
Szanowni Paostwo,  

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęd szachowych, jakie zaczynamy prowadzid w 

Waszej Szkole od października 2016 roku.  

 Zajęcia odbywad się będą w grupach maksymalnie ośmioosobowych (w miarę możliwości 

dążylibyśmy, by liczyły one po sześd osób, a więcej tylko wówczas, gdy chętnych nie dałoby się podzielid 

inaczej) raz w tygodniu, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. W przypadku konieczności utworzenia 

więcej niż jednej grupy, uczestnicy byliby dzieleni według stopnia zaawansowania. Założeniem nauki na 

każdym poziomie zaawansowania byłoby podwyższenie poziomu gry, poparte uzyskaniem przez uczniów 

w czasie maksymalnie dwóch kwartałów nauki wyższych kategorii szachowych. 

 Grupy prowadzid będą: 

- Bartosz Trochimowicz (poziom zaawansowania: adept) – instruktor szachowy, nauczyciel przyrody i 

religii z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzący już zajęcia z uczniami szkół podstawowych w 

Bytyniu i Przyborowie oraz z zawodnikami Uczniowskiego Kluby Sportowego „Szach” w Sękowie  

- Maciej Fliger (poziom zaawansowania: początkujący) – dziennikarz i menedżer kultury, posiadający 

przygotowanie pedagogiczne, z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęd szachowych dla 

początkujących w Sękowie (obecnie UKS „Szach”). 

 Zajęcia byłyby odpłatne w kwocie 16 złotych brutto za godzinę. Opłata byłaby pobierana z góry za 

miesiąc, przy czym za opuszczenie jednych zajęd (dwóch godzin lekcyjnych) w kwartale opłata byłaby 

zwracana. Wystawiamy dowody zapłaty - faktury. Opłata obejmuje udostępnienie na zajęcia sprzętu 

szachowego, a także podstawowe pomoce naukowe (kserokopie zadao, druki zapisu partii etc.). 

 Naszym zamysłem jest kontynuowanie zajęd także w roku 2017/18, na tych samych zasadach, z 

możliwością docelowego uruchomienia grupy „zaawansowani” oraz umożliwienie utworzenia przy szkole 

lub uczniowskim klubie sportowym sekcji szachowej. 

 Gra w szachy uczy logicznego myślenia, sprzyja poprawianiu percepcji uczniów także w 

odniesieniu do przedmiotów szkolnych, ma sportowy charakter, ze szczególnym powiązaniem z ideą fair 

play. Wierzymy, że nasza propozycja spotka się z Paostwa przychylnością, a następnie z zainteresowaniem 

ze strony uczniów. Z przyjemnością odpowiemy na Paostwa pytania. Zainteresowanych zapraszamy do 

kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@maciejfliger.pl. 

 

 

         


