40 lat polanickich turniejów
Polanica Zdrój – perła dolno l skich uzdrowisk
mm. Andrzej Filipowicz
Po raz czterdziesty gra królewska zawitała do Polanicy Zdroju, przyci gaj c licznych
miło ników szachów, podobnie jak miło ników muzyki ci gaj festiwale Moniuszkowskie
w Kudowie Zdroju czy festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju.
Obecni gospodarze Polanicy Zdroju, burmistrz Jerzy Terlecki oraz przewodnicz cy
Rady Miasta Zbigniew Puchniak od wielu lat bior czynny udział w organizacji
memoriałów Akiby Rubinsteina i im przypadł zaszczyt goszczenia setek uczestników
jubileuszowego 40. festiwalu.
Festiwale szachów w tym wspaniałym dolno l skim uzdrowisku, zawsze
pozostawiały i nadal pozostawiaj na swych uczestnikach niezatarte wspomnienia. Cech
charakterystyczn tych spotka jest niepowtarzalna atmosfera. Zaci ta rywalizacja sportowa
nigdy nie ograniczała przyja ni i wzajemnej yczliwo ci uczestników.
"Kto grze rozumie, mo e miele s dzi ,
A kto nie wiadom, lepiej si poradzi .
Tablica naprzód malowana b dzie,
T pól sze dziesi t i cztery zasi dzie.
Pola si czarne z białymi mieszkaj ,
Te si owymi, wzajem przesadzaj .
W tym placu wojska poło si obie,
A po dwu rz du wezm przeciw sobie".
Jan Kochanowski "Szachy"
Turnieje ciesz si od lat wr cz fanatycznym zainteresowaniem kibiców, do grona
których nale niemal wszyscy kuracjusze tego pi knego uzdrowiska. Kibice nie ograniczali
si do ogl dania zmaga arcymistrzów, ale sprawdzali swe umiej tno ci w symultanach,
turniejach błyskawicznych, w walce nas szachownicy parkowej oraz w zmaganiach z
komputerami.
Memoriałowi przez wiele lat towarzyszyły mistrzostwa województwa wałbrzyskiego,
mistrzostwa Polski juniorek, mecze czołowych polskich szachistek i szachistów, turnieje
nauczycieli i dziennikarzy. W 1991 roku pojawiły si otwarte turnieje które w ostatnich
latach stały si głównymi imprezami festiwalu imienia Akiby Rubinsteina. Stwarzaj one
licznym uczestnikom, w ró nym wieku mo liwo rywalizacji sportowej z silnymi
przeciwnikami.
Zmieniali si naczelnicy, czy burmistrzowie miasta, dyrektorzy uzdrowiska i
dyrektorzy turnieju, nie zmieniła si natomiast nigdy wspaniała atmosfera tych imprez.

Arcymistrz Akiba Rubinstein
Akiba Rubinstein zalicza si do klasyków królewskiej gry, a jego imi jest zapisane
złotymi zgłoskami w historii rozwoju my li szachowej. Twórczo Rubinsteina, jego
wspaniałe partie, czy przykłady gry ko cowej studiuj coraz to nowe pokolenia miło ników
muzy szachów Caissy.
Max Euwe, mistrz wiata w latach 1935-1937 oraz prezydent FIDE w latach 19701978, podczas pobytu w Polanicy w 1967 r. powiedział: "Gdy byłem małym chłopcem,
Rubinstein był dla mnie wzorem... Rubinstein był wi cej, ani eli zdolnym i silnym szachist .
Był jednym z najzdolniejszych architektów, buduj cych wi tyni szachow . Jego badania
na polu szachowym były o wiele gł bsze, ni jego poprzedników. Jego tezy s obowi zuj ce
równie dla jego nast pców. Rubinstein jest ojcem współczesnej gry pozycyjnej. Bez
Rubinsteina nie byłoby Flohra, Euwego, Smysłowa..."
