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Dokończenie ze str. B1

Naj więk sze bra wa ze bra li
go ście spo za gra nic Pol ski.
Już tra dy cyj nie do Msza ny
Dol nej przy by ły eki py z Ro sji,
Ukra iny, Sło wa cji i Wę gier,
zaś w olim pia dzie za de biu to -
wa li Buł ga rzy. Z ta śmy od two -
rzo no hym ny na ro do we
wy mie nio nych państw,
po czym ko le gów po fa chu
przy wi tał po my sło daw ca oraz
ini cja tor wspól nej re jenc kiej
za ba wy, miej sco wy no ta riusz
Cze sław Szy na lik. Prze ka zał
ze bra nym po zdro wie nia
od za pro szo nych do Msza ny
pre ze sa PZPN Grze go rza La ty
i se lek cjo ne ra ka dry na ro do -
wej fut bo li stów Leo Be en hak -
ke ra, któ rzy z ra cji
obo wiąz ków słu żbo wych nie
mo gli przy je chać na miej sce
trwa nia zma gań no ta riu szy. 

Ofi cjal ną for mu łę roz po czę -
cia ry wa li za cji wy gło si li wi ce -
pre zes Kra jo wej Ra dy
No ta rial nej An drzej Urba nik
oraz pre zes Kra kow skiej Izby
No ta rial nej Jo an na Gre gu ła.
Fla gi bia ło -czer wo ną i olim pij -
ską na maszt wcią gnę li pre ze si
Izb No ta rial nych w Rze szo wie
Krzysz tof Ko peć i w Gdań sku
Hen ryk Mi zak. Ho nor za pa le -
nia zni cza przy padł w udzia le
trój ce przy odzia nych w re gio -
nal ne stro je, sza le nie prze ję -
tych swą ro lą ma lu chów,
a w świat po fru nę ły go łę bie po -
ko ju, po cho dzą ce z ho dow li
Mar ka Fi li pia ka.

Część nie ofi cjal ną wy peł ni -
ły wy stę py or kie stry dę tej
z OSP w Ten czy nie pod ba tu tą
An drze ja Sto jew skie go oraz
dzie ci z dzia ła ją ce go

przy Przed szko lu nr 2 ze spo łu
„Ma li Za gó rza nie”. 

Po czym przy stą pio no
do spor to wej ry wa li za cji.

Zgodna opinia szefów
zagranicznych ekip

Li dia Po po wa, Ro sja:
– Je stem tu taj
po raz pią ty
i ka żdo ra zo -
wo przy je -
żdżam
z nie zmien -
na ra do ścią.
Spo tkam się
z przy ja ciół -
mi, po od dy -

cham świe żym po wie trzem.
Je ste śmy zdro wi, zdro wi i sil ni.
Wszyst kim ży czę zwy cięstw
i po go dy du cha. Ser decz ne po -
zdra wiam Cze sia Szy na li ka. To
wspa nia ły czło wiek i świet ny
or ga ni za tor. Przy wo zi my mu
z Ro sji ogrom ny ba gaż cie -
płych uczuć.
An to ni Ge tov, Buł ga ria:

– Z pol skiej
cen tra li no ta -
rial nej otrzy -
ma li śmy
e -ma il z za pro -
sze niem
do wzię cia
udzia łu
w olim pia dzie.
Nie za sta na -

wia li śmy się zbyt dłu go. Spa ko -
wa li śmy ba ga że i oto je ste śmy
w Msza nie. Przy je cha li śmy w si -
le dzie wię ciu osób. Wy stą pi my
w te ni sie ziem nym, pły wa niu
i bie gach dłu go dy stan so wych.
Na szym asem atu to wym jest by -
ły mistrz Buł ga rii w te ni sie sto -
ło wym. Re al nie pa trząc, stać

nas na je den, mo że dwa me da le.
Do pie ro za czy na my od dy chać
mszań skim po wie trzem, ale
pierw sze wra że nie jest zna ko -
mi te. Czu je się tu taj at mos fe rę
spor to wej ry wa li za cji, ale ta kże
i przy jaź ni.
Swie tła na Du na jew ska,
Ukra ina:

– W Pol sce je -
stem po raz
dru gi, ale
w wa szych
stro nach
po raz pierw -
szy. Sto ję
na cze le
ośmio oso bo -
wej eki py

z 450-ty sięcz nej Win ni cy. Za -
pro sze nie prze ka za no mi
z Ukra iń skiej Ra dy Izby No ta -
rial nej, w któ rej za sia dam.
Osiem osób ry wa li zo wać bę -
dzie w pły wa niu, te ni sie sto ło -
wym, bie gach
lek ko atle tycz nych, sza chach
i w sko ku w dal. Dwóch fut bo -
li stów wy stą pi go ścin nie
w dru ży nach in nych izb. Bar -
dzo chcia ła bym prze nieść ideę
roz gry wa nia olim pia dy no ta -
rial nej na grunt ukra iń ski. To
zna ko mi ty spo sób na in te gra -
cję śro do wi ska.
Adam Toth, Wę gry:

