948 |. Szachy 1948 
I nagroda R a — JI nagroda 
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AM,             

L.Hb7 

Ww następnej dwuchodówce zjawia się w przygotowaniu dwukrotne. 
«uwolnienie b. „wieży po ruchach 1...546 i 1...5e5. Po wstępie te 
same Pos cia dają zamienne maty, rzy” czym teraz matującą. 

5 ligurą jest H. W sumie „dzięczną praca, której należy autorowi 
_ powinszować. 

Trzychodówka nr 275 ma interesującą strategię. Na. pierwszy plan 
- wybijają się obrony 1...Sb3 i 1...e2, które przeszkadzają w.wiązaniu 
 matującego H., są to zgrabne przesłony; również przesłoną będzie 
obrona 1...Gf3, tym oryginalniejszą, że przesłania linię, na której 
dopiero promujemy H. Ta jednolitość manewrów stanowi o wartości 

- tej wariantowej trzychodówki. 
- Dalsze trzychodówki to prace o wyraźnym obliczu: strategicznym, . 
tak ważnym dla klasycznej trzychodówki. Pierwsza z nich (276) 

o. odznacza się pomysłową grą czarnych figur. Przesłaniają one wielką 
skośną i równocześnie grożą sząchem. Dlatego białe muszą wyłą- 
czyć linie sząchowania, co daje. trzy pełnowartościowe warianty. 

> Interesująca koncepcja. 

„Mm "Sto lat polskiej komp. szach. EE s o u . 161   
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275   ASY W   

..grozi 

..Sb3 

+82! 
„..Gf3 

* 8=E 
41.He4 

2.66, _ dow. 3.He5=F 
2.Hc6ó! dow. 3.Hd6=E 

_ 277. W. Suchodolski 

- Mecz Polska — Rumunia 1950 

" I nagroda 
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1...Wf4 
1...Wfg7 2.We3! 
1...Whg7 2.We3, 

3E 
1.Wcc4 

2.Kc2,  We4 3.Gb3== 
dow. 3.Gb3=E 
dow. 3.Gb3=F - 

AU ŻĄ 

"2.Hg6ó! dow. 3.Hdó=k 
"2.Hf4, dow. 3.e6=5 „1... 
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276. W. Suchodolski 
Rzeczpospolita 1946 
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1.Gbl 

..grozi 2.Wb3 . 

...05 2.We2! dow.  3.Gb2=E 

...W£f6 2.Wf2! dow. 3.Gb2=F 
St6, 2.Wg2! dow. 3.Gb2=F 

278. W. Suchodolski 
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4 4 4 278 

3== 
1.8c4 

„grozi _ 2.Sb6+, | 
..W1b5-- 2.5! dow. 3.Sb2== 

-.W8b5 +- 2.45! dow. 3.Sb6=E 
„Seb  2.b6--, Wb5 3.Sb2F 

W meczu z Rumunią trzeba było wykonać unikanie duali w trzy- 
_chodówce. Bardzo prosto i zgrabnie wykonuje to meczowe zadanie. 

m WE FE) 

 chodówce. ga adu |. 
GG CÓW |. 

| gk 

  

   

  

Po szkodliwej przesłonie Gh8 — 1...Wfg7 nie wolno grać 2.Wc3? 
ze względu na otwarcie linii 2...e5! Analogicznie po 1...Whg7 2.We3? 
parujemy dual 2...Gh7+-! A więc wentyl i podwójny wentyl. 

Ostatnią wreszcie trzychodówkę sędzia A.Goldsteiń ocenia na- 
stępująco: ,,Nie jest to właściwie unikanie duali, gdyż czarne wieże | 

„ wiążące się tracą kontrolę nad różnymi polami (odmienność szkody) ? 

ale rozwiązujący odnosi takie wrażenie z uwagi na ostrożność, 
z jaką należy wybierać drugie posunięcia białych. Odznaczenie swo- 
je zawdzięcza głównie oryginalności motywu strategicznego”. > 

Suchodolski, jak to widzimy z zamieszczonych zadań, jest kom- 
pozytorem poważnym o samodzielnym sposobie wyrażania pomysłu. 
Doszedł on do interesujących osiągnięć zarówno w dwu, jak i w trzy- 

Aleksander Rohoziński 

„ Do młodszej generacji kompozytorów, którzy debiutowali w okre- 
"sie okupacji, należy urodzony w 1923 r. Alęksander Robioziński. 
Debiutował zgrabną dwuchodówką w Szachmatach w 1940 r. Po- . 
czątkowo komponował dużo — przeważnie dwuchodówki, następnie 
przerzucił się do trzychodówki i samomatów. Często brał udział 
w konkursach, uzyskał kilkanaście wyróżnień, w tym dwie pierwsze 
nagrody. Szczególnie cenną była I nagroda za samomat w między- 
państwowym meczu Polska — Rumunia w 1949 r. : 
Skomponował około 70 zadań. Naszym zdaniem największą war- 

„tość mają jego dwuchodówki, stojące na dobrym poziomie. Roho- 
ziński jest ponadto utalentowanym rysownikiem, on to zaprojek- 

- tował i wykonał piękną okładkę do książki Gawlikowskiego ,,Teoria 
debiutów”. Ostatnio niestety wycofał się z kompozycji nie wypo- 
wiedziawszy ostatniego słowa, a miał niejedno jeszcze do powiedzenia. 

Trzy jego problemy mogą stanowić ilustrację jego krótkiej. dzia- 
lalności kompozytorskiej. m. | 

Niewątpliwie najlepszą dwuchodówką Rohozińskiego jest pro- 
_ blem nr 279. Typ „biały gra” należy do trudnych przedsięwzięć 
(1 zwykle stanowi miernik sprawności technicznej. Przygotowanie 

skłąda się z czterech wariantów. Wstęp 1.Ge5! nie tylko zamienia 
te maty, ale nawet rozszerza grę w formę poprawionych obron po 
ruchach obu skoczków. W sumie 5 matów zamiennych. Pomimo 
ciężkiej pozycji, wartościowa dwuchodówka. | 
„Dwuchodówka meczowa (280) w formie meredith przedstawia po- 

_ prawione obrony Sd3. Właściwie mamy dwie wtórne groźby 2.Hb3-= 
i 2.Hg2== dobrze żróżnicowane. Obrony 1...Scli 1...5b2 parują obie 
groźby i dają blokowanie, względnie uwolnienie białej wieży. Wstęp, 

„uwalniający Scf — zadowala. 
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1..Hc44 2.Kf6!1 (nie 2.Kd64+?) 

> | 280. A. Rohoziński 

| Czwórmecz 1951 BE 

47. miejsce | 

3, 
ma sa, ać "M 

1.5 ZAB 
Pa za 37 7     SB A 4 

0 2 
—4.Hh3 

Trzychodówka nr 281 to.h kóripo- 
<zycja strategiczna bez wzorowych 
matów. Grę główną tworzą szachy: 

* bialemu królowi z dobrym róż- 
nicowaniem. drugich „posunięć bia 
łych. Po 1...Hc4-- nie wolno grać 

(',2.Kd6+, gdyż po 2...Gf5--! nie 
mamy czasu matować. Podobnie 

dzieje się w drugiej obronie: 1... 
_ He4+- 2.K16--? nastąpi 2.. .Wc8--I 

Dowcipnie pomyślana gra główna; 
; oczywiście uzyskanie wzorowych 
-„ matów w tego rodzaju mechaniz-- 
mie nie było możliwe. --.- 

_ Wybrane przyklady stwiardza- 
ją, że młody kompozytor: wyszedł 
już z okresu młodzieńczych prób, 
i rozpoczął samodzielne studia 
nad tematyką i konstrukcją pro-- 
blemu szachowego. Dlatego przer-- 

4.2Heś Lo 2. Kdó! (nie 2. KI6 +2) wanie "pracy. kompozytorskiej w. 
'tym momencie nie było wskazane: 

—-d wyrażamy przekonanie; że Rohoziński powróci do problemistyki, 

-by kontynuować swą działalność w. dziedzinie kompozycji szachowej. i 
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Tadeusz Wiońs ho. 

Do nielicznych problemistów, którzy debiutowali - w okresie oku- 

pacji należy również i Tadeusz Wroński, urodzony w roku 1915. - 

Z zawodu muzyk — jest jednym z. najlepszych naszych: skzyBkCY 

282. T. Wroński 
„  Zadaniowiec 1944 * 

"24 -wzm. Zaszcz. 

"2 ABE] 

EE 
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_m KE A 
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1.Ga3! 

|oraz profesorem klasy skrzypiec 
„Konserwatorium. Warszawskiego. - 
Debiutował w 1944 r. w Zada- 
niowcu, dotąd: skomponował okolo [ 
25 zadań, większość stanowią. dwu- 
chodówki. W konkursach rządko 
brał udział, uzyskał kilka wyróż- 
nień za dwuchodówki. Przedruko- 
wujemy w zbiorze trzy jego zada 

3 nia. 

