
Ostrów Wielkopolski 07.08.2020r              Informacja prasowa nr 4 

 

Bezkonkurencyjna arcymistrzyni Klaudia Kulon po raz kolejny zwycięża! 

 W czwartej rundzie, nastąpił podobny podział punktów, jak w rundzie poprzedniej – 3 partie 
zakończyły się remisem, a dwa zwycięstwem jednej ze stron. W odróżnieniu od rundy trzeciej, każdy 
pojedynek był zacięty i zawodniczki nie szukały prostych rozwiązań. 

 Po raz kolejny (czwarty raz z rzędu) bardzo dobrą partię rozegrała arcymistrzyni Klaudia Kulon 
(LKS "Wrzos" Międzyborów), która bardzo pewnie pokonała arcymistrzynię Jolantę Zawadzką (KSz 
Polonia Wrocław). Po debiucie powstała pozycja wyrównana, w której białe mają plan by zaatakować 
na skrzydle królewskim, natomiast czarne skupiają się na ataku mniejszościowym na skrzydle 
hetmańskim. Grająca białymi Klaudia zagrała aktywnie i systematycznie wprowadzała kolejne figury do 
gry, przygotowując atak na skrzydle królewskim. Arcymistrzyni z Wrocławia, zamiast skupić się na 
kontrataku, gdyż atak Klaudii wymagał wykonania kilku posunięć, od razu postanowiła przerzucić figury 
do obrony. Z uwagi na to, że Jolanta nie sprawiała żadnych problemów w pozycji Klaudii, arcymistrzyni 
pochodząca z Koszalina mogła spokojnie krok po kroku realizować swój plan. Decydującym błędem 
czarnych był ruch 25….. g5, po którym nastąpiło znaczne osłabienie króla oraz przekątnej b1-h7. 
Dodatkowo wcześniej została otwarta linia h. Klaudia miała wszelkie argumenty przy uzyskaną 
przewagę zamienić w zwycięstwo i tak też uczyniła. Pewnie, spokojnie i solidnie zrealizowała przewagę 
i zdobyła czwarty punkt z rzędu, umacniając się na pozycji liderki MOKATE Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Kobiet w szachach. 

 Efektowną partię rozegrała arcymistrzyni Joanna Majdan (WIEŻA PĘGÓW) z mistrzynią 
międzynarodową Anną Kubicką (SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza). Po debiucie grająca białymi 
Joanna nie uzyskała satysfakcjonującej pozycji – jej figury nie były w harmonii i czarne uzyskały lepszą 
pozycję. By skomplikować pozycję białe zdecydowały się w 17. posunięciu na wymianę hetmana za 
dwie wieże. Na szachownicy powstała dość złożona pozycja, w której wynik mógł być każdy. Znana z 
niekonwencjonalnych rozwiązań i dobrego zmysłu taktycznego arcymistrzyni pochodząca z Koszalina 
lepiej sobie poradziła w tej pozycji. Z posunięcia na posunięcia polepszała ustawienie figur na 
szachownicy, tak, że zaczęły one ze sobą współpracować. Czarne nie wykorzystały swoich atutów w tej 
pozycji i można było odnieść wrażenie, że nie miały zamiaru atakować, a bronić pozycji. I to 
wykorzystała grająca białymi Joanna, która zagrała aktywnie i wykorzystała siłę pary swoich gońców i 



dwóch wież. Stopniowo zrealizowała uzyskaną przewagę pozycyjną, którą po 45. ruchach zamieniła w 
zwycięstwo. 

 Ciekawy pojedynek rozegrały najmłodsze uczestniczki tegorocznych Mistrzostw Polski – 
mistrzynie FIDE Honorata Kucharska (MKSz Rybnik)  i Patrycja Waszczuk (MUKS "Gambit" Międzyrzec 
Podlaski). W 9. ruchu zawodniczki wymieniły hetmany oraz po jednej lekkiej figurze. Patrycja została z 
parą gońców, a Honorata z parą skoczków. Pozycja wymagała od szachistek strategicznego podejścia i 
znalezienia odpowiedniego planu gry. Po kilkunastu kolejnych posunięciach lepszą pozycję miała 
grająca czarnymi mistrzyni FIDE z Międzyrzeca Podlaskiego, o czym świadczyła para gońców wraz z 
aktywnymi wieżami i królem bliżej centrum. Systematycznie powiększała swoją przewagę przestrzeni, 
a białe były cofnięte na swoją połowę szachownicy i czekały. Pomimo znaczącej przewagi pozycyjnej 
Patrycja nie znalazła drogi do zwycięstwa. Wymieniały się kolejne figury i przed 40. posunięciem 
zawodniczki zgodziły się na remis. 

