
Polskie Ośrodki Go 
 Warszawa 

 Klub Kulowe Songi, Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3, pok. 10 

zajęcia odbywają się w soboty, 10:00-15:00  

 Klub OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75 

zajęcia odbywają się w niedziele 

 11:00-13:00 dla dzieci  

 13:00-16:00 dla doroslych 

 YMCA, ul. Konopnickej 6, pok. 109 (budynek teatru Buffo, za hotelem Sheraton) 

zajęcia odbywają się we wtorki, 19.00-22.00  

 Klub Amplitron, bydynek Wydziału Elektroniki przy Pl. Politechniki 

zajęcia odbywają się w czwartki, 17:00-22:00  

 Pub 7, wschodnie przejście z Pl. Konstytucji do ul.Koszykowej (sala na dole),                   

grać można w poniedziałki od godziny 21:00  

 Centaur - Centrum Integracji Europejskiej, ul. Dereniowa, 

zajęcia odbywają się we wtorki,  

 723, pokój 723 w akademiku DS1, ul. St. Żwirki i Fr. Wigury  

 Śląsk 

 Wodzisław, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kubsza 17.  

zajęcia odbywają się w poniedziałki, od godz. 16.00  

 Rydułtowy, Klub 'Bielik', Os. Orłowiec 55 

zajęcia odbywają się we wtorki, od godz. 16  

 Wodzisław, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 26 Marca 66 

zajęcia dla początkujących odbywają się w środy od godz. 15.00  

 Łaziska Górne, Dom Kultury Kolejarz, ul. Świerczewskiego,  

zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 17.00 

 Zabrze, Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Buchenwaldczyków 25 

zajęcia dla pocztkujących : poniedziałki, wtorki, środy w godz. 13.30 - 15.30  

 Kraków 

 Centrum Manggha, ul. Konopnickiej 26, 

zajęcia odbywają się w piątki, w godzinach 14:30-18:00 

 Bydgoszcz 

 BOG JakoTako, Pałac Młodzieży - ul. Jagiellońska 17, sala 74 (parter),  

zajęcia odbywają się w czwartki o 15:30 

 Poznań 

 Wielkopolski Ośrodek Go, ul. Garncarska 9 (miedzy Św. Marcin i Taczaka) 

Klub Rzeczypospolitej w piwnicy budynku Wil Group 
zajęcia odbywają się w niedziele, w godzinach 12.00 - 17.00 

 Wrocław 

 Wrocławski Klub GO - w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pl.Maxa Borna (wielgachny gmach nad Odrą pomiedzy mostem Pomorskim a Placem I 

Maja), wejście od wielkiego parkingu. sala 422 
zajęcia odbywają się w środy, w godzinach 19.00 - 22.00 

 Gdańsk 

 Uni-Go Gdańsk - Instytut Historii, ul Wita Stwosza 55, pok. 45  

kontakt - Dariusz Dekański, tel. 552-9778;  

 Tuchola 

 Tuchola Go Club - Internat Technikum Leśnego, ul. Dworcowa. 

zajęcia odbywają się w piątki, od godziny 16.00   

 Toruń 

 Studencki Klub GO - na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 

kontakt - Wojciech Waszak, tel. (praca) (56)62276-40, 6214-666, wew. 26  

 Olsztyn 

 Klub GO w budynku Klubu Kolejarza, ul J. Piłsudskiego 

zajęcia odbywają się we wtorki, w godzinach 18.00 - 21.00 

Go w Polsce 
Nr 2, maj’99  
 

 

PlGS – pierwszy polski serwer Go 
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Czytelniku! 

Z pewnym opóźnieniem oddajemy do Twych rąk drugi numer naszego biuletynu. 

Tym razem jest on w dużej mierze poświecony utworzonemu przez kolegów z Poznania -

Przemka Wesołka i Darka Maćkowiaka pierwszemu w Polsce serwerowi internetowemu do 

grania w go. 

Uzupełnieniem biuletynu jest strona internetowa tworzona przez Kulowe Songi, którą można 

znaleźć pod adresem: 

http://sunsite.icm.edu.pl/home/go/baduk/ 

Za wszelkie uwagi, krytykę, pochwały, artykuły, partie, reportaże z turniejów do przyszłych 

numerów przesłane do mnie: 

 

 

 

Andrzej Bojar tel. (022) 648 65 42 

Na Uboczu 8/43 02-791 Warszawa 

Andrzej.Bojar@poczta-polska.pl 

 

 
 

   lub Bazika 

 

 

 

 

Michał Bażyński  tel. (022) 648 67 70 

Kazury 24/18 02-795 Warszawa 

Michal.Bazynski@students.mimuw.edu.pl 

 

 

będziemy niezmiernie wdzięczni. 

 

 Miłej lektury! 

    Adziu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNI MEETING GO – memoriał J. Sacharewicza 
 

Polskie Stowarzyszenie Go organizuje obóz szkoleniowy Go dla dzieci – początkujących 

graczy. W programie pobytu przewidziane są zajęcia szkoleniowe, gry symultaniczne z 

nauczycielami, mini-turnieje i inne zajęcia związane z nauką Go w ilości 3 – 4 godz. 

dziennie, dodatkowe nielimitowane zajęcia Go dla chętnych, wycieczki, inne zajęcia 

rekreacyjno - wypoczynkowe. PSG zapewnia opiekę merytoryczną w czasie zajęć Go oraz 

organizację pozostałych imprez. Grupy dzieci dojeżdżają z lokalnych ośrodków na własny 

koszt z własnymi opiekunami, sprawującymi opiekę nad nimi także w czasie całego 

pobytu.  
 

Termin :    10 – 16. sierpnia 1999 r. 

Miejsce :    Zespół Szkół Leśnych, Tuchola, ul. Pocztowa 6 

Zakwaterowanie :  Internat ZSL 

Koszt noclegów i wyżywienia :   bezpłatny (dzieci + 1 opiekun / 2-4 dzieci) 

Termin zgłoszenia uczestników :  do 15 czerwca 1999 r. Zgłoszenie po terminie może 

wiązać się z koniecznością pokrycia pełnych kosztów 

pobytu w wysokości 40,- zł / dzień.  

 

Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych imprez i wycieczek. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń. 

Przy bardzo dużej ilości chętnych o kwalifikacji na obóz decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia (ew. dodatkowe pytania) kierować do : (e-mail)  

Wojciech Szychowiak  woj_ciu@friko2.onet.pl lub Jan Lubos janlubos@pro.onet.pl 

lub listownie : 

Włodzimierz Malinowski, ul. Ogrodowa 22, 89-500 Tuchola, tel. 052 – 33 48 065 

 

Zgłoszenie na LETNI MEETING Go – memoriał J. Sacharewicza. 

 

Imię i Nazwisko Dziecka: ......................................................................................................... 

Data Urodzenia :          ..............................................................................................................  

Pełny adres i telefon :  .............................................................................................................. 

Klub Go / Nauczyciel Go: .................................................................................................... .... 

Pełny adres rodziców / .............................................................................................................. 

/ opiekunów : ....................................................................................................................... 

Osoba opiekująca się dzieckiem w czasie obozu : ................................................................... 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ............................................................................. 

na udział w organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Go Letnim Meetingu Go – 

memoriale J. Sacharewicza (szkoleniowym obozie Go) oraz na opiekę nad nim podczas tej 

imprezy i w czasie dojazdu / powrotu z niej przez ..................................................................  

                                                                                                                                             

................................................................. 

podpis rodziców / prawnych opiekunów 
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Choć powyższy wywód powinien przekonać największych sceptyków że siły potężniejsze od 

ludzi dają o sobie znać, poniższa gra (aż do dziesiątego ruchu), razem z komentarzem może 

być ostatecznym dowodem na istnienie czarnej dziury, która wysysa nasze mózgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia. 2. 

 

1. Czarny zdobywa róg, wpływy rozchodzą się na oba brzegi. 

2. Biały gra na wpływy w centrum. 

3. Czarny stara się kontrolować cała planszę. 

4. Biały kontynuuje swoją strategię 

5.  Czarny kontroluje połowę planszy, jeśli zignorować dwa słabe białe pionki w centrum. 

6. Białemu już prawie udało się otoczyć centrum. 

7. Czarny kontroluje całą planszę, z wyjątkiem małego obszaru w centrum. 

8. Biały kończy otaczanie punktu centralnego 

9. Czarny atakuje pionki w centrum biorąc dwa duże obszary terenu (między 1-5-9 i 3-7-9) 

10. Biały ze względu na istnienie wielu punktów cięcia ('a', 'b', 'c', 'd') zabezpiecza je 

wszystkie ruchem w 10 zyskując silny, solidny kształt. 

 

W tym momencie gra jest wyrównana, Czarny utrzymuje przewagę pierwszego ruchu.  

(Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że Czarny musi dopiero zagrać pierwszy ruch). 

 

 

 

 

 

 

Polski Kalendarz turniejowy 
 

Termin Impreza Miejsce Uwagi 
  

 

- Czerwiec - 
 

 

 
06.06.99 11:00 Turniej 

handicapowy 

Warszawa, Ośrodek Kultuty 

Ochota,  

ul. Grójecka 75 

Gramy 4 rundy 45 

minut +10s byo-yomi 

- partie pomiędzy 

zawodnikami 1-10 

kyu bez handicapu 

13.06.99 10:00 Turniej z serii o 

Puchar Wielkopolski 

Poznań, Klub 

Rzeczypospolitej w 

podziemiach budynku Wil 

Group przy ulicy 

Garncarskiej 9  

Gramy 4 rundy, 

gramy 30 minut na 

gracza + 30 sekund 

byo-yomi 

13.06.99 9:00 

(9:30) 

Puchar Śląska – 

Turniej 

handicapowy 

Wodzisław Śląski, Miejski 

Ośrodek Kultury 

Gramy 4 rundy, 45 

minut na gracza + 20 

sekund byo-yomi 

19-20.06.99 

11:00 

Grand Prix Warszawa, Wydział 

Matematyki UW,  

ul.Banacha 2,   

5 rund – 1h +1min 

byo na gracza 

będzie fajnie;-)  
  

 

- Lipiec - 
 

 

 
10.07.99 12:00 Puchar Borow 

Tucholskich 

Tuchola, Internat Zespołu 

Szkół Leśnych, ul. Pocztowa 

(kontynuacja ul. Dworcowej) 

Gramy 4 rundy, 30 

minut na gracza + 20 

sekund byo-yomi  

   

- Sierpień - 
 

 

10-16.08.99 Letni Meeting Go 

(memoriał  

J. Sacharewicza) 

Zespół Szkół Leśnych, 

Tuchola, ul. Pocztowa 6 

Internat ZSL 

Obóz szkoleniowy 

Go dla dzieci – 

graczy 

początkujących. 