Dwuchodówki Wrońskiego to 
zadania wariantowe o interesują- | 

cym połączeniu. Pierwsza praca 
_ przedstawią uwolnienie białej fi- 

| gury. Po dobrym wstępie, linie b. 
ód skośna a7—gl muszą zostać wol-- 
(me dla H — tworzy się: punkt 

węplowy d6 i następuje uwolnienie 
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z równoczesną wzajemną przesłoną G—p. Trzeci wariant po.1...546. 285. R. Rusiecki s; 286, R. Rusiecki „ stanowi właściwe uzupełnienie. a w; Szachmatna Mysl 1949 Championat Bułgarii 1952 Zgrabnie pomyślano dwuchodówkę nr 283. Po wstępie 1.Hb1l 
groźba 2.c4<= i wiązania na d4 wskazują na obronę Schiffmanna. 
Poza tym widzimy jeszcze trzecie wiązanie po 1...We2 oraz prze- 
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słonę Grimshaw na c4. Chyba najlepsza dwuchodówka Wrońskie o. PZ EZ" IJ Z ZA YZ % , % . Zadanie nr 284 opracowuje zmówa uwolnienie białej figury, tym "TP m A, M N 17 a A RP razem S. Autor wykonał dwa uwolnienia po 1...Wd6.i 1...We5, © | 4 4 U % | m A A, _ N uzupełniając je trzema innymi obronami. Mechanizm problemowy Z U j Y y A3A ŚŚ . 4 elastyczny i zgrabny. - se | M, 3:22 1 NR ZZ Z UN Wroński ostatnio mało komponuje, nie wątpimy jednak, że przy % Ś 138 U, 2 Ś m h -_ pierwszej sposobności powróci do problemistyki i opublikuje jeszcze [7 4 4 U U % = % dA % U i | +, niejedno zadanie. o. 
a gz SE z 5 647 M. m A] 

Ryszard Rusiecki e | 4% A Ł 1835 | y 4 4 78 78/7 | 8 Ryszard Rusiecki, urodzony w 1900 roku z zawodu handlowiec sa 48% 14% - |s5 GRA IŻ 8 |ua . j mieszkał przez wiele lat w Bułgarii. Ukończył on Akademię Handlo- Ź man - OB ARR wą w Warnie i pracował przez wiele lat w Poselstwie Polskim wa a 98 "w Sofii. Pierwsze zadanie opublikował w 19341 r. Dotąd skompo- 0 ., 2 nował około 120 problemów i uzyskał 11 wyróżnień, w tym cztery 0 4.HfT! s 1.548 nagrody, z czego dwie pierwsze nagrody. | W czasie pobytu w Bułgarii redagował liczne działy szachowe — - 
w tygodniku Niwa 1929—31, w dziennikach Kamboma 1934—35, . | PR Dnes 1935—36, Rebus 1947—48. | | a - 287. R. Rusiecki ma | 288. R. Rusiecki e JARO ilustrację jego działalności problemowej drukujemy sześć e © Szachy 1953 © Mecz Sofia — Prowincja 1953. zadań. (> SS RE 23 Pierwsza dwuchodówka uczestniczyła w tematowym konkursie, © pośw. M. Wróblowi 1. miejsce który przewidywał czterokrotną grę białych skoczków z różnicówa- | niem matujących posunięć. „Autor zgrabnie zrealizował podany h nnn EE. UZ "WU" WB | temat, dobry wstęp oddaje K pole f3, warianty dobrze dobrane. 47 Pa ; %, NAA M Opracowanie zadowala, pozycja bez białych pionów. . | KU U WEN P NAŃ a m Ambitny. pomysł przedstawia następna kompozycja; jest to po- AŻ n 4 NY N, — Noa 4 % U łączenie uwolnienia białej figury z tematem B kombinacji liniowej. A b > 73 4 Z gia ŻA 2 N % Dwuchodówka z Sząchów (287) opracowuje połączenie Fleck— "EE 7 M U, i Ą : Karlstróm. Wstęp 1.8b4 stwarza groźby; obrony 1...Hd3, 1...He4 3 m, A, A z aa O "m | | 1 1...Hg6 parują trzy, czwarta zaś pozostaje jako matujące posu- | | E7 a M m A N, A 
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. : ) o . > 3 o . 5 3 2 ; w ; 2 K %, nięcie. Ten temat Flecka uzupełnia obrona 1...8c7! która niweczy - U RU % 4 3 AK 4 wszystkie groźby 2.Hf2== z blokowaniem pola c7. Dodanie takiej |. | mą a o z E4 an A ŚĆ obrony do tematu Flecka wprowadził do literatury norweski kom- | 4 M, m M we, A e gy) o . > z : 37 - _ la w ź Z 7 Z . Poor Alstróm, stąd nazwa połączenia. Ekonomiczna | dwu a 85 A % 297 KÓ % 2 A 288 
A Połączenie pełnego półzwiązania z poprawionymi obronami było | 0-- | "„, 28 swego czasu pilnie studiowane i dysponujemy bogatym materiałem ad 2 . . na ten temat. Autor wybrał najwdzięczniejszy, ale i najbardziej 1.5b4 1.Sa4 
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niebezpieczny ze względu na antycypację układ=- dwu © zarnyć 
na skośnej. AŻ R DY 

Grę główną stanowią dwie pary obron 'skoczkowych, przy czym 
poprawki dają czarną przesłonę przy równoczesnym wiązaniu dru-- 

s giej figury. La 
Ciekawy pomysł widzimy w wyróżnionej trzychodówce nr 289. 

_ Próby tematowe: 1.Hb7? d5! 2.He7, Ge3! i 1.Hc5? d3 2.Hg1, de2!. 
„wskazują na logiczne opracowanie zadania. Uzupełniają je złudy - 
nietematowe: 1.5b7? Wf7! 2.Hb7?? blokowanie pola b7! 1.Sc6? 

_Ge3! 2.He5?? przesłona linii. 1.Se6? Ge3! 2.Hc5, de6! Wstęp 1.817. 
niestety nie jest czysty, gdyż po 1...Ge3 2.Hc5 We5 3.Sed== po- 
prawia pozycję białych, atakując -pole matowania e5. Po szkodli- 
wym przegrupowaniu czarnych figur dochodzą do głosu tematowe 

| próby i sprowadzone na pole matowania czarne bierki są bite w trze- 
Gim ruchu. Nie jest to jednak rzymskie bicie, gdyż idea rzymska 
to złożony manewr, który. wykonuje jedna figura, a nie dwie jak 
w podanym przykładzie. Pomimo nieczystego wstępu zadanie od- 

-znacza się oryginalnością, dlatego uważamy je za.najlepszą pracę 
Rusieckiego. AE A ; R ć 

| 289. R. Rusiecki 290. R. Rusiecki 
SVTVS 1953 (|| Schach-Magazin 

(4. wzm. zaszcz.- . 

  

LEA 5 
2:5 

A 

  
    

"4LSIT" © 
1..WI7  2.HbT! 5 _ 3.Hf7== 1.Hb2, Ge7 2.Hd2, Sd6 3.Hh2! GI6 

| 1..Ge8  2.Hcb, d38 3.He3== 4.Sh6= a 

Zadanie nr 290 to czterochodówka na temat. „planu”. Białe za-. 
_. mierzają grać 1.Hh2? z groźbą 2.e4=E, co czarne obalają dwojako 
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...6d3. Plan ten na razie nie da się przeprowadzić, dla- 

tego próbujemy go ,podbudować przygotowaniem 1.Hd2? na co 

'czarne mają tylko jedną odpowiedź 1...We7! Obrona 1...Gd3 zo-. 

stała już wyeliminowana. Okazuje się, że ruch 1.Hd2 nie wystarcza, 

musimy zniweczyć i tę drugą paradę, co czyni wstęp 1.Hb2!, który - 

zmusza czarne do blokowania figurowego pola e7. Po 1...Ge7 re- 

alizujemy część naszego planu 2.Hd2 z groźbą 3.e4sk. Oczywiście 

na absolutne założenie 2.Hh2? jest jeszcze za wcześnie ze względu o 

na 2...Gd3! Czarne grają teraz 2...5d46 3.Hh2! z groźbą 4.Hed==. 

Teraz najlepszą obroną będzie blokowanie pola f6: 3...Gf6, eo po- | 

| woduje mata 4.Shó=E! Interesująca, dobrze wykonana koncepcja 

"logiczna. - RAE 

-_ Jan Beszczyński 

Do entuzjastów kompozycji szachowej, którzy wiele czasu. po- 

-. święcają problemistyce, należy Jan Beszczyński, urodzony w 1922r. 

Z wykształcenia magister ekonomii, specjalista od spraw trans-- 

portu morskiego, zatrudniony jest jako pracownik naukowy w Mor- 

*skim Instytucie Technicznym w Gdańsku. | 

Debiutował w Expressie Wieczornym w 1952 r. Komponuje dużo 

i łatwo, szybko wzrasta ilość drukowanych zadań. Dotąd skompo- 

"nował ponad sto zadań, z czego ogromną większość stanowią dwu- 

„chodówki.. de dk > 

W. konkursach uczestniczy od 1953 r., uzyskał dwa wyróżnienia , 

' za dwuchodówki. Specjalizuje się w zamianie matów. wyj 

- Dwuchodówka nr 291 z Arbejder Skak to zadanie rekordowe na 

temat Ruchlisa. Przygotowanie składa się z pięciu wariantów: 

4.08, 1...c4, 1...64, 1...5c—dow. i 1...5f—dow. Wstęp 1.5d4 po-- 

mimo bicia piona dobry. Teraz gra czarnych staje się jednolita, 

gdyż bicie skoczka daje blokowania wolnego pola. Oczywiście ma- 

- tujące posunięcia pozostają bez zmiany. a GOA, 
z. 

Zrealizowanie takiego rekordu świadczy o dużych możliwościach 

młodego autora. Wprawdzie zastosowany chwyt nie był nowy, 

wprawdzie zamiana strategii nie zaskakuje, gdyż jest trochę sztuczna | 

i wyrozumowana, możemy mnożyć zastrzeżenia odnośnie. ujęcia | 

pomysłu czy wykonania — nie zmieni to postaci rzeczy, że na ogół 

"tego rodzaju dwuchodówki nie zdarzają się często młodym kom-- 

 pozytorom. . ki, a 8 

-... Następna kompozycja przedstawia w przygotowaniu parę czarnych 

wiązań, a mianowicie: 1...He5 2. Hh7== i 1...We5 2.Gd5==. Dobry. 

wstęp maskuje baterię i oddaje pole e5. Obrony 1...He5 i 1...Wed 

|, dają maty zamienne, przy czym otrzymujemy złożone wiązanie, 

to znaczy dopiero w matującym posunięciu. Właściwym uzupeł- 
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291. J. Beszczyński 

Arbejder Skak. 1953 
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293. J. Beszczyński 

Arbejder Skak 1954 
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292. J. Beszczyński 
The Problemist 1954 

a gy: « 
BENE m 

am, 

uu aula” 

25 
4.Se6! 

      
nieniem jest obrona po 1... Ke5 

i czarny H zostaje związany. Wy- 
raźny pomysł. 

