
Krystyna Radzikowska ( z domu Hołuj, ur. 5 lutego 1931 r. we Lwowie, 

zm. 29 listopada 2006 r.) 

 

Krystyna Hołuj urodziła się 5 lutego 1931 roku we Lwowie. Rodzina 

składała się z pięciu osób: rodzice Antonina i Antoni oraz trójka dzieci: najstarszy 

syn Edek i córki o imionach Krysia i Emilka. Ojciec, absolwent krakowskiego 

konserwatorium, był skrzypkiem orkiestry wojskowej, co być może miało wpływ 

na zdolności muzyczne późniejszej arcymistrzyni. Dlatego oprócz rozpoczęcia 

nauki w wieku siedmiu lat w szkole podstawowej, równocześnie uczyła się gry na 

fortepianie w ukochanym Lwowie. 

Szczęśliwe dzieciństwo przerwał wybuch II wojny światowej. Po 

wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski w dniu 17 września 1939 roku  w krótkim 

czasie Lwów znalazł się pod okupacją radziecką, a następnie został zajęty przez 

niemiecki Wehrmacht  po wybuchu wojny niemiecko–radzieckiej w dniu 22 

czerwca 1941 roku, by znowu powrócić pod okupację radziecką w roku 1944.  

O ile okupacja radziecka była względnie znośna dla rodziny Hołuj, gdyż 

wspomniany ojciec mógł legalnie podjąć pracę w Filharmonii Lwowskiej, grając 

na instrumentach dętych, o tyle okupacja niemiecka nacechowana była 

koniecznością jego ukrywania się przed wywiezieniem. Musiał imać się różnych 

prac aby utrzymać rodzinę. Niemniej jednak brak stałego zatrudnienia nie 

przerwał edukacji muzycznej dzieci i ich nauki języka angielskiego. 

Koniec wojny nie oznaczał końca niedoli rodziny Hołuj. Przesunięcie 

wschodniej granicy Rzeczpospolitej na zachód, skazywało Lwów na  oderwanie 

od macierzy, dlatego wielu Lwowiaków stanęło przed dylematem: czy pozostać  

w rodzinnym mieście, czy pozostać we własnej ojczyźnie. Rodzina Hołuj, 

podobnie jak wielu innych zdecydowała się na przeniesienie na tzw. Ziemie 

Odzyskane i po dość długiej podróży pociągiem w dniu 17 września 1945 roku 

dotarła do Bytomia. Ojciec Krystyny Hołuj podjął pracę w orkiestrze Opery 

Śląskiej z siedzibą w Bytomiu, a ona sama miała ukończone sześć klas radzieckiej 

„dziesięciolatki” więc rozpoczęła naukę w bytomskim Państwowym Żeńskim 

Gimnazjum        a następnie w Liceum. Uzupełnieniem edukacji było 

uczęszczanie do średniej szkoły muzycznej (w klasie fortepianu) ale grała także na 

harmonii. Po ukończeniu tych szkół, studiowała na Wydziale Inżynieryjno-



Budowlanym Politechniki Śląskiej, który ukończyła w roku 1955 zdobywając 

tytuł magistra inżyniera. Była wieloletnim pracownikiem Biura Projektów 

Górniczych w Gliwicach. 

