
 
 

XII Międzynarodowy Turniej Szachowy 
Malbork 25-27.09.2009r. 

 

strona turnieju: http://skoraf.republika.pl/ 

wyniki – turniej błyskawiczny: http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_878/  

wyniki – turniej główny: http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_879/  

 

relacja Pawła Jarocha: 

 

W dniach 25-27 września odbył się XII Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego 

w sali „Karwan” przy przepięknym zamku, średniowiecznej warowni krzyżackiej. Impreza była podzielona 

na dwa etapy, w piątek odbył się turniej błyskawiczny (P5 – 13 rund),  a w pozostałe dwa dni turniej 

szachów szybkich (P30 – 9 rund). Zawody były organizowane przez MDK Malbork, a w szczególności 

przez Jerzego Skoniecznego. Turniej sędziował Marek Mokwa. Organizatorzy ufundowali dla pierwszych 

10 zawodników wysokie nagrody pieniężne i liczne nagrody specjalne. 

 

Turniej błyskawiczny zgromadził na starcie tylko 33 zawodników. Bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się 
GM Evgeny Romanov z Rosji (zdobywca 3 miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w 

Bydgoszczy - 2002), który wyprzedził drugiego na mecie GM Bartłomieja Heberle aż o 2 pkt. W pierwszej 

siódemce zawodów było aż 4 z 5 zawodników kujawsko-pomorskiego. Podium wywalczył Paweł Kukuła 

(Rotmistrz Grudziądz), 4 miejsce – IM Krzysztof Żołnierowicz (AZS UMK Toruń), 6 miejsce – Piotr 

Bieluszewski (AZS UMK Toruń), 7 miejsce FM Tomasz Pacuszka (Rotmistrz Grudziądz). 

 

W turnieju głównym w Malborku uczestniczyło 85 zawodników z 4 państw (Polska, Rosja, Belgia i 

Ukraina), a region KP reprezentowała liczniejsza grupa 20 zawodników niż dzień prędzej. Znów 

bezkonkurencyjny okazał się GM Evgeny Romanov, który wygrał pierwszych 7 partii, a w kolejnych dwóch 

partiach zremisował z GM Aleksandrem Miśtą i szybko ze mną ☺ Nasi juniorzy wygrywali, lub byli w 

czołówce swoich kategorii: Artur Marchlewicz (Centrum Bydgoszcz), Jr Andrei Maksimenko (Baszta 

Żnin), Łukasz Licznerski i Mateusz Brzeziński – (UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz). Po słabszym 

występie na I Lidze postanowiłem lepiej zaprezentować się w Malborku. Jako zawodnik Korsarza Gdynia 

zająłem wysokie 4 miejsce, choć mogło być lepiej, gdyby nie walkower w I rundzie. Rozegrałem parę 
ładnych partii i dwie z nich chciałem pokazać poniżej (m.in. z GM Miśtą i WIM Szmacińską). Na wysokim 

6 miejscu znalazł się Marek Olszewski (Chemik Bydgoszcz), który pokonał w ostatniej rundzie 7-go Piotra 

Bieluszewskiego (AZS UMK Toruń). Turniej nie wyszedł GM Bartłomiejowi Heberla, przegrał ostatnią 
partię z trzecim Krzysztofem Jurkiewiczem i znalazł się na 9 miejscu przed Dariuszem Baumannem 

(Bydgoszcz), który rzutem na taśmę wskoczył do „dziesiątki”. W pierwszej „dwudziestce” znaleźli się 13. 

Łukasz Licznerski (UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz), 14. IM Krzysztof Żołnierowicz (AZS UMK 

Toruń) i 15. Paweł Krajewicz (MCK Aeksandrów Kujawski). 

 

Teraz przedstawię wspomniane dwie partię. Turniej był rozgrywany tempem 30 minut na zawodnika i nie 

było obowiązku zapisywania partii, więc musiałem szybko po powrocie odtworzyć sobie przebieg gry, ale 

myślę, że nie porobiłem błędów w ruchach i w analizie, którą zrobiłem tylko z grubsza ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaroch,Paweł (2254) - Miśta,Aleksander (2579) [B06] 
 

To była ostatnia runda w sobotę. Po dobrym początku (4z4) przyszła kolej na GM Miśte, który z kolei 

zanotował już jeden remis z dużo niżej notowanym rywalem i ostatnio słabiej spisywał się na lidze. Przed 

samą partią podszedł do mnie Marek Olszewski i w rozmowie nawiązał do mojej partii, powiedział, że GM 

trochę gra podejrzanie swojego „Pirca”, więc postanowiłem spróbować i zagrać normalnie nie grane przeze 

mnie e4☺ 

 
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be3 c6 5.f4 b5 6.Qf3 (wariant nie wybrany przypadkowo, chciałem pionkami, przy pomocy swoich 

figur kontrolować centrum, a przeciwnik powinien działać na skrzydle hetmańskim i przygotować uderzenie w środek 

szachownicy) Qc7 7.Bd3 Nd7 8.0–0–0 Bb7 9.e5 f5? 
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(duży błąd, w obozie przeciwnika porobiło się sporo słabości, mogłem spokojnie dalej rozprowadzać figurki, ale postanowiłem 

zagrać coś ostrego) 10.Bxf5! (będąc mocno ograniczony czasowo poświęciłem część swojego czasu na to posunięcie, dwa pionki 

za figurę i zderoszowanego króla przeważyły na korzyść tego ruchu, wizualnie pozycja wydaje się być lepsza dla białych) gxf5 

