
Bieg uliczny Bronisława Malinowskiego 

Dnia 24.09.2016 roku odbyły się XXXV Międzynarodowe Biegi im. Bronisława 

Malinowskiego, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły.  

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali na dystansie 1500 metrów i na tym dystansie najlepszy wynik         

IV miejsce uzyskała uczennica klasy IV Anna Jasińska.  

 

W biegu głównym na 10 km   wzięła udział uczennica klasy I a TŻiUG Oliwia Krasnodębska, która w 

swojej kategorii wiekowej zajęła IV miejsce.  

 

 

Wszystkim Gratulujemy 



 

Przybliżmy postać Bronisława Malinowskiego 

 

Bronisław Malinowski był polskim lekkoatletą (4 czerwca 1951 - 27 września 1981). 

  

Dorobek medalowy: 
  

Igrzyska Olimpijskie 

Złoto - Moskwa 1980 lekkoatletyka (Bieg na 3000m z przeszkodami) 

Srebro - Montreal 1976 lekkoatletyka (Bieg na 3000m z przeszkodami) 

  

Mistrzostwa Europy 

Złoto - Rzym 1974 Bieg na 3000m z przeszkodami 

Złoto - Praga 1978 Bieg na 3000m z przeszkodami 

  

Mistrzostwa Europy juniorów 

Złoto - Paryż 1970 Bieg na 2000m z przeszkodami 

  

Mistrz (1980 – Moskwa) i wicemistrz (1976 – Montreal) olimpijski, zdobywca czwartego 

miejsca na igrzyskach w Monachium 1972 w biegu na 3000 m z przeszkodami, dwukrotny 

mistrz Europy (1974 – Rzym i 1978 – Praga) na tym dystansie. 10-krotny mistrz Polski 

(cztery tytuły na 3000 metrów z przeszkodami, po trzy na 5000 metrów oraz w przełajach), w 

1973 został halowym mistrzem kraju na 3000 metrów; 23 razy reprezentował Polskę w 

meczach międzynarodowych. 10 sierpnia 1972 wyrównał rekord Europy podczas mityngu w 

Warszawie na dystansie 3000m z przeszkodami (8:22,2s). Był również wicemistrzem świata  

przełajowych (1979). Do dziś do niego należą rekordy Polski na dystansach: 3000m, 5000m, 

1 milę, 2 mile oraz 3000m z przeszkodami 

  

Życiorys: 

 

Od 1958 uczęszczał do szkół w Buśni i Warlubiu. W 1968 rozpoczął naukę w ZSZ w 

Grudziądzu i jeszcze w tym samym roku przeniósł się do wieczorowego Samochodowego 

Technikum Mechanicznego w Grudziądzu, które ukończył w 1971. W 1968 rozpoczął 

również treningi w GKS „Olimpia” w Grudziądzu, a w 1977 uzyskał tytuł absolwenta AWF 

w Poznaniu. Zginął w wypadku samochodowym na moście w Grudziądzu. Most ten obecnie 

nosi jego imię. 
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