 Jak sama podaje w jednym z wywiadów po raz pierwszy zetknęła się  

z szachami w wieku dziewięciu lat. Starszy o pięć lat brat Edek najpierw sam 

nauczył się grać w szachy a następnie całą rodzinę. We Lwowie i po przybyciu na 

Śląsk było to amatorskie granie w zaciszu domu rodzinnego. Do klubu 

szachowego trafiła dzięki siatkówce, w którą grała w AZS Gliwice. W sierpniu 

1950 roku przebywała na studenckim obozie sportowo–wypoczynkowym gdzie 

funkcję „kaowca” (działalność kulturalno–oświatowa) pełnił Tadeusz Wróbel, 

który był członkiem silnej sekcji szachowej AZS Gliwice, zdobywczyni tytułu 

drużynowego mistrza Polski w szachach. Tadeusz Wróbel w świetlicy domu 

wypoczynkowego zauważył osiągającą bardzo dobre rezultaty na szachownicy z 

przedstawicielami płci męskiej młodą studentkę. Wiedział, że Polski Związek 

Szachowy wydał postanowienie w tymże roku dotyczące upowszechniania gry  

w szachy wśród kobiet i zobowiązał wszystkie reprezentacje klubowe podczas 

rozgrywek o mistrzostwo Polski, na wszystkich szczeblach do wystawienia jednej 

kobiety. W barwach AZS Gliwice grała już Jadwiga Juszczykówna ale klub 

wystawiał w rozgrywkach trzy drużyny. Tak więc w roku 1950 wstąpiła do 

swojego pierwszego klubu szachowego – AZS Gliwice, którego barw broniła do 

roku 1958.Tam też poznała bliżej kolegę klubowego Zbigniewa Radzikowskiego 

za którego wyszła za mąż. Następnie przez dwa lata występowała w klubie Górnik 

Bytom, zaś w roku 1960 przeniosła się do Startu Katowice, w którym spędziła 

ponad 30 lat. 

Rok 1951 był początkiem jej wielkiej szachowej kariery. W tym roku 

wywalczyła swój pierwszy tytuł mistrzyni Polski w szachach. Jest najbardziej 

utytułowaną zawodniczką w historii: w finałach mistrzostw kraju wystąpiła 24 

razy, zdobywając 17 medali: 9 złotych (1951,  1952,  1953,  1955,  1956,  1957,  

1959, 1966, 1969), 2 srebrne (1968, 1976) oraz 6 brązowych (1954,  1958,  1972,  

1973, 1975, 1978). 

Uczestniczyła w sześciu turniejach strefowych oraz w dwóch turniejach 

pretendentek: w roku 1955 w Moskwie zajęła 16 miejsce, natomiast w roku 1971 



w Ochrydzie podzieliła miejsca 7–8, co wówczas odpowiadało miejscu w 

pierwszej dziesiątce na świecie. 

W latach 1957–1972 reprezentowała Polskę na pięciu 

pierwszych olimpiadach szachowych, czterokrotnie na pierwszej i raz na drugiej 

szachownicy. W roku 1957 w Emmen uzyskała najlepszy wynik indywidualny (9 

pkt. z 11 partii) spośród wszystkich uczestniczek, za co otrzymała puchar księcia 

Bernarda. Wielokrotnie broniła polskich barw w meczach międzypaństwowych 

oraz na międzynarodowych turniejach. Od roku 1975 uczestniczyła również  

w rozgrywkach korespondencyjnych, wielokrotnie brała udział w olim- 

piadach ICCF (m.in. drużynowo zdobyła brązowy medal olimpijski w 4 

Olimpiadzie Kobiet rozgrywanej w latach 1992-1997, w której grała na I 

szachownicy) oraz (w latach 2000–2005) w VI finale indywidualnych mistrzostw 

świata, w którym zajęła 9 miejsce. 

Tytuł mistrzyni międzynarodowej otrzymała w roku 1955, natomiast na 

Kongresie FIDE w Salonikach w roku 1984 przyznano jej tytuł arcymistrzyni za 

wyniki uzyskane w poprzednich latach (tytuły arcymistrzowskie dla kobiet zostały 

ustanowione dopiero w roku 1976). Tytuł mistrzyni międzynarodowej w szachach 

korespondencyjnych uzyskała w 1995 . Od roku 1976 była członkiem 

honorowym Polskiego Związku Szachowego. 

Zmarła 29 listopada 2006 roku w Bytomiu gdzie została pochowana. 

 

Z okazji 30-tej rocznicy wyzwolenia Węgier odbył się w Budapeszcie 

silnie obsadzony międzynarodowy turniej z udziałem 13 zawodniczek. Nasza 

bohaterka zajęła z 5 punktami dalekie 10 miejsce, ale rozegrała świetną partię z 

czołową szachistką Jugosławii Milunką Lazarevic.  

 

Partia (6), Obrona sycylijska 

K.Hołuj-Radzikowska – M.Lazarewicz, Budapeszt 1975 

 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Gc4 

Wariant z rozwojem gońca na c4 prowadzi do ostrej gry. Białe roszują najczęściej 

w długą stronę w celu zorganizowania szybkiego ataku na nieprzyjacielskiego 

króla, który chowa się na drugiej stronie szachownicy.  



