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       ŚP. Grzegorz Sankiewicz urodził się w 1940 r. Jak wszyscy wiemy 

okupacja niemiecka i ciężkie lata powojenne hartowały charaktery 
ówczesnych dzieci. Grzegorz po ukończeniu Szkoły Średniej zaczynał 

karierę wychowawcy i nauczyciela w Domu Dziecka w Białochowie koło 
Grudziądza. W latach 1978-1979 uczestniczył w zajęciach Kursu 

Instruktorów szachowych II kl. w Bydgoszczy, który ukończył                         
z wyróżnieniem. Następnie w latach 1979-1981 był słuchaczem  

dwuletniego Studium Trenerów szachowych II kl. w AWF Warszawa 
organizowanym przez PZSzach.  

    W lutym 1981 roku Grzegorz Sankiewicz otrzymał dyplom trenera II kl. 
 

   ŚP. Grzegorz Sankiewicz od 1977 r. pracował jako nauczyciel gry         
w szachy i trener szachowy w Młodzieżowym Domu Kultury, mającym 

siedzibę przy ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu, który potem 
przemianowano na Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 

 

     Również w tym samym czasie uczył szachów w Grudziądzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i stworzył Sportową Klasę Szachową          

w Szkole Podstawowej nr 15. Zajęcia szachowe były w tej klasie 
obowiązkowe, co było ewenementem w tamtych czasach. 

 
     Uczył również wtedy szachów w Szkole Podstawowej nr 18. Prowadził 

także zajęcia w klubie "Słońce" na osiedlu Rządz. Potem zamienił pracę    
w Spółdzielnię, na zajęcia w jej filii przy ulicy Bydgoskiej w Grudziądzu. 

 
     Z młodzieżą szachową Grudziądza jeździł na wszystkie Mistrzostwa 

Polski, Spartakiady Młodzieży i  Olimpiady Juniorów od początku lat 80-
tych. Z juniorami i jako zawodnik był w  Czechach, Gutersloh w 

Niemczech, Kobryniu, Kijowie, Mińsku. 
 

          Jego największym sukcesem jako trenera szachowego było 

zdobycie, na rozgrywanych w dalekim w Puerto Rico, 
Wicemistrzostwa Świata Juniorek  przez  Hannę Jabłońską,  

uczennicę  SP nr 15  w Grudziądzu. Jego wychowankowie : Mariusz 
Knoff - wicemistrz Polski Juniorów, Monika Bulge i Monika Zembrzuska, 

grywali w Kadrze Narodowej Juniorek i Juniorów oraz zajmowali w swoich 
kategoriach wiekowych czołowe miejsca w Polsce.  

        Śp. Grzegorz Sankiewicz był także w latach 80-tych działaczem 
Toruńskiego Okręgowego Związku Szachowego. Zdobył uprawnienia do 

sędziowania zawodów szachowych, uwieńczone tytułem sędziego I kl. 
Zajmował się też organizacją Międzynarodowych Turniejów Szachowych   

w Grudziądzu, między innymi nad jeziorem Rudnik. 
        

 



    Szachy i sport były całym życiem Grzegorza Sankiewicza. Poza 

szachami uprawiał judo i lekkoatletykę - rzucał oszczepem, dyskiem. 
Mało kto wie, że jako młody człowiek biegał z samym legendarnym 

Bronkiem Malinowskim. 

 
   W późniejszych latach jeździł na zawody dla weteranów lekkiej atletyki, 

w których zdobywał nagrody, oraz do ostatnich chwil życia chodził na 
siłownię. Ostatni trening na siłowni odbył w poniedziałek 5 sierpnia br. 

Jego pasją też było żeglarstwo, a nawet udało mu się zbudować własny 
jacht. ŚP. Grzegorz Sankiewicz także doskonale pływał, budząc podziw 

juniorów i wychowanków. 
   Za zasługi trenerskie dostał nagrodę od  Prezydenta RP Aleksandra  

Kwaśniewskiego. Zdobywał także za osiągnięcia trenerskie kolejno 
Brązową , Srebrną i Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku 

Szachowego. 
 

    Czytając życiorys ŚP. Grzegorza Sankiewicza, widzimy, że był on nie tylko 
wspaniałym trenerem i działaczem szachowym, ale także niezwykłym 
człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach i wielu pasjach. 
 
                       Cześć jego pamięci !!! 
 