Ostatnia wreszcie praca nie do- 

równuje dwom poprzednim pod 

względem koncepcji. Na przygo- 

„*towanie składają się blokowania 

po 1...Sd4 i 1...Se5; są to tak zwa- 

ne złożone blokowania. Po wstę- 

pie występuje zamiana matów, 

przy czym otrzymujemy ponownie 

złożone blokowania. Konstrukcja 

zadania zadowala,. zadanie bez 

białych pionów. 
A teraz kilka słów charaktery- 

styki, w- Beszczyńskim widzimy 

dobrą zapowiedź na przyszłość, 

, wybrane przez nas dwuchodówki „- 

" wskazują na dojrzałego i świa- 

domego kompozytora. Zastanawia 

lekkość w budowie mechanizmów 

„problemowych, co jest bardzo cen- 
nym darem. 

| Edward Pałłasz | 

Do najmłodszych przedstawicieli naszej kompozycji należy Ed- 

/ ward Pałłasz, urodzony w 1936 roku, obecnie student Politechniki - 

Gdańskiej. Debiutowal w Expressie Wieczornym w 1951 r. Kom- 

ponuje wyłącznie dwuchodówki; ułożył dotąd 25 zadań, na kon- 

kursach uzyskał 5 wyróżnień, z czego jedną nagrodę. Pomimo mło- 

-dego wieku jest już dojrzałym kompozytorem i jak przekonują 

nas jego prace włada wcale dobrze techniką dwuchodówki. - 

Prezentujemy trzy jego zadania. 

Pierwsza dwuchodówka to zgrabny układ „,biały gra”. Przed 

' wstępem temat tworzy para wariantów: 1...bc5 2.Weś=F i 1...8c4 

2.Wd3-= blokowania. Wstęp wahadłowy prowadzi do zamiany . 

matów. Teraz po 1...Sd5 nastąpi 2.Weń=F i 1.. .be5 2.Wd3=F. Trzeci 

„mat zamienny wystąpi po 1...5—dow. 

__ Oryginalnie pomyślany temat Ruchlisa, gdyż posunięcia matujące 

_ pozostają bez zmiany — w typie „biały gra”. Konstrukcja nie 

_ budzi zastrzeżeń. 

294. E. Pałasz 295. E. Pałasz 
Szachy 1952 

2 wzm. zaszez. 

Fa „E, M „  TEFE_E_ FE 
0 4 u | 
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Gam] aeB | 
Basa | |ia BAdA 
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1.Gd5 | m — 4.KA2 

Express Wieczorny 1951" 

  
  

            

Ambitny pomysł realizuje następna kompozycja. Przygotowanie 

uwalnia dwa razy bialego H:1...Sbź 2. Hd4=i 1...Wb4 2. Hd3==. 

T ematowy wstęp zamienia linię związania, teraz otrzymujemy uwol- 

nienia zasadnicze przez odejście wiążącej czarnej bierki — 1.. „Hbi 
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296. E. Palłasz 
Springaren 1953 

pośw. H. Hultbergowi - 
  

|, 2.Hda i1..Hal 2.Hd3-=. Zn 
wu temat « Ruchlisa z zamian 

„ uwolnienia. i- czarnej gry. przy 
tych samych matujących. posunię- 

[VBY 
|4E A 

tematu zadowalające. 

a 
37 Zm 

A a - kowań — 1...Scź 2.8dbóe> i 1 
ad a” - i MA Schbo=F. ŚPóć wstępie - "czarna 

Ż m 

4 ) a | M 

zuje jeszcze inne' połączenie w te- 
macie  Ruchlisa. - Przygotowanie Ja _a 

„Pl, 

Ź 

Ś 

wieża dwa razy wyłącza biale fi- 
% gury, stwarzając tym wolne pole 
M królewskie c5 lub d3. 1...Wc7 2.       

|. mocześnie zwalnia się pole mato- 
2=F wania b5 — teraz różnicowanie ma- o 
1.Hb3 tującego posunięcia jest  moty- 

"wowane koniecznością - anaenia 
= z baterii wółkógo: pola. Otrzymujemy tedy oryginalne połączenie — 

tematu G kombinacji liniowej z. Ruchlisóm. „Wyrazisty pomysł. . 
"Trudno jest dzisiaj scharakteryzować typ i rodzaj talentu Pałła- 

- szą, który dopiero niedawno zaczął komponować. Stwierdzamy, „. 
że ma on niewątpliwy talent i wyczucie dwuchodówki, reszta za- 

„ leży od studiów i. pracy. 

M Edmund Jan Pniak 

- Dużo komponuje i publikuje zadań zarówno w | kraju; jak iza . 
granicą Edmund Pniak, urodzony w 1924 roku. Ułożył-on już ponad i 
sto zadań, prawie wyłącznie dwuchodówek. Dotąd uzyskał on 5 
wyróżnień, z czego. dwie nagrody, w tym jedną pierwszą w Rumunii. 

- o Wiele jego dwuchodówek było publikowanych w prasie zagranicz- * 
nej, szczególnie we Włoszech i krajach skandynawskich. 

Dwuchodówka nr.297.po- dobrym wstępie, „który oddaje pole 15— , 
przedstawia grę czarnego króla na sześć okolicznych pól — przy. 
"czym matują bądź przykrycia, bądź strzelcy białych baterii. Op 
cowanie pomysłu ekonomiczne — typ meredith. 

Następna kompozycja to dotychczas największy sukces młodego 
> autora; dwuchodówka ma kilka dobrych zludnych rozwiązań 1.H15? 

Ge4! 1.Gf2? Ge2! lub. 1.5b2? c4!, które utrudniają znalezienie autor- 
„skiego rozwiązania. Piękny wstęp 1.Hf7 oddaje dwa pola e4 i 05 - 
i prowadzi : do trzech blokowań wolnego pola eń. 
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7 U s ciach. Wykonanie tego trudnego. 

Ostatnie wreszcie zadanie reali- 

A USE 
| składa się z pary zwykłych blo- 

Sdb5=k i 1...Wh7 2.Scb5=k. Rów-. 

problemowe, 

Polski Zw. Probl. 1950. 
|. spec. nagroda 

pośw. M. widbięw, 
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298. E. Pniako 

Revista de Sah 1958. 

a 1 nagroda 
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ge "mąG no -a|       
Niewątpliwie najlepszym zada-_ 

© niem Pniaka jest drukowana w Sza- 

- chach  dwuchodówka. 
© tematowy wstęp 1 „We4 oddaje trzy. 

pola c4, e) i e6. Grę główną sta- 

Doskonały 

nowią cztery blokowania wolnych 

6] — a mianowicie 1...Gc42.Hf5==, |, 

5 .Weś 2.Sf4=F, 4...He6 2.Wcj== 

di 1.. „We6 2.Hd3=k. Realizacja te- 

(go trudnego tematu zadowala, a y 

trzeba podkreślić, że tego rodzaju 

rekordowych zadań mamy w lite- 

- raturze stosunkowo niewiele. 

A teraz parę słów charaktery- 

* styki. Pniak interesuje się przede 

- wszystkim dwuchodówką warian- 

towa; buduje bogate mechanizmy 

- poszukuje nowych 

łączeń, idących w kierunku re- 

©. kordu. Dba zazwyczaj o jakość 

- wstępnego posunięcia oraz o złudne . 
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rozwiązania. Wybrane dwuchodówki wskazują, że na drodze do 
rekordu potrafi się zatrzymać na pozycjach lekkich i zgrabnie zbu- 
dowanych. 0 | a 

_ Władysław Rosolak 

_Do najmłodszych naszych problemistów zalicza się również Wła- 
dysław Rosolak, urodzony w 1936 r. Obecnie jest studentem Po- 
litechniki Warszawskiej. Pierwsze jego zadanie pojawiło się w 1952 r. 
w „„ Przyjaźni”. Od tego czasu wydrukował on ponad 30 zadań, 
'w większości dwuchodówek, które były publikowane zarówno w pra- 
sie krajowej, jak i zagranicznej. 

| Pierwsza dwuchodówka przedstawia poprawione obrony czterech 
czarnych figur. Po wstępie wytwarza się pozycja tempowa. Poprawki 

o dają wzajemną przesłonę, czyli Grimshaw na polach b5.i'e7 z prze» 
stawieniem matujących posunięć. Osiągnięcie tak bogatej treści 
wcale nie było łatwe: autor poszedł jednak po linii najmniejszego 
oporu, dlatego gra jest szablonowa i nie pogłębiona. 

