
 
 
 
 
  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 23 maja 2014 r. odszedł  
z grona chojnickich szachistów nasz kolega klubowy, pasjonat gry szachowej, 
znakomity zawodnik, kandydat na mistrza krajowego Leszek Górski. 
 
  Leszek urodził się 18.06.1948 roku w rodzinie z tradycjami szachowymi. 
Jego mama Władysława Górska (ur. 10 marca 1920) to czołowa polska szachistka 
w okresie powojennym. W latach 1950–1954 trzykrotnie wzięła udział w 
finałach Mistrzostw Polski kobiet, zdobywając dwa medale: złoty w 1954 r. 
w Gdańsku oraz brązowy w 1950 r. w Toruniu. W trzecim swoim starcie 
(Krynica, 1952 r.) zajęła VIII miejsce. Grała także we „Flocie” Gdynia razem z synem. 
 Od dziecka zarażony pasją dla „Królewskiej Gry” Leszek kilkakrotnie 
wywalczył tytuły Mistrza Gdańska Juniorów, a następnie pozostawał przez wiele lat 
czołowym zawodnikiem Wybrzeża. 
 W swojej karierze szachowej był także dwukrotnym Mistrzem Polski Ludowych 
Zespołów Sportowych, wygrywał finały centralne turniejów „Złotej Wieży” w latach 
1973 i 1974.  
 Reprezentował drużyny „Floty” Gdynia, „Arki” Gdynia i „Gedanii” Gdańsk  
w rozgrywkach I i II ligi szachowej. Zanim został zawodnikiem UKS „Ósemki”, był 
także reprezentantem drużyny „Zryw” Dąbrówka grającej w III lidze województwa 
kujawsko – pomorskiego. 
 Jako zawodnik UKS „Ósemka” Chojnice przez wiele lat Leszek był filarem 
drużyny trzecioligowej. Przyczynił się do wywalczenia historycznego awansu  
do ogólnopolskiej II ligi. Był jednym z zawodników, którzy po wyczerpującej walce  
w całym sezonie zdobyli tytuł mistrza szachowej III ligi Drużynowych Mistrzostw 
Regionu w Kujawsko – Pomorskiem. Miało to miejsce w 2010 roku, na 
dziesięciolecie klubu. 
  
 Nagła, przedwczesna śmierć zabrała serdecznego kolegę, niezawodnego 
przyjaciela i doskonałego szachistę. Jego odejście jest dla nas ogromną stratą. 
Leszek na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Rodzinie 
zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.  
          
        
       W imieniu Zarządu UKS „Ósemka” 
        Marzenna Osowicka      
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Uroczystość wręczania nagród podczas Mistrzostw Polski 
(zdjęcie pochodzi z książki Stefana Witkowskiego "Tajemnice 64 pól") 

 

Leszek Górski – VII Otwarte Mistrzostwa Regionu Północnego  
w Szachach Szybkich, Chojnice 2010 

 



 

 

 

Leszek Górski podczas rozgrywek ligowych  
(mecz z AZS UKW Bydgoszcz, partia z Waldemarem Hetmańskim) 

 

Uroczystość z okazji awansu do II ligi 
(Leszek Górski – pierwszy z prawej w trzecim rzędzie) 


