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Rozmowa 

Z Sylwestrem Maliszewskim, 
mieszkańcem Gołębiewka ro-
zmawia Zbigniew Brucki. 

 

Ma Pan 74 lata. Od młodości 
aktywny sportowo, upra-
wiał Pan lekkoatletykę, siat-
kówkę i… szachy. 
Jako siatkarz grałem w AZS 

Koszalin i LZS Lipka k. Złoto-
wa. Startowałem w zawodach 
lekkoatletycznych (skokach 
w dal, wzwyż i w pchnięciu 
kulą). Najbardziej wartościowy 
wynik sportowy osiągnąłem 
w rzucie oszczepem 800 g 
(61,34 m) podczas zawodów 
w Pucku w 1976 r. 

W latach 70-tych ub. wieku 
był Pan organizatorem LZS-
owskiego sportu w gminie 
Trąbki Wielkie, ale grywał 
też w tenisa ziemnego, 
uczestniczył w zawodach 
lekkoatletycznych, w roz-
grywkach piłki siatkowej, 
piłki nożnej. Później zetknął 
się Pan z lekkoatletycznym 
sportem skierowanym 
do byłych sportowców, tzw. 
weteranów LA. 
W latach 1966-2008 byłem 

prezesem Pomorskiego Klubu 
Weteranów LA. W tym okresie 
Klub zorganizował lub wspó-
łorganizował 57 imprez sporto-
wych na stadionach: Lechii 
Gdańsk, SKLA Sopot, w Trąb-
kach Wielkich, w Skórczu, Pu-
cku, Słupsku. Wśród tych im-
prez były mistrzostwa Polski 
mastersów na stadionach: 
w Sopocie w 2002 r. (248 star-
tujących) i Słupsku w 2008 r. 
(238), a także mistrzostwa Pol-
ski w rzutach nietypowych 
rozgrywane nieprzerwanie 
od 2004 r., pierwsze w Trąb-
kach Wielkich i kolejne w So-
pocie. Do udziału w zawodach, 
jako goście honorowi, zapra-
szani byli byli gdańscy olimpij-
czycy: Kazimierz Zimny, Jaro-
sława Jóźwiakowska, Kazi-

mierz Kropidłowski, Stanisław 
Lubiejewski, Władysław Koza-
kiewicz, Bernadetta Blechacz 
oraz popularny Jerzy Detko. 
Dzięki wieloletniemu uczestni-
ctwu w zawodach zaszczytem 
było poznanie wielu polskich 
lekkoatletów, zdobywców zło-
tych medali olimpijskich: El-
żbiety Krzesińskiej, Zdzisława 
Krzyszkowiaka, Ireny 
Szewińskiej, Władysława Ko-
mara, Władysława Kozakiewi-
cza, Tadeusza Ślusarskiego, Ja-
cka Wszoły, Kamili Skolimow-
skiej, Szymona Ziółkowskiego 
czy Roberta Korzeniowskiego. 

W ciągu 26 sezonów wystar-
tował Pan w 118 imprezach 
sportowych, w tym: 33 rangi 
mistrzostw Polski: 8 halo-
wych, 10 na otwartym sta-
dionie, 6 w wielobojach rzu-
towych i 9 w rzutach z miej-
sca. Trzy razy uczestniczył 
Pan w mistrzostwach Euro-
py: w 1998 r. w Cesenatico 
(Włochy), 2006 r. w Pozna-

niu, w 2012 r. w Zittau (Niem-
cy). Ma Pan też po jednym 
starcie w mistrzostwach 
Świata: w 2007 r. w Tata 
(Węgierski Ośrodek Przygo-
towań Olimpijskich) - rzuty 
z miejsca; oraz w mistrzo-
stwach Europy: w 2008 r. 
w Jüterborgu (Niemcy) tak-
że w rzutach miejsca 
i w I European Masters 
Games (EMG - 
wielodyscpylinowe igrzy-
ska) w Malmö (Szwecja). Ja-
kie lokaty Pan zajmował? 
Na mistrzostwach Europy 

