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VII Olimpiada Notarialna

371 rejentek i rejentów z pięciu
krajów defilowało wczoraj na
stadionie im. Jana Ciszewskie-
go w Mszanie Dolnej podczas
ceremonii otwarcia VII Olimpia-
dy Notarialnej. Kapryśna ostat-
nimi dniami aura tym razem do-
pisała: uczestnicy sportowych
zmagań nie byli zmuszeni gro-
madzić się w namiocie, jak zda-
rzyło się przed dwoma laty. 
Przed główną trybuną, na

której miejsca zajęli przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz
Izb Notarialnych z całego kraju
przemaszerowali ubrani w prze-
pisowe dresy rejenci, którzy na
trzy dni zrzucili garnitury lub
eleganckie spódnice, by zza biu-
rek przenieść się na boiska i inne
areny sportowe. Największe bra-
wa zebrali goście spoza granic
Polski. Nie po raz pierwszy do
Mszany Dolnej zjechały repre-
zentacje Rosji (dwie drużyny:
Moskwy oraz Sankt Petersbur-
ga) i Słowacji, w olimpiadzie de-
biutują natomiast przedstawicie-
le Ukrainy i Węgier. Z taśmy od-
tworzono hymny narodowe wy-
mienionych państw, po czym
sportowo ukierunkowanych ko-
legów po fachu przywitał pomy-
słodawca oraz inicjator wspólnej
rejenckiej zabawy, miejscowy
notariusz Czesław Szynalik.
– Jestem szczęśliwy, że mogę

gościć tak zacne osoby – mówił
Szynalik. – Zapewniam Was, że
w Mszanie Dolnej znajdziecie
wszystko to, po co tutaj przyje-
chaliście. Gwarantujemy Wam
wszelkie wygody, dostępność
każdego progu, każdych drzwi,
uśmiech, dobre słowo, a także

wielkie sportowe emocje. Msza-
na Dolna, jak i cały region Zagó-
rzan, jest terenem przyjaznym,
bez względu na porę roku. (...)
Szczególnie gorąco witam na-
szych zagranicznych przyjaciół.
Niektórzy z nich pokonać musie-
li kilka tysięcy kilometrów, by
zameldować się pod Beskidem
Wyspowym i Gorcami. Moim go-
rącym pragnieniem jest, by na-
sze miasto stało się dla Was
wszystkich nowym domem, by-
ście się czuli tutaj jak u siebie.

Oficjalną formułę rozpoczę-
cia rywalizacji wygłosili wicepre-
zes Krajowej Rady Notarialnej
Andrzej Urbanik oraz prezes
Krakowskiej Izby Notarialnej Jo-
anna Greguła. Flagi biało-czer-
woną i olimpijską na maszt wcią-
gnęli Anatol Surowiec z Białego-
stoku oraz Radosław Stępniak
z Wrocławia, multimedalista
w poprzednich olimpiadach. Ho-
nor zapalenia znicza przypadł
w udziale trójce przyodzianych
w regionalne stroje, szalenie
przejętych swą rolą maluchów,
a w świat pofrunęły gołąbki po-
koju, pochodzące z hodowli Mar-
ka Filipiaka.
Część nieoficjalną wypełniły

występy orkiestry dętej z Bacz-
kowa, grupy instrumentalnej
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mszany Dolnej pod dyrekcją
Piotra Rataja oraz entuzjastycz-
nie przyjęty przez publikę popis
zespołu folklorystycznego
z Przedszkola nr 2 w Mszanie
Dolnej. 
Po kilkunastu minutach prze-

rwy rozpoczęła się sportowa ry-
walizacja.