300. W. Rosolak 301. W. Rosolak 
Szachmatna Mysl 1954 | L'Ttalia Scacchistica 1954 

  

  

a%           

  

wa ztępna zompożycja to Ruchlis w trzech wariantach. Przed 
stępem mamy takie maty przygotowane: 1...S6a4 2.Wb5=, 

-1...S2a4 2.Scl=k i 1...ba4 2.Wbó=E — czyli trzykrotne blokowanie 
poniego „Pola A, Step zamienia pole ucieczki i teraz te same 
ierki blokują pole c4. Posunięcia matujące pozostaj iści 

bez zmiany. Ekonomiczna dwuchodówka. " a MAGRA 
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"trzech czarnych figur. Autor po 

rowadzą do blokowań na polach 4% ASZAZ 
. 5 i.g4. Drobna, ale dobrze wyko- 4% N m, 2E7 

"nana .dwuchodówka. , A % 18%Ń43 
4 

; ŚW, Pa. 
-wymi matami oraz kilka zadań baj- M 78%3 % a | 

302. W. Rosolak 
wu poprawione obrony — tym razem "Springaren 1954 

  

wstępie buduje pozycję tempową, A Z YA. || A 

tak harakterystyczną. dla mecha. 7 2 A 7% 7 M 

nizmu wtórnej groźby. Poprawki . % UŻKM 

Rosolak drukował również kilka a 4 U . a 
trzychodówek klasycznych z wzoro- | 

kowych, jest więc kompozytorem 4, % 4 Ó m 

wszechstronnym. Należy on doobie- |7 ZĘ M 

cujących kompozytorów najmłod- 4 WRN da 

szej generacji i nie mamy wątpli- Ę 9-- 

wości, że przy odpowiedniej pracy | = 

talent jego odnajdzie własną drogę. a 1.Weś 

      
Andrzej Trzęsowski 

Chyba najwszechstronniejszym z naszej młodzieży jest Andrzej 

Trzęsowski, urodzony w 1936 roku. Po ukończeniu szkoły średniej 

studiuje na Politechnice Warszawskiej. Debiutował w Szachach 

w 1951 r. Skomponował około 60 dwu i trzychodówek, z czego 40 

"było drukowanych. Na konkursach otrzymał 12 wyróżnień, z czego 

4 nagrody, w tym 2 pierwsze. 

Trzęsowski komponuje zarówno współczesne dwuchodówki, jak 

i strategiczne trzychodówki z wzorowymi matami. A 

Do bardzo trudnych zagadnień należy popularna obecnie ,,pię- 
trowa”” zamiana matów, którą przedstawia dwuchodówka nr 303. 

W przygotowaniu widzimy parę wariantów z sząchem białemu 

s królowi —1...Hf4-+ 2.Sf4== i 1...He3-- 2.Se3==. Złudne rozwią- 

zanie 1.Hci? zamienia tematową parę — 1...Hf4-- 2.Hfa=F i 1... 

He3-- 2. He3==. Obalenie 1...Hf2!! Rozwiązanie przynosi piętrową 

zamianę matów 1.Haf, 1...Hf4+- 2.Wf4== i 1...He3-+ 2.We3== 

ze względu na dodatkowe zaatakowanie pól d4 i eS. Mechanizm 

' zadania świeży; chociaż sposób sformowania posunięć matujących 

jest mało samodzielny, w sumie jest to jedna z lepszych naszych 

dwuchodówek, która zasłużenie otrzymała wysoką nagrodę na mię-- 

dzynarodowym konkursie. . 

Również piętrową zamianę matów realizuje następna dwucho- 

dówka, tym razem przygotowanie jest mniej wyraźne i składa się 
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303. A. Trzęsowsk SSA 

Am. Chess Bull. 1958 

II nagroda 

Probleemblad 1958 
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004...84 

1..14 

3. 
1.8c3h 

-2,e3 +-, Kc 

2.5cb5 +, Ke5 
3.Sedzk=! 
3.d/=E! 

> 4..Koe5. 2.04, ed4 - 3.Se4=E! 
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właściwie mat 

  

|aaz mna | 
Bepo 

1.Hg6 

-z takiej pary. wariantów: 1...Sc3 
2.Haf=E i 1:..Sd2 2.Hf2-E. Dobra 
złuda 1.Hd5? obalana ruchem 1... 

"Wha! zamienia maty przygotowa- . 
nia: 1... Sc3 2. He5== i 1... Sd2 
2.Sg2=k. Rozwiązanie formuje po- 
nowną zamianę matujących posu- 

- nięć 1.Hg6, 1...Sc3 2,Hbó=k i 1... 
- Sd2 2.Hgl=k. AR 

6 Ghwyt 
wany w zadaniu, bardzo. prosty, o 

zasadniczo pozo- 

konstrukcyjny, zastoso- 

staje ten sam, zmienia się tylko 
"dystans matującej figury — mato- : 
wanie na polach a7, b6ó, c5, 12 
gl. Jedynie mat 2.Sg2 został in 
czej zbudowany. Pozycja również. >» 
bez białych pionów — prosta i ja- 
SNna:....: ' 

-'Trzęsowski. jest dopiero na starcie, jako problemista, trz 

- „Mało stosunkowo dobrych trzy- 
chodówek komponuje nasza mło- |. 

zież, nastawiona na współczesną: dwuchodówkę, 

trzychodówka bardzo rozszerza horyzont i stawia poważne lewestie 

konstrukcyjno-techniczne do rozwiązania. Takim wyjątkiem jest 

Trzęsowski, który doszedł i w trzychodówce do godnych uwagi 

Nagrodzona w ŚSzachach trzychodówka jest tworem całkowicie 

dojrzałym; autor odważył się na podjęcie bardzo trudnego zagadnie- . 

nia, a mianowicie „,zastępczego półzwiązania”. Para : pionów e5 

i (5 tworzy przyszłe półzwiązanie, po ruchu pionów zapędzam) 

óla na piątą poziomą, po czym następuje mat z kolejnym wią- . 

iem obu tematowych pionów. Ta ciekawie skonstruowana trzy- 

1odówka kończy się trzema wzorowymi siatkami matowymi z wią- 

aniem pionów. Pomimo dużej ilości białych pionów móchanizm . 

rzychodówki zwarty i logiczny, użycie pozycji tempowej utrudnia 

znalezienie rozwiązania. Rzeczywiście dobre zadanie. 
y lata. 

pracy w. kompozycji to niewiele i za wcześnie przepowiadać przy- 

złość. Niewątpliwie zapowiada się on na rzetelnego twórcę, ro-. * 

zumie i wyczuwa możliwości mechanizmu. problemowego, ma dużą. 

łatwość w budowaniu i przetwarzaniu pozycji wyjściowych. O ile - 

"nie zajdą jakieś nieprzewidziane komplikacje, mamy prawo spodzie- 

vać się po nim niejednej dobrej kompozycji, dwuchodówki i trzy- 

chodówki. ARON O RADIO WAWIA R LI R A a 

- mni kompozytorzy trzeciego okresu 

o Obok wymienionych poprzednio młodych kompozytorów, którzy 

wiele czasu i pracy poświęcają problemistyce zasługują również na 

miankę inni rzadziej występujący; Ww pracach ich. widoczny jest 

nerw kombinacyjny, a rzadko publikowane zadania zapowia- 

ladną przyszłość przy właściwym podejściu do sztuki pro- 

- Prawdziwą rewelacją konkursu GKKF 1952 r. był nieznany do- 

ąd J. Dankiewicz, który zadebiutował doskonale zdobywając 

iędzynarodowym konkursie III nagrodę. Start byl interesujący, 

ad za nim poszły jeszcze dwie dwuchodówki, drukowane w Sza- 

> chach. 
* Dwuchodówka nr 306 przedstawia poprawione obrony dwóch czar- 

ch skoczków w symetrycznym układzie. Odejścia S włączają biale: 

ury na pola królewskie, co pozwala na białą przesłonę w matu- | 

cym posunięciu. Poprawki w korzyści dają. wyłączenie białych 

figur, a więc temat A kombinacji liniowej, w. szkodzie są to. zło- 
ne blokowania. Właściwym uzupełnieniem strategii jest przesta- 

ienie matujących posunięć. Konstrukcja zadania bez zarzutu, © 

le = Sto lat polskiej: komp. "szach. 2  
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Następna dwuchodówka Dankiewicza ilustruje wcale niełatwy 
motyw, znaną nam już ,,piętrową zamianę matów””, która ostatnio 
staje się modna. Autor bardzo zręcznie sformował trzy pary. W przy- 
gotowaniu widzimy takie manewry: 1...5d7 2.Gfó== i 1...Sgf 

, 2.Gg2== — ważną .rolę spełnia tu 5d4. Złuda 1.515? z. groźbą 
_2.He5== ponownie zmusza czarhe do tych samych ruchów: 1...5d7 
2.5d6== i 1...Sg6 2. Sg3== oraz w pobocznej grze 1...Wd5 2.He3==. 
Obalenie 1...Wd4! Die 0a SPAN a 
Rozwiązanie 1.Sf3! daje nową zamianę matów po 1...5d7 2.5d2-= 

i 1..$g6 2.Sgó<k. Zgrabnie zbudowany mechanizm problemowy. 
Te dwie dwuchodówki Dankiewicza wskazują niewątpliwy talent; 

są one dojrzałe tak w pomyśle, jak i wykonaniu, dlatego należy © 
żalować, że młody autor rzadko występuje z nowymi pracami. © 

Równie pomyślnie wystartował J. Kochanowski, który zadebiu- - 
tował w 1952 r. interesującą trzychodówką. Nagrodzona w Przy- 
jaźni dwuchodówka opracowuje zamianę matów. w ekonomicznej .. 

- formie 'meredith. Przygotowanie składa się z trzech wariantów: . 
1...We7 2.Hh5==, 1...Ge7 2.Hg8== i 1...Wf7 2.He6-==, przy czym 
dwa pierwsze to czarne samozwiązanie. Dobry wstęp schodzi z ba- 

"> terli i oddaje pole e7. Teraz samozwiązania zamieniają się na blo- 
©kowania: 1...We7 2.Ha8==, 1...Ge7 2.Hc6== i 1...Wf7 2.Hf7=. 
;-.Mechanizm zadania prosty i lekki, całość ujmuje wdziękiem, co, 
zwiększa znacznie wartość tej drobnej w gruncie rzeczy dwucho- 
dówki. F u yć h 
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Druga dwuchodówka Kochanowskiego opracowuje znany i po- 
_ pularny motyw promocji. Autor 'w lekkiej formie, również mere- 

„ dith zrealizował cztery promocje jednego piona f7, który dwa razy 
przemienia się w H i dwa razy w S. Obrony tematowe: 1...Kd7 
2.f[e8H=E, 1...Kf6 2.fe8S=E, 1...Hd7 2.fg8H=k i 1...Hf8 2.1g8S==. 

