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Rozstrzygnięcie 1. Konkursu 
Tematycznego Czasopisma MAT

Maty pomocnicze w 2 posunięciach

Sędzia: Krzysztof DRĄŻKOWSKI, mistrz
krajowy kompozycji szachowej

Tematem turnieju było skomponowanie
mata pomocniczego w 2 posunięciach z bliź-
niakiem powstającym poprzez zdjęcie białej
lub czarnej bierki. 

Prace zostały nadesłane z 11 krajów: Bra-
zylii, Chorwacji, Indii, Izraela, Mongolii,
Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy
oraz Węgier. Konkurowały 64 zadania
skomponowane przez 32 autorów.

Lista uczestników:
Iwan Antipin (Rosja), Andrzej Babiarz (Pol-
ska), Walerij Barsukow (Rosja), Anton Bidlen
(Słowacja), Janos Csak (Węgry), Wiktor
Czepiżny (Rosja), Mykoła Czerniawskij

(Ukraina), Eugene Fomiczow (Rosja), Marian
Frąk (Polska), Michajło Galma (Ukraina),
Ewgeny Gawryliw (Ukraina), Ralf Krätsch-
mer (Niemcy), Rainer Kuhn (Niemcy), Zoltan
Labai (Słowacja), Stefan Milewski (Polska),
Karol Mlynka (Słowacja), Velmurugan Na-
llusamy (Indie), Emanuel Navon (Izrael),
Władisław Nefiodow (Rosja), Franz Pachl
(Niemcy), Aleksandr Pankratiew (Rosja),
Stefan Parzuch (Polska), Josip Pernarić
(Chorwacja), Nikola Predrag (Chorwacja),
Shaul Shamir (Izrael), Anatolij Skripnik
(Rosja), Aleksander Szpakowski (Rosja), Ga-
bor Tar (Węgry), Lkhundevin Togookhuu
(Mongolia), Ricardo de Mattos Vieira (Bra-
zylia), Mykoła Wasiuczko (Ukraina), Me-
nachem Witztum (Izrael).

Do oceny otrzymałem 64 anonimowe
zadania, z czego dwa były nietematyczne,
a  jedno posiadało uboczne rozwiązania
w przygotowaniu, choć konkurs był dobrze
i jednoznacznie rozpisany i ogłoszony.

Analizując nadesłane prace zauważyłem,
że część uczestników powinna jednak roz-
ważyć, czy proponowana forma bliźniaka
jest adekwatna do ich zamysłu, czy nie
lepsza byłaby najbardziej popularna postać
zadań, polegająca na przestawieniu bierek,
a nawet czy nie pokusić się o zadanie z wie-
loma rozwiązaniami (choć oczywiście wtedy
nie mogłyby one brać udziału w tym tur-
nieju). Zadania z tego typu wątpliwościami
mamy zarówno wśród wyróżnionych, jak
i  pominiętych w  werdykcie. Zapraszam
czytelników do zapoznania się z najlepszymi
zadaniami konkursowymi i spróbowania
swych sił podczas ich rozwiązywania.

Redakcyjne wyjaśnienia do zapisu zadań:
jak łatwo można zauważyć, zapis stosowany
przez problemistów jest dość „hermetyczny”.
Spróbuję pomóc go rozszyfrować:

#2 oznacza mata w  dwóch posunięciach,
a h#2 to mat pomocniczy w 2 posunięciach
(4+9) to oznaczenie liczby bierek na sza-
chownicy w pozycji wyjściowej, przy czym
pierwsza liczba jest przypisana do białych
bierek
b) – ¦c3 ten zapis mówi, że należy zdjąć
z szachownicy ¦c3 i ponownie szukać roz-
wiązania. c) b:–¤g5 z pocycji wariantu b)
zdjąć skoczka.

Pamiętajmy, że w tego typu kompozycjach
szachowych pierwszy ruch wykonują czarne. 

I nagroda
Nikola PREDRAG 

(Chorwacja)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-vl0
7+rsnp+-+-0
6-zp-sN-snK+0
5+-+k+N+-0
4-+-+-+-+0
3trltR-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (4+9)
b) – ¦c3  c) – ¤f5  d) – ¤d6

Lekko skonstruowane zadanie, w którym
w kolejnych bliźniakach zdejmujemy ma-
tujące poprzednio figury. Czarne w drodze
na miejsce matowania opuszczają pole d5,
a  następnie blokują je czterema różnymi
bierkami.

a) 1.¢e5 ¦c4 2.¤fd5 ¦e4# 
b) 1.¢c6 ¤e4 2.¥d5 ¤d4# 
c) 1.¢d4 ¢f5 2.¤cd5 ¤b5# 
d) 1.¢e4 ¢g5 2.d5 ¦e3#.

