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An na Klub czews ka, 
no ta riusz z Ło dzi:
– To mo ja pierw -
sza olim pia da
i od ra zu me dal.
Srebr ny, w tur -
nie ju sza cho wym.
Co ja, de biu tant -
ka, mo gę po wie -
dzieć
o olim pia dzie?
Wra że nie ogrom -
ne. Per fek cyj -
na or ga ni za cja,
świet na at mos fe -
ra, życz li wość,
ze wsząd uśmie chy. Za rok z pew no ścią
tu taj po wró cę. Wra ca jąc do sza chów, to
w eli mi na cjach po ra dzi łam so bie bez
pro ble mów. Go rzej by ło w fi na le. Ale
i tak dru gie miej sce uwa żam za du że
osią gnię cie. W ko lej nych igrzy skach po -
sta ram się być już naj lep sza.

n

Mał go rza ta Sie roc ka, 
no ta riusz z Lu bli na:
– Opu ści łam tyl -
ko jed na olim pia -
dę w Msza nie.
W sied miu, w któ -
rych uczest ni czy -
łam, zło te
me da le zdo by wa -
łam po dwa ra zy
w sko ku w dal
i wzwyż oraz
w te ni sie sto ło -
wym. Sre bro wy -
wal czy łam
w bie gu na 100,
a brąz na 1500 m. W te go rocz nej edy cji
mój do ro bek to trze cie miej sca w sko ku
wzwyż i w tur nie ju te ni sa sto ło we go. Mo -
żna więc po wie dzieć, że je stem wszech -
stron ną za wod nicz ką.
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Ryszard Szewczyk, notariusz
z Niska w reprezentacji
Rzeszowa:
– Za li czam się
do olim pij skich
we te ra nów, ja ko
że na sta dio nie
w Msza nie Dol nej
gosz czę już
po raz pią ty.
W do rob ku mam
me da le z wszyst -
kich krusz ców
w prze cią ga niu li -
ny oraz w bie gu
z prze szko da mi.
W tym ro ku obę -
dzie się bez po dium. W bie gu na 1500 m
uzy ska łem zu peł nie przy zwo ity wy nik,
ale oka za ło się to za ma ło. Świad czy to
tyl ko o tym, jak bar dzo pod niósł się po -
ziom za wo dów. Nie mam so bie nic do za -
rzu ce nia: wal czy łem am bit nie, ale to
prze cież sport – ktoś mu si uznać wy -
ższość prze ciw ni ka.
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Tomasz Trytt, aplikant
z Poznania:
– De biu tu ję
w olim pia dzie
i po wa lił mnie
roz mach tej im -
pre zy. Bar dzo wy -
so ko ce nię so bie
mo żli wość po -
zna nia no wych
lu dzi, bar dziej do -
świad czo nych
no ta riu szy. Przy -
wio złem ze so bą
do Msza ny ro wer
gór ski i zwie dzam
oko li cę. Jest na praw dę uro cza. Je śli
cho dzi o spor to wy ak cent, to w in dy wi -
du al nym bie gu na 100 m kon ku ren cja by -
ła dla mnie za sil na, na to miast zlo ty
me dal wrę czo no mi za roz gry wa ny w ra -
mach „spor tu na we so ło” bieg przez
prze szko dy. Za mie rza łem wy star to wać
jesz cze w bie gu na 400 m, ale pla ny po -
krzy żo wa ła mi kon tu zja.
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Wio let ta Sza rek, 
no ta riusz z Ka to wic:
– Wraz z gru pą
przy ja ciół two -
rzą cych gru pę
bez na zwy wy stą -
pi łam w kon kur -
sie mu zycz nym
„Śpie wać ka żdy
mo że” w pro gra -
mie pt. „Tak się
ba wi na sza kla -
sa”. I pro szę so -
bie wy obra zić, że
na gro dzo no nas
za to zło tym me -
da lem. Wcze śniej z nie złym skut kiem
star to wa łam w kon ku ren cjach spor to -
wych, m. in. w prze cią ga niu li ny. Bra łam
udział we wszyst kich ośmiu do tych cza -
so wych edy cjach olim pia dy, mam więc
ska lę po rów naw czą. Uwa żam, że naj -
wspa nial sze by ły pierw sza i obec na,
szko da, że już do bie ga ją ca koń ca. 
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