   

- Wrzesień - 
 

 

05.09.99 9:00 

(9:30) 

Puchar Śląska – 

Turniej 

handicapowy 

Wodzisław Śląski, Miejski 

Ośrodek Kultury 

Gramy 4 rundy, 45 

minut na gracza + 20 

sekund byo-yomi 

26.09.99 10:00 Turniej z serii o 

Puchar Wielkopolski 

Poznań, Klub 

Rzeczypospolitej w 

podziemiach budynku Wil 

Group przy ulicy 

Garncarskiej 9  

Gramy 4 rundy, 

gramy 30 minut na 

gracza + 30 sekund 

byo-yomi 
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Ośrodek Kultury 

Gramy 4 rundy, 45 

minut na gracza + 20 

sekund byo-yomi 

26.09.99 10:00 Turniej z serii o 

Puchar Wielkopolski 

Poznań, Klub 

Rzeczypospolitej w 

podziemiach budynku Wil 

Group przy ulicy 

Garncarskiej 9  

Gramy 4 rundy, 

gramy 30 minut na 

gracza + 30 sekund 

byo-yomi 

 



  

Polish Go Server 
 

Dzięki wysiłkowi i wspólnemu zaangażowaniu dwóch poznańskich graczy w marcu rozpoczął 

działalność pierwszy w Polsce serwer do grania w Go 

 
 

Dariusz Maćkowiak 

 

 
 

Przemysław Wesołek 

 

Czym jest PlGS? 

PlGS, którego nazwę można interpretować (nie jest to skrót!) jako Polish Go Serwer 

(czyli Polski Serwer Go, Polski Go-Serwer) jest oprogramowanie z kategorii tzw. serwerów 

Go. Serwery Go są specjalnymi programami, które, zainstalowane na komputerze 

podłączonym do sieci udostępniają użytkownikom łączącym się poprzez sieć różnorakie 

usługi (związane oczywiście z Go), np. rozmawianie z innymi użytkownikami, gra w Go na 

żywo, obserwowanie gier innych.  

PlGS jest serwerem skompilowanym, po odpowiednich modyfikacjach i 

poprawkach, ze źródeł innego serwera, NNGS (No Name Go Server). Aktualna lokalizacja 

hosta to jeden z gabinetów Wydziału Chemii UAM-u w Poznaniu (adres internetowy: 

chem78.chemd.amu.edu.pl lub 150.254.80.78). Porty, na których działa serwer to 6969, 

7777 oraz 9696. 

 

Jak się połączyć z PlGS? 

 

Ponieważ PlGS jest zwykłym programem sieciowym, można się z nim połączyć tak, 

jak z innymi tego typu programami. Najprostszą metodą jest użycie jednego ze 

standardowych programów do łączenia się z serwerem na dowolnym porcie. 

Najpopularniejszym narzędziem tego typu jest telnet. Jako argumenty musimy podać adres 

hosta (w naszym wypadku chem78.chemd.amu.edu.pl lub 150.254.80.78) oraz port (jeden z 

6969, 7777 lub 9696). Przykładowo, pod kontrolą systemu Unix, polecenie to wygląda 

następująco:  
 telnet chem78.chemd.amu.edu.pl 6969 

Deformacje w teorii Dobrych i Złych kształtów 
 

  Jeden z członków BHGC pisze prace o Wewnętrznej Sile Pustego Trójkąta.  Choć nie jest 

ona jeszcze gotowa, możemy już przedstawić jej główną tezę: pusty trójkąt jest w 

rzeczywistości dość silnym kształtem, ponieważ zawsze ma oddech (póki twoje piony mają 

oddechy, są żywe).  Prawdziwie niebezpieczny kształt to pełen trójkąt, który powstaje gdy 

przeciwnik postawi pionek wewnątrz uprzednio pustego trójkąta, zdejmując twoje pionki.   

 

Deformacje w Fuseki 
 

  Fuseki jest najtrudniejszą częścią gry.  Zawodowcy zwykle spędzają na nim większość 

swojego czasu na zawodach.  To sugeruje że teoria  kryjąca się za tą fazą gry jest najbardziej 

krucha, najbardziej podatna na zniekształcenia powodowane działaniem intelektualnej 

czarnej dziury- a dane zebrane w tej dziedzinie pokazują tak skrajne deformacje, że sugerują 

one iż mózgi graczy z BHGC są już bardzo bliskie bycia doszczętnie wessanym przez naszą 

czarną dziurę. 

  Na przykład, korzystając z przysłowia "Im dalej od siebie są twoje piony, tym więcej terenu 

otaczają" członkowie BHGC odkryli nowe fuseki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia. 1. 

 

Kamieniami w punktach 4-4 (tzw. "modern fuseki" Go Seigena i innych) czarny rości 

pretensje do terenu zaznaczonego literkami 'a' w Dia. 1. 

Zauważ, że nowe fuseki BHGC daje czarnemu o 18 punktów więcej ('b' w Dia 1.) również 

przy użyciu 2 pionków dzięki postawieniu ich w dużo efektywniejszych punktach 1-4. 
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W pierwszej części pokazaliśmy, że poziom gry w Go obniża się na całym świecie, 

najprawdopodobniej w wyniku kontaktu z graczami z BHGC. 

TEORIA GO KLUBU BLACK HOLE cz.2 
napisane przez graczy Zero, Minus One. 

 

Przyczyny. 
 

 Czy to możliwe ze Go na całym świecie cierpi w wyniku kontaktu z kilkoma złymi 

graczami?  Ta teoria, przedstawiona w naszym pierwszym artykule wydaje się być zbyt 

egocentryczna.  Jaka większa, bardziej uniwersalna siła może być przyczyną tego 

wszystkiego?  Postulujemy istnienie Czarnej Dziury wiedzy o Go, i sugerujemy że nasza 

grupa przypadkiem znalazła się blisko  tego obiektu.   

 To jedynie ich bliskość do tego okropieństwa sprawia, że wydają się być przyczyną; 

nie powinni oni być obwiniani za to co jest ich wielkim nieszczęściem.  Oni są jedynie 

pierwszymi, i wielu prędzej czy później znajdzie się na ich miejscu długo po tym jak BHGC 

zniknie ze świata Go.  Powinniśmy im współczuć, a nie krytykować. 

 

Dowody na Istnienie Czarnej Dziury w Wiedzy o Go 
 

Jakie  dowody mamy na istnienie siły o mocy wystarczającej by zaniżać cały świat Go?  

Mamy ich całkiem sporo. 

 Badając tych którzy są najbliżej tej intelektualnej osobliwości, czyli sam klub Black 

Hole, obserwujemy zniekształcenia jakich się można spodziewać w bliskim sąsiedztwie 

intelektualnej czarnej dziury. 

 

Deformacja Przysłów 
 

 Go jest znane z wielkiego bogactwa przysłów, dotyczących wszystkiego od tego kto 

powinien łączyć swoje piony ("Even a moron connects against the peep") aż do informacji ile 

się uczysz czytając książki ("Naucz się joseki i strać dwa kamienie siły").  Spójrzmy jakie 

przysłowia możemy znaleźć w BHGC: 

  Im dalej od siebie są twoje piony, tym więcej terenu otaczają. 

  Jeśli nie potrafisz przewidzieć jak się skończy drabinka graj ją aż będziesz mógł. 

  Nie ma złych ruchów, są tylko źli przeciwnicy. 

  Póki twoje piony mają oddechy, są żywe. 

Po co łączyć jeśli można przeciąć? 

  Najgłupszy ruch twojego przeciwnika może być twój. 

  Sente to tylko inny sposób zmarnowania ruchu. 

 

 

 

 

 

Po prawidłowym połączeniu powinniśmy ujrzeć podobny ekran: 

                                                 ___ 

                                 ,---.        /""`_,' 

####   #     ###    ####        |    `\``""-;   /    **** Polish Go Server **** 

#   #  #    #   #  #             \   /`\\     ';'    ||                      || 

#   #  #    #       ###        .')   |     __   \    *** Polski Go-Serwerek *** 

####   #    #  ##      #      / (`  /     /(O\. _| 

#      #    #   #  #   #   .-`|  `"`      `    .-\_ 

#       #    ###    ### .-'   \                  ` ;=-.  To login, type unusual 

                      .'        .           ._,   / o o\ name at prompt.  Then, 

                  .-'`            .           '-._;_._.J read help screens! 

              .-'`                               `.-'` 

          _.-`                       '          .' 

        .'                              '- ._.-'    Aby  sie  zalogowac,  podaj 

      /`                                    /     nietypowa nazwe jako 'login'. 

     /                                     |   Czytaj uwaznie ekrany pomocnicze 

_   ;                                 |    |   pojawiajace sie  po zalogowaniu! 

)).-|                     |           |    / 

/`.-|                \    \           /  .;     based on NNGS Server sources 

 (_)|                 |    \         ; .' |  (c) 1995-1997 by Erik H. Van Riper 

'--';                 |    `\       / /   | 

jgs  \                |      `\    /.'   /  (c) 1998-1999 by Przemyslaw Wesolek 

 

Login: _ 

Jest to zachęta do wprowadzenia nazwy użytkownika PlGS. Jeśli jesteś nowym graczem, 

podaj jakąś nietypową nazwę. Później, przy rejestracji użytkownika będziesz mógł użyć 

innej.  

Jeśli po naciśnieciu <ENTER> pojawi się pytanie o hasło:  
 Password: 

oznacza to, że podałeś nazwę użytkownika, który faktycznie istnieje na serwerze i, w ramach 

uwierzytelnienia serwer pyta się o jego hasło. W takim wypadku naciśnij <ENTER> jeszcze 

raz i podaj inną nazwę użytkownika.  

