PODZIĘKOWANIA

Powstanie tej pracy (serii książek) było możliwe dzięki WIELU ludziom dobrej woli. Począwszy od
osób, które zachęcały mnie, abym napisał o szachach książkę, artykuły czy prowadził bloga,
skończywszy na osobach, które w trudnych chwilach zaoferowały pomoc i wsparcie. Trudno tu
wymieniać poszczególne osoby, bo raz – tak do końca już nie pamiętam ich wszystkich, a dwa – nie
chciałbym nikogo pominąć. Zatem dziękuje WSZYSTKIM, którzy pomagali i wspierali mnie
w realizacji tego ważnego projektu. Oczywiście dziękuję wszystkim autorom oraz osobom, które
bezpośrednio były obecne w tworzeniu pracy za ich wysiłek, poświęcenie, solidność jak też zgodę na
to, aby wspólnymi siłami zrobić coś wartościowego dla innych.
Szczególnie dziękuje jednak osobie, która poratowała mnie w ostatnim momencie – zgadzając się
pomóc stworzyć stronę na której pojawią się te książki szachowe. Natomiast wspaniała Ela daje mi
wsparcie jak i pomoc oraz stale wierzy w moje działania. Poza tym nieustannie docenia, chwali,
motywuje, zachęca i ogromnie się cieszy z tego co mi się udaje. To naprawdę zupełnie wyjątkowe Elu,
więc dla Ciebie kieruję podziękowania jakby z innego świata ☺.
Wierzę, że wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mnie wspierali i pomagali (nie tylko szachowo!)
czują, iż dziękuję im z całego serca. Napisanie książki szachowej było bowiem moim marzeniem od
kilkunastu lat – teraz się w końcu udało je spełnić. Przy okazji udało się to zrobić wraz z grupą innych
osób i w ten sposób powstały trzy książki. Wspaniałe jest także to, że te prace mogą być dla innych
ważnym narzędziem. Wierzę, że odpowiednio wykorzystane przyniesie dalsze korzyści i dobro ☺

Dedykuję wszystkim ludziom, którzy pomagali mi i wspierali w moim życiu
– w szczególności w wyjątkowo trudnych okresach
Ponadto prace dedykuje mojej kochanej Mamie, która zawsze we mnie wierzyła oraz przekazała mi
wartości oraz wyposażyła w umiejętności, dzięki którym obecnie mogę robić coś co kocham oraz
uwielbiam i z czego jestem dumny, natomiast inni cieszą się, że mogę im pomagać jak i czują z tego radość