– Przed ro -
kiem de biu to -
wa li śmy
w olim pia dzie
i na do bry po -
czą tek wy -
wal czy li śmy
sześć me da li.
Tym ra zem
cię żko bę dzie

nam po wtó rzyć ten do ro bek.
Eki pa jest po pro stu słab sza

i mniej licz na – 10-oso bo wa.
Za do wo lą nas więc trzy, czte ry
krą żki. Więk szość z nas
miesz ka na sta łe w Bu da pesz -
cie, po zo sta li re pre zen tan ci
wy wo dzą się z Ny ire gy ha zy.
Szcze gól nie ser decz ne związ ki
łą czą nas z no ta riu sza mi ze
Sło wa cji. At mos fe ra jest su per.
Mi ro slav Du ris, Sło wa cja:

– Z ro ku
na rok je stem
co raz bar -
dziej za uro -
czo ny. Czu ję
się tu taj jak
u sie bie w do -
mu. Przy je -
cha li śmy
w 22-oso bo -

wym skła dzie. Szko da je dy nie,
że zna la zły się w nim tyl ko
dwie pa nie. Sła bo wy pa dłem
w swo jej dys cy pli nie, czy li
w pchnię ciu ku lą. Zła pa łem
jed nak kon tu zję rę ki,
nad czym moc no ubo le wam.
Mam na dzie ję, że po me da le
się gną in ni Sło wa cy. Nie bę dę
mó wić o wspa nia łej at mos fe -
rze, o świet nym go ściu – Cześ -
ku Szy na li ku, bo po co się
po wta rzać? 

„Jak do brze nam spo tkać
się w Msza nie...”

Od ta kich słów roz po czy -
na się hymn olim pia dy, au tor -
stwa Jo an ny Gre gu ły, pre ze sa
Izby No ta rial nej w Kra ko wie.
W ca ło ści, dzie ło na me lo dię
pio sen ki „Jak do brze nam zdo -
by wać gó ry...” za pre zen to wa ne
zo sta ło pod czas od by wa ją ce go
się wczo raj wie czo rem kon kur -
su pn. „Śpie wać ka żdy mo że”.

– Ciąg dal szy mo jej twór czo -
ści brzmi: „... gdy olim pia dy

nad szedł czas/ Nad na mi gó ry,
w ser cach gra nie/ a w du szach
śpie wa mło dy las”. Faj ne, co?
W kon kur sie ar ty stycz nym zdo -
by łam już dwa zło te i je den
srebr ny me dal. Mo że i te raz
nasz ze spół mu zycz ny znaj dzie
uzna nie w oczach ju ry? Je stem
uczest nicz ką wszyst kich edy cji
olim piad, mam więc peł ne pra -
wo, by oce nić, że jest tu taj jak
w ra ju.
Oto wy po wie dzi re pre zen tan -
tów po zo sta łych Izb No ta rial -
nych, bio rą cych udział
w olim pia dzie.
Zbi gniew Po płon kow ski,
wi ce pre zes Izby No ta rial -
nej w War sza wie: – Wspa nia -
łe zgro ma dze nie no ta rial nej
spo łecz no ści. Z nie cier pli wo -
ścią cze kam na kon kurs rzu -
tów kar nych. Chcie li by śmy
po pra wić swe osią gnię cie
sprzed ro ku, kie dy upla so wa li -
śmy się na dru gim miej scu
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej.
Mar cin Po ćwiar dow ski, Izba
No ta rial na w Szcze ci nie: – To
dla mnie czwar ta olim pia da.
Cie szy mnie fakt, że przy je -
żdża na nią co raz wię cej mło -
dych lu dzi i po sze rza się gro no
za gra nicz nych uczest ni ków.
To masz Ja nik, czło nek Kra -
jo wej Ra dy No ta rial nej, Ka -
to wi ce: – Zna ko mi te świę to
no ta riu szy. Tra dy cję ich spor -
to wej ry wa li za cji na le ży prze -
no sić z ro ku na rok.
Ra do sław Ka niec ki, pre zes
Izby No ta rial nej w Ło dzi: –
Jest to mo ja pią ta olim pia da.
Nie wy nik jest spra wą naj wa -
żniej szą. Jak na praw dzi wych
igrzy skach, li czą się tu taj
głów nie uczest nic two i in te -
gra cja śro do wi sko wa.