Po zalogowaniu się warto się zarejestrować. Pozwoli to serwerowi na zapamiętywanie 

twoich gier oraz twoich ustawień parametrów pracy z serwerem. Aby tego dokonać, wpisz:  
 register username email imię nazwisko 

gdzie username jest nazwą użytkownika, pod jaką chcesz być identyfikowany na serwerze, 

email jest twoim adresem pocztowym (oczywiście elektronicznym). Pola imię i 

nazwisko są opcjonalne.  

Po wydaniu tej komendy serwer założy konto i wyśle pod podany adres podstawową 

informację o korzystaniu z serwera oraz początkowe hasło. Wyloguj się więc z serwera 

pisząc  
 quit 

lub naciskając Ctrl+C. Zaloguj się ponownie, jako Login podaj nazwę użytkownika jaką 

rejestrowałeś i hasło jakie zostało Ci przesłane jako Password. Powinieneś znaleźć się 

znów na serwerze. Proponowanym poleceniem jest  
 password stare_hasło nowe_hasło 

Powoduje to zamianę dotychczasowego hasła stare_hasło na nowe nowe_hasło.  

A w razie czego, zapytaj innych użytkowników serwera, na pewno Ci pomogą.  
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Komendy PlGS 

who 
Wyświetla, kto aktualnie jest zalogowany, np.  
#> who  

 Info       Name       Idle   Rank |  Info       Name       
Idle   Rank  

    --    1 adziu      37s     4k  |     --    1 grimal      2m     NR  

  X --   -- jasia       0s     NR  |   ! --   -- jasio       7s     NR  

     1   -- Piotr       7m     4k  |  

            ********   5 Players 1 Total Games ******** 

user 
To samo, co who, ale w trochę innym formacie, np.  
#> user 

 Info     Name       Rank  19  9  Idle Rank  

 -1-2--3--4-- -----5----- ---- --- --- ----  

    --  1 adziu       4k    0   0  2m  4K    

  ! -- -- jasio       NR    0   0 18s        

  X -- -- jasia       NR    0   0  0s        

     1 -- Piotr       4k    0   0  9m  NR    

    --  1 grimal      NR    0   0  1m  NR    

Oznaczenia pól: 

1. Jeśli jest '!', użytkownik jest chętny do gry, jeśli jest 'X', nie proś gracza o partię, 

gdyż sobie tego nie życzy.  

2. Numer gry obserwowanej przez daną osobę (np. Piotr obserwuje grę nr 1).  

3. Numer gry w której użytkownik bierze udział (np. adziu gra z grimalem w partii nr 

1).  
 

tell użytkownik tekst 

Wysyła do użytkownika tekst.  

.tekst 

Wysyła tekst do użytkownika, do którego ostatnio pisałeś. 
 

channel 
Wyświetla kanały na serwerze.  

channel numer 

Wchodzi na kanał o podanym numerze.  

;tekst 

Wysyła tekst na aktywny kanał. 

Serwer zapamiętuje ostatnio używany kanał i po ponownym zalogowaniu automatycznie 

wprowadza na niego użytkownika. Większość zalogowanych osób przebywa zazwyczaj na 

kanale 55. 
 

result 

Wyświetla dane ostatnich 100 partii 

sgf 

Wyświetla partie zapisane na serwerze w formacie .sgf 

mail me [nazwa partii] – powoduje wyslanie danej partii pocztą do użytkownika. 
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     1   -- Piotr       7m     4k  |  

            ********   5 Players 1 Total Games ******** 

user 
To samo, co who, ale w trochę innym formacie, np.  
#> user 

 Info     Name       Rank  19  9  Idle Rank  

 -1-2--3--4-- -----5----- ---- --- --- ----  

    --  1 adziu       4k    0   0  2m  4K    

  ! -- -- jasio       NR    0   0 18s        

  X -- -- jasia       NR    0   0  0s        

     1 -- Piotr       4k    0   0  9m  NR    

    --  1 grimal      NR    0   0  1m  NR    

Oznaczenia pól: 

1. Jeśli jest '!', użytkownik jest chętny do gry, jeśli jest 'X', nie proś gracza o partię, 

gdyż sobie tego nie życzy.  

2. Numer gry obserwowanej przez daną osobę (np. Piotr obserwuje grę nr 1).  

3. Numer gry w której użytkownik bierze udział (np. adziu gra z grimalem w partii nr 

1).  
 

tell użytkownik tekst 

Wysyła do użytkownika tekst.  

.tekst 

Wysyła tekst do użytkownika, do którego ostatnio pisałeś. 
 

channel 
Wyświetla kanały na serwerze.  

channel numer 

Wchodzi na kanał o podanym numerze.  

;tekst 

Wysyła tekst na aktywny kanał. 

Serwer zapamiętuje ostatnio używany kanał i po ponownym zalogowaniu automatycznie 

wprowadza na niego użytkownika. Większość zalogowanych osób przebywa zazwyczaj na 

kanale 55. 
 

result 

Wyświetla dane ostatnich 100 partii 

sgf 

Wyświetla partie zapisane na serwerze w formacie .sgf 

mail me [nazwa partii] – powoduje wyslanie danej partii pocztą do użytkownika. 



 

help komenda 

Wypisuje pomoc do komendy.  

help commands 
Wyświetla wszytkie dostępne komendy, np.  
addtime        drop           lesson         poem2          suggest  

adhelp         emote          lists          poem3          teach  

adjourn        erase          load           post           tell  

adm-new        etiquette      lock           problem        time  

admins         extra          logons         purpose        title  

aga            find           look           pzz            toggle  

agaratings     free           mail           quit           touch  

alias          fteach         manyfaces      rank           translate  

all            games          match          rating         unalias  

automail       geek           messages       ratings        uncensor  

awho           ginfo          mhelp          refresh        undo  

azgoclub       git            mmess          register       unlock  

best           gpercents      mmotd          register.save  unnotify  

busy           gshout         motd           request        unpause  

censor         gtl            moved          reset          uptime  

cgoban         handicap       moves          resign         urgent  

changes        handles        newbie         results        variables  

channel        help           next           rresults       vendors  

class          hinv           nocaps         say            welcome  

client         huang          observe        servers        who  

clients        inchannel      open           set            win  

commands       info           opening        sgf            winigc  

compuserve     invite         overview       shout          withdraw  

credits        it             pair-go        shownote       xiangfei  

ctitle         join           password       sourcecode     yutopian  

date           kibitz         pause          spair          zz  

daveg          kiseido        pending        sresign  

decline        komi           percents       standings  

dnd            ladder9        poem           stats  

done           last           poem1          stored  

[Type "help overview" for a list of NNGS general information files.]  

 

 

 

Problemy z PlGS 
 

Na serwerze komenda pro [nr] udostępnia 

problemy  życia i śmierci do rozwiązania. 

Są to problemy historyczne, których źródła można 

znaleźć komendą help problem. Pierwszy ruch 

zawsze przypada białemu. 

W zamieszczonych obok problemem białego jest – 

jak przeżyć. Problem z prawej jest na rozgrzewkę, 

nad problemem z lewej pół godziny głowili się 

wspólnie mistrzowie Sołdan i Kraszek. 

 

Zapraszamy do gimnastyki szarych komórek. 

 

Do zobaczenia na PlGS 

 

 



 

help komenda 

Wypisuje pomoc do komendy.  

help commands 
Wyświetla wszytkie dostępne komendy, np.  
addtime        drop           lesson         poem2          suggest  

adhelp         emote          lists          poem3          teach  

adjourn        erase          load           post           tell  

adm-new        etiquette      lock           problem        time  

admins         extra          logons         purpose        title  

aga            find           look           pzz            toggle  

agaratings     free           mail           quit           touch  

alias          fteach         manyfaces      rank           translate  

all            games          match          rating         unalias  

automail       geek           messages       ratings        uncensor  

awho           ginfo          mhelp          refresh        undo  

azgoclub       git            mmess          register       unlock  

best           gpercents      mmotd          register.save  unnotify  

busy           gshout         motd           request        unpause  

censor         gtl            moved          reset          uptime  

cgoban         handicap       moves          resign         urgent  

changes        handles        newbie         results        variables  

channel        help           next           rresults       vendors  

class          hinv           nocaps         say            welcome  

client         huang          observe        servers        who  

clients        inchannel      open           set            win  

commands       info           opening        sgf            winigc  

compuserve     invite         overview       shout          withdraw  

credits        it             pair-go        shownote       xiangfei  

ctitle         join           password       sourcecode     yutopian  

date           kibitz         pause          spair          zz  

daveg          kiseido        pending        sresign  

decline        komi           percents       standings  

dnd            ladder9        poem           stats  

done           last           poem1          stored  

[Type "help overview" for a list of NNGS general information files.]  

 

 

 

Problemy z PlGS 
 

Na serwerze komenda pro [nr] udostępnia 

problemy  życia i śmierci do rozwiązania. 

Są to problemy historyczne, których źródła można 

znaleźć komendą help problem. Pierwszy ruch 

zawsze przypada białemu. 

W zamieszczonych obok problemem białego jest – 

jak przeżyć. Problem z prawej jest na rozgrzewkę, 

nad problemem z lewej pół godziny głowili się 

wspólnie mistrzowie Sołdan i Kraszek. 

 

Zapraszamy do gimnastyki szarych komórek. 

 

Do zobaczenia na PlGS 

 

 



Idea połączenia niezależnych komentarzy wydawała mi się bardzo ciekawa. W związku z bardzo 

życzliwym przyjęciem partii do komentowania  przez silniejszych graczy nastąpił kryzys urodzaju i obawiam się, że 
efekt stał się mało czytelny. Ponieważ część komentarzy opiera się na wariantach polecam oryginały, które 

umieściłem na stronie http://sunsite.icm.edu.pl/home/go/baduk/partie/plgs499.html Oczekujemy też na opinię 

odnośnie formy komentarzy zawartych w biuletynie.   A. 
 

