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Olgierd Kwiat kow ski, 
pap

Va chier-La gra ve lu bi grać rów nie szyb -
ko, jak szyb ko do szedł do sta tu su ar -
cy mi strza. Przed sied mio ma la ty miał
za led wie 14 lat i czte ry mie sią ce, kie -
dy wspiął się na naj wyż szy dla sza chi -
sty po ziom.
We Fran cji był tyl ko je den za wod nik
(Étien ne Bac rot) młod szy od nie go
z po dob nym osią gnię ciem, na świe cie
– w tym cza sie – tyl ko sied miu. Po kra -
jo wy ty tuł się gnął ja ko 16-la tek, po ko -
nu jąc Wła di mi ra Tka cze wa, uro dzo -
ne go w Mosk wie na tu ra li zo wa ne go
Fran cu za, któ ry w pią tek w War sza -
wie był trze ci.

Naj młod si uczest ni cy mi strzostw
w sza chach bły ska wicz nych mie li po
6 lat, naj star si po nad 80. Jed ni de biu -
to wa li, in ni mie li spo ry do ro bek. – Spe -
cy fi ką tych mi strzostw, roz gry wa nych
w Pa ła cu Kul tu ry i Na u ki w ra mach 31.
Me mo ria łu Sta ni sła wa Ga wli kow skie -
go i 12. mię dzy na ro do we go tur nie ju
Met Li fe Am pli co, jest to, że mo że
w nich uczest ni czyć każ dy, bez wzglę -
du na wiek i po sia da ny ran king. Wie -
lu po cząt ku ją cych sza chi stów ma oka -
zję grać z za wod ni ka mi świa to wej czo -
łów ki – pod kre śli ła dy rek tor ka za wo -
dów Ma ria Ma cie ja.

Jed ną z naj młod szych za wod ni -
czek by ła miesz ka ją ca w Miń sku 7-let -
nia Ali na Su ka li na. Jest uczen ni cą dru -
giej kla sy szko ły olim pij skiej, naj bar -
dziej lu bi ma te ma ty kę i ję zyk ro syj ski.
– Gdy cór ka mia ła pra wie czte ry la ta,
mój mąż Ju rij, któ ry od mło do ści gry -
wa w sza chy, po ka zał Ali nie, jak się po -
ru sza ją po po lach fi gu ry. By ła na ty le
za fa scy no wa na, że nie ba wem za czę ła
cho dzić sześć ra zy w ty god niu do szko -
ły sza cho wej w Miń sku. Czę sto bie rze
udział w tur nie jach. Pol ska jest jej pier -
wszym kra jem, do ja kie go przy je cha -
ła – mó wi ła jej ma ma Ol ga Su ka li na.

Jed nym z naj star szych uczest ni -
ków był miesz ka ją cy w Ursu sie 75-let -
ni Bro ni sław Je fi mow uro dzo ny w Mo -
hy le wie nad Dnie prem. Z sza cha mi
ze tknął się w do mu dziec ka w Gdań -
sku. Miał wów czas 12 lat. – Tra fi łem na

książ kę Ta de u sza Czar nec kie go „Na -
u ka gry w sza chy”. Nie na sta wia łem
się na wiel kie osią gnię cia, cho ciaż w la -
tach 70. by łem na wet mi strzem Gdy -
ni, a w grze ko res pon den cyj nej do sze -
dłem do fi na łu mi strzostw Pol ski. Jed -
nak sam udział w tur nie jach był dla
mnie ogrom ną fraj dą – pod kre śla.

Va chier-La gra ve, zwy cięz ca sto -
łecz ne go tur nie ju w sza chach bły ska -

wicz nych, choć ma dziś 22 la ta, pra cu -
je przy sza chow ni cy jak do ro sły. Dwa
ty god nie te mu grał me cze w Bun des -
li dze, przed tem w li dze hisz pań skiej,
co chwi la uczest ni czy w tur nie jach in -
dy wi du al nych. Pa trzy nie tyl ko na włas -
ne osią gnię cia. „To był na praw dę do -
bry we e kend dla Fran cu zów. La u rent
Fres si net wy grał sil nie ob sa dzo ne za -
wo dy w Pe ki nie, ja wy gra łem mi strzo -

stwa w blit zu” – sko men to wał na Twit -
te rze war szaw ski suk ces. Po za sza cha -
mi jest fa nem te ni sa. Uwiel bia prze de
wszyst kim Ro ge ra Fe de re ra, ale ce ni
też Agniesz kę Rad wań ską. Fi na ło wy
mecz Po lki na Wim ble do nie ko men -
to wał na Twit te rze na bie żą co.

