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ZUGZWANG 

    Zugzwang to pojęcie niemieckie. Przyjęło się 

nazywać  tak sytuacje, w których nie ma dobrego 

ruchu: każdy jest złym posunięciem. Szachista ma 

dużą satysfakcję, gdy doprowadzi do takiej pozycji,                   

w której przeciwnik musi zrobić wymuszony ruch!  

     Pozycja, od której rozpoczniemy nasze rozważania                  

z tego tematu nie jest trudna do rozwiązania. Czarne 

mają przewagę, jednak nieszczęśliwe ustawienie 

bierek powoduje katastrofę. Co zagrać białymi, by 

wygrać partię? 

  

Myślę, że bez trudu znalazłeś 1. Kf7 - to ruch, który 

ogranicza króla przeciwnika, a dodatkowo zmusza 

czarne do posunięcia gońcem – goniec musi odejść               

od obrony pola g7, a wtedy białe dają mata! 

Następna pozycja tzw. pozycja Trabochetto:  na kogo 

przypada ruch, ten zdobywa pionka. Widzisz, co 

zagrać białymi, żeby zmusić czarnego króla do ruchu, 

którego by nie chciał robić?   

      

1.Ke5! Obronił swojego pionka i nadal atakuje 

przeciwnika, a czarny król musi odejść od obrony. Tę 

pozycję należy zapamiętać. Zresztą przyjrzyj się 

kolejnemu diagramowi: 

 Już wiesz, że biały 

będzie szczęśliwy, jeśli ruch przypada na czarne. 

Czwarta pozycja też jest wygrana dzięki zmuszeniu 

przeciwnika do złego posunięcia… 

 

1.Kf8 – zmuszamy czarne do ruchu pionkiem, albo gra 

na h6, albo na h5.  Spryciarz zagra na h5, bo jeśli biały 

zechce się popisać, że zna bicie w przelocie, to partia 

skończy się remisem, ale wtedy nie bijemy na h6! 

Gramy spokojnie  2. Kf7  Kh7 i mamy sytuację 

Trabochetto:  gramy 3. Kf6 (zugzwang!) musi odejść 

królem np. na h8 i wtedy bijemy pionka g6. Czy już 

umiemy wygrać tę pozycję? Raczej tak: 4. …Kg8, 5. 

K:h5 (chociaż też wygrywa Kh6 - sprawdź sam) 5. …. 

Kg7, 6. g6 Kf6, 7. Kh6 i białe bez trudu awansują 

pionka.                                                                                                

Ustaw tę pozycję. Czy uwierzysz, że białe powinny ją 

wygrać? 
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1.Gf3+ Kg1, 2. Gh1 K:h1, 3.Kf1! i mamy zugzwang, 

czarny musi zagrać pionkiem, i co? – wyścig! Tu 

szybciutko: 3. … d5, 4. e:d5 e4, 5. d6 e3, 6. d7 e2+, 7. 

K:e2 Kg2, 8. d8H h1H i uczniowie zajęć środowych 

powinni umieć wygrać tę końcówkę – pamiętacie? 

Kilka umiejętnych szachów i mat! 9. Hg5+ i teraz król 

ma 2 ucieczki – rozpatrzmy obydwie: 9. … Kh2, 10. Kf2  

sprawdź wszystkie odpowiedzi  czarnych i zamatuj  

(najpóźniej w 3 posunięciach).  A teraz bardziej 

„uparty” ruch 9. …. Kh3, 10. Hh5+ (….Kg3,  11.H:H              

i wygrasz, jeśli nie zapatujesz…), 10. … Kg2, 11. Hg4+ 

Kh2, 12. Kf2 i tę pozycję już znasz! 

Ale „spryciarz” nie 

podda, tylko jeszcze sprawdzi Ciebie grając  12. … 

Hf3+, czym zbijesz? Jasne, królem! A teraz pozycja 

jeszcze trudniejsza: 

Ustawiłeś na swojej 

szachownicy? Tu wieża walczy z gońcem, więc  

będziemy ograniczać gońca 1. Wd8 Kc7, 2. Wd3 Kb7, 

3. Wc3 ten ruch ogranicza też czarnego króla. 3…Gd1 

(może także odchodzić królem, do zbadania) 4. Wc1  

Gb3, 5. Ka5  to ważny moment: zugzwang ,( gdy zagra 

królem, to zobacz, że łatwo  zrealizujesz wygraną 5. 