Międzynarodowy konkurs 
kompozycji szachowej

Ponad pół roku temu redakcja Mata ogłosiła międzynarodowy konkurs na skomponowanie bardzo szczególnych zadań
szachowych. Głównym zamysłem, jaki towarzyszył temu przedsięwzięciu była aktywizacja polskiego środowiska
kompozytorów szachowych, a niejako przy okazji popularyzacja naszego czasopisma w kraju oraz na arenie między-
narodowej. Zastanawiając się nad tematem konkursu uznałem, że najważniejszym wyznacznikiem powstających
zadań jest konieczność samodzielnego ich rozwiązywania – możliwość pomocy ze strony standardowego programu
komputerowego powinna być niemal równa zeru.Po konsultacji z doświadczonymi kompozytorami, a przede wszyst-
kim z arcymistrzem kompozycji szachowej Waldemarem Turą, mój wybór padł na temat, w którym, upraszczając, obie
strony działają razem, a w wyjściowej pozycji kompozycji można zdjąć jedną bierkę i powstaje wtedy bliźniacze zadanie
z innym rozwiązaniem. Chciałbym w tym miejscu podziękować za zaangażowanie i włożony trud dyrektorowi kon-
kursu arcymistrzowi kompozycji Waldemarowi Turze oraz sędziemu zawodów mistrzowi kompozycji Krzysztofowi
Drążkowskiemu. – Redaktor

Arcymistrz solvingu, wielokrotny mistrz
świata Piotr Murdzia:

Wystarczy rzut oka, by ocenić, że poziom
najwyżej nagrodzonych problemów jest
bardzo wysoki. To się widzi po konstrukcji,
ekonomii, nie wspominając o nazwiskach
autorów, którzy zawsze gwarantują wy-
soką jakość.

Brawo, że udało się przeprowadzić taki
konkurs na łamach MATa. Świetna ini-
cjatywa! Szczególnie w  dobie, w  której
większość naszych rodzimych kompozy-
torów ma już szacowny wiek. Jeśli prze-
śpimy ten okres, to za moment nikt ich nie
zastąpi. 

Serdecznie pozdrawiam i  dziękuję za
inicjatywę!



II nagroda
Shaul ShAMIR (Izrael)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+p+-+-0
6-+-+-zpPzp0
5+-+P+k+-0
4q+-+-+-vL0
3+-mK-+NtR-0
2-+-+-sN-+0
1+-+r+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (7+6)
b) – ¥h4  c) – ¤f3  d) – ¦g3

Czterokrotne samoblokowanie czarnych.
Mat następuje na polu, z którego wcześniej
została zdjęta figura.
a) 1.¢f4 ¤d2 2.f5 ¤d3# 
b) 1.¦e1 ¦g4 2.¦e5 ¤h4# 
c) 1.£g4 ¥×f6 2.£×g6 ¦f3# 
d) 1.¦×d5 ¤d4+ 2.¢e5 ¥g3#.

III nagroda
Lkhundevin TOGOOKhUU (Mongolia)
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+Ksn-0
4-+-sN-+-+0
3+-+-zp-vl-0
2-sN-+pmk-+0
1+-+-+r+-0
xabcdefghy

h#2                                               (3+6)
b) – ¤d4

Czarne wędrują na pole, z którego dosta-
wały mata w  drugim wariancie. Czarny
Grimshaw (red.: to i inne tajemnicze pojęcia
kompozycji szachowej znajdą swoje wy-
tłumaczenie w jednym z najbliższych wy-
dań Mata).

a) 1.¢e1+ ¢×g5 2.¥f2 ¤f3# 
b) 1.¢f3 ¤d3 2.¦f2 ¤e1#.