* Dobry wstęp oddaje pole 16. Również i ten problem ma dużo nie- 
wymuszonego wdzięku. 1 RE 
Trzychodówka Kochanowskiego jest niewątpliwie świadectwem 

dużych możliwości młodego, autora. W elastycznym mechanizmie 
wykonano dwie promocje piona g7 w słabsze od H figury, przy czym 
motywowanie drugich posunięć białych uznamy za „problemowe, 

-szeżególnie w pierwszym wariancie. - 
Oczywiście, jak to często bywa w pierwszych trzychodówkach 

zadanie jest niedopracowane, duże możliwości wzbogacenia gry 
przez dodanie trzeciego mata wzorowego tkwiły w pozycji. Na te 
niedociągnięcia zwrócił uwagę A. Goldstein, który w Szachach nr 4 

- 1953 r. zaproponował taką poprawkę: białe — Kgl, Hb5, Gd7, 
_ $d5, p. 15, g7, h6 (7), czarne — Kd8, Wg8, Se8, p. b7, b6, d6, t6, 

f7, g2 (9). Rozwiązanie pozostaje bez zmian, jedynie „treść zwięk- 
„szyła się o jedną wartościową grę, zakończoną wzorowym. matem 
po 1...Wg7 2.Gc8! Kc8 3.He8==. | a 
__W obu pozycjach dobrze obalono częściowe złudy, up. 1...Wh8_ 

| 2. gh8G? Sg7! odcina G, lub też 1...WI8 2.gf85? -Sc7! Poprawka | o 

9  



przyjść na c8. AA R 

Podobnie jak Dźnkiewicz: również i. Kochanowski ko ponujo n 
wiele, a chętnie widzielibyśmy nowe PuRce tego. uzdolnionogo Be 
blemisty. 0 » SA > . : 

310. Fr Kochanowski a Śsi1A. Maniak SL s: 

" Przyjaźń 1952. ań : 'Express Wieczorny 1953 

>. _pośw. M. Wróblowi s 

TE GATE] 
|BiSSDiR | 

lal uluaa_ 

[a p a 
LZAaU raj | 
2_ JB A i A 

    

      
dac sF ś 

- Lm. o 
|..WI8  2.gl8G! Sg7 o3.Gelsk 0 
Wh8 2. ghóS! Sg7 8. Me a 

ca. zadań drukował W prasie warszawskiej A. Maniak. sze: 
gólnie intetesująca była skomplikowana dwuchodówka nr 311, opra 

-eowująca temat Ruchlisa. Na przygotowanie. składają się cztery 
warianty: 1...6d4 2.Hf5== i 1...Gd2 2.Ge2== — blokowania oraz. 
1..Sc2 2.Gc2=k i 1...5c4 2.Hc4e. Dobry wstęp 1.Sfi zami 

o wszystkie maty. przygotowańia, teraz grę główną stanowi inna pa 
blokowań: 1...Sc2 2. Ge2== i 1...504 2.Hf0== temat Ruchlisa, gd 
matujące posunięcia są te same. Po 1. se 2. Wd2-- id. 

© 2.Hd4=E- pa jad zupełnego Ruc tema 
obron. Złudę 1.5c4? Obalamy ruchem 
pole c3. O 0 
- Problem. ten. to niewątpliwie. dobra pozycja - wn 
gdy rzadko i się 8. asa Iecie, A warian 

ą 1 | 
omysł był świadomy, aiepiej pależy autorowi pogratu 0: 

_ wać zadania. 
Druga dwuchodówka Maniaka opracowuje również temat Ruch 

' lisa. Przygotowanie składa się z dwu blokowań — 1...Ge4 2.Ge3== 
1 1...Gg4 2.Gg3==. Wstęp atakuje ponownie. pola e4 i g4 i zwalnia. 

_ podwójne atakowanie pól gó. Teraz złożone blokowania wystąpią 
- po 1...e5 2.Ge3= i 1...fg5 2. Gg3=E. Że jest to pelny Ruchlis, prze: 
, konuje nas zamiana matów po 1.. .Geź 2.Weś4-- i 1...Ggź 2. W g4=E 
Układ zgrabny i ekonomiczny — typ meredith. Również dobr 
dwuchodówka, chociaż ustępuje wyraźnie poprzedniej. Obie jednak 

o Bóre wakazują, że Maniak ma zadatki na. dobrego kompozytora. 

'312. A. Maniak w 313. M. Panek 
Przyjaźń 1958 0000000000 a _ Szachy. 1051 0 
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obw Panek debiutował * w  Szachach | i jego wyróżniona dw uż 
wka odznacza się dobrą budową. Sam pomysł nie jest orygi- 

alny. i był nieraz przedstawiany przez. polskich i obeych proble- 
istów. Dobry wstęp a, dwa pola c4 i 64; ośrodek zadania to 
zykrotne wiązanie czarnych figur. po ruchach własnego króla. 
Następna dwuchodówka interpretuje temat Ruchlisa przy użyciu 

iałej baterii, pomysł względnie nowy i mało zużyty. Na przygo- 
towanie składa się para wariantów Grimshaw 1...Gb2 2. 
i1...Wb2 2.Gd4==. Pewnym minusem jest sztuczność przygoto 
zresztą w niejednym Ruchlisie widzimy takie sztuczne w. 

nawet u STANY mistrzów kompocycj Dobry wstęp 1. a  



| oddaje dwa pola i i zezwala na szachowanie białego króla — 1. „KA 

2.Wf6zk i 1...K15+- 2.Gd4== z matami z dwu białych baterii. Kon- 
/ strukcja zadania zadowala, jedynie tylko masa jedynego białego - 

- piona na gó razi, ale tego rodzaju piony są konsekwencją | ustawienia | 
"baterii. 

M. Panek komponuje niewiele, ale od czasu do czasu drukuje. 
„ dwuchodówki a nawet i trzychodówki. Dwuchodówki to zadania | 

wariantowe, utrzymane trochę w starym stylu, na ogól dobrze zbuż 
dowane i zgrabne. 

315. A. Lewandowski 
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Stosunkowo dużo komponuje A. Lewandowski, którego sporo prac 
drukowano w Szachach, Expressie Wieczornym i Głosie Pracy. 
Są to wyłącznie dwuchodówki o jeszcze nieskrystalizówanym obli- 
czu, wskazują jednak, że autora można zaliczyć do obiecujących 
adeptów kompozycji. Podajemy” w antologii jedną jego pracę Sy- j 

' metryczną z Szachów.. 
- Dwuchodówka nr 315 ma niezły wstęp, pomimo iż zabiera pole 

"dl królowi i stwarza pozycję symetryczną. Na treść zadania składają 
>. „się cztery błokowania pól b2 i d2, dwa z nich z równoczesnym sza- 

chem białemu królowi, co obala tym samym dual. Dwa dalsze blo- 
kowania po ruchach wieżą różnicują matujące posunięcia odbloko- 
„waniem pola c2 i koniecznością atakowania zwolnionego pola. 

Stosunkowo późno zainteresował się kompozycją Henryk Żuk, 
urodzony w 1916 r., z zawodu modelarz—sztukator. Debiutował. ; 

182 
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OW / 1952 r.i dotąd opublikował około 

- skał: kilka wyróżnień na konkursach. 

Kompozycje jego to wspólezesne dwucho 

gotowaniem lub mechanizmem poprawionej o 

|. jeszcze eksperymentuje, poszukując własnej drogi, c 

latwe. „i6 wątpimy, że te próby zostaną uwieńczone po 

316. A. Żuk 

Trybuna Robotnicza 1954 

20 dwichodówek. Dotąd uzy- 

wodzeniem.: 

317. H. Żuk 
Praca — II nagroda = 
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Dwuchodówka nr. 316. przedsta- 

„ wia temat warszawski z przygoto 

A po 1...H—dow. 2. FHe)-= 

-4...He4 2. Hh6==. Po wstępie oba 

maty "zostają zamienione, nowe 

punkty matowania to e3 i dó. Kon-- 

strukcyjnie zadowala. 

"Następna kompozycja również 

- meredith przedstawia poprawione | 

"obrony trzech czarnych ligur, co 

wcale nie należy, do rzeczy łatwych 

ze względu na ograniczony „mate- 

riał. Gra jest mało pogłębiona, na- 

tomiast dobrym pomysłem są posu- 

nięcia matujące w poprawkach, 

wszystkie na polu f4. 

- Oryginalny ośrodek znalazł autor 

| dwnchodówki. nr 318. Po fatalnym 

2=E 

| 1.Ge3 

-318. H. Żuk 

 Ceskoslovensky Sach 1954 © 
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dówki wariantowe z przy- 

brony. Autor ciągle 
o wcale nie jest 
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miast poprawki - W. typie Kanletrów s są. Ww pewnym. sensie nowoś 
AWUDEA Hd5=, 1...Ge3 2.59f3== 1.1...0f4 2. gld==. Autorowi 

leży : powinszować pomysłu, wykonanie niestety nie. zadowala, 
często zdarza się w pionierskich kompozycjach. 

© Przedstawiliśmy w tym rozdziale najlepsze osięstięcia naszych > młodych. kompozytorów. 'Ta nieduża grupka rokuje poważne na-- 
- dzieje na przyszłość i niejedno jeszcze będzie miała do powiedzeni 
W jakim stopniu zrealizują się te nadzieje, pokaże przyszłość. 
"Na zakończenie podajemy wybór kompozycji szachowych mniej © 

_ aktywnych problemistów; będzie to. jednocześnie. przegląd i o o 
, gadań, GTUERWARYC HA w naszej prasie codziennej i fachowej. 