W Pa ła cu Kul tu ry i Na u ki, gdzie roz -
gry wa ły się mi strzo stwa, miał naj wyż -
szy ran king, był więc zde cy do wa nym
fa wo ry tem tur nie ju w sza chach bły -
ska wicz nych. Nie za wiódł. Na 11 ro ze -
gra nych par tii wy grał 10. Tyl ko po je -
dy nek z Or mia ni nem Za ve nem An -
dria sia nem za koń czył re mi sem.
W dro dze po dru gi w swej ka rie rze ty -
tuł (po przed ni wy wal czył dwa la ta te -
mu, rów nież w War sza wie) po ko nał
dwóch Po la ków – Ka mi la Ko zio ła i Ro -
ber ta Kem piń skie go. Srebr ny me dal
zdo był Or mia nin Ga briel Sar gis sian,
któ ry je dy ną par tię prze grał tyl ko
z póź niej szym zwy cięz cą, a brą zo wy
Tka czew. Naj lep szy z Po la ków Ja cek
Tom czak był 10. Naj wię kszą nie spo -
dzian kę mi strzostw spra wił Kac per
Dro zdow ski, któ ry wy grał obie par tie
w dwu me czu z Tka cze wem.

Mi strzo stwa Eu ro py w sza chach
szyb kich trwa ły dwa dni. Po pier -
wszym pro wa dził bo ha ter piąt ko we -
go wie czo ru Va chier-La gra ve. Prze wa -
gi nie utrzy mał. W nie dzie lę naj lep -
szym ze wszyst kich 740 uczest ni ków
oka zał się Alek siej Drie jew. 43-let ni
Ro sja nin kie dyś po ko ny wał Gar rie go
Kas pa ro wa i Ana to li ja Kar po wa.
Uczest ni czył w me czu pre ten den tów
do mi strzo stwa świa ta, zdo by wał mi -
strzo stwo Eu ro py, wy gry wał naj waż -
niej sze tur nie je sza cho we na świe cie.
Sa ma je go obec ność w War sza wie no -
bi li to wa ła war szaw ski tur niej i przy -
cią gnę ła tłu my ki bi ców.

Or ga ni za to rzy oce ni li, że przez trzy
dni by ło ich w ku lu a rach PKiN-u kil -
ka ty się cy. – Trud no oce nić, ilu by ło ak -
tyw nych uczest ni ków. Część z 445
osób gra ła tyl ko w pią tek. Część z nich
wzię ła udział w za wo dach w sza chach
szyb kich. Nie li cząc ja kichś sza cho -
wych im prez w Chi nach dla dzie ci, to
w tej chwi li naj wię kszy tur niej na świe -
cie – mó wi Je rzy Ow cza rzak z biu ra
pra so we go mi strzostw.  �

Za grać znaj lep szy mi
Francuz Maxime Vachier-Lagrave wywalczył wWarszawie tytuł mistrza Europy wszachach
błyskawicznych, aRosjanin Aleksiej Driejew – wszachach szybkich. Wobu konkurencjach
wystartowało ponad tysiąc uczestników

Ko ry ta rze Pa ła cu Kul tu ry by ły za sta wio ne sto li ka mi z sza chow ni ca mi 
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SZA CHY BŁY SKA WICZ NE 

1. Ma xi me Va chier-La gra ve (Fran cja)
2. Ga briel Sar gis sian (Ar me nia)
3. Wła di mir Tka czew (Fran cja)

Naj lep si Po la cy

10. Ja cek Tom czak
13. Ro bert Kem piń ski
14. Bar tosz Soć ko

SZA CHY SZYB KIE 

1. Alek siej Drie jew (Ro sja)
2. Ma xi me Va chier-La gra ve (Fran cja)
3. Alek siej Szi row (Ło twa)

Naj lep si Po la cy

11. Bar tosz Soć ko
13. Mi chał Ol szew ski
15. Woj ciech Mo ran da

Wyniki
mistrzostw
Europy

Alek siej Drie jew 
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Ma xi me Va chier-La gra ve
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ROZMOWA Z
Janem Macieją*

OL GIERD KWIAT KOW SKI: Ta im pre za ist nie -
je od oś miu lat i mi mo róż nych kry zy -
sów ma się co raz le piej. Jak pan to ro -
bi? 
JAN MA CIE JA:Sam się te mu dzi wię. Mo -
że to kwe stia do brej or ga ni za cji?
Wszyst ko ma my do pię te na osta t ni gu -
zik, a wła ści wa lo gi sty ka jest bar dzo
po trzeb na. W mi strzo stwach star to -
wa ło 1,2 tys. osób, po ło wa z za gra ni cy.
Za wsze bar dzo go ścin nie i życz li wie
na szych go ści przyj mu je my. Na lot ni -
sku nie zo sta wia my ich sa mych, uma -
wia my się z kor po ra cja mi tak sów ko -
wy mi. Ma my też umo wy z ho te la mi,
a że by mieć tań sze noc le gi, or ga ni zu -
je my tur niej przed świę ta mi, bo wte -
dy jest wię cej miejsc. Dłu go pra co wa -
liś my na to wszyst ko. Za czy na liś my
od za wo dów, w któ rych gra ło nie wie -
le po nad sto osób. Osią gnę liś my nie
la da suk ces.
Za wsze przy jeż dża ją do was naj lep si? 