…..Ka7, 6. Wc7+ Kb8, 7. Kb6 np. Gg8, 8. We7! Mam 

nadzieję, że widzisz wygraną) Jeśli odejdzie gońcem ( a 

nie ma dobrego pola) 5. … Ge6, to zbijamy pionka, tym 

samym nasz pionek nabiera wielkiej siły i powinniśmy 

białymi wygrać (uwaga: nie wolno nic podstawić pod 

bicie, nie wolno dopuścić do pata!) Rozpatrzmy jedną 

z możliwości: 6. K:a4 Gf5, 7.Wc3 Gg4, 8. Ka5 (dlaczego 

nie na b5?, bo wtedy da szacha) czarne: Ge2, 9. a4 

Gf1, 10. Wc2 Gd3, 11. Wb2+ Ka7, 12. Wb3 Ge4, 13. 

We3  Gc6, 14. We7+ (król do rogu przegrywa 

natychmiast: 14. … Ka8, 15. Kb6 G:a4, 16. Wf7 )14. … 

Kb8, 15. Kb4 Gh1, 16. Kc5 (omijamy pola białe, by 

goniec nie miał pretekstu do dania szacha) Kc8, 17. a5 

Gb7 (walczy do końca…) 18. Wf7 Ga6 (nadal walczy), 

19. Kd6 Gb5, 20. Wh7 Ga6, 21. Wc7+ Kb8, 22. Kc6 

Gb5+  („spryciarz” atakuje…), 23. Kb6 Ga6, 24. Wc5 

Gf1, 25. a6 Gh3, 26. a7+ Ka8, 27. Wc7 Gd7 (wiesz po 

co?) 28. Wb7! I co nie zagra jest mat. Trudna 

końcówka, lecz gdy ją zrozumiemy to nie będzie 

straszna walka wieży z gońcem. 

Pozycja do sprawdzenia i zapamiętania:  

  1. Kc7 Ga6, 2.Wa1 

(oczywiste) i za chwilkę mat. 

Ustaw następną pozycję (no może po jakiejś przerwie, 

nie ćwicz wszystkiego naraz!): 

 

 Jest posunięcie białych, czarny król nie ma ruchu, a 

białe pionki są mocno zaawansowane, lecz nie mają 

wolnej drogi do pola przemiany – należy to 

przygotować. Zaproponuję Ci jedną z dróg, a Ty 

sprawdź inne 1. h5 f6, 2. f5 h6, 3. Kc1! (zugzwang) g6, 

4. f:g6 f5, 5. g7 f4, 6. g8H f3, 7. Hg7 (Hh8)x 

Następna pozycja jest nieco inna od poprzedniej.  
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Sądzę, że dasz radę wskazać drogę do zwycięstwa: 1. 

g6 (przełom pionkowy) ma wybór, albo zbija pionkiem 

z h, albo pionkiem z f, sprawdźmy: h:g6, 2. f6! – każda 

odpowiedź czarnych daje drogę pionkowi  do hetmana 

(a może do gońca?) Sprawdzamy drugi wariant: 1. … 

f:g6, 2. h6 i podobnie,  g:h6, 3. f7 na  hetmana, a może 

na gońca? Co o tym sądzisz? 

Kolejny diagram pokazuje pozycję, którą powinieneś 

ustawić na swojej szachownicy. Jest posunięcie 

białych. 

 Jeżeli zbijesz pionka, to 

król zbije skoczka i czarny z łatwością przerzuci gońca 

tak, by zatrzymać pionka na a7 – partia zakończy się 

remisem. Jednak białe znajdują wygraną 1. Kh1. Teraz 

czarne mają wiele możliwości. Sprawdźmy ruch Gc1 

(Gd2, Gf4, Gg5Gg7, Gf8) – traci gońca – widzisz 

widełki? Nie ma wyboru – musi zbić konika: 1. ..  K:d4, 

2. a6! Czy jest w stanie zatrzymać tego pionka? 

Okazuje się, że pionek bez przeszkód awansuje na 

hetmana. Teraz umiejętność realizowania przewagi 

sprawi, że wcześniej lub później dasz mata – warto 

przećwiczyć …  Dlaczego? Macie tendencję do grania 

w podobnej sytuacji tyko hetmanem, albo prowadzicie 

pionka na drugiego hetmana, a  to należy przybliżać 

króla do króla przeciwnika: budujemy siatkę matową. 