Mistrzem wiata niestety nie został. Nie było mu dane, wskutek zbiegu ró nych
okoliczno ci, przyst pi do meczu o mistrzostwo wiata. Nie zostawił te po sobie
podr czników, czy ksi ek ze zbiorami wybranych partii. Jego partie komentowali inni
szachi ci, zafascynowani gł bi idei rubinsteinowskich, czy te jego wirtuozeri
rozgrywania ko cówek. To najwi kszy mistrz gry ko cowej! - pisał o Rubinsteinie, słynny
wiede ski arcymistrz Rudolf Spielmann.
Akiba Rubinstein, urodzony 12 X 1882 r. w Stawiskach, w pobli u Łom y, był
dwunastym dzieckiem w biednej rodzinie ydowskiej. W szkole rabinackiej, w pi tnastym
roku ycia wpadł mu w r ce, napisany po hebrajsku, podr cznik szachowy legendarnego
Kalabryjczyka Greco. Ten przypadkowy zbieg okoliczno ci zmienił jego całe ycie.
Królewska gra pochłon ła go całkowicie i wszystko inne przestało mie jakiekolwiek
znaczenie. Małomówny, zamkni ty w sobie Rubinstein, całkowicie odizolowany od spraw
zewn trznego wiata, w latach pó niejszych na pytanie jak sp dza czas - odpowiadał
całkiem serio: 300 dni w roku pracuj nad szachami po 6 godzin dziennie, 60 dni
po wi cam na turnieje szachowe, a 5 dni odpoczywam.
Bezgraniczne zamiłowanie do szachów i ta tytaniczna wprost praca szybko przyniosły
efekty. Pierwsze kroki szachowe stawia w Białymstoku, ale ju w 1901 r. udaje si do
Łodzi, jednego z najsilniejszych o rodków my li szachowej, nie tylko na ziemi polskiej, ale
w całej carskiej Rosji. Tam mieszka przez wiele lat i tam przychodz jego pierwsze sukcesy,
w zało onym w 1903 r. Łódzkim Towarzystwie Zwolenników Gry Szachowej. Remis 5-5 i
wygranie drugiego meczu 6-3, ze słynnym łódzkim mistrzem Henrykiem Salwe, w 1903 r.,
daj młodemu adeptowi sztuki szachowej awans do elity miasta.
Dzi ki temu wyje d a w 1904 r. na ogólno rosyjski turniej do Kijowa, gdzie zdobywa
V nagrod za Czigorinem, Bernsteinem, Jurowiczem i Salwe. Rok pó niej debiutuje na
arenie mi dzynarodowej, dziel c I-II nagrod w mistrzowskim turnieju w Barmen w 1905
r., co uprawnia go do otrzymywania zaprosze na wielkie imprezy szachowe. W 1907 roku
Rubinstein wygrywa ju trzy turnieje mi dzynarodowe i nast pnie przychodzi złoty rok
rubinsteinowski - 1912. Nasz arcymistrz pi ciokrotnie zdobywa pierwsz nagrod .
Triumfował wtedy w San Sebastian, Piszczanach, Wrocławiu (wspólnie z Durasem),
Warszawie i Wilnie. Wygrał w tych miastach z Alechinem, Nimzowitschem, Tarraschem i
cał plejad innych arcymistrzów szachownicy.

Stał si wtedy pierwszym pretendentem do korony szachowej i wszystko wskazywało
na to, e musi doj do jego meczu z ówczesnym mistrzem wiata Emanuelem Laskerem,
któremu przesłał wyzwanie. Dr Lasker, matematyk i fizyk, wypowiadał si z du ym
uznaniem o grze swojego potencjalnego przeciwnika, podnosz c widoczne walory jego
osobowo ci - obok du ej erudycji i elaznego charakteru - znamiona prawdziwego
my liciela. Jednak e przedłu ał pertraktacje w sprawie meczu. Dwa lata trwały ustalenia
regulaminu oraz warunków meczu i kiedy wreszcie uzgodniono, e mecz, składaj cy si z
dwudziestu partii b dzie rozegrany w ró nych miastach Europy, we wrze niu 1914 roku,
to... wybuchła pierwsza wojna wiatowa.