– W tym ro ku nie przy je chał Wa si -
lij Iwań czuk, bo gdzie in dziej do stał
lep sze wa run ki, ale by ło wie lu li czą -
cych się sza chi stów Ro sjan, Fran cu -
zów, Po la ków. Ale bar dzo waż ne jest
to, że po zy ska liś my ro dzi ców i na tur -
nie ju by ło tak wie le dzie ci.
Czy sza chy nie prze ży wa ją kry zy su?
Kie dyś wię cej osób się ni mi in te re so -
wa ło, wszyst kich elek try zo wa ły ta kie
po je dyn ki jak mię dzy Kar po wem i Kas -
pa ro wem... 

– Nie zgo dzę się z tym. To czy się
u nas dys ku sja, czy wzrost licz by ar -
cy mi strzów nie po wo du je in fla cji w na -
szej dys cy pli nie. Mój syn na pi sał na -
wet pra cę na ten te mat, zro bił szcze -
gó ło we ba da nia, prze pro wa dził do -
wód. By ły na ty le wia ry god ne, że przy -

je chał do nie go pro fe sor z USA i za -
pro sił go tam na stu dia. Dziś są in ne
moż li wo ści roz wo ju sza chi sty. Pod -
niósł się ogól ny po ziom wie dzy, po ja -
wi ły się kom pu te ry, lu dzie ko rzy sta ją
z no wych tech nik, in ter ne tu. To dla te -
go ran king jest co raz wyż szy. Nie za -
po mi naj my też, że Kar pow i Kas pa -
row mie li do dys po zy cji zes pół do rad -
ców. Opo wia dał nam o tym tre ner mo -
je go sy na. Oni mu sie li w każ dej chwi -
li przy je chać do nich, ro bić to, co im
ka za no. Dla te go tak wy bi ja li się w tam -
tych cza sach. Dziś jest wię ksza kon -
ku ren cja ta kich zna ko mi tych za wod -
ni ków. Jest ich po pro stu wię cej.
Ja kie są za le ty sza chów szyb kich i bły -
ska wicz nych? 

– Dla mnie – ja ko jed ne go z or ga ni -
za to rów mi strzostw – ta ka, że mo gą
w nich uczest ni czyć dzie ci i mło dzież.
Na nor mal ny tur niej sza cho wy trwa -
ją cy dwa ty god nie dziec ko by nie po -
je cha ło, bo fi zycz nie i psy chicz nie by -

ło by to dla nie go trud ne do wy trzy ma -
nia. W tych za wo dach dzie ci, a szcze -
gól nie dziew czę ta, bar dzo do brze się
spraw dza ją.
Tur niej or ga ni zu je pan głów nie z my -
ślą o dzie ciach? 

– To dla mnie bar dzo waż ne. Naj no -
wsze ba da nia ame ry kań skich in sty tu -
tów ne u ro lo gicz nych wy ka za ły, że
u czło wie ka już od pią te go ro ku ży cia
na stę pu je ob u mie ra nie ko mó rek mó -
zgo wych. U dziew czy nek na przy kład
za ni ka ją prze de wszyst kim te od po -
wie dzial ne za kom bi na cje, ale te od -
po wie dzial ne za pa mięć u chłop ców.
Mo że dla te go mó wi się, że ko bie ty by -
wa ją pa mięt li we. Moż na jed nak te mu
za po biec przez in ten syw ne my śle nie
– że by wszyst kie ko mór ki mog ły pra -
co wać rów no mier nie, bo te, któ re nie
pra cu ją, or ga nizm trak tu je ja ko nie -
po trzeb ne.
Sza chy są le kar stwem na tę ludz ką
sła bość? 

– To je dy na gra, któ ra non stop ak -
ty wi zu je wszyst kie czę ści mó zgu. Nor -
mal nie jed na pół ku la jest moc niej sza,
dru ga słab sza. Kie dy czło wiek gra
w sza chy, obie sta ją się tak sa mo moc -
ne. In ne par tie mó zgu pra cu ją przy
kom bi na cjach, grze środ ko wej, a jesz -
cze in ne przy koń ców kach – kie dy po -
trzeb ne są pod stę py, szyb kie de cy zje.
A gdzie w tym wszyst kim jest miej sce
na sport? 