11.Qh5+ Kd8 12.Qf7 Bh6 13.Qxf5 d5? 14.Nf3 Qa5 15.g4?! (powinienem zagrać Sg5 i pozycja byłaby dużo lepsza, ale z 

niezrozumiałych przyczyn chwyciłem pionka g2 i postawiłem na g4, po czym pozycja się mocno wyrównała i z biegiem 

upływającego czasu popełnialiśmy sporo błędów) Kc7 16.g5 Rf8 17.Qg4 Bg7 18.f5 b4 19.Nb1 Bc8 20.Bf4 Nb6 21.e6+ Kb7 

22.Be5 Nc4 23.Rd3 Bxe5 24.Nxe5 h6 25.Nf7 hxg5 26.Nxh8 Nf6 27.Qh3 Qxa2 28.Rb3 a5 29.Ng6 Re8 30.Qg2 Qa1 31.Re1 
Kb6 32.Ne5 Ba6 33.Nd3 Bb5 34.Nc5 Rh8 35.Nd7+ Nxd7 36.exd7 Ba4 37.Rxe7 Rd8 38.f6 Bxb3 39.cxb3 Na3 40.bxa3 bxa3 
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41.Re6? (mając nieco ponad minutę, a przeciwnik ok. 3 nie zauważyłem prostego We2, po czym pozycja byłaby łatwo wygrana) 

a2 42.Qc2 axb1Q+ 43.Qxb1 Qxb1+ 44.Kxb1 Rxd7 45.Re7 Rd6 46.f7 Rf6 47.Kc2 Rf2+ 48.Kd3 c5 49.Ke3 Rf4 50.dxc5+ 

Kxc5 51.Kd3 Kd6 52.Ra7 Ke6 53.Rxa5 Rxf7 54.Kd4 Rf4+ 55.Kc5 Rf2 56.Ra8 Rxh2 57.Re8+ Kf5 58.Kxd5 Rb2 59.Rf8+ 

Kg4 60.Kc4 (i po kilkunastu posunięciach, sekundach na zegarze, zgodziliśmy się na remis) ½ 

 

 

 



 
 

Jaroch,Paweł (2254) - Szmacińska,Grażyna (2232) [E63] 

 
Każdy turniej, partia, debiut ma swoją historię, tak i było tym razem. Grałem partię z Adamem 

Wiśniewskim w Kowalewie br. Nie mając opracowanego systemu gry w tym wariancie obrony królewsko-

indyjskiej na czasie przeciwnika chodziłem sobie po sali oglądając partie. W pewnym momencie 

podszedłem do partii Mirka Grabarczyka, który do 7 ruchu miał identycznie tą samą pozycje i akurat 

wrzucił Gf4, pomyślałem to jest to, zagrałem tak samo ☺ i dalej partie potoczyły się innymi ścieżkami ☺ 

 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Nf3 d6 5.g3 Nc6 6.Bg2 0–0 7.0–0 a6 8.Bf4 
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(wspomniany wariant) 
Rb8 9.Rc1 Bg4 (jest to jeden z 4 ruchów przeciwniczki, który wkracza tylko na moją czwartą linię! Moja połowa została tak 

zdominowana, że czarne ruch w ruch robiły coraz większe błędy pozycyjne i nie wiedziały jak wyjść z tej sytuacji) 10.h3 Bd7 

11.Nd5 Nh5 12.Bg5 h6 13.Be3 Kh7 14.g4 Nf6 15.Nxf6+ exf6 16.Qd2 f5 17.g5 h5 18.d5 Ne5 19.Nd4 Bc8 20.f4 Nd7 21.b4 Re8 
22.Bf3 Nf8 23.Bf2 f6 24.h4 Bd7 25.c5 fxg5 26.hxg5 Bxd4? (po tym ruchu czarnych następuje całkowita dominacja w centrum i 

na skrzydle hetmańskim) 27.Bxd4 Qe7 28.Kf2 Qf7 29.e3 
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(przeciwnik czeka tylko na egzekucje, białe planują wjazd po linii „C” i nękanie na diagonali a1-h8) 

Re7 30.Qc2 Bb5 31.Rfe1 Rbe8 32.Bf6 Re4 33.Bxe4 fxe4 34.cxd6 cxd6 35.Qc7 Nd7 36.Qxd6 Nxf6 37.gxf6 (w obliczu 

nieuchronnych dalszych strat czarne poddały partię) 1–0 