 Kolejną interesującą partię w turnieju rozegrały mistrzynie międzynarodowe Julia Antolak 
(GKSz "Solny" Grzybowo) i Alicja Śliwicka (UKS "OPP" Toruń). Po debiucie powstała dość złożona 
pozycja, w której siły czarnego były skupione na skrzydle hetmańskim, a jednocześnie wymiana 
pionków na polu f5, spowodowała otwarcie pozycji króla. Białe oddały centralnego pionka na d5, a w 
zamian otrzymały dwa wolne piony na linii a i b. Wszystkie figury grającej białymi Julii były 
wyprowadzone i zajmowały określone pozycje, kontrolując sytuację na szachownicy. Pewne 
niedokładności pozwoliły jednak Alicji na poprawę lokacji swoich figur i przejęcie inicjatywy – Alicja w 
pełni opanowała centrum pionami, które były wspierane przez pozostałe figury. W 34. posunięciu Julia 
zdecydowała się wymianę wieży za dwa piony i dobrego skoczka czarnych, przez co jej pozycja znacznie 
się poprawiła, a czarne utraciły silne pionowe centrum. Zawodniczki wykonywały kilka posunięć do 
kontroli, mając mało czasu na zegarze, co nie ułatwiało podejmowania decyzji w tej skomplikowanej 
pozycji. Po kontroli zawodniczki zagrały jeszcze kilka ruchów, po czym w dość niejasnej pozycji zgodziły 
się na remis. Zapewne żadna z nich nie chciała ryzykować gry na wygraną, bo wynik mógł być każdy. 

 Po raz kolejny najdłuższą partię rundy rozegrała arcymistrzyni Monika Soćko (KSz "HETMAN" 
Katowice). Tym razem jej przeciwniczką była arcymistrzyni Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp.). 
Choć partia zakończyła się remisem, była ona pełna interesujących niuansów i mogła zakończyć się 
każdym wynikiem. W 14. posunięciu Monika zdecydowała się na ofiarę pionka na d5, by otworzyć 
pozycję i wykorzystać ustawienie swoich figur. Karina, choć trochę musiała wycofać swoje figury, to 
utrzymała przewagę pionka i zneutralizowała groźby przeciwniczki na jakiś czas. Monika postanowiła 
otworzyć linię e oraz wykorzystać parę gońców i dobre ustawienie ciężkich figur. Nie dało się odczuć w 
pozycji przewagi materialnej grającej czarnymi Kariny. Jeszcze przed kontrolą czasową białe odzyskały 
pionka i miały aktywne figury, w tym wieżę na 7. linii. Pomimo wielu atutów białego, pozycja była dość 
skomplikowana z uwagi na wolnego pionka d, którego miały czarne. Po kontroli czasowej zawodniczki 
wymieniły lekkie figury i powstała końcówka wieżowa oceniana jako równa. Arcymistrzynie nie 
zdecydowały się na granie tej pozycji na wygraną i po wykonaniu 50. posunięć zgodziły się na remis. 

 Po 4 rundzie arcymistrzyni Klaudia Kulon jest liderką MOKATE Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Kobiet w Szachach mając na swoim koncie komplet punktów. Na drugim miejscu, ze stratą 1,5 
punktu do liderki jest arcymistrzyni Karina Cyfka, która będzie przeciwniczką Klaudii w rundzie nr 5. 
Trzecie miejsce zajmuje arcymistrzyni Monika Soćko, która również ma 2,5 pkt. Przed nami 5 runda, 
która dostarczy kolejnych rozstrzygnięć! 



Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na kanale YouTube Polskiego Związku Szachowego 
codziennie od godz. 16:00 oraz do odwiedzenia sali gry w Ostrowie Wielkopolskim. 
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