– Ca ły czas ma my do czy nie nia ze
współ za wod nic twem. A ry wa li za cja
jest naj lep szym spo so bem na wy ra -
bia nie w dzie ciach zdol no ści do po -
świę ce nia cze goś, że by by ło le piej
w przy szło ści. Mó wię to ja ko eko no -
mi sta. Je śli sza chi ści wy stę pu ją w dru -
ży nie, to czę sto gra ją dla in nych. Na
przy kład za wod nik mu si zre mi so wać,
a nie wy grać, bo tak bę dzie le piej dla
zes po łu. Po świę ca włas ny ran king dla
do bra in nych. Od da je chwi lo wy suk -
ces na rzecz bar dziej trwa łe go. Ka pi -

tał spo łecz ny jest waż niej szy od te go
ludz kie go. Ka pi tał ludz ki to wy kształ -
ce nie i moż na mieć do bre wy kształ ce -
nie, a po stę po wać bar dzo nie do brze,
ma my na to przy kła dy wśród po li ty -
ków.
Ale sza chy to sport in dy wi du al ny. 

– Tak się tyl ko wy da je. Dziec ko mu -
szą po pro wa dzić tre ne rzy, bo ina czej
się ni cze go nie na u czy. Że by wal czyć
w sza chach, trze ba ry wa li zo wać. Je śli
dziec ko wal czy, zmie nia mu się cha -
rak ter, na sta wie nie, ro dzi się u nie go
go to wość do wy rze czeń. Je śli na u czy
się te go przy sza chach, w ży ciu do ro -
słym po wie li to za cho wa nie. Po my śli:
nie bę dę roz wa lał fir my, dzia łał na jej
szko dę. Wszyst kie kra je, któ re wy -
kształ ci ły w spo łe czeń stwie ta kie za -
cho wa nia, ma ją nad na mi prze wa gę
– Szwe dzi, Niem cy, część Ame ry ka -
nów.
Czy moż na wy cho wać do bre go sza chi -
stę, któ ry nie za nied ba szko ły? 

– Od 10 lat pro wa dzi my szkół kę sza -
cho wą w Po lo nii War sza wa. Dzie ci uczą
się w szko łach, tre nu ją, w le cie jeż dżą
na obo zy. Star tu ją w za wo dach ta kich
jak te, kon tak tu ją się z za wod ni ka mi
z za gra ni cy, za przy jaź nia ją się. Od 10
lat nie mie liś my ani jed ne go przy pad -
ku, że by dziec ko gra ją ce u nas nie do -
sta ło się po tem na stu dia. Nie daw no
był u nas Ja sio, któ ry do mar ca nie był
zde cy do wa ny, na ja kie stu dia pój dzie.
Po na gla łem go. Zło żył w koń cu do ku -
men ty na pra wo, na za rzą dza nie i na
in for ma ty kę. Na wszyst ko się do stał.
Nie trak tu je my w na szej szkół ce sza -
chów ja ko ce lu sa mo ist ne go. Na u czył
mnie te go nasz przed wo jen ny mistrz
Mie czy sław Naj dorf. Po wie dział mi:
jak tak po sta wisz spra wę, nie bę dziesz
miał sza chi stów, a dziec ko w ży ciu ni -
kim nie bę dzie. Sza chy trze ba trak to -
wać ja ko cel do osią gnię cia cze goś. Je -
że li sta wia się tyl ko na grę, dla ja kichś
nie zro zu mia łych spor to wych am bi cji,
dziec ko się po pro stu znisz czy.  �

ROZMA WIAŁ OLGIERD KWIAT KOW SKI

* JAN MA CIE JA, eko nomista, by ły pre zes

sekcji sza chowej Po lonii War sza wa,

członek Fun dacji im. Ka zimierza Sos n-

kow skiego, głów nego or ganizatora mi -

strzostw Eu ropy w sza chach bły ska-

wicznych i szyb kich

Sza chi ści są lep szy mi ludź mi
Cieszy mnie, że w turnieju startuje coraz więcej dzieci. Bo szachy to najlepszy sposób na wyrabianie w nich zdolności 
do poświęcenia czegoś teraz w imię przyszłych korzyści. Jeśli dziecko nauczy się tego przy szachach, jako dorosły
pomyśli: nie będę rozwalał firmy, działał na jej szkodę
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Mi strzo stwa by ły otwar te dla każ de go, nie za leż nie od wie ku i umie jęt no ści – wzię ło w nich więc udział spo ro dzie ci
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