I wyróżnienie honorowe
Stefan PARZUCh 

(Polska) 

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+ntr-+0
5mK-tRp+-zpL0
4-+-mk-vL-+0
3+p+-+-+-0
2-+psn-+-+0
1+l+-+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (4+9)
b) – §d5  c) b: – §c2

Zilahi z  matami wzorowymi. W  trzecim
wariancie białe idą na pola, na które szedł
król w dwóch pierwszych.

a) 1.g×f4 ¥f3 2.¢e5 ¦×d5# 
b) 1.¤×c5 ¥e2 2.¢c3 ¥e5# 
c) 1.¥e4 ¥e5+ 2.¢d3 ¦c3#.

II wyróżnienie honorowe
Aleksandr PANKRATIEW (Rosja) 
& Eugene GAWRyLIW (Ukraina)

XIIIIIIIIY
8-+-+-vL-+0
7+-+n+-+-0
6-+KzPr+-+0
5+-zpPvl-tR-0
4-+-+k+-zp0
3tr-+-zP-wq-0
2N+-+-zP-+0
1+-+R+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (9+8)
b) –§e3

Zapobiegawcze samozwiązanie na d3.

a) 1.¦d3 ¢b5 2.¢×d5 ¤c3# 
b) 1.£d3 ¥g7 2.¢d4 ¦g4#.

III wyróżnienie honorowe
Velmurugan NALLUSAMy 

(Indie)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+P+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+K+-+L+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-zppzP0
1+-+-sn-mkr0
xabcdefghy

h#2                                               (4+5)
b) – ¤e1

Mixed AUW. Z wielu podobnych wyróżnia
je okoliczność, że czarny król opuszcza
swoje ukrycie, by dostać mata.

a) 1.f1¦ f8¥ 2.¢f2 ¥c5# 
b) 1.¢×h2 f8£ 2.g1¤£×f2#.
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Mat pomocniczy
zadanie szachowe, w którym grę rozpo-
czynają czarne i  obie strony zgodnie
dążą do zamatowania czarnego króla.
W macie pomocniczym zaczyna się zapis
od ruchu czarnych i dopuszcza się kilka
rozwiązań, które pełnią rolę wariantów.

Bliźniaki

są to dwa zadania lub studia, w których
ustawienia bierek wyglądają prawie
identycznie. Różnice mogą polegać na
dodaniu albo odjęciu bierki, zastąpieniu
jej inną, bądź przestawieniu na inne
pole. Warunek założony w  problemie
daje różne rozwiązania.
Przykładowo bliźniaki typu polskiego
polegają na zamianie kolorów wszystkich
bierek na przeciwny.

Rozwiązania kombinacji
ze strony 110

Zadanie 1.
1…¦×e4 2.£d3 £f5 3.¦g1 ¦×e1 4.£×f5
¦×g1+ 5.¢×g1 ¦×f5

Zadanie 2.
1.£×e5 £×e5 2.¦d8+ ¢e7 3.¦e8#

Zadanie 3.
1…£×h2+ 2.¢×h2 ¤g4+ 3.¢h1 ¦h3+
4.g×h3 ¦h2#

Zadanie 4.
1…£d1+ 2.¦×d1 ¤e2+ 3.¥×e2 ¤b3#

Zadanie 5.
1.£×f8+ ¦×f8 2.¦×h7+ ¢×h7 3.¦h1+ ¥h3
4.¦×h3#

Zadanie 6.
1.¤×a5 b×a5 
[1…¦c7 2.¤c4] 
2.¤f6+ ¢e7 3.¦b7+

Zadanie 7.
1.¦f4+ ¢h5 2.¦h4+ g×h4 3.g4#

Zadanie 8.
1.£×h6+ g×h6 
[1…¥h7 2.e6 ¥×f2+ 3.¢h1 £c7 4.¥e4] 
2.e6+ ¢h7 3.¥e4+

Zadanie 9.
1.¤f6 £×g4 
[1…£×b2+ 2.¢h1 ¦g8 3.£e4] 
2.¤×e8 h6 3.h×g4
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IV wyróżnienie honorowe
Stefan PARZUCh 

(Polska)

XIIIIIIIIY
8K+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-zp-+-+0
5+-+-+p+-0
4-+-+nmkN+0
3+-vLp+rvlP0
2-+-+p+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (4+8)
b) – ¤e4  c) – ¦f3

Mały, dowcipny drobiazg. Po zdjęciu figury
dorabiamy bierkę tego rodzaju, jaki pozostał
na szachownicy.

a) 1.¥f2 ¤f6 2.¢e3 ¤d5# 
b) 1.e1¦ ¥g7 2.¦e4 ¥h6# 
c) 1.e1¤¥d4 2.¤f3 ¥e3#.