W czasie wojny Rubinstein nie ma wielu okazji do gry. Uczestniczy jedynie w 1914 r.
w wielkim turnieju w Petersburgu, gdzie spotyka go powa ne niepowodzenie. Nie
kwalifikuje si do finałowej pi tki, zajmuj c VI-VII miejsce za Capablank , Laskerem,
Tarraschem, Alechinem i Marshallem. Po wojnie warunki zmieniły si diametralnie. Trudna
sytuacja gospodarcza wielu krajów uniemo liwiła organizacj meczu. Zabrakło te
bogatych mecenasów. Brak mo liwo ci kontynuowania kariery szachowej i obiektywne
trudno ci - materialne kłopoty, troski ycia codziennego, zostawiły trwałe lady w psychice
Rubinsteina. Jego elazne zdrowie - ogromna wytrzymało nerwowa i odporno
psychiczna zacz ły go zawodzi i poza przeciwnikami przy szachownicy musiał walczy z
samym sob .
Wtedy Rubinstein decyduje si na pami tny, niezwykle sportowy i szlachetny gest.
Wycofuje wyzwanie rzucone Laskerowi w 1912 r. i zwalnia go z obietnicy rozegrania
meczu o mistrzostwo wiata. W li cie do mistrza wiata nadmienia, z wielkim
obiektywizmem, e za najbardziej godnego rywala korony szachowej uwa a Josego Raula
Capablank . Prorocze słowa Rubinsteina sprawdziły si bardzo szybko. W 1921 r.
Capablanca pokonał Laskera i został mistrzem wiata!
Po tym okresie Rubinstein przeplata sukcesy, pora kami. Obok wietnych zwyci stw
w Wiedniu w 1922 r. i w II MP w Łodzi w 1927 r. przychodz lata niepowodze . Ostatnie
jego sukcesy to turniej w San Remo w 1930 r., gdzie zdobywa III nagrod i wspaniały
rezultat 15 p. (z 17 partii) na I szachownicy w olimpijskiej reprezentacji Polski, na
Olimpiadzie w Hamburgu, w 1930 r. Wtedy to nasza dru yna w składzie: Rubinstein,
Tartakower, Przepiórka, Frydman i Makarczyk zdobyła jedyny dotychczas złoty medal
olimpijski.
Dwa lata pó niej lekarze zabraniaj mu dalszych wyst pów szachowych i Rubinstein
zostaje oddany do sanatorium na leczenie, gdzie przebywa a do mierci. Zmarł 14 marca
1961 roku w Antwerpii.
Akiba Rubinstein był niezwykle skromnym i obiektywnym szachist , a w stosunku do
przeciwników wyró niał si prawdziwie d entelme skim post powaniem. Podczas namysłu
przeciwnika prawie zawsze odchodził od stolika, aby swoj obecno ci nie przeszkadza
rywalowi. Siedział zamy lony gdzie z boku. Starał si równie nie pi przy szachownicy
herbaty czy kawy, gdy mogło to utrudni przeciwnikowi koncentracj .
Nigdy nie stosował adnych psychologicznych chwytów, grał tylko z bierkami, nie
walczył z przeciwnikiem. Zako czon parti analizował z przyjemno ci , ale bez szumu,
chwalenia si , jak to cz sto czyni szachi ci. Uznawał jedynie swoj win za popełnione
przeoczenia, nic natomiast nie wypominał rywalowi.

Warto przytoczy dwie wypowiedzi, zawarte we wspomnieniach pretendenta do
szachowej korony w latach 30-ych arcymistrza Salo Flohra, jednego z uczestników
polanickich turniejów: „Na długo zapami tałem niezwykły przypadek, kiedy to Rubinstein
sprawił mi dotkliwy zawód. Na turnieju w Berlinie w 1928 r., Rubinstein wspaniale
prowadził parti z Marshallem (dop. A.F.: Miał dwa pionki wi cej w ko cówce i łatwo
wygran pozycj ) i miał wykona kontrolne posuni cie. Według mnie był to trzydziesty ruch
(dop. A.F.: Obowi zywało wtedy inne tempo gry). Rubinstein miał fur czasu. Około 25
minut. Ale my lał... Zastanawiał si a do chwili, kiedy uradowany Marshall zgłosił
s dziemu, e jego przeciwnik przekroczył czas! Interesowało mnie, jak zareaguje Rubinstein
na opadni cie chor giewki? Na zewn trz nie okazywał adnego poruszenia. Wstał, z
delikatn grzeczno ci u cisn ł dło Marshalla, wzi ł płaszcz, kapelusz i opu cił sal
turniejow ...”.
