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IX Olim pia da No ta rial na – Msza na Dol na – 13 – 16 ma ja 2010

 Przy pa da mi za szczyt po raz
ko lej ny po kło nić się re jen tom z
ca łej Pol ski oraz z sze ściu in -
nych kra jów, uczest ni kom spor -
to wych zma gań. Mam wiel ką
na dzie ję, że znów prze ko na cie
się, że war to przy je żdżać w na -
sze stro ny. Znaj dzie cie tu taj
wszyst ko, cze go być mo że da -
rem nie szu ka cie w wa szych
śro do wi skach. Gwa ran tu je my
wspa nia łą za ba wę, cho ciaż spo -
dzie wam się za cię tej ry wa li za -
cji na spor to wych are nach. Ka -
żdy bę dzie mógł wy ka zać się
swy mi ta len ta mi. Ró żno rod -
ność dys cy plin, któ re obej mą
zma ga nia, jest bo wiem ol brzy -
mia. Msza na Dol na, ca ły re gion
za gó rzań ski jest te re nem przy -
ja znym. Bez wzglę du na po go -
dę i po rę ro ku. Cie szy mnie
fakt, że z ka żdym ro kiem po -
sze rza się gro no no ta riu szy
przy by łych do nas z za gra ni cy.
Tym ra zem za de biu tu ją przy ja -
cie le z Czech. 

Na szym pra gnie niem jest,
by Msza na Dol na na te kil ka

dni sta ła się wspól nym do mem
dla Was wszyst kich. By ście
czu li się tu taj jak u sie bie. Raz
jesz cze ser decz nie wi tam, ży -
cząc pięk nych spor to wych
wra żeń oraz wy tchnie nia od
co dzien ne go no ta rial ne go tru -
du.

CZE SŁAW SZY NA LIK 
Po my sło daw ca 

i głów ny or ga ni za tor
Olim pia dy No ta rial nej

Wi taj cie po raz dzie wią ty! Mo je olim pia dy

Po raz pierw szy Olim pia da No ta -
rial na od bę dzie się bez udzia łu w
niej Je rze go Żą dły, prze wod ni -
czą ce go Ra dy Mia sta Msza na
Dol na. Ten bez resz ty od da ny jej
miesz kań com czło wiek od szedł
na za wsze 22 kwiet nia 2010 r., po
he ro icz nych zma ga niach ze
śmier tel na cho ro bą. 8 czerw ca
ukoń czył by 59 lat.

Trwał przy zma ga niach re jen -
tów od pierw szej edy cji igrzysk.
Or ga ni za to rów oraz za wod ni -
ków wspie rał do brym sło wem,
ra dą, cie szył się z te go, że dzię -
ki spor to wo ukie run ko wa nym
no ta riu szom je go mia sto sta je
się sław ne w Pol sce, a na wet po -
za je go gra ni ca mi. Ki bi co wał
oczy wi ście re jen tom z Ma ło pol -
ski, po tra fił jed nak do ce nić ta -
kże kla sę ich ry wa li. Do da wał
olim pia dzie spe cy ficz ne go uro -
ku, był jej do brym du chem, a je -

go obec ność na spor to wych are -
nach w ja kimś sen sie no bi li to -
wa ła za wod ni ków, uświet nia ła
ich wy si łek. Ro zu miał ten trud,
bo wiem sam nie stro nił od upra -
wia nia spor tu. Był ini cja to rem
wie lu przed się wzięć in we sty cyj -
nych na te re nie mia sta, uczest -
ni czył przy mo der ni za cji i roz -
bu do wie sta dio nu im. Ja na Ci -
szew skie go, prze pra co wu jąc spo -
łecz nie set ki go dzin, wskrze sił
wie le im prez kul tu ral nych, m.in.
Mię dzy na ro do wy Prze gląd Or -
kiestr. Uwiel biał ro we ro we raj -
dy, pod czas ostat nich wa ka cji
od był na jed no śla dzie piel grzym -
kę spod Gie won tu aż na Hel,
uczest ni czył w bie gach ulicz -
nych, or ga ni zo wa nych w mie -
ście pod Lu bo gosz czą.

Wraz z odej ściem Je rze go Żą -
dły, Msza na Dol na oraz Olim pia -
dy No ta rial ne po nio sły nie po we -
to wa na stra tę.

W dzie wią tej edy cji Olim pia dy
No ta rial nej udział we zmą re -
jen ci z Buł ga rii, Ro sji, Sło wa cji,
Wę gier, Ukra iny oraz – po raz
pierw szy – z Czech. Nasz kraj
re pre zen to wać bę dzie 11 Izb
No ta rial nych, utwo rzo nych z
no ta riu szy i ase so rów. W su mie
do ry wa li za cji przy stą pi 337
osób.
Go ściem ho no ro wym igrzysk
bę dzie An na Ba rań ska, czwar ta
w hi sto rii Po lka, któ ra zdo by ła
naj wy ższy gór ski szczyt świa ta
Mo unt Eve rest.

Or ga ni za to rzy Olimpiady
Notarialnej: Kra jo wa Ra da
No ta rial na, Izba No ta rial na
w Kra ko wie, Klub Spor to wy
Tur bacz Msza na Dol na.
Spon sor: Wy daw nic two
Praw ni cze Le xi sNe xis.

