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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

PREZENTACJI SZACHOWYCH 

AKADEMII SZACHOWEJ MARKA NIEDŹWIECKIEGO 

1. CEL: 

 promocja szachów 

 rozwój zainteresowań 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 promocja dobrego zachowania, kulturalne spędzanie wolnego czasu 

 integracja środowisk szachistów 

 aktywizacja nauczycieli w szkołach 

 wsparcie „Programu powszechnej nauki gry w szachy”. Projekt jest wdrażany w Radomiu w klasach 0-III 

we wszystkich publicznych szkołach podstawowych. W realizację „Programu” jest zaangażowany Pan 

Ryszard Fałek – Wiceprezydent Miasta Radomia. 

2. Termin: termin pozostaje do ustalenia z zainteresowanymi instytucjami. 

3. Patronat Honorowy: patronat mogą obejmować prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół 

i pozostałych jednostek oświatowych, księża proboszczowie oraz pozostałe osoby również fizyczne. 

4. Organizatorzy: - Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” 

  - Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego.  

5. Miejsce zorganizowania prezentacji: tereny szkół, domów kultury, zainteresowanych parafii, stowarzyszeń 

i innych grup wyżej nie wymienionych. 

6. Czas trwania prezentacji: część I dla osób początkujących – 30 minut. 
 część II dla osób znających podstawowe zasady gry w szachy – 15 minut. 

7. Zakres prezentacji: 

 zapoznanie z układem szachownicy, ruchami bierek szachowych 

 wyjaśnienie podstawowych pojęć: szach, mat i pat 

 zapoznanie z matem w 2 i 3 posunięciach, matem szewskim. 

 omówienie zagadnień związanych z organizacją zawodów szachowych, zakupem sprzętu szachowego 

i książek szachowych.  

Dla osób zaawansowanych istnieje możliwość zorganizowania wykładów z taktyki, strategii i debiutów 

szachowych.  

8. Kontakt: w celu ustalenia terminów i innych szczegółów organizacyjnych proszę o kontakt:  

 Marek Niedźwiecki, skrytka pocztowa 162, 26-600 Radom 1, ul. Prażmowskiego 2. 

 502-14-73-17  marek_niedzwiecki@op.pl 
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9. Pomoce naukowe: zapraszam do odwiedzenia strony www.roszada.eu W zakładce „Pobieranie> Materiały 

szkoleniowe” można pobrać bezpłatnie książeczki mojego autorstwa: „Twój pierwszy ruch”, „Poznaj smak 
szachów. Tomik I. Mat w jednym posunięciu” oraz „Poznaj smak szachów. Tomik II. Mat w dwóch 
posunięciach”. 

10. Patronat medialny: 

    

 Marek Niedźwiecki 

 Radom, 04.08.2014 r. 
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