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Dwu dnio we zma ga nia spor to -
wo ukie run ko wa nych re jen tek
i re jen tów z sze ściu kra jów
zwień czy ła efek tow na ce re mo -
nia za koń cze nia igrzysk. Przej -
dą one do hi sto rii ja ko
re kor do we pod wzglę dem ilo ści
osób ubie ga ją cych się o me da -
le. Do wal ki przy stą pi ło aż 474
kon ku ren tek i kon ku ren tów.

Emo cji by ło co nie mia ra.
Ry wa li za cja przy wo ły wa ła
nie od par te sko ja rze nia
z „praw dzi wy mi” Igrzy ska mi
Olim pij ski mi. Obo wią zy wa ła
jed nak za sa da fa ir play, a za -
wod nicz ki i za wod ni cy mie li
w pa mię ci ideę ba ro na Pier -
re’a De Co uber tin gło szą ca, że
w te go ty pu za wo dach naj wa -
żniej sze jest uczest nic two.

Od kil ku lat olim pia da ma
cha rak ter mię dzy na ro do wy.
Tym ra zem do we te ra nów zma -
gań – no ta riu szy z Ro sji, Sło wa -
cji, Ukra iny, wy stę pu ją cych
po raz dru gi Wę grów i oczy wi -
ście Po la ków do łą czy li Buł ga rzy.
Swój de biut za zna czy li moc nym
ak cen tem: zwy cię stwem te ni si -
sty sto ło we go Alek san dra Ni ki -
to wa, by łe go mi strza swe go
kra ju w ka te go rii open. 

Ca łość zwień czy ła efek tow -
na ce re mo nia za koń cze nia olim -
pia dy, pod czas któ rej roz da no aż
123 me da le. Hu mo rów za wod -
nicz kom i za wod ni kom nie po -
psu ły ka pry sy au ry. Z uwa gi
na oba wę przed opa da mi, me da -
le naj lep szym wrę czo no w na -
mio cie. Wśród de ko ru ją cych
zna leź li się m. in.: pre zes Kra jo -
wej Ra dy No ta rial nej Lech Bo -
rzem ski, pre zes Izby No ta rial nej

w Kra ko wie Jo an na Gre gu ła, pre -
zes Są du Ape la cyj ne go w Kra ko -
wie An drzej Stru zik, wi ce pre zes
Są du Re jo no we go w Li ma no wej
Piotr Bor kow ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta Msza na Dol na Wła -
dy sław Je rzy Żą dło, a ta kże po -
my sło daw ca olim pia dy, jej ser ce
i du sza – miej sco wy no ta riusz
Cze sław Szy na lik.

Ko le żan kom i ko le gom ze
spor to wych aren za am bit ną
wal kę po dzię ko wał ofi cjal nie
pre zes Lech Bo rzem ski, pod -
kre śla jąc ogrom ną pra cę wy ko -
na ną przez wspo mnia ne go
Cze sła wa Szy na li ka. Ten zre -
wa nżo wał się, wy ra zy uzna nia
prze ka zu jąc spor tow com oraz
swym współ pra cow ni kom,
skła da jąc go ściom igrzysk wy -
ra zy wdzięcz no ści za przy by cie
do mia sta pod Lu bo gosz czą. 

Póź niej, już na wol nym po -
wie trzu, miał miej sce baj ko wy
po kaz ogni sztucz nych, po czym
uczest ni cy zma gań do bia łe go
ra na ba wi li się na dys ko te ce. 

Mó wią przed sta wi cie le
naj lep szych ekip:

Ro sjan ka Nad ie żda Woł ko wa,
zło ta me da list ka w pły wa niu
na dy stan sie 50 m sty lem do -
wol nym oraz w lek ko atle tycz -
nej szta fe cie 4x400 m:
– Na sta łe miesz kam w Cze la biń -
sku. To ogrom ne mia sto, nad któ -
rym uno si się smog. Dla te go tak
bar dzo ce nię so bie świe że po wie -
trze w wa szej oko li cy. Cu dow ny
jest też kra jo braz. Pod czas olim -
pia dy pa no wa ła przy ja zna at mos -
fe ra. Za war łam spo ro no wych
zna jo mo ści. Mam na dzie ję, że nie
je stem tu taj po raz ostat ni.
Chcia ła bym przy je chać za rok,
choć by po to, że by obro nić wy -
wal czo ne me da le.