6...e6 7.Ge3 Ge7 8.He2 Hc7 9.Gb3 a6 10.0–0–0 

Konsekwencja planu. Spokojny ruch 10.0–0 niewiele obiecuje białym. 

10...Sa5 11.g4 b5 12.g5 Sxb3+ 13.axb3 Sd7 14.Whe1  

Do ostrej gry prowadzi idea Velimirovica 14.Sf5!? exf5 15.Sd5 Hd8 16.exf5 Gb7 

(Słabe jest 16...0–0 wobec 17.f6! gxf6 18.Gd4 z silnym atakiem.) 17.f6! gxf6 

18.Whe1 Gxd5 19.Wxd5 Wg8 20.gxf6 Sxf6 21.Wf5 z rekompensatą za 

ofiarowaną figurę. 

14...Gb7 15.f3 0–0 16.Hg2  

Innym planem gry jest natychmiastowa akcja pionkami na skrzydle królewskim: 

16.h4 Wfd8 17.h5 itd. 

16...b4 17.Sa4 Sc5 18.Kb1 Wfc8 19.h4 Ha5? 

Strata czasu w dynamicznej pozycji. Czarne postanowiły zdobyć pionka, co w tej 

sytuacji nie ma większego znaczenia, ponieważ białe uzyskają silny atak na 

drugiej stronie. Prawidłowe było 19...Sxa4! 20.bxa4 d5 z kontrgrą w centrum. 

20.h5! Sxa4 21.bxa4 Hxa4  

Czarne mają pionka przewagi, ale białe atak. 

22.g6! He8 23.h6 hxg6 24.hxg7 Gf6 25.Wh1 Gxg7 26.Hh2 e5   
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27.Sf5!  

Efektowne poświęcenie skoczka stwarzające groźbę mata Hh2–h7+ i Hh7xg7#. 



27...gxf5 28.Wdg1 Kf8 29.Wxg7! Ke7  

Wieża jest tabu: 29...Kxg7 30.Hh6+ Kg8 31.Hh8#. 

30.Gg5+ Kd7 31.Hh7 Kc6 32.Wxf7 Kb5 

Ułatwia zadanie białym. Większy opór można było stawić po 32...Wab8, choć po 

33.Wd1! pozycja czarnych byłaby trudna do obrony. 

33.Wxb7+ Ka5 34.Gd2 Wc4 35.Hc7+!  

Efektowne zakończenie ciekawej partii. Czarne poddały się wobec 35...Wxc7 

36.Gxb4+ Ka4 37.b3#. 

 

W latach 1976-78 Krystyna Hołuj-Radzikowska wzięła udział w meczu 

korespondencyjnym kobiet Polska – ZSRR. Grając na pierwszej szachownicy 

zmierzyła się z byłą mistrzynią świata w grze bezpośredniej (1956-1958) Olgą 

Rubcową. Kuriozum było zakończeniu partii. Stało się to w trakcie turnieju 

międzynarodowego kobiet w Piatigorsku (4 sierpnia – 26 sierpnia 1978). Olga 

Rubcowa była sędziną turnieju, natomiast Polka zawodniczką. Obie panie 

postanowiły zakończyć partię przy stoliku.   

 

Partia (7), Partia szkocka 

O.Rubcowa – K. Hołuj-Radzikowska, Korespondencyjna 1976–78 

 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 

Białe dążą - poprzez atak punktu e5 - do uzyskania przewagi w centrum. 

Przeciwnik ma jednak wystarczające kontrszanse, aby z powodzeniem walczyć o 

równowagę. 

3...exd4 4.Sxd4 Gc5  

Silną alternatywą jest 4...Sf6 np. 5.Sxc6 bxc6 6.e5 He7 7.He2 Sd5 8.c4 Sb6 9.Sc3 

He6 z  obustronnymi szansami. 

5.Sb3 Gb6 6.a4 Hf6 7.He2 Sge7 8.a5 Sd4 9.Sxd4 Gxd4 10.c3 Gc5 11.Ge3 Gxe3 

12.Hxe3 0–0 13.Gd3 d5! 

