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W so bo tę, na sta dio nie KS Tur bacz im. Ja na Ci szew -
skie go w Msza nie Dol nej zgasł znicz VIII Olim pia dy No -
ta rial nej. Ucichł gwar na spor to wych are nach,
opu sto sza ły peł ne od ki bi ców try bu ny. Re jen ci po wró -
ci li do swych żmud nych, co dzien nych po win no ści. Po -
wró ci li fi zycz nie, bo z gra ni czą cym z pew no ścią
praw do po do bień stwem za ło żyć mo żna, że wspo mnie -
nia mi wciąż prze by wa ją w mie ście pod Lu bo gosz czą.
W mie ście, w któ rym przyj mo wa ni są z iście sta ro pol -
ską go ścin no ścią, gdzie drzwi ka żde go do mu sto ją dla
nich otwar te, gdzie zdą ży li po czuć się jak u sie bie.

Ósme wy da nie re jenc kich zma gań prze szło więc do hi sto -
rii. Za pi sze się w niej re kor do wą licz bą uczest ni ków, a ta -
kże do ko op to wa niem do olim pij skiej ro dzi ny przy ja ciół
z Buł ga rii. O 123 me da le ubie ga ło się 474 za wod ni czek
i za wod ni ków z sze ściu kra jów. Tym ra zem na cze le kla sy -

fi ka cji dru ży no wej zna la zła się re pre zen ta cja Ro sji, pod -
czas gdy zgła sza ją ca wy so kie aspi ra cje eki pa z War sza wy
za do wo lić mu sia ła się trze cią lo ka tą, ja ko że wspo mnia ne
dru ży ny roz dzie lił jesz cze re we la cyj ny ze spół Bia łe go sto -
ku. Ce lem spor tow ców by ło na tu ral nie wy gry wa nie. Ka -
żdy z nich dą żył do udo wod nie nie swej wy ższo ści
nad ry wa la mi. Nie mniej wa żna oka za ła się jed nak wal ka
z wła sny mi sła bo ścia mi i z prze ciw no ścia mi lo su.
Do rzad ko ści na le ża ły przy pad ki, by kto kol wiek z opusz -
czo ną gło wą opusz czał bie żnię, rzut nię, par kiet czy bo -
isko. Naj istot niej szy był bo wiem udział. Tak, jak to so bie
kie dyś wy my ślił twór ca idei no wo żyt nych Igrzysk Olim pij -
skich ba ron Pier re De Co uber tin.

Spor to wo ukie run ko wa ni re jent ki i re jen ci nie na dłu go
roz sta li się w nie dzie lę. Już prze cież za rok wy zna czy li so -
bie ko lej ną rand kę w Msza nie Dol nej. 

Nie jest Pan w Msza -
nie Dol nej po raz
pierw szy. Te go rocz -
na olim pia da za pi -
sze się jed nak
w Pań skiej pa mię ci
za pew ne naj moc -
niej?

– My śli pan
o gip sie na rę ce?
No tak, ja ko pre zes
Kra jo wej Ra dy sta -
ną łem do bram ki,
by bro nić strza ły
sze fów izb no ta rial -
nych w kon kur sie
rzu tów kar nych.
Pod czas jed nej z in -
ter wen cji pił ka wy gię ła mi nad gar stek. Po czu -
łem ból, ale wy trwa łem do koń ca na po ste run ku.
Do pie ro póź niej za ło żo no mi w szpi ta lu opa tru -
nek gip so wy, a w War sza wie po twier dzo na zo -
sta ła dia gno za o zła ma niu. Na szczę ście
pro stym, bez po wi kłań. Ta mo ja kon tu zja niech
bę dzie prze stro gą dla in nych osób, że prze no -
sze nie się zza biur ka na spor to we bo iska by wa
ry zy kow ne. Wy pa da po prze dzić je tre nin giem.
Uraz, któ re go się Pan na ba wił, nie wpły nął, mam
na dzie ję, na oce nę te go rocz nych igrzysk?

– W naj mniej szym stop niu. Spor to we zma ga -
nia no ta riu szy to do sko na ła idea. Ry wa li za cja ta
nie obej mu je co praw da ca łe go na sze go śro do -
wi ska, jed nak jest im pre zą naj moc niej in te gru -
ją cą re jen tów. Nie mo gę w tym mo men cie nie
pod nieść za sług Cze sła wa Szy na li ka. Nikt z nas
nie wy obra ża so bie, by olim pia dy mo gły być
kon ty nu owa ne bez je go za an ga żo wa nia. Oby jak
naj dłu żej chcia ło mu się chcieć.
Zga dza się Pan z opi nią, że te go rocz na ry wa li za cja
by ła wy jąt ko wo za cię ta?

– W ca łej roz cią gło ści. Na are nach spor to wych
żar tów nie by ło. Ka żdy dą żył do zwy cię stwa. Ale
tyl ko do za koń cze nia ja kie goś me czu, czy kon ku -
ren cji. Póź niej na twa rze za wod ni czek i za wod ni -
ków po wra cał uśmiech, na stę po wa ło zbra ta nie.
I to jest w tym wszyst kim naj pięk niej sze.

Do zobaczenia 
już za rok

Doskonała
idea!
Rozmowa Lechem Borzemskim,
prezesem Krajowej Rady
Notarialnej

Klasyfikacja medalowa
       złoty    srebrny    brązowy   razem
  1. Rosja                                9                  3                   2                 14
 2. Białystok                       5                  5                   1                 11
 3. Warszawa                     4                  5                   8                17
 4. Kraków                           4                  3                   5                12
 5. Katowice                       4                  2,5               3                9,5
 6. Szczecin                        3                  3                   6                12
 7. Wrocław                        2                   6                   3                11
 8. Łódź                                  2                   4                   2                 8
 9. Słowacja                       2                   4                   0                6
10.Gdańsk                            2                   2                    5                9
11. Poznań                            2                   2                    2                 6
12.Bułgaria                         1                    0                   1                 2
13.Ukraina                           1                    0                   0                1
14.Lublin                              0                  1,5                3                4,5
15.Węgry                              0                  0                   0                0
16.Rzeszów                        0                  0                   0                0