Uroczyste otwarcie Igrzysk

Serdeczne przyjęcie 
i emocje gwarantowane

FOT. TOP
Defiluje najliczniejsza ekipa Izby Notarialnej z Warszawy

Honorowi goście

Wśród gości honorowych, którzy
zaszczycili swą obecnością cere-
monię otwarcia olimpiady, znaleź-
li się:
· Franciszek Dziedzina – wicesta-
rosta limanowski
· Tadeusz Patalita – wójt gminy
Mszana Dolna
· Janusz Potaczek – wójt gminy
Niedźwiedź
· Tadeusz Filipiak – burmistrz
Mszany Dolnej
· Andrzej Urbanek – wiceprezes
Krajowej Rady Notarialnej
· Joanna Greguła – prezes Kra-
kowskiej Izby Notarialnej
· prof. Jerzy Jacyszyn – redaktor
naczelny miesięcznika „Rejent”
· Stanisław Horak i Jarosław Ka-
ciuba – przedstawiciele Serwisu
Prawniczego LexisNexis, sponso-
ra olimpiady
· Piotr Borkowski – wiceprezes
Sądu Rejonowego w Limanowej
· Stanisław Antosz – szef Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mszanie
Dolnej.
Do Mszany Dolnej przybyli
również: prezes Słowackiej
Izby Notarialnej Miroslav Duris
oraz wiceprezydenci izb krajo-
wych z Rosji Lidia Popowa
(Moskwa) i Piotr Gierasimien-
ko (Sankt Petersburg), Olga
Kapasi z Węgier oraz szef de-
legacji ukraińskiej z Łucka
Jewgienij Kuharyk.

Zaszczytu zapalenia znicza olimpijskie-
go dostąpiła trójka dzieciaków z Przed-
szkola nr 2 w Mszanie Dolnej. Sabina
Kornaś, Kacper Kurek oraz Maciek La-
toś tak byli przejęci swą rolą, że, inda-
gowani przez reportera, z trudem przy-
pominali sobie własne nazwiska. Ale
z powierzonego im obowiązku wywiąza-
li się wzorowo.
– Takich mam już zdolnych pod-

opiecznych – mówiła z dumą Teofila La-
toś, dyrektorka przedszkola. – Olimpia-
dom notarialnym towarzyszymy od ich
pierwszych edycji. Jak zespół „Mali Za-
górzanie” przygotowujemy co roku wy-
stęp artystyczny, na który obowiązkowo
składa się rymowanka, sławiąca uroki
naszej ziemi, trud notariuszy oraz dba-
łość włodarzy o mieszkańców. Naszą na-
dworną poetką jest jedna z wychowaw-
czyń, Helena Kania.
Wczoraj, podczas uroczystości otwar-

cia, zgromadzona na stadionie publicz-
ność uraczona została wierszem nastę-
pującej treści:
Powitać Was pięknie jest nam dzisiaj dane
Gdyż nasze przedszkole jest z Wami związa-
ne
Kochani rejenci, sami to przyznacie
Że na nasz tu występ co roku czekacie
Chcecie się dowiedzieć, co nowego
w Mszanie

I kto więcej życzeń tu od nas dostanie
A więc tradycyjnie: wpierw podziękowanie
Za wasze tak hojne nas sponsorowanie
Chcemy też nadmienić dla jasności sprawy
Że nas sponsorują rejenci z Warszawy

Mamy tez nadzieję, że nas nie zwiedziecie
I także w tym roku coś grosza sypnie-
cie
Przydługie jest może to nasze gadanie
A więc teraz będzie Zagórzan śpiewanie:

Teraz pozdrowienia dla wszystkich sportow-
ców
I dobrych wyników, godnych zawodowców
Pozdrawiamy również władze naszej Msza-
ny
My ciężką ich pracę bardzo doceniamy
Bo pracują nad tym, by ty dobrze było
Na nasze przedszkole pieniążków starczyło
Gości z zagranicy dużo tu zjechało
Chcemy ich wymienić, bo jest ich niemało
Przybyli tu z Węgier, z Rosji, Ukrainy
Witamy Słowaków, sukcesów życzymy
Już siódmy rok w maju witamy Was
w Mszanie
I mamy nadzieję, że tak już zostanie
(...)
Szykuje się w Polsce impreza światowa
Na sport władza nasza dużo dać gotowa
Państwowe dotacje idą na stadiony
Może trochę trafi także w nasze strony
To nasz stadion mszański też odbudujemy
I do norm światowych go dostosujemy
Wy, drodzy, rejenci, na tym skorzystacie
Sukcesy sportowe lepsze uzyskacie
Żeby nie przedłużać, to pewnie skończymy
Resztę życzeń naszych za rok dopowiemy
A Wam dziękujemy za pilne słuchanie
Niech wWaszej pamięci wszystko to zostanie
Lecz przed zakończeniem jedna prośbę mamy:
O brawa się ślicznie u Was dopraszamy.
Prośba nie pozostała bez odzewu:

oklaski były gromkie i długotrwałe. 

Owacje dla maluchów

FOT. TOP
Wielkie brawa zebrały dzieci z Przedszkola nr 2 w Mszanie Dolnej


