
Podczas XIV Olimpiady Notarialnej, która odbyła się 
w Mszanie Dolnej w dniach 2 – 5 czerwca 2016 roku, 
zadebiutowali rejenci z Białorusi, którzy zwyciężyli  
w klasyfikacji generalnej i z dorobkiem 18 medali, w tym 
9 złotych, wyprzedzili ubiegłorocznych triumfatorów – 
drużynę Ukrainy. Międzynarodowe podium zamykają 
Czesi, którzy na mszańskich igrzyskach zdobyli największą 
liczbę medali – aż 27. 

Do niewielkiej Mszany Dolnej zjechali się rejenci z całej Polski, 
zrzeszeni w jedenastu izbach z Krakowa, Katowic, Warszawy, 
Gdańska, Szczecina, Białegostoku, Poznania, Rzeszowa, Lublina, 
Wrocławia i Łodzi. Wydarzenie miało międzynarodowy charakter, 
nie mogło więc zabraknąć reprezentantów innych krajów Europy 
- notariuszy z Białorusi, Bułgarii, Czech, Rosji, Rumunii, Słowacji, 
Turcji, Ukrainy i Węgier. Kilkaset osób, rywalizujących ze sobą  
w widowiskowych zmaganiach, połączył nie tylko ten sam zawód, 
ale i wielkie zamiłowanie do sportu. 

- Cieszę się, że po raz czternasty tulu notariuszy przyjęło nasze 
zaproszenie, że porzuciliście na chwilę, na jeden weekend swoje 
kancelarie, choć często musieliście pokonać setki kilometrów, po 
to byśmy mogli spotkać się na stadionie im. Jana Ciszewskiego  
w Mszanie Dolnej, w sercu Beskidu Wyspowego. Dziękuję wam za 
to - mówił do uczestników Czesław Szynalik, mszański notariusz, 

który jest pomysłodawcą wydarzenia i przewodniczącym komitetu 
organizacyjnego Notariady. - Niektórzy mówią, że notariat w Polsce 
i w Europie przechodzi kryzys. Patrząc na uczestników, jestem 
zbudowany, bo widzę że notariat ma przyszłość - powiedział.

Na stadionie KS „Turbacz”, a także w kilku innych obiektach 
sportowych na terenie Limanowszczyzny, rozegrano zawody  
w kilkudziesięciu dyscyplinach. Zmagania poprzedził uroczysty 
ceremoniał: defilada uczestników, odegranie hymnów wszystkich 
biorących udział w Notariadzie państw, zapalenie symbolicznego 
znicza olimpijskiego i wypuszczenie gołębi na znak pokoju.

Rejenci rywalizowali m.in. w turniejach piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki, a także w tenisie, brydżu, konkurencjach „sportu 
na wesoło” oraz dyscyplinach lekkoatletycznych: biegu na kilku 
dystansach, skoku w dal i pchnięciu kulą. 

- Jestem przekonany, że warto organizować tą imprezę, jest to 
istotne nie tylko dla polskiego notariatu, ale też dla tego regionu, 
w którym odbywa się Notariada, to wspaniały element promocji 
ziemi mszańskiej - mówi Krzysztof Maj, prezes Izby Notarialnej  
w Krakowie. - Czasem trzeba zrobić przerwę, sprzyja to refleksji, 
co można zmienić lub poprawić w organizacji wydarzenia. Było to 
potrzebne - wspomina rok 2014, w którym igrzyska nie odbyły się. - 
Jestem pewny że za rok spotkamy się na XV Notariadzie - dodaje. 



Gościem specjalnym XIV Międzyna-
rodowej Olimpiady Notarialnej była 
Erwina Ryś – Ferens, polska pan-
czenistka, czterokrotna olimpijka,  
a także mistrzyni Europy i świata.  
Utytułowana łyżwiarka podczas  
ceremonii rozpoczynającej mszańskie 
igrzyska zapaliła symboliczny znicz 
olimpijski, a następnie przywitała 
wszystkich zawodników, życząc im jak 
najlepszych wyników oraz satysfakcji  
z przezwyciężenia własnych słabości. 

- Jestem pełna podziwu, że ta inicjatywa 
ma tyle lat. Ale to też pokazuje, jak duże 
jest zapotrzebowanie na sport, który jest 
najlepszym sposobem na pozostawienie 
za sobą codziennego, zawodowego stresu. 
Wiem, że wielu notariuszy trenuje przez cały 
rok, by jak najlepiej zaprezentować się na 
tych igrzyskach, a to pozwala im zachować 
równowagę - mówi Erwina Ryś – Ferens. 

Jak dodaje, zdecydowała się przyjąć zaproszenie od organizatorów, 
bo choć urodziła się w Elblągu, to czuje wielki sentyment do 
południa Polski. Była sportsmenka w Zakopanem spędziła lata 
swojej młodości. - Jadąc tu zobaczyłam znajomy krajobraz. Wiele 
się zmieniło, ale charakter południa i gór pozostał ten sam - 
przyznaje. 

Zdaniem mistrzyni, sport jest kluczowy, ale kolejnym ważnym 
atutem notarialnej olimpiady jest jej międzynarodowy charakter. 
- Widzimy tutaj rywalizujących ze sobą Rosjan i Ukraińców. 
Patrząc na ich przyjazne relacje można szybko dojść do wniosku, 
że za konfliktami stoją ci „na górze”, a nie zwykli ludzie, bo oni 
wiedzą że żadna wojna jeszcze nic dobrego nie przyniosła - 
zauważa. 