Wybrane kompozycje szachowe 

"Jak to wspominaliśmy w lątach 1946—1953 zorganizowano w > Pol. 
- sce wiele konkursów problemowych: popularne dzienniki i tygodniki 

- jak Express Wieczorny, Trybuna Ludu, Trybuna Robotniczą, Rz 
- pospolita, Przyjaźń niejeden ogłosiły konkurs. Nie. ma wątpliwości 
"że takie konkursy oddziaływają mobilizująco na szerokie rzesz 
ć szachistów, zachęcają ich do wzięcia udziału, powiększają. kadr 
' miłośników kompozycji. Często z takich przygodnych amatorów, 
którzy niekiedy skomponują zadanie, wyrasta później rzeteln, 
talent; często kończy się na niczym, gdy praca zawodowa, © 

/ zainteresowania nie pózwalają na systematyczne: studia nad 
blemem. Niemniej nawet te sporadyczne OSIĘENIĘCIA Neza 
poziom kultury szachowej. o 

Żam za stosowne ną zakończenie: przedstawić wy 
ej aktywnych kompozytorów. Oczywiście mie może 

zbyt surowo oceniać tych prac, ciągle musimy pamiętać, że. 
zawodnicy stosunkowo mało obeznani z tajemnicami tec 
kompozytorskiej, nie. mają doświadczenia i „głębszej wiedzy 0 

chowym, a bez tego nie jest dziś możliwa poważniej 
Pomimo to liezne problemy wybrane z masy zadań 

owanych w naszej prasie są na ogół nieźle zbudowane iu 
jąmy je za godne przypomnienia. 

_ Dwuchodówka Davisona to zgrabne zadanie waliantowe o dobr 
wstępie, oddającym K pole h5; na treść zadania składają się 
blokowania po ruchach pionem, oraz ładny mat ze związani 
po 1...Kh5. Opracowanie techniczne bez zarzutu. 
_Milym drobiazgiem jest problem nr 320. I tu wstęp. oddaje 

pole. c i tworzy cztery warianty na posunięcia czarnego K, 
"czym we wszystkich wariantach matują igury bateri bać 
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* Bardziej złożony. jest  hodanan  dwuchodówki „Śaczmarka, 

ęp oswobadza pole e4 i wiąże białą W£5, która zostaje dwa razy. 
Iniona. 1...Ke4 2. Wfń= i 1...64 2.Wdd=E. Autor prócz uwol 
lia dał jerze wiazanie czarnej tigury, co para tem 0- 
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wych obron uzyskała dużą wyrazistość. J ak na pracę debiutanta 

doskonała kompozycja. 
Zadanie redaktora L. Korskiego to drobna dwuchodówka typu . 

„biały gra” z jednym matem zamiennym po 1...5h4. 

-- Wyróżniony problem nr 323 należy do lepszych prac tego kom- 

pozytora. Autor przedstawił tu w czterech wariantach grę wentyla 

i podwójnego wentyla, czyli odsłonę jednej czarnej figury przy 

równoczesnej przesłonie tej samej względnie innej figury. Różni- 

cowanie matujących posunięć po przesłonach Wh4 zręczne. 

, 323. H. Kroe e : 324. Z. Kusy 

(| Szachy 1952  , + Przyjaźń 1952 

3 pochw. pośw. M. Wróblowi 
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= Następna dwuchodówka realizuje trudny temat Hume'a. Pół 

- związane czarne figury Sd3 i Ge4 uwalniają kolejno dwie zwią 

© zane białe bierki, przy czym S uwalnia jedną W, a G drugą — 

4...812 2.Wf3=E! i 1...Ge6 2.Wóe5=E! Fo o 

Do najmłodszych naszych. problemistów należy Gz. Łysiak, który 

debiutował w 1953 r. Przedrukowana w zbiorze dwuchodówka przed- 

© stawia kolejne wiązanie trzech czarnych figur po ruchach czarnego 

'K. Dobry wstęp oddaje pole c4 — warianty tematowe 1..:Kc4 
| 2.Se3==, 1...Kc6 2.Sb4== i 1...Ke5 2.Wc5=F. Zgrabnie pomyślana © 

"-pozyeja tempowa. Se 

Michalak w swym wyróżnionym zadaniu przedstawia poprawione 

obrony czarnych figur z wzajemną przesłoną tych figur w popraw- 

kach na polu c5. Wstęp dobrze motywowany możliwością wiązania 
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- 4.Weśl 

- bialego H po 1...Wa6! Naszym zdaniem W. Michalak zdradził płaci 
telny talent, dlatego należy żałować, że nie poświęcił więcej czasu 

op i pracy pięknej sztuce problemowej. 

327. Z. Rozenblat e e 328. F. Romik | i 

Revista Romana de Sah 1949  » "-_ Szachy 1947 | 
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  zę 1 0 opublikował kil 
w. prasie. krajowej i zagranicznej, później jednak zamilkł. 
- cehodówka drukowana w Rumunii przedstawia w wariantowym 
chanizmie uwolnienie białej figury po 1...Kd4 2.Wc4== z rów 0- 

- czesnym wiązaniem Sb6. Poza tym zasługuje jeszcze na uwagę p 
słona po 1...845 2.Gd8:= z równoczesnym włączeniem Ga7 o 
blokowanie po 1...W15. Wstęp dobry oddaje pole d4. 

- Grę główną w dwuchodówce Romika tworzą posunięcia czarnego 
"K— 1..Kc5 2.Se4== — uwelnienie białego S, 1...Kc7 2.Wd7== 
(wiązanie czarnego S) i 1...6e7 2.H18==. Wstęp oddający pole 

- niestety niedobry, gdyż brak jest mata w przygotow. aniu po 1...5f3 1 
Następna dwuchodówka to typ ,,biały gra” z dwoma wolny 

- polami c4 i e4. WER zamienia dwa maty preygotówa ania i doda 'je 
jedna 8 grę po. 1. 82. a ; ; 

29. J. 1. Skalski | 380. A. Skorus 
„Głos Rar je: > WORA tey ie o 

p PE | |E_E Ag 
| zm kusase| |Exz z p aa z 

mi: 0 s , 
1 ee SI LB Paa 

EL a E_ « MB an   
Dwuchodówka nr 330 odznacza się efektownym wstępe oc 

- eym dwa pola 121 82. "Ten drobiazg ma zgrabnie wykonane trzy b. 

' kowania na f4, ga i g2. Trudno sobie wyobrazić żywszą g ę prz 
- ośmiu bierkach na szachownicy. Lepiej było: jec ak 

Z. jedriego blokowania i usunąć czarnego gońca; otrzymaliby 

- wtedy miniaturę o ds blokowaniach: i salercch wolnych pol ch 

królewskich. 
* Dwuchodówka Skowrońskiego realizuje poprawione obron 

; Czarnych feu Poda dają blokowania a wonece pola: CH. 

Wolsztajn 

Folks: oe 1949 
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Be aistepne dwuchodówki brały udzał w konkursie na zada. 

(mia meredith. Pierwsza z nich przedstawia żywą grę dwu czar- 
- nych. skoczków z blokowaniem pól d5 i eń w. popawach, a. to 
poprawnie wykonane zadanie wariantowe. 
Zakończyliśmy krótki przegląd 

dwuchodówki. Wybrane zadania są 0 383. B. Zaborowski o. 
ogól. zgrabnie wykonane, widać, 

: OO orientują się w 
ó nych zarysach jak należy bu- == 

main 'wariantowe. | RE. 
ie zadania te nie mają wiel- | 
ysłów, treść tych prac nie | a. 
a; nieraz podobne o 12 

były już realizowane w roz- 
ych innych układach. I trudno a n uż 

> temu. Aiwić, gdyż nawet naj- "=. z a 
wię szy, talent nie dochodzi do du- ja. "a *% z - „| = 

ż BB osiągnięć bez. PA N 

Hgć       

ołówki i. ada | do. a> 
; stawiaja przed twórcą a  



większe wymagania, dlatego problemy tego typu pojawiają się rZa- 
dziej. Praca nad nimi jest trudniejsza, niepoprawności bardziej 

_ dokuczliwe, rosną przeszkody, a zwalczanie ich wymaga wyrobionej e 
techniki. Dlatego stosunkowo niewiele możemy zaprezentować wie- 
lochodówek, które warto przypomnieć. 

-. „Miniatura Koflera, wyróżniona na konkursie Przyjaźni odznacza 
się dobrym wstępem, oddającym pole c8. Trzychodówka kończy się 
dwoma matami wzorowymi. Zgrabny drobiazg. 

334: E. "Kofler o 335. W. Leszczyński 

. Przyjaźń 1958 © Szachy = Sboe Narodu 1947 
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1..Kc8 2.Wb5, «6 3.WbS  1..grozi 2.866, Ge3  3.ScT=F 
1..KAT 2.Gc7, Ka8 3.WaS<F 1..Gd5  2.Sd5,  Ge3  3.ScT=k 

    

1-.0g3 2.Kt6, GM BdT- a. 

Leszczyński, interesujący się przede wszystkim grą sząchową, korń- 
. ponuje od czasu do czasu również i zadania szachowe. Przedrukowana 
jego trzychodówka to klasyczny problem wariantowy o trzech wżo- — - A 

- rowych matach, wcale zgrabnej grze i przesłonie Wed. . 
B. Serus to jeden z najmłodszych naszych kompozytorów, debiu- - 

tował w 1954 r. tą zręczną miniaturą. Wstęp wprawdzie nie jest: do- 
- bry, ale warianty zdradzają rzeczywisty talent. Autor w formie bar- 

- dzo ekonomicznej zrealizował trzy promocje białego piona w hetmana, 
wieżę i skoczka. Zadanie kończy się trzema wzorowymi siatkami 
matowymi. Naszym zdaniem Serus ma zadatki na dobrego kompozy- 

j tora. 
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„Przyjaźń 1954 4 Trybuna.Ludu 1950 

SP. nagr. Mem. Przepiórki 
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1..Ka6 2.a851. Ka5 B.Wafk 1..Ke2 2.Hf14, Kfl  3.5g3ek 
1..Kb6 2.a8W! Kc6 3.WaGsk 1...Kc2 2.Hb2+, Kd3  3.Scb= 
1..Ka4- 2.Wb7, 'Ka3  3.a8H-F  1...02  2.Seil  Kel 3.Hal= . 