Salo Flohr: W 1929 roku uczestniczyłem w turnieju w Rogaskiej Slatinie i byłem
drugi. Zwyci ył mój faworyt Akiba Rubinstein, a o wyniki zadecydowało nasze spotkanie.
Przyznaj , e siedz c naprzeciw Rubinsteina odczuwałem pewien, mo e nawet du y strach.
Dosłownie po ka dym jego posuni ciu byłem pod wra eniem ogromnej siły gry i elaznej
logiki mego wielkiego przeciwnika. Pami tam, e osłabiłem sobie punkt e6 i dlatego
przegrałem. W latach nast pnych grałem wiele, ale nie zdarzyło mi si nigdy spotka z tak
wielk sił gry”.

Czterdzie ci lat szachów w Polanicy Zdroju 1963-2003
Czym s szachy? – takie pytanie od lat kr y w ród uczestników i kibiców polanickich
festiwali. Rozwa ano czy jest to gra ł cz c w sobie elementy sportu, nauki i sztuki, czy te
zgodnie z genez powstania, gra wojenna, b d ca prototypem gier symulacyjnych. Spór o
istot szachów trwa nadal i od lat zaprz ta umysły wielu ludzi.
Walka przy szachownicy nosi w sobie wszelkie znamiona rywalizacji sportowej.
Zdobywanie wiedzy szachowej, klasyfikacja systemów, problemów pozycyjnych i
strategicznych, czy odkrywanie nowych idei przypominaj swoim charakterem badania
naukowe, a nieprzemijaj ce pi kno partii, kombinacji albo wr cz paradoksalnych idei,
narzucaj porównanie ze sztuk . Nie mo na te zapomina o walorach dydaktycznych
szachów, które rozwijaj m.in. umiej tno ci logicznego my lenia, poszukiwania nowych
idei, czy te samodzielnego podejmowania decyzji. Szachy zawsze przyci gały artystów i
uczonych, intelektualistów i ludzi czynu. Pablo Neruda pisał: „Dla mnie szachy to poezja
walki rozumu i woli”.
Natomiast patrz c na szachy, jak na gr wojenn , nie dziwimy si słowom,
wypowiedzianym przez jednego z twórców pot gi Persji w XVI wieku, który głosił:
„Zdziwienie budzi padyszach nie znaj cy gry szachowej. Jak on b dzie włada pa stwem?
Jak jest w stanie obj tysi ce problemów, z jakimi styka si wódz narodu?”.
Szachy, to prawie niesko czenie wielka liczba kombinacji, któr najtrafniej przeło ył
na potoczny j zyk go turnieju polanickiego w 1967 r., profesor matematyki, pi ty mistrz
wiata Holender Max Euwe: „Je eli kilkadziesi t milionów szachistów na kuli ziemskiej,
b dzie równocze nie szuka najlepszego posuni cia we wszystkich mo liwych pozycjach i
po wi ci na taki ruch 0,1 sekundy, to nie wystarczy im nawet tryliona wieków do zbadania
wszystkich mo liwo ci”.
Matematycy wyliczyli, e najdłu sza partia mo e trwa 5945 posuni , a wtedy liczba
mo liwych kombinacji to 1018900 – liczba niemo liwa do fizycznego odwzorowania. Dlatego
nawet komputery najnowszych generacji nie s w stanie rozwi za zagadki szachów. W
programach wprowadzane s elementy strategii szachowej, a te z kolei łatwiej s
przyswajane przez ludzi ni przez maszyny. Szachy pozostały wi c t dziedzin , w której
homo sapiens nadal dominuje nad bezduszn maszyn i mimo widocznych post pów w grze
komputerów szachowych, w gruncie rzeczy, daleko im jeszcze do poziomu arcymistrza
wysokiej klasy.