Grają: 

  

Date: 1999-04-22 
Place: PLGS: chem78.chemd.amu.edu.pl 9696 

Black Player: grimal 2k* 

White Player: RomanAP 1k* 
Time: 10min+10min./25ruchów byo 

Komi: 0.5 

Result: W+2.5 

 Roman Pszonka Rafael Bugajski  

 

Komentują: 

    

 Leszek Sołdan 6dan Jan Lubos 5dan Koichiro Habu 4dan Michał Bażyński 3dan 

 

Partia z PlGS 
 

 

7. RomanAP> Cóż, nie znałem tego... 

    KH> Odważny!    

    Ale jak najbardziej dobry ruch. 

    JL> W takim fuseki g16 jest częściej grywane 

8. KH> Ten ruch prowadzi w niezwykle trudny 
wariant"magicznego miecza"...    

    Jeśli chcecie unikać skomplikowanej walki, E18 jest 

wystarczajacym dobrym ruchem. 
    JL> Naturalną kontynuacją białego jest e18. 

10.grimal> A co to za ruch?  Spodziewałem się cięcia i 

walki. 
    MB> Joseki każe przeciąć w e15. 

    KH> Oj, na dobre czy na złe, w takiej sytuacji trzeba 

ciąć w e15.    
    „Kości zostaly rzucone.” 

    LS> Pierwszy poważny błąd białego. Zamiast c-15 

powinno być cięcie. 
11. grimal> No to ja muszę to wykorzystać! 

12. KH> Trudna sytuacja, ale chyba E18 byłoby lepsze. 

C15 można poświęcic, ale dwa białe są zbyt cenne, 
żeby je stracić. 

 
14. KH> B16 byłoby lepiej. 

17. grimal> Mimo że gote, bardzo mi się wynik w tym rogu podobał. 

 RomanAP> Chyba lepszy rezultat uzyskał czarny, ale biały ma sente, wiec nie jest chyba bardzo źle 
 MB> To 'joseki' jest lepsze dla czarnego- obaj mają bardzo podobne wpływy, ale czarny ma dużo więcej terenu. 

 KH> Czarny uzyskał wpływ i terytorium. Wymarzony rezultat. 

 JL> Lepiej najpierw b15. Biały nie może grać takiego ko.  
 Ocena pozycji - Po fatalnym ruchu białego "8" czarny zyskuje wyraźną przewagę. 

 LS> Czarny zamiast c-17 powinien rozważyć najpierw b-15, ale i tak mamy do czynienia z katastrofą białego. 

 

 

145.MB> Wydaje mi się ze Czarny może zagrać Cp9-
Bo9-Cq8-Bq7-Co8-Bp7-Cn9-Bo10-Co7, i dostać 

całkiem nie mały teren w tym rejonie. 

       JL> Lepsza jest sekwencja o9-p9-o7. 
146.grimal> A teraz dylemat - można sobie pozwolić na 

tenuki?  Cięcie na f9 wygląda bardzo przyjemnie. 

148.RomanAP> Niepotrzebnie. Biały mógł zagrać t12. 
Miałem jednak za mało czasu, aby wiedzieć że po 

zagraniu czarnego s12 i t11 nie uda mu się przeżyć. 

       grimal> A czemu nie t12? 
153.grimal> Wreszcie... :-) 

154.JL> Czyżby biały miał nadzieję uratować swoje 
kamienie? 

157.grimal> Może powinno się zacząć od tego ruchu?  

Nie potrafiłem wyczytać wszystkich możliwości, ale 

mi się wydawało, że oddechy białych na dole mogą 

być ważne - i dlatego tam zagrałem.  Może jakieś 

damezumari wyjdzie? :-) 
 

 

160.grimal> Ten ruch mnie trochę zadziwił.  Wygląda na to ze biały chce atakować w dwie strony.  Ale ja już 
zadecydowałem,  że moja grupa na dole żyje albo ucieka, a wiec nie mam wyboru - trzeba brnąć dalej po 

wytyczonej trasie. 

      MB> Bardzo dziwne, prosi Czarnego o silny atak na 5 pionków powyżej. Biały nie może na serio liczyć że 
zabije grupę na dole z prawej. 

163.grimal> Teraz by było bardzo trudno białemu uratować swoje kamienie w centrum. 

164.grimal>... a wiec pozostaje atak na dolna grupę. 
170.grimal> Prawie tak to wygląda jakby czarny był w kłopocie. 

174.grimal> Trzeba bronić rogu - nie dla kilku punktów, ale bo czarny może tam oczko zrobić. 

175.grimal> Trzeba, żeby o2 było sente. 
179.grimal> Jakoś trzeba oczy zbudować.  Przypuszczam ze czarny teraz przetrzymał najgorsze... a przynajmniej 

tak sobie to wymyśliłem. 

189.grimal> Ten mój cały plan zakładał ze mogłem zrobić oko na p6.  To była, oczywiście halucynacja - błąd który 
mnie ostatecznie dobił. :-) 

191.grimal> Tutaj jest przegrywający błąd.  Powinienem był zagrać p5, albo po prostu k4.  Ale nie - ja sobie coś 

ubzdurałem wiele ruchów temu i nie wydawało mi się konieczne żeby to jeszcze raz sprawdzić. 
       RomanAP> Poważny błąd czarnego 

       MB> W momencie kiedy Czarny uzyskał wreszcie zdecydowana przewagę nastąpiła chwila dekoncentracji, i 

takie nieszczęście.  Takie głupie błędy przydarzają się najczęściej właśnie wtedy kiedy jesteśmy zadowoleni ze 
coś nam się udało i że już wygraliśmy. 

       Po tym ruchu Czarny grał całkiem dobrze w yose, nie licząc kilku ruchów pod sam koniec, wiec chyba ten ruch 

przegrał grę. 

192.grimal> Otóż to!  A mnie się wydawało, parę ruchów do tylu, ze biały nie może tutaj zagrać bo będzie snap-

back na n5.  Przeoczyłem ze biały ma jeszcze oddech w p6.  Hehe...   

        Wprawdzie moja grupa żyje, ale musze oddać kamienie q5, co daje białemu po raz pierwszy prowadzenie w tej 
grze. 

195.grimal> W końcówce starałem się jak mogłem, ale nie dałem rady. 

257.RomanAP> Wydaje mi się, ze czarny powinien zagrać w c12 
       MB> Tym ruchem czarny traci pół punktu w sente. Lepiej od razu w c12.  (Pół punktu oznacza, że czarny robi 

ko, które jeśli przegra to traci punkt (w d13), a jeśli wygra to nic nie zyskuje.. Ponieważ można powiedzieć, że 

ma 50% szans na to ze wygra ko, mówi się, że taka sytuacja to pół punktu dla Białego.) 
263.MB> Lepiej najpierw zdobyć pół punktu w sente grając w t16. Po tym jak Biały odpowie, i potem wygra ko, 

wynik będzie taki sam jak po Białym t16, ale może ko nie wygra.... 

271.RomanAP> Po co? 
       MB> Oczywiście w e1 lub t16. 

 



Idea połączenia niezależnych komentarzy wydawała mi się bardzo ciekawa. W związku z bardzo 

życzliwym przyjęciem partii do komentowania  przez silniejszych graczy nastąpił kryzys urodzaju i obawiam się, że 
efekt stał się mało czytelny. Ponieważ część komentarzy opiera się na wariantach polecam oryginały, które 

umieściłem na stronie http://sunsite.icm.edu.pl/home/go/baduk/partie/plgs499.html Oczekujemy też na opinię 

odnośnie formy komentarzy zawartych w biuletynie.   A. 
 

Grają: 

  

Date: 1999-04-22 
Place: PLGS: chem78.chemd.amu.edu.pl 9696 

Black Player: grimal 2k* 

White Player: RomanAP 1k* 
Time: 10min+10min./25ruchów byo 

Komi: 0.5 

Result: W+2.5 

 Roman Pszonka Rafael Bugajski  

 

Komentują: 

    

 Leszek Sołdan 6dan Jan Lubos 5dan Koichiro Habu 4dan Michał Bażyński 3dan 

 

Partia z PlGS 
 

 

7. RomanAP> Cóż, nie znałem tego... 

    KH> Odważny!    

    Ale jak najbardziej dobry ruch. 

    JL> W takim fuseki g16 jest częściej grywane 

8. KH> Ten ruch prowadzi w niezwykle trudny 
wariant"magicznego miecza"...    

    Jeśli chcecie unikać skomplikowanej walki, E18 jest 

wystarczajacym dobrym ruchem. 
    JL> Naturalną kontynuacją białego jest e18. 

10.grimal> A co to za ruch?  Spodziewałem się cięcia i 

walki. 
    MB> Joseki każe przeciąć w e15. 

    KH> Oj, na dobre czy na złe, w takiej sytuacji trzeba 

ciąć w e15.    
    „Kości zostaly rzucone.” 

    LS> Pierwszy poważny błąd białego. Zamiast c-15 

powinno być cięcie. 
11. grimal> No to ja muszę to wykorzystać! 

12. KH> Trudna sytuacja, ale chyba E18 byłoby lepsze. 

C15 można poświęcic, ale dwa białe są zbyt cenne, 
żeby je stracić. 

 
14. KH> B16 byłoby lepiej. 

17. grimal> Mimo że gote, bardzo mi się wynik w tym rogu podobał. 

 RomanAP> Chyba lepszy rezultat uzyskał czarny, ale biały ma sente, wiec nie jest chyba bardzo źle 
 MB> To 'joseki' jest lepsze dla czarnego- obaj mają bardzo podobne wpływy, ale czarny ma dużo więcej terenu. 

 KH> Czarny uzyskał wpływ i terytorium. Wymarzony rezultat. 

 JL> Lepiej najpierw b15. Biały nie może grać takiego ko.  
 Ocena pozycji - Po fatalnym ruchu białego "8" czarny zyskuje wyraźną przewagę. 

 LS> Czarny zamiast c-17 powinien rozważyć najpierw b-15, ale i tak mamy do czynienia z katastrofą białego. 

 

 

145.MB> Wydaje mi się ze Czarny może zagrać Cp9-
Bo9-Cq8-Bq7-Co8-Bp7-Cn9-Bo10-Co7, i dostać 

całkiem nie mały teren w tym rejonie. 