Gdy król zabierze przeciwnikowi pola (tu warto 

pamiętać o unikaniu czarnych pól, żeby nie dał nam 

szacha, wtedy włączamy hetmana i  zaczynamy 

matowanie. Po kilku ruchach powstała taka  pozycja: 

   

 

1. Ha4 Kc5, 2. Ke4 Gc3, 3. Ha6 (oceń siatkę matową) 

Ge1, 4. Hd3 jeśli goniec bije pionka f2, to PU, więc 4. … 

Kc6, 5. Hd5+ Kb6, 6. Hc4 G:f2, 7. Kd5 Ge3, 8. Hc6+ Ka7 

(widzisz mata w drugim ruchu po odejściu królem na 

a5?), 9. Hb5 Ka8, 10. Kc6 Gb6 (wiesz dlaczego?) 11. 

K:b6 Kb8 i dajesz mata . To był jeden ze sposobów                                      

na zwycięstwo. Ważne, by nie tracić czasu                                   

na niepotrzebny marsz pionkiem, kiedy  trzeba 

matować!        

                                                                                                         

Następną pozycję ułożył dawno temu P.  Morphy. 

Przypomnij sobie, mogłeś już tę pozycję widzieć.  

       

             Na czym polega na tym diagramie zugzwang?  

Jaki motyw kombinacyjny tu wykorzystasz?  – 

Oczywiście odciągnięcie, jakim sposobem – grając 

wieżą na a6! Nie ma potrzeby objaśniać dalej, bo sam 

widzisz co się stanie, kiedy czarne wybiorą ruch… 

Ładne, prawda? 
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Interesująca jest ta pozycja: 

   Obydwa króle nie 

mogą zrobić ruchu, białe zaczynają. Masz pomysł,                          

w jaki sposób można to wygrać? Jak zawsze, szukaj 

mata – widzisz?  No, ale jak postawić pionka na b7 - 

nawet nie mamy go na tej linii? Trzeba wymusić 

sytuację: 1. d4  1. … musi  b5, 2. d5 b4, i już go tam 

mamy! 3. a:b4 otworzyliśmy drogę czarnemu 

pionkowi, ale nasz będzie szybszy , czy muszę Ci 

wskazywać – chyba sam doprowadziłeś pionka                                

na wymarzone pole b7! To ustaw teraz taką pozycję: 

 Białe zaczynają, 

myślisz, że mogą wygrać? To masz dobrą intuicję. 

Trzeba wskazać właśnie wygraną:  1. Wa1, jeśli nie 

bierze wieży to podchodzimy królem, zdobywamy 

pionka a i przerzucamy króla na królewskie skrzydło, 

wybijamy  czarne pionki i z wieżą więcej 

doprowadzamy do mata.  Czyli - czarne biorą wieżę, a 

wtedy zamykamy króla w rogu 2. Kc1 (sprawdź, czy 

można też 2. Kc2)  i czarne zmuszone są (zugzwang) 

zagrać pionkiem  na h5, 3. g:h5 g4, 4. h6 g3, 5. h7 g2, 

6. h8Hx (h8Gx) 

Do tej pory ilustrowaliśmy zugzwang w końcówkach, 

bo tam najczęściej do niego dochodzi. W debiucie oraz 

w grze środkowej rzadko się zdarza sytuacja 

przymusowego ruchu. Przyjrzyjmy się poniższej 

pozycji. Pochodzi  ona z partii Samisch –Nimzowitsch, 

(grana w Kopenhadze,  1922 r. ) , czarne zagrały 

posunięcie 25. …h6: 

 

                                                                                                             
to bogata pozycja… białe mają wiele odpowiedzi, 

jednak  za każdym razem czarne albo matują , albo 

zdobywają materiał. Spróbuj rozegrać tę pozycję,                                             

i  białymi,  i czarnymi. 

 

 

 

 

 

Ten szachowy wykład przygotowała dla Was 

nauczycielka szachów, Zofia C. Miećko.  

Umawiam się z dziećmi na lekcję szachów poprzez 

ZOOM – jeśli masz ochotę i popierają to Twoi Rodzice 

proszę dać mi znać: telefonicznie 570 475 757 lub 

mailowo. Takie lekcje prowadzę w poniedziałki,  

wtorki, środy, czwartki i piątki . Żebym mogła zaprosić 

na lekcję, muszę mieć albo adres e-mail albo numer 

telefonu lub przez Messenger (by wysłać link do 

pokoju ZOOM). 