" Wielki konkurs Trybuny Ludu poświęcony pamięci D. Przepiórki 
o "był swego rodzaju poważnym wydarzeniem dla naszej.problemistyki. 
"W dziale trzychodówki dużą niespodziankę sprawił nam T. Szkop. 
ze Stalowej Woli, który w 'dziale trzychodówki zdobył specjalną 

/ «nagrodę, był to najlepszy polski wynik w tym dziale. Jak na debiut 
- wynik godny uwagi. 

Zadanie to typowy produkt czeskiej szkóły. problemowej. Dobry 
- wstęp schodzi z groźnej baterii, po 1...Ke2 białe mają sposobność do 
- poświęcenia H. Drugie poświęcenie wystąpi po 1...e2, tym razem 

ginie skoczek. Trzychodówka kończy się trzema matami wzorowymi. 
„ Zalować należy, że ta zapowiedź talentu nie została spełniona, gdyż 

- później nie widzieliśmy żadnego zadania tego kompozytora. 

-_ Wielochodówka. _Barcikowskiego to przede wszystkim pomysł, 
zresztą bardzo prosty, nie brak mu jednak wdzięku. Białe po prostu 
zdobywają piona g3, powracają królem i następnie goniec matuje. 
"Wykonanie zadania ekonomiczne. 

W. 1949 roku Węgrzy zorganizówali kilkanaście konkursów-memo- 
riałów ku cżci swoich zmarłych w okresie okupacji problemistów. 

„Jeden z konkeiirsów był poświęcony pamięci znakomitego mistrza wie-  
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zapatowany, silny e f4 m 
..18 10.Kd8, Kb8 11.Ke8, Ka7 12. 

Ge$, Kb8 17. Gd7, Ka8 18.Ge8, Kb8 19.Gh5, Ko8 20. 
o A GLS, f2 budzi się do czynu. o 

Kc8 22.14, ef4 23.e5, 4 
Kc8 26.Kg5, Kd8 27.Kg6, Kc8 28.Kg7,. e 2 Ks5 RB 

b8 31.Kd7, Ka7 32.Kc7, Ka8 33.Kb6, Kb8 34 
Przegląd kończymy. trzema studiami artystye 

: je poźwiętonym | uzyskało wyróżnienie: na międ   

zdarzają się , poszczególne realizacje, godne wzmianki, są one 6 jednak. 

rzadkie, czego zresztą dowodzi dobitnie nasza antologia. 

Wyróżniona końcówka *Bolesławskiego w ekonomicznej formie 

„ miniatury opracowuje. interesujący pomysł, który można opisać 

- następująco: sam czarny hetman bez pomocy króla nie zamatuje . 

„ bezbronnego bialego króla. Oto jak ten motyw realizuje Bolesławski: 

-Rozwiązanie: 1.Gd7, LH 2. Gc6 +-, Hc6 3.5c6, h3 4.8b8, h2.5. 

- Sba5! h1H 6.Kb3 i remis. Skoczki oai się nawzajem, patując czar- - 

(rego K — sam H nie zamatuje. Pomysł nie jest nowy, pierwszy 

- bodajże wpadł na tę kombinację pomysłowy W.A. Shinkman. Później 

w Świecie Szachowym orygina alną końcówkę na ten temat drukował. 

H. Kiejdański, używając podobnie jak Bolesławski dwu białych 

- gkoczków. Studium naszego autora jest najekonomiczniejsze, formą 

miniatury chroni pracę przed antycypacją. 
; 

341. S. wójcik SE 

Przyjaźń 1954 
340. Z. Bolesławski 

- Mem. Reti'ego 1950 

3. pochwała 

[ETST_T Z Z sh SWE EVZ | 

U N aa] U MN. M E N | | M 

m BU] Zz U M MN wa ga Sa W 

| Sa 
kB, |” 

la u u.| |U_B 
mu GE) ju m Móm| 

Sy aw uz a]. 
Remis. . BE Remis 

          
Następna końcówka po szablonowym początku przechodzi do ,zgrab- 

nej walki dwóch K, przy. czym biale chociaż slabsze uzyskują nie- 

" rozegraną. 
-_ Rozwiązanie: 1.We4, Heźń 2.18+, Hf3 3.gf3-+, KI3 4. „Kd7! Keń > 

5.Ke6, Kd4 6. KIL Kc3 7.Ke4, Kb2 8. Kd3, Ka2 9. Kc2 i wytwarza 

w się jasna pozycja remisowa. 

> Ostatnia wreszcie końcówka opracowuje walkę samotnych pionów. 

Najpierw parę słów o autorze końcówki. Zygmunt Szulce jest szachi- 

stą starszego pokolenia, urodzony w 1884 r. znał wszystkich wybit- 

niejszych naszych szachistów gd Winawera począwszy przez. Rubin- o o 

048 — Sto lat polskiej komp. szach. . " Ja 193 |  



  

steina, Tartako  Przepiórkę d 
' teresował się grą i dopiero w latach czterdziestych zaczął stu 

"końcówkę. Drukował on przez kilka lat w Szachach interesu 
© artykuły sprawozdawcze o wielu zasadniczych kwestiach szacho 
"wych; wreszcie rozpoczął badania nad końcówką pionową. W : 

roku nakładem Czytelnika wyszła jego monografia pt. „,Końc 

(wa gra szachowa — króle i piony”. Jest to rzeczywiście poważne 

osiągnięcie i autorowi należy pogratulować tej rozprawy, która za- 
"równo pod względem treści, jak 

0 — 7 2 7 U || zentuje poziom europejski. 

ow m M M, N W tej rozprawie pod skromnymi 
"M9 A 8.2. inicjałami Ż.8. wydrukowano dwiź 

1 % 0 N 4 | końcówki, jedną z nich pozwala 

s A A, > 

7 a MA Ó, w zbiorze, rejestrującym najważni 

PL 4 4 % 4 „sze nasze osiągnięcia. Ró o 

A m A 7, A sz ania. wa koto xolote. 

zajęli się końcówką — znalazł si 

  
| - Białe zaczynają i wygrywają pewne skomponowana, gdyż brac | 

ło mu odpowiedniego przykładu 

to ma grę właściwą artystycznej końcówce. 
W łańcuchu rozumowania, nie zmienia to postaci rzeczy, że studium. 

| Rozwiązanie: 1.4! gl4+ 2.Kh4l Ke4 3.Kg4, Kdź — najlepsze, 
gdyż pion f4 nie jest do utrzymania, czarne próbują uzyskać kontrszan- 

"se przez zdobycie piona a4. 4.Kf4, Kc4 5. Keś4, Kb4 6. 14, Ka 
_15, Kb3 8. 16, a4 9. 7, a3 10. f8H, a2 11. HI6 i białe wygrywaja 

a Charakterystyka polskiej kompozycji szachowej o 

Nasza kompozycja jest o wiele młodsza od problemistyki innych 

narodów. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy: bujniejszy ruch 

' dopiero się u nas zaczyna, szkoły angielskie, niemiecka i cze 

/ ska zbierają już doświadczenia trzydziestu i więcej lat. Pierwszy 

wielki konkurs w Anglii to rok 1861, czeski 1869 — a nasze konkursy 
ogłoszono dopiero w roku 1894. 

Dlatego pierwsze lata to przede wszystkim nauka, doganianie my 

-śli i techniki europejskiej i wcale nas nie dziwi, że na ogół prav 
nie nie wiedziano za granicą O naszej problemistyce. Lata nauk 

wydały plon w dziale trzychodówki; konkursy wskazują już na wcal 

dobry poziom techniki autorskiej. Nasza czołówka przyswoiła sobi 

104 

342. Z. Szulce 'i metodycznego opracowania repre-- 

„my sobie przedrukować w antologii, - 
gdyż sprawiedliwość wymaga, by. 

A. 4 4 autor, jeden z nielicznych, którzy 

  

  

ge juź u kolebki naszej kompozycji zapoznaliśmy się z cze 
chodówką i do dziś jesteśmy wierni kompozycji z wzorowymi 

Ę Bardziej różnorodne wpływy oddziałały na naszą dwuchodówkę. 
Od czeskiej dwuchódówki przeszliśmy do zadania wariantowego. 
poprzez zadania dwudzielne z asekuracją artystyczną. Tu mamy dwu. 
poważnych twórców — Jarosza i Grabowskiego. Ten ostatni jedyny - 

z naszej starej gwardii miał szlif konstruktora pełnej klasy, dlatego 
jego dwuchodówki to nasze najbardziej znane pozycje i osiągnięcia 

w tym dziale zadań. 

kresu Good Companion. Na wykorzystanie tych zdobyczy u nas - 

rzeba jeszcze poczekać — uczynią to dopiero problemiści mię- 

zywojennego okresu. ©, R 0 

"W pierwszych latach dwudziestego stulecia krzepnie i dojrzewa 

wybitny talent D. Przepiórki, twórcy i myśliciela na skalę świato- 

ą. Ten wszechstronny problemista nie pominął żadnej dziedziny 

zadań regularnych od dwuchodówki do końcówki. Był on naszym : 