Wal de mar My ga, pre zes
Izby No ta rial nej we Wro cła -
wiu: – Młod si za wod ni cy co raz
bar dziej da ją się nam – we te -
ra nom mszań skich olim piad –
we zna ki. Po raz siód my przy -
stę pu ję do ry wa li za cji i mam
na dzie ję, że sta ry wy ja dacz
po ka że jesz cze swą kla sę.
Krzysz tof Ko peć, pre zes
Izby No ta rial nej w Rze szo -
wie: – Przy je cha łem tu taj dla
ry wa li za cji spor to wej, wy po -
czyn ku, po zna nia no wych lu -
dzi. Cię żko bę dzie o me da le,
ale bro ni nie skła da my.
Mar cin Rydz kow ski, Izba
No ta rial na w Gdań sku: –
W do rob ku mam pierw sze
i dru gie miej sca w tur nie ju pił -
kar skim. W Msza nie Dol nej je -
stem po raz trze ci. I po do ba mi
się tu taj co raz bar dziej.
Krzysz tof Ter tel, Izba No ta -
rial na w Bia łym sto ku:
– Idea or ga ni zo wa nia olim pia -
dy idzie we wła ści wym kie run -
ku. My ślę o co raz licz niej szych
go ściach spo za gra nic Pol ski.
Na kil ka dni za po mi na my
o żmud nej pra cy, kon cen tru jąc
się na spo rcie. W do rob ku
mam me da le wy wal czo ne
w tur nie jach sza cho wych
i bry dżo wych.
Mi ko łaj Bor kow ski, Izba
No ta rial na w Po zna niu: –
Or ga ni za cja jak zwy kle per -
fek cyj na, a go spo da rze – cu -
dow ni. Po raz pią ty chce my
wy grać tur niej pił ki no żnej.
Adam Ja wor, apli kant
w Izbie No ta rial nej w Lu -
bli nie: – To dla mnie pierw sza
olim pia da i trud no mi zna leźć
sło wa od da ją ce mój za chwyt.
Bę dę na ma wiał swych ko le -
gów w Lu bli nie, by w przy -
szłym ro ku przy je cha li
do Msza ny Dol nej.

Go ście ho no ro wi olim pia dy
Uro czy stość otwar cia
igrzysk za szczy ci li swą
obec no ścią: Ta de usz Frąc ko -
wiak, kon sul ho no ro wy RP
w Sło wa cji, wi ce sta ro sta li ma -
now ski Fran ci szek Dzie dzi na,
Wła dy sław Je rzy Żą dło, prze -
wod ni czą cy Ra dy Mia sta
w Msza nie Dol nej, Ta de usz Fi -
li piak, bur mistrz Msza ny Dol -
nej, Ta de usz Pa ta li ta, wójt
gmi ny Msza na Dol na, ks. ka -
no nik Je rzy Raź ny, przed sta -
wi cie le spon so ra olim pia dy,
Wy daw nic twa Praw ni cze go
Le xi sNe xis Sta ni sław Ho rak
i Ja ro sław Ka ciu ba, wi ce pre -
zes Są du Re jo no we go w Li ma -
no wej Piotr Bor kow ski. 
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Przemarsz uczestników,
flagi, znicz, hymny, gołębie,
czyli początek zmagań
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Pierw sze wy ni ki
Pił ka no żna
Eli mi na cje: Po znań – Bia ły stok
4-1, Ro sja – Kra ków 2-2, War -
sza wa – Łódź 5-0, Sło wa cja –
Lu blin 3-0, Gdańsk – Po znań 0-
2, Ka to wi ce – Kra ków 0-2.
Pił ka siat ko wa mę żczyzn
Eli mi na cje: Wro cław – Łódź 2-
0, Rze szów – Sło wa cja 0-2,
Bia ły stok – Lu blin 1-2. Ćwierć -
fi na ły: Wro cław – Kra ków 2-0,
Sło wa cja – Ro sja 0-2, Lu blin –
War sza wa 0-2.
Lek ko atle ty ka
Pchnię cie ku lą mę żczyzn: 1.
Łu kasz Ro to czyń ski (Ka to wi -
ce), 2. Ra do sław Stęp niak
(Wro cław), 3. Sier giej Tka -
czen ko (Ro sja). Pchnię cie ku lą
ko biet: 1. 1. Ele na Kom plek to -
va (Ro sja), 2. Ma ja Si wic ka -
-We it man (Bia ły stok), 3.
Bo że na To ma szew ska (Wro -
cław). 1500 m mę żczyzn: 1.
To masz Pie ter (War sza wa), 2.
R. Stęp niak, 3. Grze gorz
Wolcz ko (Kra ków). 1500 m ko -
biet: 1. Na ta lia Sle szer (Ro sja),
2. Be ata Od ka ła, 3. Aga ta Hro -
bil (oby dwie War sza wa).


