WSTĘP: Zaproszenie do krainy 64 pól – o tym każdy szachowy żółtodziób wiedzieć powinien

WSTĘP

Początkujący szachiści miewają różnego rodzaju problemy na drodze do szachowego mistrzostwa. Często zdarza
się tak, że na pewnym etapie ich gra się zatrzymuje i nie wiedzą co należy dalej robić, aby postęp był
kontynuowany. Trudno jest jednak o postęp bez analizy własnych partii oraz wykrywania błędów, które
popełniamy. Kolejno dzięki takiej diagnozie jesteśmy w stanie znaleźć obszary w których nasza gra nie jest taka
jak być powinna. A stąd już tylko krok do tego, aby dzięki ćwiczeniom stopniowo wyeliminować je.
Dla osób, które już posmakowały szachów, po pewnym czasie okazuje się, że bez znajomości końcówek
wygrywanie jest coraz rzadsze. Jeszcze trudniej jest bronić się, zwłaszcza mając stratę materialną i nie wiedząc
do jakiego typu końcówki należy przejść, aby partię uratować. Niemniej, aby poprawnie grać końcówki, to
trzeba wiedzieć do czego dążyć i jak to robić. Na podstawowym poziomie ta faza gry jest dużo łatwiejsza do
zrozumienia aniżeli potocznie się sądzi. Wbrew pozorom nie jest również tak nudna, jeśli zrozumiemy, że bez jej
znajomości nie mamy co marzyć o jakichkolwiek sukcesach. Nie trzeba chyba również powtarzać, że wszyscy
wielcy mistrzowie (zwłaszcza mistrzowie świata) doskonale rozgrywają tę fazę gry. Niektórzy autorzy mówią, iż
to właśnie umiejętność bardzo dobrej gry w końcówce odróżnia prawdziwego mistrza od amatora.
Bywa także tak, że grając w szachy chcemy stawać się lepsi, jednak nie do końca rozumiemy dlaczego tak
istotne jest, aby poza sprawami czysto szachowymi… przyjrzeć się przede wszystkim samemu sobie. W szachy
gra człowiek, więc zagadnienia związane z treningiem opartym o psychologię mogą okazać się kluczowe. Bez
wyznaczania sobie celów oraz skutecznego radzenia sobie ze stresem, odnoszenie sukcesów okazać się po prostu
niemożliwe. I to nie tylko w szachach, ale i w życiu. Warto zatem zwrócić na to szczególną uwagę.
Natomiast jeśli już chcemy się rozwijać dzięki szachom, to często czyhają na nas różne pokusy. Jedną z nich jest
to, aby grać partie na bardzo krótki czas. Wydaje się to logiczne, bo dzięki temu nabierzemy dużo
doświadczenia, poznamy wiele różnych pozycji i będziemy mogli nauczyć się wygrywać z przeciwnikami
mającymi różne style gry. Być może jednak trzeba się głębiej temu przyjrzeć, bo zwykle rozwiązania zbyt proste
nie są skuteczne na dłuższą metę.
O tego typu zagadnieniach będziecie mogli przeczytać w książce.

