BRONISŁAW MALINOWSKI
(1951-1981)
Ważniejsze jest nie zwycięstwo,
lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa.

Człowiek o nieprzeciętnych osiągnięciach, a także o ogromnym wkładzie
w rozwój i propagowanie sportu. Wybitny polski lekkoatleta, Mistrz Olimpijski
na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r.
oraz Wicemistrz Olimpiady w Montrealu (1978) w biegu na 3000 m z przeszkodami. Na Igrzyskach w Monachium
1972 zajął IV miejsce,

dwukrotnym

mistrzem Europy (1974 w Rzymie, 1978
w Pradze) na tym dystansie i wicemistrzem Świata w biegach przełajowych.
10-krotny Mistrz Polski; 23 razy reprezentował Polskę na mitingach międzynarodowych.

Bronisław Malinowski urodził się 4 czerwca 1951 roku w miejscowości Nowe k/Grudziądza,
jako syn polskiego żołnierza, bohatera spod Monte Cassino i szkockiej imigrantki Ireny
Dovell. Wartości patriotyczne w rodzinie i wpływ licznego rodzeństwa sprawiły, że został
wychowany na człowieka przywykłego do solidnej pracy, cenionego i znającego dobrze trud
codziennego obowiązku.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Buśni i Warlubiu, następnie poszedł do trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grudziądzu, gdzie zdobył zawód tokarza. W roku 1968 prze-

niósł się do wieczorowego Samochodowego Technikum Mechanicznego w Grudziądzu, pracował jednocześnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.
O jego sportowej karierze zdecydował starszy brat Robert - czołowy w Polsce junior w biegu
na 3000 m. To on namówił Bronisława do startu w biegach szkolnych, a obiecujący wynik
spowodował zainteresowanie zawodnikiem Ryszarda Szczepańskiego, byłego reprezentanta
Polski w biegach długich, potem trenera. Pierwszy sukces Bronisława to wygrana w lipcu
o Puchar "Życia Warszawy" podczas Memoriału Kusocińskiego. Rok później pobił światowy
rekord samego Janusza Kusocińskiego, uzyskując wynik 8:17,12.
Lata siedemdziesiąte wyznaczają szczytowy okres rozwoju sportowego Bronisława Malinowskiego, który mówił o sobie, że do sukcesów doszedł ciężką pracą, uporowi
i konsekwencji. Miarą jego sportowej dojrzałości i konsekwencji było ukończenie w 1977
roku zaocznych studiów na AWF w Poznaniu.
W swoich planach zamierzał wystartować na Mistrzostwach Europy w Atenach w 1982 roku,
a także w Mistrzostwach Świata w Helsinkach 1983 roku. Planów tych nie zdążył już zrealizować, gdyż 27 września 1981 roku zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym na
moście w Grudziądzu. Po śmierci został wyróżniony m.in. nagrodą Fair Play i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
3 czerwca 2006 r. podczas obchodów 60 – lecia istnienia szkoły nastąpiło uroczyste nadanie
szkole imienia tego wybitnego sportowca. Obecny był przy tym jego brat Robert Malinowski.
Postawa wybranego patrona, jest dowodem, że bez względu na wszelkie trudności, człowiek
może osiągnąć wszystko dzięki systematycznej i ciężkiej pracy, konsekwencji, wytrwałości
w dążeniu do obranego przez siebie celu. Dlatego Bronisław Malinowski to postać, która wpisuje się w specyfikę naszej szkoły. Jego postawa, zamiłowanie do sportu, cechy charakteru
doskonale odzwierciedlają model wychowania, gdyż naszą intencją jest wszczepienie w świadomość uczniów wzorca postępowania na każdej płaszczyźnie życia.