4. miejsce w Cesenatico w rzu-
cie oszczepem 800 g, kategoria 
M50 – 45,12 m; piąte w rzucie 
ciężarkiem 9,08 kg, kategoria 
M65 – 15,96 m, Zittau 2012 r. 
Na tychże zawodach 6 miejsce 
w pięcioboju rzutowym, wyni-
kiem 3827 punktów. Na Mi-
strzostwach Europy w Pozna-
niu w 2006 r. – 6 lokata w pię-
cioboju lekkoatletycznym 
(rzut oszczepem, dyskiem, 
skok  w dal, 200 m i 1500 m) 

w kategorii M55, wynikiem 
2661 pkt. W Poznaniu w rzucie 
ciężarkiem 11,34 kg, wynikiem 
14,48 m w finale zająłem 8 lo-
katę, podobną 8 lokatę 
w Zittau w 2012 r. – kategoria 
M65, rzut młotem 5 kg, wynik 
40,17 m. Brałem też udział 
w wielu mityngach krajowych 
i zagranicznych. Warto nad-
mienić, że wszystkie koszty 
związane ze startem w zawo-
dach krajowych oraz między-
narodowych pokrywają 
uczestnicy z własnych środ-
ków. 

W czasie długoletnich star-
tów ustanowił Pan 11 rekor-
dów Polski. 
Spośród ustanowionych 

rekordów, szczególną saty-
sfakcję sprawił mi rekord 
Polski w pchnięciu kulą 6 kg 
(12,49 m), w kategorii M55, 
na zawodach w Sopocie 
15.09.2001 r. – rezultat. Po-
zostałe rekordy to głównie 
w konkurencjach nietypo-

wych; w wielobojach rzuto-
wych, w rzucie dyskiem an-
tycznym 3 kg, młotem szko-
ckim 8 kg oraz w rzucie cię-
żarkiem o wadze 25,4 kg 
(ciężarek ten to rodzaj mło-
ta, długość przyrządu 41 
cm). W w/w czterech rodza-
jach mistrzostw Polski zdo-
byłem 73 medale, w tym 29 
złotych, 28 srebrnych i 16 
brązowych. Na mistrzo-
stwach świata w rzutach 
nietypowych w Tata w zdo-
był 6 złotych i 3 srebrne me-
dale, w Malmo srebrny, 
w Juterborgu brązowy i zło-
ty, za który jedyny raz w ży-
ciu usłyszałem hymn pań-
stwowy grany z tej okazji. 

Zawody dla weteranów gro-
madzą tysiące zawodniczek 
i zawodników. Stąd więc 
trudno o sukces. 
W swoim dorobku mam 

ok. 200 dyplomów, 50 pucha-
rów i w sumie ponad 170 me-
dali z różnych zawodów i mi-

tyngów. W prowadzonej sta-
tystyce, na 10 najlepszych 
wyników weteranów w woje-
wództwie pomorskim zają-
łem 18 pierwszych miejsc, 15 
drugich i cztery trzecie, 
a w rankingach światowych 
byłem 11, 22, 16, 19 oraz szó-
sty. Zwieńczeniem działal-
ności w lekkoatletycznym ru-
chu Masters jest przyznany 
mi w 2013 r. przez prezydenta 
RP - Złoty Krzyż Zasługi. 
W tym roku w Toruniu pod-
czas uroczystej gali, na której 
podsumowano 30-letni okres 
tego ruchu w Polsce podeszła 
do mnie koleżanka i ku moje-
mu zdziwieniu oznajmiła - To 
co tu się dzieje to pikuś w sto-
sunku do tego jak były orga-
nizowane imprezy towarzy-
szące zawodom weteranów 
w Trąbkach Wielkich i po ich 
zakończeniu. Ta grochówka 
z wojskowego kotła, ognisko, 
kiełbaski w leśnej Gawrze czy 
pieczony prosiak na polu gol-
fowym w Postołowie. ¹

Wywalczył 170 medali, raz zagrano 
mu Mazurka Dąbrowskiego

Sylwester Maliszewski z Gołębiewka w okresie kilkudziesięciu lat startów w zawodach różnej rangi  wystąpił w 118 imprezach w kraju i zagranicą
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Zbigniew Brucki 
zbigniew.brucki@polskapress.pl
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