       JL> Lepsza jest sekwencja o9-p9-o7. 
146.grimal> A teraz dylemat - można sobie pozwolić na 

tenuki?  Cięcie na f9 wygląda bardzo przyjemnie. 

148.RomanAP> Niepotrzebnie. Biały mógł zagrać t12. 
Miałem jednak za mało czasu, aby wiedzieć że po 

zagraniu czarnego s12 i t11 nie uda mu się przeżyć. 

       grimal> A czemu nie t12? 
153.grimal> Wreszcie... :-) 

154.JL> Czyżby biały miał nadzieję uratować swoje 
kamienie? 

157.grimal> Może powinno się zacząć od tego ruchu?  

Nie potrafiłem wyczytać wszystkich możliwości, ale 

mi się wydawało, że oddechy białych na dole mogą 

być ważne - i dlatego tam zagrałem.  Może jakieś 

damezumari wyjdzie? :-) 
 

 

160.grimal> Ten ruch mnie trochę zadziwił.  Wygląda na to ze biały chce atakować w dwie strony.  Ale ja już 
zadecydowałem,  że moja grupa na dole żyje albo ucieka, a wiec nie mam wyboru - trzeba brnąć dalej po 

wytyczonej trasie. 

      MB> Bardzo dziwne, prosi Czarnego o silny atak na 5 pionków powyżej. Biały nie może na serio liczyć że 
zabije grupę na dole z prawej. 

163.grimal> Teraz by było bardzo trudno białemu uratować swoje kamienie w centrum. 

164.grimal>... a wiec pozostaje atak na dolna grupę. 
170.grimal> Prawie tak to wygląda jakby czarny był w kłopocie. 

174.grimal> Trzeba bronić rogu - nie dla kilku punktów, ale bo czarny może tam oczko zrobić. 

175.grimal> Trzeba, żeby o2 było sente. 
179.grimal> Jakoś trzeba oczy zbudować.  Przypuszczam ze czarny teraz przetrzymał najgorsze... a przynajmniej 

tak sobie to wymyśliłem. 

189.grimal> Ten mój cały plan zakładał ze mogłem zrobić oko na p6.  To była, oczywiście halucynacja - błąd który 
mnie ostatecznie dobił. :-) 

191.grimal> Tutaj jest przegrywający błąd.  Powinienem był zagrać p5, albo po prostu k4.  Ale nie - ja sobie coś 

ubzdurałem wiele ruchów temu i nie wydawało mi się konieczne żeby to jeszcze raz sprawdzić. 
       RomanAP> Poważny błąd czarnego 

       MB> W momencie kiedy Czarny uzyskał wreszcie zdecydowana przewagę nastąpiła chwila dekoncentracji, i 

takie nieszczęście.  Takie głupie błędy przydarzają się najczęściej właśnie wtedy kiedy jesteśmy zadowoleni ze 
coś nam się udało i że już wygraliśmy. 

       Po tym ruchu Czarny grał całkiem dobrze w yose, nie licząc kilku ruchów pod sam koniec, wiec chyba ten ruch 

przegrał grę. 

192.grimal> Otóż to!  A mnie się wydawało, parę ruchów do tylu, ze biały nie może tutaj zagrać bo będzie snap-

back na n5.  Przeoczyłem ze biały ma jeszcze oddech w p6.  Hehe...   

        Wprawdzie moja grupa żyje, ale musze oddać kamienie q5, co daje białemu po raz pierwszy prowadzenie w tej 
grze. 

195.grimal> W końcówce starałem się jak mogłem, ale nie dałem rady. 

257.RomanAP> Wydaje mi się, ze czarny powinien zagrać w c12 
       MB> Tym ruchem czarny traci pół punktu w sente. Lepiej od razu w c12.  (Pół punktu oznacza, że czarny robi 

ko, które jeśli przegra to traci punkt (w d13), a jeśli wygra to nic nie zyskuje.. Ponieważ można powiedzieć, że 

ma 50% szans na to ze wygra ko, mówi się, że taka sytuacja to pół punktu dla Białego.) 
263.MB> Lepiej najpierw zdobyć pół punktu w sente grając w t16. Po tym jak Biały odpowie, i potem wygra ko, 

wynik będzie taki sam jak po Białym t16, ale może ko nie wygra.... 

271.RomanAP> Po co? 
       MB> Oczywiście w e1 lub t16. 

 



 

77.MB> Zagranie tutaj zostawia poważną słabość w k3. 

Ja bym zagrał w j3, albo od razu w b6. 
     KH> Prawa grupa czarnych zaczyna słabnąć.  J2 

byłoby zdecydowanie lepsze. 

     JL> Teraz czarny musi bronić się na dwie strony. 
Lepiej wydaje się f2 

79.KH> Ta wymiana jest niekorzystna dla czarnych.  

Lepiej grać w B6, zagrażając cięciem w G4. 
     JL> Aji keshi 

81.JL> Lepiej w b5 

82.MB> Lepiej w c6 i dać Czarnemu jednego pionka. 
87.JL> Lepiej b6  czarny niepotrzebnie komplikuje. 

Duża porażka na prawym brzegu planszy 
spowodowała tylko wyrównanie gry. Uchwycenie 

sente przez czarnego pozwoli mu - po redukcji 

wpływów białego z lewej strony - np. na zagranie 

sekwencji o9-p9-o7 i ponowne objęcie prowadzenia 

88.RomanAP> Chyba przesadziłem, chciałem mieć 

właśnie terytorium na lewej bandzie, a dając 
czarnemu ponnuki, prawie nic z niego nie zostaje 

 

89.MB> Ja bym zagrał w d7-Bc8-Ce7 i zaatakował 8 Białych pionków. 
90.KH> Zbyt wcześnie. Powinno być w b6. 

94.grimal> Zgodnie z planem - inwazja... jakaś taka... hehe... 

97.MB> Biały stracił teren na górze, ale wzmocnił swoja słabą grupę na dole, i ciągle ma w zanadrzu atak na 
ponnuki z lewej, i sekwencje Bk3-Ch2-Bl5 

98.grimal> A tutaj to mi się trochę ciepło zrobiło... 

     MB> Dobrze. to bardzo silny atak. 
     JL> Po tej sekwencji czarny wprawdzie zredukował silnie terytorium białego, jednak silne grupy białego mogą 

teraz silnie atakować jego słabą grupę, a moyo u dołu planszy może nie zdążyć przekształcić się w terytorium. 

       Lepsze perspektywy na wygranie dla białego. 
99.grimal> Mimo wszystko - to nie jest łatwe zabić grupę, to sobie pomyślałem ze może nie jest tak źle... 

     MB> Bardzo trudno znaleźć to sposób dla Czarnego na przeżycie, wydaje mi się jednak że lepiej zagrać w c10. 

108.RomanAP> Pomyłka, gdybym zagrał f12 to czarny raczej by nie uciekł 
     grimal> Może lepiej by było grac tutaj po prostu F12?  A może nie... 

     MB> Zagranie Białego w f12 zabiłoby Czarnego. Cała ta sekwencja była raczej nie do uniknięcia po Cc9. 

110.JL> Po f13 czarna grupa umiera. 
114.grimal> Tutaj biały chyba coś za dużo myślał... :-) 

116.MB> Ten atak Białego dużo ryzykuje, Biały mógł po prostu zagrać w sente w g15, i potem w k3. 

123.grimal> Proste ale skuteczne.  Roman chyba przeoczył ze ten ruch zabija biały kamień na f17. 
124.MB> Ten ruch traci bardzo dużo punktów. Wydaje się oczywiste ze Biały nic już tu nie zdziała. Jeśli zamiast 

tego atari w h14, to mogłoby się nawet okazać ze łączenie w h12 jest sente, jako ze Czarna grupa w prawym 

rogu nie jest jeszcze zupełnie bezpieczna. 

127.grimal> Tutaj sobie wyliczyłem ze to jest najprostsze, hehe.  A zwyczajne J14 tez by wystarczyło.  A może 

liczyłem na to ze biały mi jeszcze kilka kamieni odda? 

131.RomanAP> "Nieco" się pomyliłem :-( 
       JL> Atak białego spowodował tylko pewne zwiększenie czarnego terytorium. Dodatkowe aji dla czarnego (f9) 

to jego następna porażka. 

132.grimal> Mówiąc prawdę, spodziewałem się czegoś jak k3 a potem m5 ze strony białego.  Biorąc pod uwagę ze 
czarny wygrywa (a wygrywa?), biały powinien grać trochę ostrzej. 

       MB> Lepiej w k3. Jeśli potem Cm3 to Bl4 i Czarny ma dwie słabe grupy.  Zamiast tego Ch2 też złe, Bl5. Po k3 

Czarny miałby kłopoty żeby przeżyć, nawet nie myślałby o braniu w tym miejscu terenu. 
133.RomanAP> Nie wiem gdzie czarny powinien odpowiedzieć, ale w tym przypadku traci prawie cały teren na 

dole. 

       MB> Czarny chciałby zagrać w h2, i potem w k2, jednakże na h2 Biały odpowie w k3. 
       JL> Jeżeli czarny chce mieć tutaj jakieś punkty, musi grać bardziej zdecydowanie, np. jedno pole dalej. 

142.MB> Biały zabrał Czarnemu cały teren, jednakże Czarny ma teraz bardzo silna grupę. 

 

18. LS> R-14 jest ze złej strony. Czarny może rozważać jako odpowiedź zagranie np. w okolicy L-16. 

20. JL> Biały przewidując walkę w górnej części planszy powinien mieć solidniejszą grupę. Lepiej zagrać o jedno 
pole bliżej. 

21. KH> Jest przysłowie "najpierw akisumi (pusty róg), drugi shimari. potem kakari."  

       Nie jest to zawsze prawda, ale teraz, kiedy biały zbliżył się w Q10 , lepiej byłoby bronić -R4.    
       Czarny nie ma powodu, żeby przyspieszyć kakari w f3. 

     JL> Czarny grając 21 shimari w r4 właściwie wymusza na białym odpowiedź r7 i może wrócić do ataku na 

ostatni nierozegrany narożnik. 
        Aktualnie biały może i powinien zignorować kakari czarnego i zaatakować prawy dolny róg. 

