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Wywiad z Liderem Rankingu forum www.szachowe.pl – Demonem_szybkości
[fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 2010-10-15 przez jednego z członków Rady Forum]

Po 27. Turnieju Tematycznym w dniu 19.09.2010 roku aktualnym liderem rankingu został niejaki
demon_szybkości. Zajmuje on obecnie pierwsze miejsce z ilością 16456 punktów (kolejne drugie
miejsce zajmuje redjok 16215, zaś trzeci jest Władek vel barbara1570 – z sumą 16172 punktów).

FORUM: Jak to się stało drogi demonie, że w końcu zostałeś liderem rankingu?
DEMON: No więc powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się wdrapać na sam szczyt
drabiny rankingowej naszego forum szachowe.pl. Myślałem, że dopiero w przyszłym roku będzie możliwość
przebicia się na sam szczyt ☺

FORUM: W czym tkwi sekret owego “wbicia się” na pierwsze miejsce w rankingu?
DEMON: W tym, że na ile mi czas oraz obowiązki pozwalają staram się grać w większości rozgrywek zaliczanych
do rankingu forumowego. Mam na myśli między innymi takie jak: Szachowa Liga Mistrzów, turnieje tematyczne,
turnieje wakacyjne oraz mecze rankingowe.

FORUM: No dobrze, grasz w wielu formach rozgrywek forumowych, ale inni gracze również w nich uczestniczą,
więc powiesz nam w końcu jakim cudem dostałeś się na sam szczyt tej drabiny rankingowej? Chyba nie jest to
takie proste, prawda? Czy też wystarczy „tylko grać” i samo przyjdzie?
DEMON: Tak, zgadza się. Nie wystarczy jedynie rozgrywanie partii, ale trzeba także jak najwięcej wygrywać
(najlepiej wszystkie partie, wtedy już nie trzeba się niczym przejmować). W każdych rozgrywkach w których
uczestniczę staram się dawać z siebie wszystko lub chociażby jak najwięcej – na tyle na ile dana forma
i dyspozycja dnia pozwala. Nie gram „lekkich” partii, lecz staram się „cisnąć na maxa”, tak aby sprawdzić się
z lepszymi zawodnikami i z tymi, którzy grają nietypowo lub są dla mnie trudnymi przeciwnikami. Dodam jeszcze,
że ostatnimi czasy udaje mi się pokonać mojego kolegę Tomasza (redjoka) w Turniejach Tematycznych – tak
długo jak nie byłem w stanie „przełamać redjoka”, tak długo nie mogłem być w czubie tabeli rankingowej. Udało
się jedno, więc i udało się dojść do pierwszego miejsca w kategorii Lidera Rankingu. Przyznam, że to dla mnie
wyróżnienie móc być wśród najlepszych i to zwłaszcza na samym szczycie. Pracowałem ciężko i uczciwie na to
przez kilkanaście dobrych tygodni… i w końcu udało mi się! ☺.

FORUM: Rozumiem. Czyli grasz na maxa i dobrze ci partie wychodzą, a w ten sposób zdobywasz punkty
rankingowe i wspinasz się na sam szczyt naszej drabinki, czy tak?
DEMON: Dokładnie. Na tyle na ile potrafię.

FORUM: Powiedz nam jaka jest twoja aktualna siła gry i którzy przeciwnicy są dla ciebie trudni do pokonania.
Może są jacyś zawodnicy z którym szczególnie lubisz grać. Powiedz nam coś więcej o tym, dobrze?
DEMON: Proszę bardzo. Jest kilku naprawdę silnych zawodników, których ogrywanie jest dla mnie bardzo trudne.
Do takich należą przede wszystkim: redjok, barbara (Władek), olaf, scacchis, silence, xghoustx, munoz (mol
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książkowy) i lk85. Jeśli są w formie to ogranie ich jest dla mnie bardzo dużym wysiłkiem i często partie
rozstrzygają się w końcowych sekundach i po kilkudziesięciu ruchach – zwłaszcza mam na myśli rozgrywki
w ramach Turniejów Tematycznych. Zawodnicy bywają niekiedy tak dobrze przygotowani, że naprawdę trzeba
stawać na głowie, aby wydusić remis ☺. Szczególnie lubię grać z duszkiem (xghoustx), scacchisem, Władkiem jak
i redjokiem oraz munozem (molem książkowym). Ich styl gry jest bardzo ciekawy i różnorodny, niemniej wszyscy
cechują się tym, że chcą ze mną wygrywać i grają dość dynamiczne i nietypowe (nieszablonowe) szachy. Moja
aktualna siła gry waha się w granicach od 1680 do 1780 na kurniku, co w przełożeniu na real może oznaczać mniej
więcej poziom 1850-1950 (solidna II kategoria). W realu posiadam ranking ELO 1801 i II kategorię, jednak już nie
grywam w turniejach, lecz właśnie na kurniku i na FICS.