Pozycja, którą opracowaliśmy specjalnie dla was ma charakter szkoleniowy. Zawiera informacje, które mogą być
cenną pomocą praktyczną dla szachistów, którzy już nieco pogrywają w szachy. Z pewnością będzie także
wartościowa dla rozpoczynających przygodę z szachami. Zawiera bowiem kilka ciekawych i wartościowych
artykułów. Są nimi opisy, komentarze jak i analizy do różnych partii szachowych (na poziomie początkującym oraz
średniozaawansowanym), mini poradnik podstawowych końcówek oraz trening psychologiczny w szachach. Poza
tym dowiecie się także o tym czemu mistrzowski poziom nie jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie dzięki graniu
szybkich partii. Po kolei krótko zaprezentuję czego możecie się spodziewać.
Czy wiecie o tym, iż partie sprzyjające efektywnemu rozwojowi szachowemu wymagają znacznie więcej czasu
do namysłu niż 3, 5 czy 10 minut? A może uważacie, że to nieprawda? Tak czy inaczej z pewnością może was
zainteresować artykuł odpowiadający na często zadawane pytanie „czy stale grając bardzo popularne
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w Internecie blitze (a więc partie nie dłuższe niż po 5 minut na zawodnika) można stać się dobrym graczem”?
Zobaczycie krótką analizę jak też wnioski. Być może zrozumiecie dlaczego może być tylko jedna odpowiedź.
Jeśli chcecie zobaczyć na czym polega komentowanie i analizowanie własnych partii to macie ku temu okazję
dzięki prowadzonym pojedynkom kolegi Vujka z programem szachowym. Przekonacie się, że krzemowi
przeciwnicy mogą być dość wymagający, lecz przy odpowiednim podejściu i koncentracji – także do ogrania!
Przy okazji być może znajdziecie rozwiązania występujących w waszej grze podobnych problemów. Ostrzegam,
że mój student szachowy dał z siebie wszystko i świetnie pokazywał to nad czym myślał, co planował i co
sprawiało, że często ponosił porażki. Zobaczycie także jakie czynniki spowodowały, że jego gra w końcu
„ruszyła z miejsca”. Zapraszam na ucztę w postaci wspólnego przyglądania się pojedynków dwóch mistrzów
– tego białkowego oraz krzemowego!
Jeśli natomiast jesteście nieco bardziej zaawansowani to polecam uważne czytanie opisów i komentarzy do
wybranych partii szachowych – pozycji z partii byłych mistrzów świata Kasparowa i Karpowa. Dodam, że
specjalnie dla was Krzysztof Kledzik napisał także krótką ściągawkę związaną z odwiecznym problemem
amatorów szachowych. Co mianowicie?! Otóż podał on wskazówki (w postaci pytań i odpowiedzi) dzięki
którym dowiecie się jak powinna wyglądać i na czym polega… analiza. Tak, tak! To właśnie tutaj często wielu
z nas nie wie jak się do tego zabrać. Dzięki tej pozycji powinno ulec to zmianie.
Z doświadczenia wiem, iż są setki osób, którym końcówki sprawiają pewne trudności. Mam zatem i dla nich
dobrą wiadomość. Dzięki instruktorowi Maciejowi znajdziecie w naszej książce najważniejsze pozycje z zakresu
gry końcowej, które musicie znać. Poza tym zrozumiecie jak należy je poprawnie rozgrywać. No i nareszcie
końcówki nie będą dla was czymś czego będziecie się obawiać oraz unikać.
Czy wiecie kim jest mistrz Fide Ryszard Bernard? Jeśli nie znacie tego szkoleniowca, to powiem wam iż to
naprawdę niezwykły mistrz, który już od ponad 30 lat pracuje z szachistami niewidomymi i słabowidzącymi.
Jeśli nadal nie kojarzycie tego szkoleniowca, to pomyślcie kto jest redaktorem pracy „Wybrane zagadnienia
teorii i praktyki szachowej”. Teraz już wiecie? Z artykułu naszego gościa dowiecie się w jaki sposób wieża
walczy przeciwko gońcowi w końcówce. Dla osób, które nie do końca czują się pewnie w końcówce
z nierównym materiałem, będzie to z pewnością znakomite wprowadzenie do tematu.
Na koniec warto przyjrzeć się temu na czym polega trening psychologiczny. Program ten oparty jest na pięciu
filarach: umiejętności wyznaczania sobie celów, pozytywnym myśleniu, odpowiednim radzeniu sobie ze
stresem, kształtowaniu charakteru jak i budowaniu pozytywnego obraz siebie. Jeśli te elementy brzmią to dla
was znajomo to znaczy, że warto im się przyjrzeć bliżej. Pomoże wam w tym mistrz międzynarodowy Jan
Przewoźnik.
Pozycja ta porusza jedynie wybrane zagadnienia. Ma ona na celu to, abyście spojrzeli na szachy z perspektywy
sportowej, naukowej oraz rywalizacyjnej. Przeciwnicy w turniejach na wyższym poziomie zwykle znają coś
więcej aniżeli zwykły amator i pasjonat królewskiej gry. Jeśli chcecie więc poznać świat szachów widziany
oczami osób, które wielokrotnie rozgrywali partie turniejowe, meczowe czy też ligowe… to właśnie macie ku
temu okazję.
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