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Ostatnia runda rozstrzygnie o tytule Mistrzyni Polski! 

 8 runda MOKATE Indywidualnych Mistrzostw Polski obfitowała w bardzo zacięte pojedynki. 

Choć zawodniczki na pewno czują już zmęczenie związane z takim turniejem to w partiach dają z siebie 

wszystko, dzięki czemu kibice są świadkami niezwykłych partii. 

 Jedną z niespodzianek 8 rundy był remis mistrzyni FIDE Honoraty Kucharskiej (MKSz Rybnik) z 

arcymistrzynią Moniko Soćko (KSz "HETMAN" Katowice). Grająca białymi Honorata grała bardzo 

pewnie i aktywnie tą partię. Po zakończeniu fazy debiutowej, zawodniczki zdecydowały się na serię 

wymian figur lekkich – oprócz kompletu figur ciężkich, Monice pozostał skoczek, a Honoracie goniec. 

Po wykonaniu 20. posunięć przez obie Panie, pozycja była oceniana jako równa. W kolejnych ruchach, 

większą presję na przeciwniczce wywarła mistrzyni FIDE. Honorata wykorzystała niedokładne zagranie 

arcymistrzyni i dokonała wymiany swojej wieży za skoczka i dwa centralne pionki, co przy świetnym 

białopolowym gońcu dało jej olbrzymią przewagę. Czarne miały swoje szanse na uzyskanie remisu, lecz 

ich posunięcia musiały być bardzo dokładne w tej skomplikowanej pozycji. Po kolejnych kilku 

posunięciach – wykonanych 35. w całej partii, na szachownicy powstała wygrana końcówka dla 

Honoraty. Arcymistrzyni, jak na takiej klasy zawodniczkę przystało, walczyła dzielnie i do końca, jednak 

wydawało się, że ta partia jest już stracona. Honorata nie znalazła jednak zwycięskiego planu. Być może 

wpłynął na to stres i podekscytowanie grą z tak znakomitą zawodniczką jak Monika Soćko. Zawodniczki 

po wykonaniu 45. posunięć podpisały remis w pozycji ocenianej jako wygrana dla białych. Honorata 

może być jednak z siebie bardzo dumna, bo zagrała fantastyczną partię. 

 Bardzo walecznym pojedynkiem był ten rozgrywany pomiędzy arcymistrzynią Klaudią Kulon 

(LKS "Wrzos" Międzyborów) a arcymistrzynią Joanną Majdan (WIEŻA PĘGÓW). Tak jak w innych 

przypadkach, partia od początku przebiegała wyrównanie – białe skupiły się na koncentrowaniu na 

skrzydle królewskim, natomiast planem czarnego było przejęcie inicjatywy na skrzydle hetmańskim. 

Jednak plany te nie uległy realizacji, gdyż otworzyło się centrum, a następnie po manewrze białych 

hetmanem z b1 na h4 i zagraniu na g4 cała uwaga zawodniczek skupiła się na skrzydle królewskim. Do 

tego Klaudia postanowiła odsłonić pozycję króla i zagrała g4, by wywrzeć na przeciwniczce większą 

presję. W okolicach 20. posunięcia wymieniła się część figur lekkich. Pozycja była oceniana jako lepsza 

białych, jednak czarne miały swoje atuty w tej pozycji tj. gońca na b7, który kontrolował przekątną a8-

h1. Gdy zostało 10 posunięć do kontroli, zawodniczki miały już mniej czasu, a pozycja nadal była dość 



skomplikowana i wymagała liczenia wielu możliwych kontynuacji. Biorąc pod uwagę uciekający czas, 

stres i emocje związane z perspektywą złotego medalu, Klaudia pogubiła się. Inicjatywę momentalnie 

przejęła Joanna i nie oddała jej już do końca. Wykazała się dokładnością i przede wszystkim stalowymi 

nerwami.  Najpierw zdobyła figurę, a następnie spokojnie realizowała przewagę. Zawodniczki zagrały 

jeszcze kilka posunięć, jednak Joanna Majdan nie dała już wyrwać sobie tego zwycięstwa. Po 48. 

posunięciach białe poddały się. Joanna Majdan wygrała drugą trudną partię z rzędu, a to dawało jej 3. 

miejsce przed ostatnią rundą. 