Geneza memoriału, uczestnicy, go cie...
Wybitni arcymistrzowie i mistrzowie mi dzynarodowi zawitali do Polanicy Zdroju, po raz
pierwszy w 1963 roku, na turniej mi dzynarodowy, zorganizowany przez Wrocławski OZSzach.
Inicjatorem turnieju, jako dorocznej, tradycyjnej imprezy, był ówczesny prezes WOZSzach in .
Jerzy Arłamowski, który potrafił zyska przychylno dyrektora Uzdrowiska Karola Grzejszczyka.
Nast pn wa n inicjatyw Jerzego Arłamowskiego była sprawa nadania turniejowi
polanickiemu charakteru memoriałowego. Nast piło to w 1966 roku, po konsultacji z byłym
mistrzem wiata i pó niejszym prezydentem FIDE wspomnianym ju Maxem Euwe. Kolejni
dyrektorzy memoriałów dokr cali dalsze rubki w sprawnie na ogół funkcjonuj cej machinie
turniejowej.
Dyrektorzy turniejów:1963-1967 Jerzy Arłamowski, 1968-1970 Kazimierz Kuszewski, 1971-1976
Ryszard Wi ckowski, 1977-1978 Czesław Dutka, 1979-1980 Sławomir urawski, 1981-1983 Bła ej
Kasi ski, 1984-1989 Józef Ry , 1991-1993 oraz 1995-1996 Andrzej Filipowicz, 1994 - Ulrich Jahr,
1997-2000 Mirosław So nicki, 2001- 2003, 2005-2007 Ryszard Wi ckowski.
S dziowie główni:1963-1964 Wiktor Witkowski, 1965 - Zachari Stanczew (Bułg.), 1966-1967
Wiktor Witkowski 1968 – Jurij Zarubin (ZSRR), 1969 - Nikola Bacharow (Bułg.) 1970-1972 Wiktor Witkowski, 1973 - Mieczysław Iskierko, 1974-1975 - Ferdynand Pochowski, 1976-1978
Władysław Litmanowicz, 1980-1989 - Kazimierz Wasilewski, 1991-1993 - Andrzej Filipowicz, 1994
- Ryszard Wi ckowski, 1995-1996 Andrzej Filipowicz, 1997 - Czesław Szmigielski, 1998 - Ryszard
Wi ckowski, 1999 - Franciszek Jankowski, 2000 – Czesław Szmigielski, 2001 - Franciszek
Jankowski, 2002 - Ryszard Wi ckowski, 2003 - Franciszek Jankowski, 2004- ………, 2006-2007Andrzej Filipowicz
Znakomita organizacja, wspaniała atmosfera i nazwisko Akiby Rubinsteina ci gały do
Polanicy wielu wietnych szachistów. Grali tu m.in. były mistrzowie wiata Wasilij Smysłow i
Anatolij Karpow, challengerowie Dawid Bronstein, Wiktor Korcznoj i Peter Leko, wicemistrzowie
wiata FIDE Aleksiej Szirow i Wasilij Iwanczuk, liczni pretendenci do tytułu mistrza wiata:
Vlastimil Hort, Eugenio Torre, Wolfgang Uhlmann, Miroslav Filip, Salo Flohr, Boris Ivkov, Jurij
Awerbach, Andras Adorjan, Siergiej Dołmatow, Aleksander Czernin, Jewgienij Bariejew, Predrag
Nikoli , Robert Hübner, Aleksander Bielkawski, Weselin Topałow, Zoltan Ribli, Gyula Sax,
mistrzowie Europy Emil Sutovsky i Bartłomiej Macieja, br zowy medalista ME Tomasz
Markowski i wielu innych sławnych szachistów. Uczestniczyły w turniejach najlepsze szachistki
wiata, wielokrotne mistrzynie wiata Maja Cziburdanidze, Nona Gaprindaszwili i Zsuzsa Polgar,
najstarsza z sióstr. W szranki turniejowe wst powali mistrzowie wiata juniorów Boris Ivkov,
Bruno Parma, Walery Czechow, Mark Diesen, Siergiej Dołmatow, Ognjen Cvitan, Joel Lautier,
Marcin Kami ski, Robert Kempi ski i Krystyna D browska. Go cili na memoriale prezydenci
FIDE Max Euwe i Florencio Campomanes, wiceprezydent Jarosław Šajtar, sekretarz generalny
FIDE Hugo Björk, eksmistrz wiata Michaił Tal, partnerzy Rubinsteina André Lilienthal i Karel
Opo ensky, prawie wszyscy prezesi PZSzach w latach 1963-2002 i inne wybitne osobisto ci
szachowe.
