
Walka hetmana z dochodzącym pionem 
 

Wprowadzenie 
Tematem zajęć jest walka hetmana z pionkiem 

dochodzącym do pola przemiany. Jest jasne, że 

partia zakończy się bądź wygraną strony 

silniejszej (tj. uda się zbić dochodzącego 

pionka) lub remisem (tj. pionek dojdzie do linii 

przemiany i będzie równowaga materialna). 

To, jak ostatecznie partia się zakończy, zależy 

od dwóch podstawowych rzeczy:  

 od tego, czy hetman (król) strony silniejszej 

może zablokować marsz piona  

 od linii, po której porusza się dochodzący 

pion. 

Blokada dochodzącego piona 
Jeśli strona posiadająca hetmana ma możliwość 

zablokowania linii dochodzącego piona, to 

partia jest łatwo wygrana. Zobaczmy to na 

poniższym przykładzie. 

Pozycja 1 

XABCDEFGHY 
8q+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-mK-+& 
5+-+-zP-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+k+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Biały pionek jest na linii „e” i do pola 

przemiany pozostają mu trzy pola. Jeśli na 

ruchu są czarne, to po posunięciu 1...He8 

partia jest w zasadzie zakończona. Choćby białe 

mogły wykonać kilka ruchów z rzędu, to nie ma 

fizycznej możliwości doprowadzenia pionka do 

pola przemiany (hetman to pole zablokował 

i nie możemy go przepędzić). 

Dalszy plan gry na wygraną jest bardzo prosty, 

czarne zbliżą się królem do wolnego pionka 

i ostatecznie zaatakują go i zdobędą. Partia 

może potoczyć się np. w następujący sposób: 

2. e6 Kc4 (szybko przegrywa 3. e7 Kd5 i białe 

tracą pionka) 3. Ke5 Kc5 4. Kf6 Kd6 0-1. 

Analogiczna sytuacja jest w pozycji 2. 

Pozycja 2 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-zP& 
5+-+-+-mK-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-mk-+-+-# 
2q+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

W tym przykładzie pionek ma dwa ruchy do 

pola przemiany. Czasu więc jest na tyle dużo, że 

czarne z łatwością zablokują pole h8. Wygrywa 

np. kontynuacja 1... Hg8+ 2. Kf6 Hh7 3. Kg5 

Kd4 z dalszym planem dojścia królem na pole 

g6. 

Wniosek:  

Jeśli damy radę zablokować marsz wolnego 

piona, to pozycja jest z łatwością wygrana. To 

oznacza, że realne szanse na remis daje 

sytuacja, w której białe będą miały pionka na 7 

linii, a król będzie kontrolował pole przemiany.  

Pion na liniach „b”, „d”, „e” i „g” 

Pozycja 3 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+PmK-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-wq-+-+k+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Jak się okazuje kluczowe dla oceny sytuacji 
z pionkiem na 7 linii jest to, po której linii 
porusza się „wolniak”. Zacznijmy od klasycznej 
pozycji – poznamy ideę rozgrywania tego typu 
pozycji. 



Walka hetmana z dochodzącym pionem 
 

Po pierwsze zauważmy, że jeśli na ruchu będą 

białe, to dorabiają hetmana i będzie remis. 

Zatem czarne – nie chcąc do tego dopuścić – 

muszą dać szacha i szukać sposobu, by zmusić 

rywala do postawienia swojego monarchy 

przed pionkiem (na polu d8). Jeśli się to uda, to 

będzie czas na wykonanie ruchu królem 

(przeciwnik nie będzie groził dorobieniem 

hetmana).  

Zobaczmy, jak potoczy się ta partia: 1...He5+ 

(lepiej zbliżyć się do króla, by ograniczyć jego 

możliwości) 2.Kf7 (król musi się poruszać 

blisko piona, by go chronić, ale stara się nie 

wchodzić na pole przemiany) 2...Hd6 (ważne 

posunięcie, zmuszam rywala do zejścia królem 

na ostatnią linię) 3.Ke8 He6+ (i stało się... białe 

broniąc pionka muszą wejść przed niego) 

4.Kd8 (i czarne dostają czas na wykonanie 

posunięcia królem – jest jasne, że białe nie 

będą w stanie w jednym posunięciu dorobić 

hetmana) 4...Kf3 5.Kc7 (no i trzeba powtórzyć 

całą procedurę – musimy wykonać kilka 

szachów, by znów rywal musiał wejść królem 

na d8) 5...Hc4+ 6.Kb7 Hd5+ 7.Kc7 Hc5+ 

8.Kb7 Hd6 (znów cichy ruch, który warto 

zapamiętać) 9.Kc8 Hc6+ 10.Kd8 (udało się – 

czarne znów podchodzą królem) 10...Kf4 

11.Ke7 (i zabawa – na tych samych zasadach – 

zaczyna się od nowa, dalszy komentarz nie jest 

już konieczny) 11...He4+ 12.Kf7 Hf5+ 13.Ke7 

He5+ 14.Kf7 Hd6 15.Ke8 He6+ 16.Kd8 Ke5 

17.Kc7 Hc4+ 18.Kb7 Hd5+ 19.Kc7 Hc5+ 

20.Kb7 Hd6 21.Kc8 Hc6+ 22.Kd8 Ke6 (no 

i sprawa jest już jasna – król zaatakował pionka 

i za chwilę będzie on skonsumowany...) 23.Ke8 

Hxd7+ 24.Kf8 Hf7mat. 