I pochwała
Eugene FOMICZOW 

(Rosja)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+K+-+-0
6-+-vL-+-sN0
5wq-zpRtr-sn-0
4-+-tRrmk-+0
3+-zpL+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (6+7)
b) –¤h6  c) b:–¤g5  d) c:–§c5

Ciekawe motywy geometryczne, lecz nie-
stety stracona szansa z  uwagi na braki
ekonomii. Czarny ¤g5 już na pierwszy
rzut oka może być zastąpiony pionkiem.
Forma striptease z £a5, ¤g5 i ¤h6 też wy-
daje się nadmiarowa. Podobną grę można
uzyskać bez nich – a jedynie przy bliźniaku
zmieniającym pozycję tylko jednego (!)
pionka. 

a) 1.c×d4 ¦×e5 2.¦e3 ¦f5# 
b) 1.¢f5 ¦×e4 2.¦×d5 ¦f4# 
c) 1.¢g5 ¥×e5 2.¦h4 ¥g7# 
d) 1.¢g4 ¥:e4 2.¦h5 ¥g2#.

II pochwała
Lkhundevin TOGOOKhUU 

(Mongolia)

XIIIIIIIIY
8-wq-tR-+K+0
7+-sn-+-+-0
6-+-+-+N+0
5+-+-+-+-0
4-zpk+p+-+0
3+R+-zp-+-0
2l+p+nzP-+0
1vL-+-+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (6+9)
b) – ¤c7

Czarne przesłaniają linię „d”, na co białe
odpowiadają Grimshaw. Można było jednak
trochę popracować nad materiałem, co su-
marycznie dałoby oszczędność hetmana
(§c2→d6, ¥a2→b8, ¢g8→b1).

a) 1.¤d5 ¦c3 + 2.¢d4 f×e3# 
b) 1.£d6 ¥c3 2.¢d3 ¤e5#.

III pochwała
Mykoła CZERNIAWSKIj 

& Mykoła WASIUCZKO (Ukraina)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-zp-+-0
6-zp-vlN+p+0
5+-zpr+-zPp0
4-+psn-zpLtr0
3+-+k+-+l0
2-+-zP-+p+0
1+-+K+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (5+14)
b) –¤d4

Dwie pary Grimshaw bez dalszej strategii.
Również ¤d4, a potem jego usunięcie służy
jedynie zapobieżeniu ubocznym rozwią-
zaniom na e2.

a) 1.¦e5 ¥f3 2.¥g4 ¤×f4# 
b) 1.¥e5 ¥×h5 2.¦g4 ¥×g6#.

Uwagi dotyczące werdyktu konkursu 1. TT
MAT h#2 2021
prosimy kierować do 31 I 2022 na adres:
waldt@poczta.fm

IV pochwała
Aleksandr PANKRATIEW (Rosja) 
& Eugene GAWRyLIW (Ukraina)

XIIIIIIIIY
8KvL-+r+-sn0
7+ptr-mkpzpp0
6R+l+PvlR+0
5+-zp-zpp+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-sn-+-0
2L+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (6+14)
b) – ¦c7

Maty z  trzema pasywnymi związaniami.
Niestety to wszystko jest gotowe i podane
na tacy.

a) 1.¢d6 e7 2.¦d8 e×d8£# 
b) 1.¤d5 e×f7 2.¢e6 f×e8£#. 

Pochwała specjalna
Andrzej BABIARZ 

(Polska)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6K+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-sN-+Rzp0
3+-+-+-+k0
2-+-+-zp-+0
1+-+l+-+-0
xabcdefghy

h#2                                               (3+4)
b) – ¥d1  c) b:–§h4  d) c:–§f2

Miniatura z matami wzorowymi. Aktywny
bloker w pozycji matowej jest zdejmowany
w następnym bliźniaku. Striptease.

a) 1.¢h2 ¦g1 2.h3 ¤f3# 
b) 1.f1¤¤f5 2.¤h2 ¦g3# 
c) 1.¢h2 ¤f3+ 2.¢h1 ¦g1#.

Włocławek, 10 X 2021 r. 
Sędzia konkursu

Krzysztof DRĄŻKOWSKI

Duże zainteresowanie, jakie wzbudził nasz
konkurs, zachęca nas do rozpisania (wkrót-
ce) jego kolejnej edycji, oczywiście na inny
temat. 

Redakcja