 Najkrótszą partią 8 rundy była pomiędzy mistrzynią międzynarodową Julią Antolak (GKSz 

"Solny" Grzybowo) a mistrzynią FIDE Patrycją Waszczuk (MUKS "Gambit" Międzyrzec Podlaski). W tej 

partii bardzo szybko wymieniły się lekkie figury. Od 19. posunięcia zawodniczki miały do dyspozycji 

tylko wieże i hetmana (nie licząc pionków i króla). Ponadto białe były po roszadzie – ich król był 

schowany na polu h1, a czarnych król nadal pozostawał w centrum, choć  w tej pozycji nie było już 

sensu robienia roszady. Mimo, że pozycja była wyrównana, to przyjemniejsza do gry wydawała się 

pozycja grającej czarnymi Patrycji. Czarne nie znalazły jednak planu, w którym mogłyby przejąć 

inicjatywę. Po 31. posunięciach zawodniczki zgodziły się na remis. 

 Z kolei najdłuższą partią przedostatniej rundy Mistrzostw Polski była ta rozegrana pomiędzy 

mistrzynią międzynarodową Alicją Śliwicką (UKS "OPP" Toruń) a mistrzynią międzynarodową Anna 

Kubicką (SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza). Po debiucie i grze środkowej wydawało się, że szybko 

nastąpi remis w tej partii – figury szybko się wymieniały i nie było widać perspektyw na zdobycie 

większej przewagi przez jedną z zawodniczek. Po 25. posunięciach powstała końcówka lekkofigurowa, 

gdzie obie szachistki miały po skoczku i gońcu czarnopolowym, a dodatkowo po 5 pionków, których 

ustawienie było prawie symetryczne. Parę posunięć później skoczki się wymieniły. Niespodziewane 

czarne ofiarowały pionka i wtedy zaczęła pojawiać się szansa dla grającej białymi Alicji. Powstała 

szkoleniowa „gońcówka”.  Pozycja była oceniana jako wygrana białych, jednak do jej realizacji 

potrzebny był spryt i znajomość rozgrywania takich końcówek. Nie mając nic do stracenia, Alicja 

podjęła się walki o zwycięstwo w tym pojedynku. Po wielu manewrach, w końcu udało jej się ustawić 

zugzwang. Był to klucz do wygrania tej pozycji. Po 66. posunięciach czarne się poddały, a Alicja mogła 

się cieszyć ze swojego pierwszego zwycięstwa w turnieju. 

 Bardzo dobrą partię rozegrała arcymistrzyni Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) z 

arcymistrzynią Jolantą Zawadzką (KSz Polonia Wrocław). Karina rozegrała tą partię czysto. Grała bardzo 

pewnie i solidnie. Wykorzystała wszystkie niedopatrzenia swojej przeciwniczki i zamieniała je w swoje 

atuty. Jolanta nie stworzyła żadnego zagrożenia w tej partii – starała się grać poprawnie, jednak 

pojawiały się pewne niedokładności, które natychmiast wychwyciła przeciwniczka. Karina wygrała tą 

partię w świetnym stylu po 50. posunięciach. Dzięki temu zapewniła sobie walkę o złoty medal. 

 8 runda pokazała, że w szachach może zdarzyć się wszystko i że zawsze należy grać do końca. 

Przed ostatnią rundą na prowadzeniu są arcymistrzynie Klaudia Kulon i Karina Cyfka – mają po 5,5 pkt. 

Na 3. miejscu plasuje się arcymistrzyni Joanna Majdan, która ma 5 pkt. I to między tymi Paniami 

rozstrzygnie się walka o tytuł Mistrzyni Polski w ostatniej rundzie. 

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z ostatniej rundy na kanale YouTube Polskiego Związku 

Szachowego od godz. 14:00 oraz do odwiedzenia sali gry w Ostrowie Wielkopolskim. 
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