Kla sy fi ka cja me da lo wa po
ośmiu Olim pia dach No ta rial -
nych
1. War sza wa 48,5 – 59 – 56 – 163,5
2. Wro cław 41 – 31 – 32 – 104
3. Ro sja 29 – 16 – 20 – 65
4. Kra ków 28,5 – 20 – 22 – 70,5
5. Bia ły stok 22 – 12 – 10 – 44
6. Lu blin 17 – 16,5 – 18 – 51,5
7. Ka to wi ce 16 – 19,5 – 21,5 – 57
8. Po znań 14 – 13 – 17 – 44
9. Gdańsk 13 – 18 – 20 – 51
10. Szcze cin 11 – 26 – 21 – 58
11. Łódź 8 – 13 – 13 – 34

12. Sło wa cja 6 – 9 – 7 – 22
13. Rze szów 5 – 12 – 5,5 – 22,5
14. Wę gry 4 – 2 – 2 – 8
15. Mo skwa 3 – 5 – 5 – 13
16. Sankt Pe ters burg 1 – 2 – 2 – 5
17. Buł ga ria 1 – 0 – 1 – 2
18. Ukra ina 1 – 0 – 0 – 1
19. Es to nia 0 – 0 – 0

(w ko lej nych ru bry kach: miej -
sce, na zwa re pre zen ta cji, ilość
me da li zło tych, srebr nych, brą -
zo wych – glo bal na ilość me -
da li)

Zło to, sre bro, brąz

Uczestnicy

TEK STY I RE DAK CJA: DA NIEL WE IMER
FOT.: KU BA TO POR KIE WICZ

Bez do bre go du cha

Do kil ku wie lo krot nych
uczest ni ków no ta rial nych
zma gań zwró ci li śmy się z na -
stę pu ją cy mi py ta nia mi:

1. Od kie dy da tu je się mój
udział w olim pia dach?
2. Ja ki mi osią gnię cia mi
spor to wy mi zna czo ne jest
mo je uczest nic two w ry wa li -
za cji?
3. W ja kich kon ku ren cjach
wy star tu ję w obec nej edy cji
zma gań?

Oto za no to wa ne od po wie dzi:
■ Wio let ta To ma la, Izba No ta -
rial na Kra ków, przed sta wi -
ciel ka No ta ria tu Pol skie go
Kon fe ren cji No ta ria tów Unii
Eu ro pej skich (CMUE):
1. W Msza nie Dol nej gosz czę
od pierw szej edy cji olim pia dy,
od ro ku 2002. 
2. Ka żdo ra zo wo przy stę pu ję
do ry wa li za cji w te ni sie sto ło -
wym. Me da lu nie zdo by łam,
ale pla so wa łam się w czo ło -
wej szó st ce.
3. W tym ro ku wy stą pię tra -
dy cyj nie w te ni sie sto ło wym. 

■ Wal de mar Chwiał kow ski,
Izba No ta rial na Szcze cin,
czło nek Ra dy Nad zor czej
TUW Re jent Li se:
1. Star tu ję od trze ciej edy cji
olim pia dy, czy li od ro ku 2004.
2. Mam na swym kon cie me -
da le w kil ku dys cy pli nach. W
te ni sie ziem nym – srebr ny i
brą zo wy, a w ko szy ków ce by -
łem przed ro kiem ka pi ta nem
ze spo łu, któ ry się gnął po
pierw sze miej sce. Wy wal czy -
łem też srebr ny krą żek w
kon kur sie rzu tów do ko sza.
3. Mi mo kon tu zji we zmę
udział  w tur nie ju te ni sa
ziem ne go oraz w wy ści gu
pły wac kich szta fet. 

■ Jo lan ta Nie dzie la, czło nek
Ra dy Izby No ta rial nej w
War sza wie:
1. W igrzy skach bio rę udział
od 2003 r.
2. Me da le zdo by wa łam w in -
dy wi du al nych i dru ży no -
wych kon ku ren cjach pły wac -
kich, w kon kur sie „sport na
we so ło”, a pod czas mo je go
de biu tu wy wal czy łam sre bro
w lek ko atle tycz nej szta fe cie
4 ra zy 100 m.
3. W tym ro ku pla nu ję udział
w ry wa li za cji na ba se nie pły -
wac kim oraz w roz gry wa nej
po raz pierw szy szta fe cie
bie go wej 4 ra zy 100 m człon -
ków Rad No ta rial nych. 

■ Woj ciech Kró li kow ski, Izba
No ta rial na Rze szów:
1. Do Msza ny Dol nej na
olim pia dy przy je żdżam nie -
prze rwa nie od 2002 r.
2. Wraz z pił kar ską dru ży ną
Kra ko wa wy wal czy łem zło -
ty me dal, póź niej re pre zen -
to wa łem w fut bo lu bar wy
Rze szo wa. Stra to wa łem też,
ale bez suk ce sów w kon ku -
ren cjach bie go wych.
3. Ogra ni czę swój udział do
kon kur su „sport na we so ło”. 

■ Mi ro slav Du ris, pre zy dent
Sło wac kiej Izby No ta rial nej:
1. W olim pia dach uczest ni czę
od 2006 r.
2. Oto mój do ro bek me da lo -
wy: pchnię cie ku lą – brąz,
prze cią ga nie li ny – sło to, sre -
bro i brąz skok wzwyż – sre -
bro, pił ka no żna – sre bro z re -
pre zen ta cją Sło wa cji, kon kurs
„śpie wać ka żdy mo że” – sre -
bro i dwu krot nie brąz.
3. Pla nu ję udział na pew no w
pchnię ciu ku lą, siat ków ce. Już
na miej scu pew nie się jesz cze
na coś zde cy du ję.