Zy ta Ter tel z Bia łe go sto ku,
uczest nicz ka wszyst kich do -
tych cza so wych olim piad:
– Po raz pią ty z rzę du uda ło mi się
zwy cię żyć w ry wa li za cji sza chi -
stek. Do te go suk ce su do rzu ci łam

zło ty me dal w tur nie ju bry dżo -
wym. Nie ukry wam, że wy gra ne
przy cho dzą mi z co raz więk szym
tru dem. Wi dać, że ko le żan ki
po fa chu sys te ma tycz nie pod no -
szą swo je umie jęt no ści. W bry dżu
spor to wym two rzę pa rę z Mar -
kiem Wa si lu kiem, czte ro krot nym
trium fa to rem mszań skiej olim -
pia dy. Na co dzień je stem no ta -
riusz ką w Kol nie.

To masz Pie pier z War sza wy,
uczest nik wszyst kich olim piad: 
– Te go rocz ne igrzy ska oka za ły się
dla mnie wy jąt ko wo ob fi te w me -
da le. Wy gra łem w bie gu na 1500
m, w szta fe cie 4X400 m za ją łem
z ko le ga mi dru gie miej sce, a w in -
dy wi du al nym bie gu na 400 m by -
łem trze ci. W tej pierw szej
z wy mie nio nych kon ku ren cji
po me da le się ga łem na wszyst -
kich olim pia dach. Przy jaz dy
do Msza ny Dol nej są dla mnie wy -
tchnie niem po ca ło rocz nej ha -
rów ce. Cze kam na nie przez ca ły
Bo ży rok. DA NIEL WE IMER

Za koń cze nie god ne im pre zy
M S Z A N A  D O L N A .  VIII Olim pia da No ta rial na na me cie

Wy ni ki nie któ rych kon ku ren cji
Pił ka no żna
Pół fi na ły: War sza wa – Po znań 3-0 wal ko we rem (w ze spo le po zna -
nia wy stą pił nie upraw nio ny za wod nik), Kra ków – Sło wa cja 1-1, rzu -
ty kar ne 3-4. Fi nał: War sza wa – Sło wa cja 2-1. Ko lej ność: 1.
War sza wa, 2. Sło wa cja, 3. Kra ków, 5-10. Ro sja, Ka to wi ce, Bia ły stok,
Gdańsk, Łódź, Lu blin.

Ko szy ków ka
1. Szcze cin, 2. Sło wa cja, 3. War sza wa

Siat ków ka
1. Ro sja, 2. War sza wa, 3. Ka to wi ce

Te nis ziem ny
Ko bie ty: 1. Ka ta rzy na Ce le wicz (Kra ków), 2. Mo ni ka So wiń ska
(Gdańsk), 3. An na Re gul ska (Kra ków). Mę żczyź ni: 1. Ra do sław Cho -
ra bik (Kra ków), 2. Do mi nik Ka szyń ski (Łódź), 3. Fi lip Szulc (Gdańsk).
De bel ko biet: 1. Re gul ska – Ce le wicz (Kra ków), 2. Ewa Plu ta – Re -
na ta Gresz ta (Ka to wi ce/Lu blin), 3. Mał go rza ta No wic ka – Alek san -
dra Te fel ska (War sza wa). De bel mę żczyzn: 1. Ka szyń ski – Mar cin
So la now ski (Łódź), 2. Fi lip Szulc – Bar tosz Pi lar czyk (Gdańsk), 3.
Cho ra bik – Jan Ho lo cher (Kra ków).

Rzu ty kar ne pre ze sów
1. Ana tol Su ro wiec (Bia ły stok), 2. Ra do sław Ka niec ki (Łódź), 3.
Krzysz tof Śmie ja (Ka to wi ce).

Kon kurs „Śpie wać ka żdy mo że”
1. Ka to wi ce, 2. Kra ków, 3. Buł ga ria. Wy ró żnie nia: Sło wa cja, Wę gry, Rze szów.
Do ko na no po nad to wy bo ru Miss Obiek ty wu. Zo sta ła nią Ali cja Mą -
kosz z Rze szo wa.

Ge ne ral na kla sy fi ka cja me da lo wa
1. Ro sja: 9 zło tych – 3 srebr ne – 2 brą zo we (w su mie 14 me da li), 
2. Bia ły stok: 5 – 5 – 1 (11), 
3. War sza wa: 4 – 5 – 8 (17), 
4. Kra ków: 4 – 3 – 5 (12), 5. Ka to wi ce: 4 – 2,5 – 3 (9,5), 6. Szcze cin: 3 –
3 – 6 (12), 7. Wro cław: 2 – 6 – 3 (11), 8. Łódź: 2 – 4 – 2 (8), 9. Sło wa cja:
2 – 4 – 0 (6), 10. Gdańsk: 2 – 2 – 5 (9), 11. Po znań: 2 – 2 – 2 (6), 12. Buł -
ga ria: 1 – 0 – 1 (2), 13. Ukra ina: 1 – 0 – 0 (1), 14. Lu blin: 0 – 1,5 – 3 (4,5),
15-16. Wę gry i Rze szów: bez me da li.
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