Analogicznie uda się nam wygrać, gdy 

będziemy mieli do czynienia z pozycją 4. 

Zresztą sami zobaczmy... 
 

 

 

 
 
 

Pozycja 4 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+KzP-' 
6-+-+-+-+& 
5+-mk-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-wq-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Zaczynamy tradycyjnie – próbujemy zaciągnąć 

białego króla na pole g8. 1...Hf4+ 2.Ke7 Hg5+ 

3.Kf7 Hf5+ 4.Ke7 Hg6 5.Kf8 Hf6+ 6.Kg8 

(i technikami znanymi z przykładu 3 zadanie 

jest zrealizowane) 6...Kd6 (dalej analogicznie, 

choć można wygrać szybciej, to najprościej 

stosować algorytm: wpędzam białego króla na 

g8, a następnie wykonuję posunięcie królem 

i kierunku pionka g7) 7.Kh7 Hh4+ 8.Kg6 Hg4+ 

9.Kf7 Hf5+ 10.Ke8 Hg6+ 11.Kf8 Hf6+ 12.Kg8 

Ke7 13.Kh7 Hh4+ 14.Kg8 Kf6 (zadanie 

zrealizowane – za chwilę będzie mat) 15.Kf8 

Hb4+ 16.Kg8 He7 17.Kh7 Hxg7mat 

Wnioski: 

Algorytm wydaje się prosty, więc wydaje się, że 

sprawa jest bardzo prosta. Jak się jednak 

okazuje są linie, na których nie jest to takie 

proste... 

Motyw patowy na linii „c” i „f” 

Pozycja 6 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+PmK-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-wq-+-+" 
1mk-+-+-+-! 
xabcdefghy 
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Wydaje się, że sprawa jest prosta. Plan dla 
czarnych jest taki sam jak zwykle. Dobra jest 
następująca kontynuacja: 1...Hg5+ 2.Kh7 Hf6 
3.Kg8 Hg6+ (i zaskoczenie...) 4.Kh8 remis  

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-mK( 
7+-+-+P+-' 
6-+-+-+q+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1mk-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Białe wcale nie muszą bronić swojego pionka, 

jest on nietykalny z uwagi na pata! Czarne nie 

są w stanie zmusić rywala do zajęcia królem 

pola f8 co oznacza, że ich król nie zdoła zbliżyć 

się w rejon pola przemiany.  

Pion na linii „a” i „h” 
Specjalną sytuacją jest też pozycja, w której 

zaawansowany pionek porusza się po skrajnej 

linii. W takim przypadku strona słabsza ma 

szansę na remis z uwagi motywy patowe. 

Zobaczmy pierwszą sytuację: 

Pozycja 7 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zPK+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4q+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+k+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Tradycyjnie czarne usiłują zmusić rywala do 
zajęcia pola przed dochodzącym pionem. 
Sprawa jest dość prosta: 1...Hd7+ 2.Kb8 Hb5+ 
3.Ka8 (no i spotykamy mały problem – nie 
możemy podejść królem, bo rywal jest w pacie) 
3...Ha6 (podejmujemy próbę jeszcze raz...) 
4.Kb8 Hb6+ 5.Ka8 (ale jest ona skazana na 

porażkę – czarne muszą pogodzić się 
z remisem). 

Co ciekawe, w pewnych sytuacjach jest szansa. 

Obejrzyjmy następną sytuację. Na pierwszy 

rzut oka pozycja jest podobna do poprzedniej. 

Jedyna różnica to fakt, że bliżej głównych 

wydarzeń na szachownicy jest czarny król. 

Pozycja 8 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zPK+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-mk-+-+q+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 Zaczynamy typowo... 1...Hd7+ 2.Kb8 (i teraz 

bliskość króli daje nam szansę na stworzenie 

motywu matowego) 2...Kb5! 3.a8H Kb6 

(mamy puentę – czarne grożą matem – rywal 

co prawda dorobił hetmana, ale nie ma szansy 

na uniknięcie mata grożącego na polu c7). 

Wniosek: 

Jeśli nasz król jest blisko głównej areny 

wydarzeń, to pozycja jest wygrana. Kluczem 

jest odpowiedź na pytanie – czy czarny król 

może w dwa posunięcia osiągnąć pole b6? 

Podsumowanie: 

1. Strona słabsza ma realne szanse na remis 

tylko wtedy, gdy jej pionek jest blisko pola 

przemiany. 

2. Strona mocniejsza radzi sobie z pionkiem 

na 7 linii, gdy znajduje się on na linii „b”, „d”, 

„e” i „g”. 

3. Z uwagi na motyw patowy (ucieczka królem 

do rogu szachownicy) strona silniejsza nie 

radzi sobie z pionkami znajdującymi się na 

liniach „c” i „f”. 

4. Na linii skrajnej dużo zależy od położenia 

króla strony silniejszej. Jeśli stoi dwa ruchy 

od pola b6 (g6) to partia jest wygrana. 