     LS> Taki sam błąd czarnego - powinien być z drugiej strony (jeśli w tym rejonie). 

 

23. grimal> Normalny ruch by był na k4, ale ja się 
spodziewałem dostać dużą ścianę po prawej stronie 

(tak jak się i stało), a więc mogę sobie pozwolić aby 
grać trochę ciaśniej - i dalej od tej wyimaginowanej 

ściany. 

24. grimal> No i budujemy tą ścianę.... 

25. LS> Niby spójne z rozwojem czarnych na dolnej 

bandzie, ale jednocześnie zbyt łatwo daje 

wzmocnienie białym pionom na prawej bandzie. 
Późniejsza inwazja górnej części będzie dla bialych 

bułką z masłem. 

28. RomanAP> Chyba niepotrzebne wzmocnienie 
czarnego 

      grimal> A co to za ruch?  Wydaje mi się że to jest 

druga pomyłka Romana.  Lepiej jest grać joseki na 
r7 albo po prostu r6. 

       Przyczyna jest taka.  W kształcie czarnego jest jedna 

słabość - aji - na o5, grożące cięciem na q4.  Jak 
biały gra q3, to mnie zmusza aby tą słabość sobie 

zlikwidować.   

 
       Wprawdzie biały dostaje trochę punktów w rogu, ale traci za to potencjalne możliwości aby zredukować czarne 

moyo na dolnej stronie - a to moyo prędko może być ważniejsze niż kilka punktów w rogu. 

     MB> Źle, aji keshi. W yose zagranie w p4 byłoby tesuji.  Biały musi zagrać od razu w r7. Jeśli potem będzie 
chciał zagrać w rogu, to najlepsze jest r3, zabezpieczające róg, i grożące inwazją w n3. 

     JL> Błąd !!! Naturalnym dążeniem białego powinno być połączenie z kamieniami powyżej w r7. Jednocześnie - 

jest to dobrze znane (?) joseki. 
29. MB> Ja bym zagrał q2. Jeśli biały r2 to Cq4-Br3-Co4 daje czarnemu lepszy kształt. 

      KH i JL chórem> Czarny nie wykorzystał szansy na sekwencję Cq2-Br2-Cq4-Br3-Cr6-Bp2-Co2-Bq1-Co3, po 

której wpływ czarnych byłby imponujący. 
      LS> Japończycy mówią w takich przypadkach - amai (słodkawy). Niby ma znaczenie, ale nie ma siły a co 

najważniejsze traci punkty. Powinien być Q-4. 

31. MB> Dziwne. s16 zabezpieczyło by róg i groziło inwazją w r12, teraz jeśli Biały odpowie w s14 to Czarny 

stracił szansę na inwazję na brzegu, a róg ciągle nie zabezpieczony.  Jeśli Czarny bardzo chce zabezpieczyć róg 

w sente, to może zagrać Cr15-Bq14-Cs14. Ta sekwencja jednak bardzo wzmacnia Białego (który może później 

zbić pionka w s14 w sente). 
      KH> Wolałbym zagrać L16 lub L17, pozwalając białym wejść do sansan. S16 też jest dobrym ruchem .    

       Kiedy shimari jest Ikken(o16-q16), s15 nie bardzo zapewnia terytorium w rogu. 

      JL> Zły kierunek gry ! Naturalne jest budowanie dużego moyo wl16. 
       Inwazja białego do rogu przyniosłaby mu raczej straty niż zyski, jednocześnie biały nie może zrewanżować się 

podobnym ruchem w swojej strefie wpływów - po lewej strony planszy. 

32. MB> Źle. Biały zaczyna walkę w rejonie w którym Czarny nie ma żadnych słabości.  Może liczyć co najwyżej 
na uzyskanie słabej grupy.  Ja bym zagrał w s14, wzmacniając brzeg. Wtedy ciągle pozostaje inwazja na 

górnym brzegu, lub w rogu. 

      KH> Dobry ruch. 
      JL> Bardzo dobrze! Inwazja w idealnym punkcie. Obrona prawej strony (s14) byłaby tym, czego chce czarny! 

      LS> No i mamy inwazje. Bardzo duża strata, choć można się spierać czy jest to najlepszy ruch. 



 

77.MB> Zagranie tutaj zostawia poważną słabość w k3. 

Ja bym zagrał w j3, albo od razu w b6. 
     KH> Prawa grupa czarnych zaczyna słabnąć.  J2 

byłoby zdecydowanie lepsze. 

     JL> Teraz czarny musi bronić się na dwie strony. 
Lepiej wydaje się f2 

79.KH> Ta wymiana jest niekorzystna dla czarnych.  

Lepiej grać w B6, zagrażając cięciem w G4. 
     JL> Aji keshi 

81.JL> Lepiej w b5 

82.MB> Lepiej w c6 i dać Czarnemu jednego pionka. 
87.JL> Lepiej b6  czarny niepotrzebnie komplikuje. 

Duża porażka na prawym brzegu planszy 
spowodowała tylko wyrównanie gry. Uchwycenie 

sente przez czarnego pozwoli mu - po redukcji 

wpływów białego z lewej strony - np. na zagranie 

sekwencji o9-p9-o7 i ponowne objęcie prowadzenia 

88.RomanAP> Chyba przesadziłem, chciałem mieć 

właśnie terytorium na lewej bandzie, a dając 
czarnemu ponnuki, prawie nic z niego nie zostaje 

 

89.MB> Ja bym zagrał w d7-Bc8-Ce7 i zaatakował 8 Białych pionków. 
90.KH> Zbyt wcześnie. Powinno być w b6. 

94.grimal> Zgodnie z planem - inwazja... jakaś taka... hehe... 

97.MB> Biały stracił teren na górze, ale wzmocnił swoja słabą grupę na dole, i ciągle ma w zanadrzu atak na 
ponnuki z lewej, i sekwencje Bk3-Ch2-Bl5 

98.grimal> A tutaj to mi się trochę ciepło zrobiło... 

     MB> Dobrze. to bardzo silny atak. 
     JL> Po tej sekwencji czarny wprawdzie zredukował silnie terytorium białego, jednak silne grupy białego mogą 

teraz silnie atakować jego słabą grupę, a moyo u dołu planszy może nie zdążyć przekształcić się w terytorium. 

       Lepsze perspektywy na wygranie dla białego. 
99.grimal> Mimo wszystko - to nie jest łatwe zabić grupę, to sobie pomyślałem ze może nie jest tak źle... 

     MB> Bardzo trudno znaleźć to sposób dla Czarnego na przeżycie, wydaje mi się jednak że lepiej zagrać w c10. 

108.RomanAP> Pomyłka, gdybym zagrał f12 to czarny raczej by nie uciekł 
     grimal> Może lepiej by było grac tutaj po prostu F12?  A może nie... 

     MB> Zagranie Białego w f12 zabiłoby Czarnego. Cała ta sekwencja była raczej nie do uniknięcia po Cc9. 

110.JL> Po f13 czarna grupa umiera. 
114.grimal> Tutaj biały chyba coś za dużo myślał... :-) 

116.MB> Ten atak Białego dużo ryzykuje, Biały mógł po prostu zagrać w sente w g15, i potem w k3. 

123.grimal> Proste ale skuteczne.  Roman chyba przeoczył ze ten ruch zabija biały kamień na f17. 
124.MB> Ten ruch traci bardzo dużo punktów. Wydaje się oczywiste ze Biały nic już tu nie zdziała. Jeśli zamiast 

tego atari w h14, to mogłoby się nawet okazać ze łączenie w h12 jest sente, jako ze Czarna grupa w prawym 

rogu nie jest jeszcze zupełnie bezpieczna. 

127.grimal> Tutaj sobie wyliczyłem ze to jest najprostsze, hehe.  A zwyczajne J14 tez by wystarczyło.  A może 

liczyłem na to ze biały mi jeszcze kilka kamieni odda? 

131.RomanAP> "Nieco" się pomyliłem :-( 
       JL> Atak białego spowodował tylko pewne zwiększenie czarnego terytorium. Dodatkowe aji dla czarnego (f9) 

to jego następna porażka. 

132.grimal> Mówiąc prawdę, spodziewałem się czegoś jak k3 a potem m5 ze strony białego.  Biorąc pod uwagę ze 
czarny wygrywa (a wygrywa?), biały powinien grać trochę ostrzej. 

       MB> Lepiej w k3. Jeśli potem Cm3 to Bl4 i Czarny ma dwie słabe grupy.  Zamiast tego Ch2 też złe, Bl5. Po k3 

Czarny miałby kłopoty żeby przeżyć, nawet nie myślałby o braniu w tym miejscu terenu. 
133.RomanAP> Nie wiem gdzie czarny powinien odpowiedzieć, ale w tym przypadku traci prawie cały teren na 

dole. 

       MB> Czarny chciałby zagrać w h2, i potem w k2, jednakże na h2 Biały odpowie w k3. 
       JL> Jeżeli czarny chce mieć tutaj jakieś punkty, musi grać bardziej zdecydowanie, np. jedno pole dalej. 

142.MB> Biały zabrał Czarnemu cały teren, jednakże Czarny ma teraz bardzo silna grupę. 

 

18. LS> R-14 jest ze złej strony. Czarny może rozważać jako odpowiedź zagranie np. w okolicy L-16. 

20. JL> Biały przewidując walkę w górnej części planszy powinien mieć solidniejszą grupę. Lepiej zagrać o jedno 
pole bliżej. 

21. KH> Jest przysłowie "najpierw akisumi (pusty róg), drugi shimari. potem kakari."  

       Nie jest to zawsze prawda, ale teraz, kiedy biały zbliżył się w Q10 , lepiej byłoby bronić -R4.    
       Czarny nie ma powodu, żeby przyspieszyć kakari w f3. 

     JL> Czarny grając 21 shimari w r4 właściwie wymusza na białym odpowiedź r7 i może wrócić do ataku na 

ostatni nierozegrany narożnik. 
        Aktualnie biały może i powinien zignorować kakari czarnego i zaatakować prawy dolny róg. 

     LS> Taki sam błąd czarnego - powinien być z drugiej strony (jeśli w tym rejonie). 

