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Już po raz X Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" działający przy Publicznym Gimnazjum w
Bądkowie zorganizował mityng rzutowy poświęcony pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego;
kulomiota, olimpijczyka z Rzymu urodzonego w Bądkowie. Tutaj w latach pięćdziesiątych
zdobywał pierwsze sukcesy sportowe. W wieku 18 lat trafił do bydgoskiego "Zawiszy".
Reprezentował Polskę w międzypaństwowych meczach lekkoatletycznych z USA, Związkiem
Radzieckim, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Norwegią, Finlandią. Uczestniczył w

Mistrzostwach Europy w Sztokholmie i Belgradzie. W roku 1960 stanął na Stadio Olimpico w
Rzymie podczas XVII Igrzysk Olimpijskich. Mityng rzutowy jest imprezą towarzyszącą
dożynkom parafialno – gminnym w Bądkowie, który w tym roku odbyły się w niedzielę 22.08.
Tegoroczny mityng przypadł w 25. rocznicę śmierci sportowca oraz 50. jego startu w rzymskich
igrzyskach. Organizator, UKS „Sokół” jubileuszowym zmaganiom nadał wyjątkowy charakter,
zapraszając szóstkę czołowych kulomiotów kraju, aranżując wystrój rzutni na miarę jubileuszu.
Uznanie dla memoriałowych zmagań przekazał Polski Komitet Olimpijski, przeznaczając
nagrody dla uczestników, życząc zawodnikom rekordowych wyników, a działaczom wytrwałości
w promocji idei olimpijskiej w Bądkowie. Na stronie internetowej PKOL będzie można znaleźć
galerię z bądkowskich zawodów. Na rzutni w Bądkowie stanęło 10 zawodników. W kategorii
zawodników ligowych wspaniała walka rozegrała się pomiędzy Sylwestrem Zielińskim (LIUKS
Kruszwica) a Rafałem Kownatke (LKS Ziemia Pucka). Już w serii próbnej Zieliński pchnął kulą
na odległość 19,10m, co zapowiadało niezwykłe emocje. W konkursie zwyciężył różnicą 1 cm z
Kownatke, uzyskując wynik 18,48m. Drugi, Kownatke, sam odczytał wynik swojego rzutu –
18,47m. III miejsce zajął Marcin Górzyński (SKLA Sopot), ubiegłoroczny zwycięzca z wynikiem
16,76m, a Jacek Kalinowski (Zawisza Bydgoszcz) zajął IV miejsce ustanawiając wynikiem
16,69 rekord życiowy. V i VI miejsce zajęli zawodnicy MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie –
Łukasz Klebs (15,30m), oraz Marcin Klon (14,87m). Wśród amatorów dwaj zawodnicy, bracia,
Wojciech i Mariusz Kępara uzyskali jednakowe odległości – 12,71m i oni zostali zwycięzcami
jubileuszowych zawodów. Trzeci był najmłodszy uczestnik mityngu – Szymon Strzelecki,
reprezentant UKS „Sokół” (11,73m), a czwarty weteran zmagań memoriałowych – Remigiusz
Krajewski (11,19m). Wszyscy zawodnicy podkreślali wystrój rzutni i doping już dobrze znającej
się na kuli widowni. X mityng był okazją aby podziękować sponsorom i pasjonatom sportu w
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Bądkowie. Takie szczególne wyróżnienie ze strony UKS „Sokół” spotkało Państwa Barbarę i
Mariana Chojnickich, którzy od pierwszego mityngu współpracują z organizatorem.
Pomysłodawca i główny organizator zawodów, Zdzisław Etynkowski serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy pomogli w organizacji memoriału.
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