
KOMUNIKAT KURSU NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH (on-line) 

02.12-18.12.2022 r. (wykłady weekendowe) 

Uczestnicy kursu otrzymają liczne materiały przydatne w szkoleniu w klubach i w szkołach! 

1. ORGANIZATOR – na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 

Paweł Dudziński – Centrum Szachowe Spółka z o.o., www.centrumszachowe.pl, www.matujemy.pl. 

2. TERMINY 

Terminy wykładów: 2-4 grudnia, 9-11 grudnia i 16-18 grudnia 2022 r. 

3. NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ 

Kurs zostanie przeprowadzony w formie cyklu interaktywnych kursokonferencji w komunikatorze Zoom. 

Uczestnicy otrzymają linki do spotkań. 

4. PROGRAM GODZINOWY I BLOKI TEMATYCZNE 

Program godzinowy: Piątek 3 h lekcyjne (18.15 – 20.30), sobota i niedziela po 6 h lekcyjnych (9.00 – 

13.30 lub 14.00). Szczegółowy harmonogram kursu został opublikowany poniżej. Bloki tematyczne: Część 

pedagogiczna (10 godzin), część szachowa (10 godzin), część metodyczna (25 godzin), egzamin. 

5. ZGŁOSZENIA (wraz z adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego, podaniem kategorii, daty 

urodzenia i adresu do wysyłki certyfikatu przez PZSzach) 

 Do 30 listopada 2022 r. na adres: pawel-dudzinski@tlen.pl, tel. kom. 698 205 280. 

 Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

 W kursie uczestniczyć mogą pełnoletni obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani  

w Polsce), z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie minimum II kategorii 

szachowej lub III kategorii szachowej w przypadku nauczycieli. Do kursu dopuszczone mogą być też 

osoby np. z III kategorią i bez wykształcenia średniego (np. 18-latkowie tuż przed ukończeniem 

szkoły średniej), którzy otrzymają certyfikat ukończenia kursu wraz ze zdaniem egzaminu, jednak 

licencję instruktora PZSzach i wpis w Centralnym Rejestrze dostaną dopiero po spełnieniu wyżej 

wymienionych wymogów. 

 Kwestie związane z RODO zamieszczone są na stronie www.matujemy.pl. 

6. FINANSOWANIE 

 Całkowity koszt kursu wynosi 550 zł. 

 Wpłat należy dokonywać do dnia 30 listopada 2022 r. na konto: Centrum Szachowe Spółka z o.o., 

03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 40a/3, mBank: 57 1140 2004 0000 3402 8260 7768. 

7. LISTA PRELENGENTÓW I INNE INFORMACJE 

 Kurs poprowadzą m.in.  mistrz międzynarodowy Jan Przewoźnik – najsłynniejszy polski psycholog 

szachowy, autor wielu książek i artykułów; mistrz FIDE Paweł Dudziński – autor kilku książek oraz 

kilkuset artykułów szachowych, a także mistrzyni FIDE Beata Andrejczuk – aktualna drużynowa 

mistrzyni Polski kobiet w szachach błyskawicznych, indywidualna mistrzyni Polski w blitzu z 2005 

r. Przewidujemy także gościnny udział innych wykładowców (ostatnio byli to m.in. GM Zbigniew 

Pakleza czy FM Kamil Szadkowski – tutaj relacja: https://centrumszachowe.pl/index.php/15-

artykuly-2021/229-kurs-instruktorow-szachowych-pzszach-relacja) 

http://www.centrumszachowe.pl/
http://www.matujemy.pl/
https://centrumszachowe.pl/index.php/15-artykuly-2021/229-kurs-instruktorow-szachowych-pzszach-relacja
https://centrumszachowe.pl/index.php/15-artykuly-2021/229-kurs-instruktorow-szachowych-pzszach-relacja


 Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM, 

WIM, GM i WGM. Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają 

udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne. Zwyczajowo odradzamy jednak takie zwolnienia. 

 Uczestnicy dostaną certyfikat PZSzach potwierdzający uzyskanie tytułu instruktora szachowego 

Polskiego Związku Szachowego. 

 Uczestnicy kursu otrzymają autorskie materiały trenera PZSzach Pawła Dudzińskiego (m.in. 

program do nauki gry w szachy zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty, tematy lekcji, artykuły 

szachowe itp.) oraz materiały z treści wykładów. 

 Uczestnicy otrzymają również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku administrowanej przez FM 

Pawła Dudzińskiego – „Skoczek – Trenerzy i instruktorzy PZSzach” (na grupie m.in. analizowana są 

pytania egzaminacyjne, wymieniane poglądy, przydatne linki itp.). 

 Wyróżniający się uczestnicy otrzymają oferty współpracy od Centrum Biznesowego „Info” Pawła 

Dudzińskiego i Centrum Szachowego Spółka z o.o.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie (wiadomości  

o ewentualnych zmianach zamieszczone będą na stronie www.centrumszachowe.pl). 