 

23. grimal> Normalny ruch by był na k4, ale ja się 
spodziewałem dostać dużą ścianę po prawej stronie 

(tak jak się i stało), a więc mogę sobie pozwolić aby 
grać trochę ciaśniej - i dalej od tej wyimaginowanej 

ściany. 

24. grimal> No i budujemy tą ścianę.... 

25. LS> Niby spójne z rozwojem czarnych na dolnej 

bandzie, ale jednocześnie zbyt łatwo daje 

wzmocnienie białym pionom na prawej bandzie. 
Późniejsza inwazja górnej części będzie dla bialych 

bułką z masłem. 

28. RomanAP> Chyba niepotrzebne wzmocnienie 
czarnego 

      grimal> A co to za ruch?  Wydaje mi się że to jest 

druga pomyłka Romana.  Lepiej jest grać joseki na 
r7 albo po prostu r6. 

       Przyczyna jest taka.  W kształcie czarnego jest jedna 

słabość - aji - na o5, grożące cięciem na q4.  Jak 
biały gra q3, to mnie zmusza aby tą słabość sobie 

zlikwidować.   

 
       Wprawdzie biały dostaje trochę punktów w rogu, ale traci za to potencjalne możliwości aby zredukować czarne 

moyo na dolnej stronie - a to moyo prędko może być ważniejsze niż kilka punktów w rogu. 

     MB> Źle, aji keshi. W yose zagranie w p4 byłoby tesuji.  Biały musi zagrać od razu w r7. Jeśli potem będzie 
chciał zagrać w rogu, to najlepsze jest r3, zabezpieczające róg, i grożące inwazją w n3. 

     JL> Błąd !!! Naturalnym dążeniem białego powinno być połączenie z kamieniami powyżej w r7. Jednocześnie - 

jest to dobrze znane (?) joseki. 
29. MB> Ja bym zagrał q2. Jeśli biały r2 to Cq4-Br3-Co4 daje czarnemu lepszy kształt. 

      KH i JL chórem> Czarny nie wykorzystał szansy na sekwencję Cq2-Br2-Cq4-Br3-Cr6-Bp2-Co2-Bq1-Co3, po 

której wpływ czarnych byłby imponujący. 
      LS> Japończycy mówią w takich przypadkach - amai (słodkawy). Niby ma znaczenie, ale nie ma siły a co 

najważniejsze traci punkty. Powinien być Q-4. 

31. MB> Dziwne. s16 zabezpieczyło by róg i groziło inwazją w r12, teraz jeśli Biały odpowie w s14 to Czarny 

stracił szansę na inwazję na brzegu, a róg ciągle nie zabezpieczony.  Jeśli Czarny bardzo chce zabezpieczyć róg 

w sente, to może zagrać Cr15-Bq14-Cs14. Ta sekwencja jednak bardzo wzmacnia Białego (który może później 

zbić pionka w s14 w sente). 
      KH> Wolałbym zagrać L16 lub L17, pozwalając białym wejść do sansan. S16 też jest dobrym ruchem .    

       Kiedy shimari jest Ikken(o16-q16), s15 nie bardzo zapewnia terytorium w rogu. 

      JL> Zły kierunek gry ! Naturalne jest budowanie dużego moyo wl16. 
       Inwazja białego do rogu przyniosłaby mu raczej straty niż zyski, jednocześnie biały nie może zrewanżować się 

podobnym ruchem w swojej strefie wpływów - po lewej strony planszy. 

32. MB> Źle. Biały zaczyna walkę w rejonie w którym Czarny nie ma żadnych słabości.  Może liczyć co najwyżej 
na uzyskanie słabej grupy.  Ja bym zagrał w s14, wzmacniając brzeg. Wtedy ciągle pozostaje inwazja na 

górnym brzegu, lub w rogu. 

      KH> Dobry ruch. 
      JL> Bardzo dobrze! Inwazja w idealnym punkcie. Obrona prawej strony (s14) byłaby tym, czego chce czarny! 

      LS> No i mamy inwazje. Bardzo duża strata, choć można się spierać czy jest to najlepszy ruch. 



 

 

33. grimal> To jest ważny ruch.  On podminowuje cale 
przyszłe terytorium białego po lewej stronie. 

     MB> Czarny powinien zaatakować Białego na górze 

ruchem k17.  Jeśli teraz Bj17-Cr13, to okaże się ze 
ostatnie 3 ruchy Czarnego zostały zużyte by zabić 

jeden Biały pionek. 

     JL> Dużo za wcześnie ! Niepotrzebnie wzmacnia 
białego. Nie tylko nie przynosi zysku, ale wręcz 

straty. 

34. grimal> Jeżeli na to odpowiadać, to trzeba chyba było 
grać od razu na s14. 

        Teraz ja sobie odetchnąłem, policzyłem, 
zdecydowałem że wygrywam, i natychmiast 

zacząłem robić błędy. :-) 

     MB> Lepiej w j17.  Teraz pionek w r14 ma niewielką 

wartość. 

     LS> To pewnie błąd zapisu :). Powinno być r-12 

(lokalnie) ale np. p-17 jest ciekawsze. 

35. grimal> Chyba źle. Po partii tak mi się wydawało ze ten ruch jest w złym kierunku.  Może coś jak O17, aby 

zmusić białego do rozszerzenia do J17... no i potem można by pewnie było jakoś wykorzystać słabości białego 

na prawej stronie (r11 albo r9) w połączeniu z atakiem na te dwa białe kamienie na górze. 
     LS> Bardzo dobry ruch. Proszę zauważyć, że np. poprzednio proponowany p-17 stracił rację bytu. 

36. RomanAP> Może lepiej m15 i nie dać się zamknąć. 

37. grimal> To już na pewno źle!  Trzeba było grać na Q18, nie inaczej.  Ten ruch który zrobiłem tylko pomaga 
białemu.  Ja tutaj czułem że mam przewagę i chciałem być zbyt agresywny, hehe... 

      KH> Błąd taktyczny! Czarny chce zbudować ścianę, która nie daje mu nic w tej sytuacji, bo zarówno na prawo 

jak i na lewo czekają twardziele bialego.  Lepiej wypędzić białego, grając q18. a jeśli wtedy biały podgląda to w 
P17, spokojnie można połączyć w q17. Ciecie nie zadziała. 

      JL> Po co czarnemu ściana w tym kierunku ? Następna przeoczona szansa na bezapelacyjną wygraną! 

      LS> Tragiczny błąd w strategii. W czasie ataku nie wchodź w bezpośredni kontakt. Zwyczajne zagranie 
czarnych w np. q-18 pozostawia białą grupę w kłopotach zabezpieczając terytorium w rogu i uzasadniąc 

istnienie silnego hasami k-17. 

40. grimal> Cel był aby zbudować pozycję do ataku na r11. 
44. JL> Dlaczego nie zwyczajnie w l18? - czarny nie może jednocześnie zabezpieczyć lewej strony i rogu, biały 

albo będzie żył w sente, albo będzie mógł zabrać róg czarnemu w lepszym momencie. 

47. KH> Kształtem byłoby S18. 
49. MB> Dobrze, Czarny oddał cały teren w rogu w zamian za ścianę, teraz musi ją jakoś wykorzystać. 

      JL> Redukcja czarnego terytorium jest iluzoryczna - czarny w każdym momencie może sporą jego część 
odzyskać! 

      LS> Właściwe wykorzystanie słabości białych (błąd kształtu r-13) ale nie wystarczająco dobre. Oczywiście - 

gdyby nie natychmiastowy błąd białych już w nastepnym ruchu. 
50. RomanAP> Uznałem, ze jeśli czarny połączy się dołem, to będzie to dla niego za proste. 

      MB> Lepiej w q11. Biały wzmocniłby się stosunkowo małym kosztem. 

      JL> Rozpaczliwa próba powrotu do gry. 
      KH> Rozumiem intencję, ale to bardzo ryzykowny ruch, tak zwany "cieżki".    

        Tą białą grupę czeka długa ucieczka, jeśli czarny zaatakuje poprawnie. 

52. grimal> Byłoby nieźle, mimo wszystko, gdyby nie ta moja słabość na k16. 
53. MB> Źle, teren na brzegu nie jest teraz istotny. Lepiej w o11, lub p10. 

      KH> P10 wydaje mi sie lepsze. 

56. RomanAP> Teraz czarny musi martwić się o dwie słabe grupy 
      JL> Bardzo optymistycznie! 

57. MB> Dobrze, dzieli Białego na dwie słabe grupy. 

59. grimal> Może aji-keshi?  Nie bardzo widzę co mi ten ruch daje... 
     MB> ja bym raczej zagrał w p14, co zmniejsza groźbę ruchu w n15. 

     JL> Aji - keshi (usuwa słabości białego) 

61.KH> Bez wahania powinien wchodzić w O12. 

62. grimal>... no tak. :-) 

65. MB> Dużo lepiej w r8. Jeśli Bq7 to hane w s7 jest sente, jeśli Bs8 lub Bs7 to Czarny łączy w q8. 
      KH> R8 jest lepsze. S7 jest chyba jeszcze lepsze. 

 

JL> P8 wygrywa grę, kolejność ruchów ważna! - jak w 

wariancie. 
 

 

JL 

v-3. Czarny jednocześnie zabezpiecza swoją grupę z 

prawej strony (nie ma cięcia, biały jest w damezumari), 

poszerza swoją strefę wpływów w dolnym moyo i 
atakuje słabą czarną grupę. Właściwie koniec gry. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

wariant 

 
67. grimal> Tutaj po prostu przeoczyłem ta całą sekwencję wokoło r9.  No cóż...  zdarza się i najlepszym, a co 

dopiero mnie. 

      MB> Błąd, Czarny nie może zostawić grupy na prawym brzegu. 
      JL> Ponownie szansa na zdecydowane zwiększenie przewagi ! Tym razem zagranie w p8 (też lepsze niż w 

partii) jest nieco słabsze.  Proponuję np. q8. 

68. JL> Czarny ma kłopoty. 

69. MB> Duży błąd, ten ruch jedynie powiększa stratę. Teraz Czarnemu będzie bardzo trudno coś dostać w zamian. 

Jeśli zamiast tego Cp8-Br9-Cn9, to wcale nie jest oczywiste ze Czarny przegrywa, pomimo ze stracił grupę.  