FORUM: Dziękuje za obszerną wypowiedź. Powiedz nam jeszcze Liderze Rankingu – jak wyglądają rozgrywki
w ramach Szachowej Ligii Mistrzów? Czy jest łatwo je wygrać i czy poziom partii oraz siła zawodników jest
odpowiednio wysoka czy nie? Jak oceniasz organizację obecnego SZLM i odpowiedzialność zawodników
względem terminów rozgrywania partii? Może warto coś zmienić w następnej edycji?
DEMON: Tak więc pochwalę się, że w tamtej edycji SZLM udało mi się dojść do finału w którym poległem
triumfatorowi – koledze epilogue. Wydawało mi się, że będę w stanie go pokonać, niemniej zagrał bardzo dobrze,
twardo i wytrzymał napięcie meczowe, więc zwyciężył. Pomimo tego, że przegrałem to oczywiście
pogratulowałem przeciwnikowi i podziękowałem za ciekawe i niełatwe dla mnie partie. To cenne doświadczenie
i nauczka na przyszłość, aby nie dzielić skóry na niedźwiedziu – najpierw ograj przeciwnika a dopiero potem
pomyśl, że byłeś lepszy (a nie odwrotnie!). W obecnej edycji SZLM jest co najmniej 10-12 naprawdę silnych
zawodników i zobaczymy kto zostanie zwycięzcą tej edycji rozgrywek. Niestety szansa na to, abym był najlepszym
nie jest tak duża, bowiem jest kilku zawodników prezentujących wyższy poziom ode mnie i ogranie ich będzie
niesłychanie trudne. Należą do nich chociażby tacy zawodnicy jak: mrozik, scacchis, epilogue, misiek1994,
mattihau, redjok, xghoustx. Myślę, że w tym gronie należy szukać triumfatora obecnej edycji. Tak czy inaczej będę
chciał powalczyć i jeśli będę musiał odpaść to po ciekawych partiach i walce ☺. Uważam, że wygranie obecnej
edycji Ligii Mistrzów będzie oznaczało poziom ok. 1950-2000 w realu, chyba że dojdzie do niespodziewanych
podstawek i słabej formy „czarnych koni”, ale tego nie przewiduje.
Niestety w obecnej fazie rozgrywek kilku zawodników zupełnie „zapomniało” o tym, aby rozgrywać swoje partie.
Przy 24 zawodnikach widzimy ponad 20 (!) nierozegranych partii, a to oznacza, że naprawdę niektórzy nie
potraktowali tego cyklu rozgrywek poważnie. Myślę, że dobrym pomysłem jest branie do rozgrywek przede
wszystkim tych graczy, którzy już wcześniej wykazywali się systematycznym uczestnictwem i rozgrywaniem
partii. Nie będzie wówczas 16 czy 20 graczy, ale powiedzmy 12 graczy, którzy w 95% przypadków rozegrania
wszystkie obowiązujące ich partie. Kolejna edycja będzie miała pewne poprawki w regulaminie, więc mam
nadzieję, że wszyscy na tym skorzystamy. Formuła rozgrywek i organizacja jest bardzo dobra (za co dziękuję
i gratuluję osobom, które się tym zajmują!), więc jedynie potrzeba jest nam większej odpowiedzialności osób
w niej uczestniczących (mowa o tych, którzy zapisali się, a później „zapomnieli” o rozgrywkach).