 Dodatkowe informacje: FM Paweł Dudziński, pawel-dudzinski@tlen.pl, tel. kom. 698 205 280. 

 

HARMONOGRAM KURSU NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH ONLINE (podział 

na części szachową i pedagogiczną może jeszcze ulec zmianie) 

 

I WEEKEND 2-4 grudnia 

Piątek 2 grudnia 

18.15 – 20.30 – część szachowa 

Sobota 3 grudnia 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część szachowa 

Niedziela 4 grudnia 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część szachowa i metodyczna 

 

II WEEKEND 9-11 grudnia 

Piątek 9 grudnia  

18.15 – 20.30 – część metodyczna 

Sobota 10 grudnia 

9.00-12.00 – część pedagogiczna 

12.30-14.00 – część pedagogiczna 

Niedziela 11 grudnia 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część pedagogiczna i metodyczna 

 

 



III WEEKEND 16-18 grudnia 

Piątek 16 grudnia 

18.15 – 20.30 – część metodyczna 

Sobota 17 grudnia 

9.00-14.00 (z przerwą kawową) – część metodyczna 

Niedziela 18 grudnia 

9.00-12.00 – część metodyczna (z przerwą kawową) 

12.30-14.00 część metodyczna i egzamin końcowy 

 

Poniżej opinie uczestników o zakończonym II kursie instruktorów PZSzach online organizowanym przez 

FM Pawła Dudzińskiego (zaczerpnięte z zamkniętej grupy na FB – „Skoczek – Trenerzy i instruktorzy 

PZSzach”): 

 

Edyta Bieńko 

„Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo ciekawej formie jako kompilacja teorii i praktycznych zadań. Trenerzy 

przygotowali materiały w dostępnej i zrozumiałej formie. Tematy szkolenia zostały omówione na bardzo wysokim 

merytorycznym poziomie i w wyczerpującym zakresie. Szkoleniowcy otwarci na dyskusję, komunikatywni, 

kompetentni, z ogromnym doświadczeniem. Jestem usatysfakcjonowana jakością i poziomem treści. Było to najlepsze 

szkolenie, w jakim do tej pory uczestniczyłam! 😊 Pełen profesjonalizm. Powstała grupa wsparcia na FB, gdzie 

można zadawać pytania lub dzielić się swoimi doświadczeniami.” 

 

Lilianna Sabat 

„Z całego serca polecam kurs u Pana Dudzińskiego. Pełna niepewności o moje szachowe i informatyczne 

umiejętności przystąpiłam do niego, ale przekonałam się, że mogłam się rozwinąć, poznać ciekawe narzędzia 

przydatne do pracy instruktora i przypomnieć sobie wiele z dziedziny szachowej lub uzupełnić jej braki. Świetni 

wykładowcy przekazywali wiedzę w przystępny sposób, gotowi w każdej chwili pomóc i wyjaśnić wszelkie wątpliwości 

oraz podzielić się swoimi materiałami. Wszechstronnie pokazana praca instruktora, wiele ciekawych wątków, nie 

tylko szachowych.” 

 

Robert Podgórski 

„Wspaniały w pełni profesjonalny kurs. Bogate, różnorodne treści i wybitni prowadzący. Niezwykli goście - uznane 

autorytety szachowego świata. Podczas kursu wzbogaciłem swoją wiedzę o wiele narzędzi i umiejętności. Serdecznie 

polecam!!!” 

 

Maria Elena Lascar 

„Bardzo polecam kurs instruktorski, z kilku względów. Atmosfera, jak u szachistów - rodzinna. Wszystkie wykłady były 

bardzo rzetelnie i ciekawie poprowadzone. Oprócz wiedzy, którą każdy kursant otrzymał, dostaliśmy także mnóstwo 

przykładów do późniejszej pracy z uczniami. Krótko mówiąc – bardzo polecam!” 

 

Jacenty Ciechański 

„Dla mnie kurs na instruktora był super. Dzięki niemu wiele sobie przypomniałem. Nie miałem pojęcia jak dużo 

zapomniałem w każdym aspekcie szachów. Serdeczne dzięki.” 

 

Adrian Kozak 

„Otrzymałem znacznie więcej niż się spodziewałem! Przede wszystkim poznaliśmy bardzo dużo narzędzi do pracy. 

Pracy z podopiecznymi, ale również pracy nad sobą. Każdy wykład stał na wysokim poziomie, było ciekawie  

i przyjemnie. Dostaliśmy szansę popracować ze świetnymi instruktorami którzy oprócz tego, co zaplanowali nam 

przekazać, chętnie odpowiadali na wszystkie pytania i włożyli dużo wysiłku byśmy skończyli kurs naprawdę 

przygotowani do pracy. Trzy weekendy bardzo dobrze zainwestowane.” 