Bardzo ważne jest, żeby, jeśli mamy stracić kilka pionków, zorientować się w miarę wcześnie co się dzieje. 
Wtedy możemy próbować poświęcić te grupę w zamian na przykład za wpływy w centrum, tak jak tutaj.  

Często wynik jest taki ze zaczynamy myśleć ze właściwie to dobrze że oddaliśmy grupę... To wszystko pod 

warunkiem jednak że będziemy potrafili się dość wcześnie przyznać ze nasza grupa jest nie do uratowania. 

 

70. grimal> No i tak.  Śmieszna sprawa jest - wydaje mi 

się że czarny ciągle jeszcze stoi lepiej. 

      JL> Czarny - na własne żądanie - stracił przewagę. 
73. MB> Biały grozi zagraniem w g3, co jest dość 

nieprzyjemne. Ja bym się wzmocnił w H4. 

74. MB> Biały redukuje moyo Czarnego na górze i na 
dole, powiększając jednocześnie własne. Taka 

strategia jest z reguły dużo lepsza niż inwazja, która 

jeśli nie wyjdzie przegra partie. 
75. grimal> Biały wygląda imponująco na lewej stronie 

- ale to tylko wygląd.  Oczywiście, jeżeli pozwoli 
mu się jeszcze dodać kamień czy dwa, będzie po 

sprawie.Myślałem też o ruchach na G4 albo h4 

zamiast j6, ale jak sobie tak policzyłem, to mi 
wyszło lewa strona jest ważniejsza od dołu, a więc 

przygotowuję się do inwazji. 

      MB> Dobrze, na górze Czarny mógł obronić jedynie 
kilka punktów więcej niż i tak dostanie, a Biały z 

pewnością by tu za chwile zagrał. Z tego wniosek ze 

Biały powinien zagrać w j6 zamiast w g13. 
     JL> Lepiej usunąć słabość - grając np. w h4. 

 



 

 

33. grimal> To jest ważny ruch.  On podminowuje cale 
przyszłe terytorium białego po lewej stronie. 

     MB> Czarny powinien zaatakować Białego na górze 

ruchem k17.  Jeśli teraz Bj17-Cr13, to okaże się ze 
ostatnie 3 ruchy Czarnego zostały zużyte by zabić 

jeden Biały pionek. 

     JL> Dużo za wcześnie ! Niepotrzebnie wzmacnia 
białego. Nie tylko nie przynosi zysku, ale wręcz 

straty. 

34. grimal> Jeżeli na to odpowiadać, to trzeba chyba było 
grać od razu na s14. 

        Teraz ja sobie odetchnąłem, policzyłem, 
zdecydowałem że wygrywam, i natychmiast 

zacząłem robić błędy. :-) 

     MB> Lepiej w j17.  Teraz pionek w r14 ma niewielką 

wartość. 

     LS> To pewnie błąd zapisu :). Powinno być r-12 

(lokalnie) ale np. p-17 jest ciekawsze. 

35. grimal> Chyba źle. Po partii tak mi się wydawało ze ten ruch jest w złym kierunku.  Może coś jak O17, aby 

zmusić białego do rozszerzenia do J17... no i potem można by pewnie było jakoś wykorzystać słabości białego 

na prawej stronie (r11 albo r9) w połączeniu z atakiem na te dwa białe kamienie na górze. 
     LS> Bardzo dobry ruch. Proszę zauważyć, że np. poprzednio proponowany p-17 stracił rację bytu. 

36. RomanAP> Może lepiej m15 i nie dać się zamknąć. 

37. grimal> To już na pewno źle!  Trzeba było grać na Q18, nie inaczej.  Ten ruch który zrobiłem tylko pomaga 
białemu.  Ja tutaj czułem że mam przewagę i chciałem być zbyt agresywny, hehe... 

      KH> Błąd taktyczny! Czarny chce zbudować ścianę, która nie daje mu nic w tej sytuacji, bo zarówno na prawo 

jak i na lewo czekają twardziele bialego.  Lepiej wypędzić białego, grając q18. a jeśli wtedy biały podgląda to w 
P17, spokojnie można połączyć w q17. Ciecie nie zadziała. 

      JL> Po co czarnemu ściana w tym kierunku ? Następna przeoczona szansa na bezapelacyjną wygraną! 

      LS> Tragiczny błąd w strategii. W czasie ataku nie wchodź w bezpośredni kontakt. Zwyczajne zagranie 
czarnych w np. q-18 pozostawia białą grupę w kłopotach zabezpieczając terytorium w rogu i uzasadniąc 

istnienie silnego hasami k-17. 

40. grimal> Cel był aby zbudować pozycję do ataku na r11. 
44. JL> Dlaczego nie zwyczajnie w l18? - czarny nie może jednocześnie zabezpieczyć lewej strony i rogu, biały 

albo będzie żył w sente, albo będzie mógł zabrać róg czarnemu w lepszym momencie. 

47. KH> Kształtem byłoby S18. 
49. MB> Dobrze, Czarny oddał cały teren w rogu w zamian za ścianę, teraz musi ją jakoś wykorzystać. 

      JL> Redukcja czarnego terytorium jest iluzoryczna - czarny w każdym momencie może sporą jego część 
odzyskać! 

      LS> Właściwe wykorzystanie słabości białych (błąd kształtu r-13) ale nie wystarczająco dobre. Oczywiście - 

gdyby nie natychmiastowy błąd białych już w nastepnym ruchu. 
50. RomanAP> Uznałem, ze jeśli czarny połączy się dołem, to będzie to dla niego za proste. 

      MB> Lepiej w q11. Biały wzmocniłby się stosunkowo małym kosztem. 

      JL> Rozpaczliwa próba powrotu do gry. 
      KH> Rozumiem intencję, ale to bardzo ryzykowny ruch, tak zwany "cieżki".    

        Tą białą grupę czeka długa ucieczka, jeśli czarny zaatakuje poprawnie. 

52. grimal> Byłoby nieźle, mimo wszystko, gdyby nie ta moja słabość na k16. 
53. MB> Źle, teren na brzegu nie jest teraz istotny. Lepiej w o11, lub p10. 

      KH> P10 wydaje mi sie lepsze. 

56. RomanAP> Teraz czarny musi martwić się o dwie słabe grupy 
      JL> Bardzo optymistycznie! 

57. MB> Dobrze, dzieli Białego na dwie słabe grupy. 

59. grimal> Może aji-keshi?  Nie bardzo widzę co mi ten ruch daje... 
     MB> ja bym raczej zagrał w p14, co zmniejsza groźbę ruchu w n15. 

     JL> Aji - keshi (usuwa słabości białego) 

61.KH> Bez wahania powinien wchodzić w O12. 

62. grimal>... no tak. :-) 

65. MB> Dużo lepiej w r8. Jeśli Bq7 to hane w s7 jest sente, jeśli Bs8 lub Bs7 to Czarny łączy w q8. 
      KH> R8 jest lepsze. S7 jest chyba jeszcze lepsze. 

 

JL> P8 wygrywa grę, kolejność ruchów ważna! - jak w 

wariancie. 
 

 

JL 

v-3. Czarny jednocześnie zabezpiecza swoją grupę z 

prawej strony (nie ma cięcia, biały jest w damezumari), 

poszerza swoją strefę wpływów w dolnym moyo i 
atakuje słabą czarną grupę. Właściwie koniec gry. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

wariant 

 
67. grimal> Tutaj po prostu przeoczyłem ta całą sekwencję wokoło r9.  No cóż...  zdarza się i najlepszym, a co 

dopiero mnie. 

      MB> Błąd, Czarny nie może zostawić grupy na prawym brzegu. 
      JL> Ponownie szansa na zdecydowane zwiększenie przewagi ! Tym razem zagranie w p8 (też lepsze niż w 

partii) jest nieco słabsze.  Proponuję np. q8. 

68. JL> Czarny ma kłopoty. 

69. MB> Duży błąd, ten ruch jedynie powiększa stratę. Teraz Czarnemu będzie bardzo trudno coś dostać w zamian. 

Jeśli zamiast tego Cp8-Br9-Cn9, to wcale nie jest oczywiste ze Czarny przegrywa, pomimo ze stracił grupę.  

Bardzo ważne jest, żeby, jeśli mamy stracić kilka pionków, zorientować się w miarę wcześnie co się dzieje. 
Wtedy możemy próbować poświęcić te grupę w zamian na przykład za wpływy w centrum, tak jak tutaj.  

Często wynik jest taki ze zaczynamy myśleć ze właściwie to dobrze że oddaliśmy grupę... To wszystko pod 

warunkiem jednak że będziemy potrafili się dość wcześnie przyznać ze nasza grupa jest nie do uratowania. 

 

70. grimal> No i tak.  Śmieszna sprawa jest - wydaje mi 

się że czarny ciągle jeszcze stoi lepiej. 

      JL> Czarny - na własne żądanie - stracił przewagę. 
73. MB> Biały grozi zagraniem w g3, co jest dość 

nieprzyjemne. Ja bym się wzmocnił w H4. 

74. MB> Biały redukuje moyo Czarnego na górze i na 
dole, powiększając jednocześnie własne. Taka 

strategia jest z reguły dużo lepsza niż inwazja, która 

jeśli nie wyjdzie przegra partie. 
75. grimal> Biały wygląda imponująco na lewej stronie 

- ale to tylko wygląd.  Oczywiście, jeżeli pozwoli 
mu się jeszcze dodać kamień czy dwa, będzie po 

sprawie.Myślałem też o ruchach na G4 albo h4 

zamiast j6, ale jak sobie tak policzyłem, to mi 
wyszło lewa strona jest ważniejsza od dołu, a więc 

przygotowuję się do inwazji. 

      MB> Dobrze, na górze Czarny mógł obronić jedynie 
kilka punktów więcej niż i tak dostanie, a Biały z 

pewnością by tu za chwile zagrał. Z tego wniosek ze 

Biały powinien zagrać w j6 zamiast w g13. 
     JL> Lepiej usunąć słabość - grając np. w h4. 

 