Po tym silnym uderzeniu centralnym pionkiem czarne wyrównały grę. 

14.0–0 dxe4 15.Gxe4 c6 16.Sd2 Wd8 17.Wa4   
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17...Gf5!? 

Ciekawa idea związana z ofiarą pionka. W wariancie po 17...Sf5 18.Gxf5 (18.He2 

Ge6 19.Wb4 Wab8 20.We1 Sd6 21.He3 a6 z równami szansami) 18...Gxf5 

19.Wb4 Wd3 20.He2 Wad8 21.Sf3 W3d7 22.He3 a6 czarne powinny utrzymać 

równowagę. Nasza arcymistrzyni wybrała aktywniejszą i bardziej skomplikowaną 

grę. 

18.Wb4 Sd5  

Po 18...Wd7 silne było 19.Sb3! 

19.Gxd5 Wxd5 20.We1  

Po 20.Wxb7 mogło nastąpić oczywiście 20...Wad8! 

20...h6  

Solidnie wyglądało 20...He6!? 21.Sf1 (21.Hxe6 Gxe6 22.Sb3 Wb8 z równowagą) 

21...Wd7 22.Hc1 Hd5 z aktywną pozycją czarnych. 

21.Wxb7 Wad8 

Białe mają pionka więcej, ale czarne za to dysponują lepszym współdziałaniem 

figur. 

22.Sf1  

Po 22.Sb3 We5 23.Hc1 (23.Hxe5?? Hxe5 24.Wxe5 Wd1+ 25.We1 Wxe1#) 

23...Wxe1+ 24.Hxe1 He5 25.Hf1 c5 czarne miałyby znakomitą grę. Ale na uwagę 

zasługiwało 22.Sf3!? 



22...a6 23.Hb6 Kh7 24.f3 W8d6 25.Hb3  

Białe powinny teraz najlepiej wybrać wariant z oddaniem pionka po 25.Wbe7!? 

Wb5 26.Hf2 Wxa5 27.Sg3 Ge6 28.Hc2+ Hg6 29.Hxg6+ Kxg6 30.Se4 Wd3 

31.Kf2 Wa2 32.We2 z równą pozycją. 

25...We5! 26.Wd1  

Jedyne. 26.Wxf7? nie funkcjonowało wobec 26...Wxe1 27.Wxf6 Gd3 28.Wxh6+ 

Wxh6 z przewagą czarnych. 

26...We2 27.Wxd6  

W dalszym ciągu nie można było bić wieży: 27.Wxf7? Hg5 28.g3 Ge6 29.Ha4 

Wxd1 30.Hxd1 Hc5+ 31.Kh1 (31.Hd4 Hxd4+ 32.cxd4 Gxf7 ze zdobyciem wieży) 

31...Hf2 i białe mogą się poddać. 

27...Hxd6 28.Hc4?  

Poważny błąd, po czym czarne przejmują całkowicie inicjatywę. Konieczne było 

28.Hxf7! z równymi szansami. 

28...Gd3 29.Hh4  

Teraz już nie przechodziło 29.Hxf7 wobec 29...Hc5+ 30.Kh1 Hg5 z wygraną 

czarnych. 

29...Hc5+ 30.Kh1  

Po 30.Hd4 wygrywało proste 30...We1! 

30...He5  

Szybciej do celu prowadziło 30...Wf2! 31.Sd2 (31.Sg3 Wd2!) 31...He3 i białe 

mogą złożyć broń. 

31.Hd8 Gc4 32.Hh4 Gb5  

Bardzo silne było 32...He6! z groźbą We2–e1. 

33.c4 We1 34.Hf2 Gxc4!  

Od tego momentu partia była grana bezpośrednio przy szachownicy w 

Piatigorsku.  

35.Hc2+ f5 36.Hxc4 Hd5 37.Hxa6 Hxa5 38.Hc4 Hd5 39.Ha6 c5! 40.h3 c4 

41.Kh2 Wxf1 42.We7 Hd4 43.Kg3 h5! i białe poddały się z powodu 44.h4 f4+ 

45.Kh2 Hg1+ 46.Kh3 Hh1#. 

 

 