W memoriałach Akiby Rubinsteina uczestniczyli te wszyscy najlepsi polscy szachi ci, nasi
arcymistrzowie Bogdan liwa (sze ciokrotny mistrz Polski), Włodzimierz Schmidt (siedmiokrotny
mistrz Polski), Adam Kuligowski i Aleksander Wojtkiewicz, Robert Kuczy ski, Marcin Kami ski,
Robert Kempi ski, Jacek Gda ski, Michał Krasenkow, mistrzowie mi dzynarodowi i wielokrotni
olimpijczycy: Zbigniew Doda, Jacek Bednarski, Andrzej Filipowicz, Jerzy Kostro, Krzysztof Pytel,
Aleksander Sznapik, Jan Adamski, Jerzy Pokojowczyk, Jacek Bielczyk, Paweł Stempin, Marek
Hawełko, Marek Matlak, Zbigniew Ja nikowski i wielu innych. Dla polskiej czołówki była to
zawsze wspaniała mo liwo konfrontacji z czołowymi szachistami wiata. Cz sto te memoriał
stawał si zarazem turniejem eliminacyjnym, decyduj cym o składzie polskiej reprezentacji na
Olimpiady Szachowe.

Historia...
Przez sale turniejowe: weranda Sanatorium nr 1, sala koncertowa w pijalni wód i sala
teatru, a ostatnio sale nowej szkoły, przewin li si reprezentanci czterech kontynentów
(Europy, Azji, Ameryk Północnej, Południowej i rodkowej oraz Australii) i kilkudziesi ciu
pa stw.
Pierwszy turniej przyniósł zwyci stwo najlepszemu wówczas szachi cie Bułgarii
Nikoli Padewskiemu.
W drugim memoriale 1-2 miejsce dzielili Andrzej Filipowicz i Bruno Parma. Było to
pierwsze po wojnie zwyci stwo Polaka w turnieju mi dzynarodowym.
W latach sze dziesi tych na turnieje polanickie przyje d ali przede wszystkim
czołowi reprezentanci ZSRR oraz tzw. krajów Demokracji Ludowej i Jugosławii. Byli to
jednak zawsze najlepsi gracze swoich krajów i jednocze nie zawodnicy czołówki wiatowej.
W tym okresie na list dwukrotnych zwyci zców memoriału wpisali si Smysłow i Smejkal.
Skuteczn walk z arcymistrzami, w wietnie obsadzonych turniejach w 1967 i 1968 r.,
podj ł nasz reprezentant Zbigniew Doda, dziel c trzecie i czwarte miejsca.
Pod koniec lat sze dziesi tych i w latach siedemdziesi tych coraz cz ciej pojawiaj
si na memoriale reprezentanci krajów zachodnich. Rekordowym pod tym wzgl dem jest
XV turniej w 1977 r., który gromadzi na starcie a 10 arcymistrzów, a w tej liczbie takie
sławy, jak: Vlastimil Hort, Gennadij Kuzmin, Borys Gulko, Eugenio Torre, Mark Diesen,
Borys Ivkov i Miguel Quinteros, który przyjechał z mał onk miss Filipin!
Triumfatorem zostaje Vlastimil Hort, a doskonale w tym towarzystwie prezentuj si
Jerzy Pokojowczyk i Jan Adamski, dziel c 5-6 nagrod .