„daniem jednym z współtwórców klasycznej trzychodówki, trzycho- o 

ówki o wyraźnym pomyśle strategicznym A ekonomicznym opraco: * 

aniu. Najwięcej wniósł jednak Przepiórka do wielochodówki, na- s 

et na tle twórczości europejskiej zdumiewa samodzielnością my- 

ślenia, umiejętnością postawienia pomysłu i trafnością właściwego © 

wykonania. Przepiórka swą działalnością zwrócił uwagę obcych 

na polską kompozycję szachową, po raz pierwszy w naszej historii 

ojawił się twórca glęboki i oryginalny, który mógł czegoś nauczyć 

ie tylko swoich, ale iobcych. SOA A 

"W latach 1925—1930 zaczynają narastać nowe kadry kompozy- 
torskie. W tych latach dwuchodówka była już na nowym etapie, © 

biegnąc po drodze rozwojowej z zawrotną szybkością. Na czoło euro- - 

ejskiej myśli szachowej wychodzi kompozycja radziecka; mistrzo- 
wie radzieccy badają „białą kombinację”, co doprowadziło. a- 

yjątkowo żywotny, dość powiedzieć, że do dziś utrzymuje się on © 

w repertuarze dwuchodówki. 5. 0 o 

Dla naszych kompozytorów punktem wyjścia była dwuchodówka 
riantowa; w latach 1928—1933 najwyższym wyrazem strategii   

- Grabowski nie włączył się jednak w nurt nowatorskich badań 5 

$ go pomysłu kombinacji liniowej. Pięć tematów tej kombinacji 

b ki kompleks strategiczny, który w latach 1929—1935 nadawał | 
ton, był wyrazem współczesności. +, 

© Lata trzydzieste przynoszą również badania nad strategią matują- |. 

cego posunięcia, zapoczątkowane przez radzieckich kompozytorów. - 
_ Ostatnim wreszcie zagadnieniem, postawionym przez. radzieckich 

yblemistów, była poprawiona obrona. Ten kompleks okazał się



  
    

"obrón. Naszych twóreów interesował również bardzo plastyczny mo- 
'tyw — zamiana matów, a zwłaszcza bardzo trudny typ problemów 
",,biały gra”. pie) . SE 

Opóźnienia w rozwoju zostały wyrównane. Coraz częściej i liczniej 
_ pojawiają się nasze prace za granicą, konkursy międzynarodowe co- . 
raz częściej rejestrują polskich twórców na wysokich miejscach, 
nie wyłączając pierwszych nagród. Polska dwuchodówka reprezen- 

h tuje dobry poziom europejski. a. 
/ Kto wie, czy nie większą wartość i znaczenie uzyskała polska trzy-.- 

- ehodówka, która pod wpływem Przepiórki przeszła na tory klasyczne. 
W latach 1922—1926 wielu kompozytorów próbuje swych sił w kom- 
ponowaniu zespołów wariantowych na wzór czeski; stopniowo jednak 
rozrasta się ośrodek tematyczny, treść strategiczna staje się bardziej: 
samodzielna. 

Opracowywanie strategii „dwuchodówkowej”” w trzychodówce 
było zasługą ośrodka warszawskiego; po raz pierwszy: możemy. tu 
mówić o zespołowym studiowaniu tematu i badaniu nowych ujęć * 
technicznych. Strategię dwuchodówki badali tacy problemiści, jak . 
Czarnecki, Fux, Goldstein, Hebelt i Wróbel. Najpopularniejszym © 
zagadnieniem było uwolnienie białej figury — tutaj polska kompo- 
zycja wypowiedziała ważkie słowo i wniosła wiele nowych pomy- 
słów do ogólnej skarbnicy. ne ST 

'Repertuar strategiczny trzychodówki znacznie się powiększył, d0-- 
skonali się. również technika kompożytorska. W porównaniu z za- 

granicą — nasze realizacje nabrały samodzielności i w wielu wy-. 
 padkach w pewnym sensie wyprzedziliśmy naszych dawnych nau- -- 
czycieli. Je . - s sd 
JTak więc nasza kompozycja szachowa w dziale. dwuchodówki 

i trzychodówki reprezentuje w drugim okresie pełny poziom europej- 
ski. Mniej natomiast mamy powodów do zadowolenia, przechodząc. 
_do wielochodówki, jeśli będziemy porównywać nasze osiągnięcia 

z twórczością czołowych kompozytorów świata. 
Poza Przepiórką wielochodówka nie miała w tym okresie wielu 

zwolenników. Najpoważniejszymi z nich są Gluziński i Wójcik. . 

Próbowali oni iść raczej w ślady Przepiórki, szukając nadrzędnego 
„pomysłu, dostatecznie samoistnego. 
_. Najsłabsze rezultaty osiągnęła nasza końcówka artystyczna, która. 
niewiele: wnosi nowego i pozostaje daleko w tyle za zdobyczami. 

- ezołowych twórców zagranicznych. W tym okresie nie mamy właści- 
wie poza Kozłowskim 'pełnowartościowego kompozytora w tej dzie-- | 
dzinie. Nasze osiągnięcia cechuje fragmentaryczność, brak jest wy- 

"196, 

była tematyka Good Companion, następnie gorliwie studiowano moż- e 
- liwości strategiczne omówionych wyżej zdobyczy radzieckich: kóm- 

- binacji liniowej, strategii matującego posunięcia i poprawionych 
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ojowej i umiejętności wyszukiwania właściwych me-. 

 Zamykając omówienie drugiego okresu naszej twórczości należy 

- Zasadnicza zmiana pod tym względem zaszła w ostatnim okresie 
historii naszej kompozycji szachowej. Zmieniły się warunki bytowe,. 
sząchy zostały uznane przez Polskę Ludową za ważny czynnik kul- 
turalny. Szachista przestał być czymś niepotrzebnym, na swoim > 
odcinku mógł pracować planowo, mając zapewnioną opiekę państwa. 
Nie więc dziwnego, że rychło odbudowano zniszczenia, dokonane przez « - 

- faszystów —-a były one wielkie: zginęło wielu kompozytorów, mię- 
dzy innymi zasłużony mistrz i pedagog Przepiórka, zniszczone zo 
„stały cenne zbiory i biblioteki. p DE 

Ale już w roku 1947 ruch problemowy nabiera rozmachu. Wznawia- 
ją swe prace problemiści, którzy przeżyli ciężkie lata okupacji, na- 
rastają nowe kadry, powstają liczne działy szachowe, ogłasza się - 

- wiele konkursów. Polska kompozycja staje się poważnym partnerem | 
w ogólno-europejskim ruchu. 

-, Nasza dwuchodówka w trzecim okresie żywo interesowała się no- 
woczesnymi tematami, jak zamiana matów, temat Ruchlisa, popra- . 
wione obrony i nowym członem kompozycji — złudą, która znalazła 
najciekawsze zastosowanie w tzw. ,,piętrowej zamianie matów”.- 

"W tym dziale ciągle jeszcze utrzymuje się przewaga starszych i do- 
- świadczonych kompozytorów, którzy znajdują się w szczytowej for- —. 
_mie. Może mniej, niż w okresie międzywojennym, uczestniczymy 
w konkursach zagranicznych — w sumie jednak utrzymujemy się 
na dobrych pozycjach ongiś wywalczonych. Ładnie zapowiadają się 

o młodzi, którzy jeszcze niedawno debiutowali; stopniowo poznają 
oni tajniki sztuki problemowej, w czym pomocna jest książka M. - 
Wróbla „,,Tajemnice dwuchodówki'',. omawiająca całokształt za- 

_ gadnień tematyczno-konstrukcyjnych. 
-Ilościowo supremacja dwuchodówki jest wyraźna, przeważa ona . 

- „nieznacznie u starszych, natomiast młodzi z małymi wyjątkami.kom- 
- ponują wyłącznie dwuchodówki. > ORG Y 

"Jeszcze mocniejszym punktem naszej twórczości jest trzychodówka, 
nawiązująca do klasycyzmu, do strategicznych problemów z wzoro- 
wymi matami. Realizowane są nadal wskazania Przepiórki; kompo- 

' zytorzy podjęli przerwane w czasie okupacji studia nad kombinacja- - 

197 

    

- podkreślić, że kompozycja szachowa nie korzystała w najmniejszym  -. 
- stopniu z opieki i pomocy państwa. Wszystkie sukcesy były wynikiem 

- bezinteresownej. pracy garstki entuzjastów, która często musiała or- 
_ ganizować imprezy międzynarodowe z funduszów, zbieranych po- . 
- między członkami. Oceniając te sukcesy musimy więc pamiętać 

o niełatwych warunkach bytowych, które w wielu wypadkach unie- 
„możliwiały osiągnięcie jeszcze lepszych wyników. SA 

 



shodówkowymi, z 
jne, jak unikanie duali 

asza trzychodówka zajmuje poważne miejsc 
ę do czołówki europejskiej, o czym świadczą wyniki konkurs 

W sumie —-okres, zamykający się latami 1947—1951, to najpię 
iejszy dowód samodzielności myśli artystycznej w dziedzinie kom- 

pozycji szachowej na przestrzeni stulecia. 
|. Wytężona praca organizacyjna i szkoleniowa jest jednak konieczn 

Charakterystycznym rysem jest brak większego zainteresowania się 

młodzieży trzychodówką; wydaje się, że młodzi kompozytorzy nie 

edzą, w jaki sposób zabrać się do komponowania wielochodowych 

zadań. Brak jej takich „Tajemnic trzychodówki”', które objaśniłyb 
technikę, wskazały chwyty, udostępniły realizację pomysłu. © 

"W większej jeszcze mierze odnosi się to do końcówki artystycznej. 
to tym ważniejsze, że według tendencji panujących w Związk 

adzieckim, główny nacisk jest położony na powiązanie gry pra 

 tycznej z kompozycją, dlatego studium artystyczne i końcówka t 
 oretyczna mają do spełnienia poważną rolę. 

4 a 
Dlatego na zakończenie apelujemy do naszych problemistó y 

zwróćcie baczniejszą uwagę na końcówkę, ten piękny dział pracy 

twórczej u nas tak zaniedbany, a niewątpliwie będzie to korzysta 
dla dalszego rozwoju naszej kompozycji szachowej. 
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