

W tej niezwykłej pracy zostały poruszone różne wątki. Wszystkie jednak mają za zadanie ukazać
korzyści i wartości, które można odnaleźć w świecie szachów. Ta pozycja adresowana jest głównie
do osób, które w ogóle nie zetknęły się z nimi jak i dla tych, które jeszcze niewiele o nich wiedzą.
Autorzy przekonują, że szachy mogą być naprawdę wartościowe i niezwykłe: przy takim doborowym
towarzystwie znakomitych autorów to zadanie musi się udać. Nie wierzycie?! A więc spójrzcie na to
jakich gości udało się zaprosić do współpracy:
Andrzej Modzelan, Maciej Karasiński, Waldemar Gałażewski, Piotr Tatarczany, Tomasz Kojder,
Paweł z Krakowa, Natalia Katarzyna, Dominik Sondej, Robert Jacek… oraz na specjalnie
zaproszenie – goście zagraniczni: Orrin C. Hudson i Frank Ho
Jakie tematy zostały poruszone w tej obszernej pracy zbiorowej? Jest ich takie bogactwo, że aż
trudno opisać. Jestem jednak pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem autorzy zechcieli
pokazać nam szachy z naprawdę wielu perspektyw. Oto zagadnienia, które możecie znaleźć:
Moja niezwykła relacja z szachami – proces doświadczania głębi szachów na sobie
Szachy jako specyficzne narzędzie pomocne w rozwoju dziecka
Czy nauczanie szachów naprawdę przynosi korzyści?
Program nauki gry w szachy w nauczaniu początkowym wraz z programem „Drewniane wojsko”
Szachy – inwestycja w umysł oraz jaka jest obecnie społeczna świadomość korzyści z nauczania szachów
Wpływ i połączenie matematyki oraz szachów
Szachy i matematyka – najciekawsze zagadnienia: łamigłówki, ciekawostki, zadania
50 najciekawszych szachowych rekordów – czyli kilka słów o niezwykłych ciekawostkach szachowych,
które odnotowała historia królewskiej gry
Krzemowy mózg czyli programy szachowe historia, teraźniejszość, przyszłość
Forum szachowe na którym będziesz mógł się czuć komfortowo i być jednym z forumowiczów, którzy
tworzą społeczność amatorów i pasjonatów królewskiej gry
Promowanie i nauczanie świadomego oraz odpowiedzialnego życia za pomocą szachów – czyli jak Być Kimś
Ponadto są także „Kapcie dla rodziców” i na koniec dodatek w postaci „Szachowego niezbędnika dla
każdego początkującego amatora królewskiej gry”

O REDAKTORZE:
Tomasz Pintal (ur. 1976) pasjonuje się szachami od kilkunastu lat. Posiada tytuł sędziego klasy III, międzynarodowy
ranking ELO oraz II kategorię. Założyciel klubu szachowego „Szachowe umysły”. Obecnie prowadzi zajęcia szachowe
w klubie oraz organizuje konkursy, symultany i turnieje szachowe dla klubowiczów (dzieci i młodzieży).
Jego pasja to pomaganie i wspieranie innych osób w rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym oraz społecznym.
W wolnych chwilach lubi czytać ciekawe książki i czasopisma oraz pograć w koszykówkę, która poza szachami jest jego drugą
pasją (także uprawianą od kilkunastu lat). Prowadzi bloga szachowego http://demonchessimprovement.blogspot.com/





