PRZEDMOWA: Zaproszenie do krainy 64 pól – o tym każdy szachowy żółtodziób wiedzieć powinien

PRZEDMOWA

Pisanie książek to marzenie każdej osoby, która chce się dzielić z innymi tym co według niej piękne,
ważne i wartościowe. I podobnie jest również z pisaniem książek szachowych. Uważam, że w ciągu
kilkunastu lat wspaniałej przygody szachowej i własnej edukacji – udało mi się zdobyć dość duży zasób
wiedzy, którą chciałbym się z wami podzielić. Podobnego zdania są także autorzy poszczególnych części
pracy, a więc będzie możliwość czerpania również z zasobów osób, które w szachy grywają od 10, 20 czy
też 40 lat. Dla mnie najpiękniejsze jest to, że udało mi się przekonać kilka osób do tego, aby ich
doświadczenia jak i wiedza mogły być dostępne dla innych. Słowem: aby podzielili się tym, czego dzięki
szachom doświadczyli oraz się nauczyli. Jak nam się udało zrealizować to zadanie – oceńcie sami. Moje
marzenie (myślę, że autorzy również myślą podobnie) jest takie, aby to narzędzie jakim jest książka
– zostało odpowiednio wykorzystane dla dobra poszczególnych jednostek jak i całego społeczeństwa.
Nawet jeśli mamy rozpatrywać mniejszą jej część zwaną społeczność szachowa.
Pojawia się pytanie czy jestem (jako kierownik projektu) zadowolony z tego co się udało nam zrobić. Tak
– jestem i to bardzo. Zwłaszcza dlatego, że początkowo planowałem, iż powstanie tylko jedna książka
(jedynie mojego autorstwa), ale w końcu zorientowałem się, że przecież nie tylko ja mam wiele do
powiedzenia jeśli chodzi o tematykę szachową. Tak więc powstało kilka książek – każda na swój sposób
wyjątkowa i będąca narzędziem do wykorzystania dla wszystkich chętnych. Także dla tych, którym
zależy, aby korzyści wynikające z (promowania i nauczania) szachów były w naszym społeczeństwie
coraz większe. Tym bardziej, iż odpowiednie wykorzystanie szachów może dawać naprawdę dużo
korzyści. Od kilkunastu lat się o tym przekonuje. Może się to wydawać dziwne, ale im bardziej wgłębiam
się w szachy i zdobywam coraz więcej wiedzy o nich… tym bardziej wydaje mi się, że „znów zaczynam
od początku”. Wystarczy dodać, że nie ma takiej drugiej gry umysłowej (niektórzy uważają, że sportu),
na temat której napisano tak wiele. Ile? Moje szacunkowe wyliczenia wskazują, że na chwilę obecną jest
dostępnych co najmniej około 2 tysięcy książek w języku angielskim, tysiąc w języku rosyjskim i blisko
sto po polsku. Nie liczę jednak publikacji w postaci artykułów oraz informacji o szachach, które są
dostępne w sieci Internet. Wówczas bowiem liczba ta pewnie ulegnie kilkukrotnemu wzrostowi.
Nadal pozostaje jednak wyraźny brak informacji na temat szachów (zwłaszcza w kontekście ich
wartości oraz korzyści wynikających z nauczania) jak też opracowań, które będą pomocne dla osób,
które zechcą zająć się szachami i wykorzystywać je, aby pomagać innym. Ta seria książek: Zaproszenie
do krainy 64 pól, Potęga możliwości szachów oraz Szachy dla amatorów – ma za zadanie wypełnić tę
lukę w naszej szachowej społeczności. Wierzę, że pierwszy krok ku temu, aby szachy mogły zostać
zauważone, docenione i wykorzystane – głównie po to, aby pomagać w pełnym i prawidłowym
rozwoju dzieci i młodzieży – został już poczyniony. Zachęcamy (wraz z autorami) wszystkich, aby szli
w nasze ślady i wykorzystywali to narzędzie, aby umożliwiać innym czerpanie korzyści z szachów.
Forma tak naprawdę nie ma większego znaczenia – zarówno działania promocyjne jak i konkretne
działania w postaci prowadzenia kółka szachowego, klubu czy też wykorzystywanie w szkole jako
pomocy na lekcjach… wszystkie spotkają się z naszym uznanieniem oraz poparciem.
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