FORUM: Na koniec powiedz nam jeszcze czym się zajmujesz na forum i czy możemy liczyć na dalsze twoje
ciekawe pojedynki oraz nowe interesujące bądź też niekiedy kontrowersyjne tematy, które co jakiś czas
zakładasz? Skąd masz tyle pomysłów na kolejne wątki?
DEMON: Na forum staram się być aktywnym forumowiczem: takim, który nie boi się wypowiadać swojego
zdania, nawet wtedy gdy jest ono w opozycji do innych. Ponadto nadzoruje dział „książki szachowe” i jestem tam
moderatorem. Na ile czas i możliwości pozwalają staram się co pewien czas zamieszczać krótkie recenzje książek
szachowych – zwłaszcza tych do których nie mają dostępu wszyscy forumowicze – mam na myśli szachowe
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książki rosyjskie (zbiory zadań, pułapki debiutowe, dotyczące końcówek, itp.). Dodatkowo staram się pomagać
początkującym szachistom w tym, aby dokonywali przemyślanego wyboru (zakupu) książek szachowych. Z uwagi
na to, że znam (część posiadam, a resztę widziałem lub czytałem recenzje) około 300-400 książek w różnych
językach (głównie rosyjski i angielski, ale także niektóre po polsku), więc mogę doradzać co można wybrać do
swojego treningu czy też do przeczytania w formie ciekawych informacji (np. „Jak życie naśladuje szachy”
Kasparowa lub też Waitzkina „W poszukiwaniu doskonałości – sztuka uczenia się”). Natomiast odnośnie
zakładania kolejnych wątków to staram się wynajdywać takie tematy, które mnie bardzo interesują oraz te, które
mogą być ciekawe dla innych czy też niekiedy zmuszające do dogłębnego przemyślenia swojego stanowiska
(czytaj: kontrowersyjne).

FORUM: No dobrze. To może na koniec jeszcze pokrótce opowiedz nam o tym w jaki sposób ćwiczysz szachy
i skąd wiedza dotycząca tylu książek szachowych. Chodzą pogłoski o tym, że dużą część zbiorów szachowych
posiadasz na własność i że przeczytałeś kilkadziesiąt książek oraz przerobiłeś kilkanaście tysięcy zadań
szachowych z taktyki (tzn. kombinacji szachowych). Czy możesz się do tego odnieść szanowny demonie? No i czy
grywasz partie dłuższe niż 10-15minut na zawodnika?
DEMON: Szachy staram się ćwiczyć tradycyjnie: mam na myśli to, że rozkładam szachownice i mam przed sobą
książkę czy też zbiór zadań i czytając przestawiam figurki i czytam komentarze. Natomiast w przypadku zbiorów
zadań to biorę długopis, zeszyt do zapisywania rozwiązań oraz nie przesuwając figur zapisuję rozwiązania a po
zakończeniu zbioru sprawdzam poprawność rozwiązań i wyciągam wnioski.
Z kolei wiedza związana z szachami jest czerpana przeze mnie z wielu źródeł: głównie są to drukowane książki
oraz Internet (różne artykuły). To prawda, że dość znaczną część książek posiadam i przerobiłem kilkadziesiąt
książek szachowych i kilkanaście tysięcy kombinacji. Niestety były to książki głównie dla dzieci i początkujących,
a kombinacje do poziomu 1800. Inaczej moja obecna siła byłaby w granicach 2100-2200 ☺.
Ostatnimi czasy także staram się aktywnie uczestniczyć w rozgrywkach szachowych w ramach POWOLNIAKA,
który odbywa się na forum szachisty, jak też w występuje w dwóch drużynach w lidze szachowej na świetnym
bezpłatnym serwerze FICS (T44 FICS League). Dzięki temu gram ciężkie partie na nieco dłuższy czas
(w Powolniaku 60min+10sek, a w Lidzie FICS to 45min+45sek na zawodnika) i dając z siebie wszystko staram się
uczyć i wyciągać wniosku z popełnionych błędów i przegranych partii. To ciężki sprawdzian, niemniej każda
dobrze zagrana partia przeze mnie (także przegrana) sprawia, że jestem zadowolony i uczę się czegoś nowego. No
i tak jak już wspomniałem uczestniczę w SZLM oraz TT jak i obecnie w meczu demon-Misiek1994. To także
rozgrywki dzięki którym mój poziom coraz bardziej się stabilizuje oraz stopniowo, systematycznie (chociaż
powoli) – rośnie ☺.

FORUM: Dziękuje serdecznie za obszerny wywiad i szczerość. Życzę sukcesów w dalszym zgłębianiu tajników
szachowych i dalszej aktywności na forum oraz powodzenia także w życiu prywatnym i zawodowym.
DEMON: Również serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i składam podziękowania
WSZYSTKIM (zwłaszcza tym, którzy w największym stopniu i zaangażowaniu tworzą i rozwijają forum)
użytkownikom naszego forum szachowe.pl. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę być częścią tak wspaniałego
forum i móc je współtworzyć z innymi oraz dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pomagać innym na
różne sposoby. Życzę nam wszystkim, abyśmy wspólnie sobie pomagali i współtworzyli i rozwijali nasze forum –
moim zdaniem jest to zdecydowanie NAJLEPSZE polskie forum o tematyce szachowe dla pasjonatów i amatorów
szachowych, dzięki któremu co najmniej kilkuset osób mogło coś dla siebie zyskać i innym pomóc. Do zobaczenia!
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