W tym te okresie (1973 r.) na list zwyci zców wpisuje si drugi Polak, nasz
najlepszy wówczas szachista Włodzimierz Schmidt. Powtarza on ten sukces jeszcze w 1981
r., wygrywaj c na finiszu partie z bezpo rednimi konkurentami Czechowem i
Kuprejczykiem.
Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku powoduje zmniejszenie
zainteresowania turniejem polanickim, czego główn przyczyn s jednak do skromne
warunki pobytu i niskie nagrody. Niemniej jednak obsada turnieju nie traci na atrakcyjno ci.
Na starcie staj mistrzynie wiata Gruzinki Maja Cziburdanidze (3 m. w 1984 r.) i Nona
Gaprindaszwili (6-7 m. w 1986 r.), czy te pretendent Aleksander Czernin, triumfator XXVI
Memoriału. Jednak e rosn ce trudno ci finansowe powoduj , e w 1990 r. tradycja
memoriałów zostaje zakłócona i turniej nie dochodzi do skutku.
Odrodzenie turnieju nast puje w 1991 r., dzi ki wielkiemu zaanga owaniu burmistrza
Jerzego Terleckiego i miasta Polanicy Zdroju oraz wojewody Henryka Goł biewskiego i
województwa wałbrzyskiego. Dyrektorem w latach 1991-1996 zostaje Andrzej Filipowicz, a
stworzone warunki staj si porównywalne z warunkami na turniejach zachodnich.
Memoriał znów staje si wizytówk uzdrowiska i przyci ga nowe pokolenia czołowych
szachistów wiata. Jego kategoria w latach 1991-96 waha si od XIII do XV. Triumfuj w
latach 1991-92 Joel Lautier, wielka nadzieja francuskich szachów i Oleg Romaniszyn z
Ukrainy przed dwukrotnym challengerem w meczu o M Wiktorem Korcznojem. Dla Olega
jest to ju drugi polanicki sukces (1980 r. i 1992 r.), a w walce z nim Robert Kuczy ski, w
walce z nim zdobywa II nagrod w 1991 r. i wypełnia norm arcymistrzowsk . Na list
triumfatorów lat 1993-1996 wpisuj si te Gennadij Sosonko, Weselin Topałow i

Aleksander Bielawski. Zdobywaj oni słynn wie
Rubinsteina w rozwój ko cówek wie owych.

polanick , podkre laj c wielki wkład

W 1997 roku turniej wchodzi w now faz . Dyrektor turnieju Mirosław So nicki
zmniejsza liczb uczestników do dziesi ciu, kosztem Polaków, ale za to zaprasza do udziału
zawodników czołówki wiatowej. Udział bierze elita, m.in. Anatolij Karpow, Wasilij
Iwanczuk, Aleksiej Szirow i Borys Gelfand.
Turnieje polanickie XVII kat. FIDE zacz ły si liczy w pierwszej dziesi tce
najsilniejszych turniejów na wiecie. Niestety po latach tłustych przyszły chude. W 2001
roku znikn ł turniej główny, ale zacz ły si rozwija turnieje otwarte w ró nych kategoriach
wiekowych. Festiwalowi towarzysz turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, które s
uwertur festiwalu. Odbywaj si symultany i rozgrywki szachów parkowych
Polanica Zdrój, słynne uzdrowisko Kotliny Kłodzkiej, w sierpniu staje si szachow
stolic kraju. Sukcesy i emocje sportowe umilaj setkom go ci wypoczynek w pi knym
uzdrowisku.
Anegdoty
Michał Czerniak, uczestnik dwóch polanickich turniejów, był skarbnic anegdot. Po
zako czeniu ka dej partii zasiadał do wielogodzinnych analiz, w trakcie których opowiadał o
swoich szachowych przygodach – „t pozycj ju kiedy grałem z jakim absolutnym
fuszerem”, a na zadane pytanie- jaka jest ró nica pomi dzy fuszerem i absolutnym fuszerem,
błyskawicznie ripostował – „fuszer absolutny, to ju jest tytuł!”.

