ŻYCIE SZACHOWE NA MALCIE
Wśród pół miliona osób zamieszkujących Maltę znajduje się kilkanaście, dla których znana od
wieków królewska gra stanowi pasję, w którą inwestują lwią część swojego wolnego czasu. Choć
sama wyspa nie może pochwalić się graczami z najwyższej półki, ma na swoim koncie organizację
jednego z najważniejszych wydarzeń, Olimpiady Szachowej z 1980 roku, która miała miejsce
w stolicy – Valletcie. Polskim akcentem na Malcie jest arcymistrz Bartłomiej Heberla, który przez
kilka lat trenował maltańską reprezentację.
Większość życia szachowego oscyluje wokół nielicznych turniejów oraz regularnych środowych
spotkań w restauracji Uncle Matt's w Msidzie. W ten dzień, parę osób z Malta Chess Federation
przynosi sprzęt, rozstawia bierki, włącza zegary i czeka na entuzjastów walki na 64 polach. Podczas
mojego pobytu odwiedziłem to miejsce dwukrotnie i miałem okazję zmierzyć się z czołowymi
zawodnikami. Mój pojedynek z aktualnym mistrzem Malty zakończył się remisem po trzech
partiach, natomiast główny organizator imprezy, 3-krotny mistrz Malty sprzed wielu lat, musiał
uznać moją wyższość w stosunku 4 do 1. Choć pokonany sporą różnicą, nie można powiedzieć, że
Peter Sammut Briffa jest graczem słabym. Ma w sobie klasę zawodnika z kilkudziesięcioletnim
doświadczeniem. On zresztą walczy o rozwój kultury szachowej na Malcie – prowadzi zajęcia dla
niezliczonej rzeszy dzieci w szkołach podstawowych, ma również w planach organizację
Mistrzostw Malty Szkół Podstawowych i liczy na ponad setkę uczestników, co w kraju wyspiarskim
jest naprawdę wynikiem godnym uwagi. W półgodzinnym mini-wywiadzie opowiedział mi
o historii gry oraz planach na przyszłość.
Jak to zwykle bywa – nadzieja w młodych. Podczas mojej pierwszej wizyty na sali był również 13letni Jack Mizzi, aktualny Mistrz Malty do lat 20 (!). Dość powiedzieć, że spuścił mi kolokwialny
łomot – rozegraliśmy 9 gier i uległem mu 7.5 do 1.5. Przyszłość szachów na Malcie jawi się zatem
w jaskrawych kolorach i wszystko wskazuje na to, że najlepsze czeka za horyzontem.