Gość specjalny XIV Międzynarodowej 
Olimpiady Notarialnej  

Klasyfikacja medalowa
XIV OLIMPIADY NOTARIALNEJ  ’201656

KLASYFIKACJA  MEDALOWA  - XIV OLIMPIADY NOTARIALNEJ  '2016

M-ce Rada Izby Notarialnej złoty srebrny brązowy razem
1 Białoruś 9 6 3 18
2 Ukraina 7 6 4 17
3 Czechy 7 5 9 21
4 Katowice 5 1 1 7
5 Warszawa 3 6 8 17

6\7 Kraków 3 1 1 5
6\7 Wrocław 3 1 1 5
8 Bułgaria 2 1 3 6
9 Gdańsk 2 0 1 3

10 Poznań 1 6 0 7
11 Białystok 1 3 1 5
12 Węgry 1 2 6 9
13 Łódź 1 2 3 6
14 Słowacja 1 2 1 4
15 Sankt Petersburg 1 1 2 4
16 Rumunia 1 1 0 2
17 Turcja 1 0 0 1
18 Szczecin 0 3 0 3
19 Kaliningrad 0 1 3 4
20 Rzeszów 0 1 0 1

Rosja 0 0 0 0
Lublin 0 0 0 0

RAZEM 49 49 47 145



Olimpiada Notarialna w swojej czternastoletniej historii nie 
widziała takiego debiutu – w klasyfikacji generalnej zwyciężyli 
rejenci z Białorusi, którzy sportowe zmagania zakończyli  
z dorobkiem 18 medali: 9 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowych, 
wyprzedzając ubiegłorocznych 
triumfatorów – drużynę Ukrainy.  
 
- Podoba nam się tutaj, ponadto 
bardzo lubimy wasz naród.  
W olimpiadzie dla notariuszy 
bierzemy udział po raz pierwszy  
i cieszymy się z tego, że mogliśmy tu 
przyjechać. Zaprosił nas Czesław 
Szynalik, którego poznaliśmy  
w tym roku podczas Spartakiady 
organizowanej w Sankt-

Petersburgu w tym roku - mówi Maria Karelova, rejentka 
z Mińska. 
 
Z Białorusi do Mszany Dolnej przyjechała reprezentacja 
licząca 25 osób, wśród których było 19 zawodników – pozostali 
przedstawiciele białoruskiego notariatu nie startowali  
w żadnej dyscyplinie, ale gorąco dopingowali swoich kolegów.  

 
Białorusini największe sukcesy osiągnęli w zmaganiach na bieżni 
– nie do pokonania okazała się żeńska sztafeta na dystansach 

100 i 400 metrów, złoto indywidualnie 
zdobyli też Henadzi Żaworonok 
na dystansie 1500 metrów, 
Dymitry Skoczkow i Anżelika 
Szumejko w biegu na 400 metrów 
oraz sprinterka Julia Lewicka, 
startująca w biegach na 100 i 400 
metrów. Krążki z najcenniejszego 
kruszcu zdobyli także Aida 
Nedaltouskaya w pchnięciu kulą 
i Julia Szełkowina w podnoszeniu 
dziesięciokilogramowego ciężarka. 

NIESAMOWITY DEBIUT BIAŁORUSI!



Ubiegłoroczni triumfatorzy przyjechali do Mszany Dolnej  
w czterdziestojednoosobowym składzie i z wielkim aspiracjami na 
medale. Ukraińcy starowali właściwie we wszystkich możliwych 
dyscyplinach i zdobyli łącznie 17 medali: 7 złotych, 6 srebrnych  
i 4 brązowe. 

Najcenniejsze krążki dla Ukrainy zdobyła m.in. sztafeta  
w pływaniu i czteroosobowy zespół w dyscyplinie tor przeszkód, 
rozgrywanej w systemie pucharowym. Ukraińcy byli też najlepsi 

w przeciąganiu liny. Indywidualnie złote medale wygrali Serhiy  
Matviyenko w podnoszeniu ciężarka o wadze 17,5 kg, Svietlana 
Prostiuk w szachowym turnieju kobiet oraz Olga Kravchenko  
w skoku w dal kobiet. Najbardziej spektakularne zwycięstwo nasi 
wschodni sąsiedzi odnieśli na boisku piłkarskim – w meczu na 
szczycie pokonali drużynę warszawskiej izby notarialnej i sięgnęli 
po złoto. 

- Organizacja tego wydarzenia była wspaniałym pomysłem, 
dlatego tak chętnie przyjeżdżamy do Mszany Dolnej i bierzemy 
udział w Notariadzie już po raz siódmy. Na pewno wrócimy 
tu na kolejną olimpiadę - zapowiada Olexander Biednov, lider 
ukraińskiej reprezentacji. 

UKRAINA NIE OPUSZCZA PODIUM



 
 
 

Międzynarodowe podium XIV Olimpiady Notarialnej zamykają 
Czesi, którzy na mszańskich igrzyskach rejentów zdobyli 
największą liczbę medali – aż 21: 7 [złotych, 5 srebrnych  
i 9 brązowych. 

Nasi sąsiedzi w swojej drużynie mieli prawdziwą mistrzynię 
w pływaniu. Antonie Fischerova startowała w Notariadzie po 
raz drugi, a tegoroczne zmagania zakończyła z trzema złotymi 
medalami, które wywalczyła na basenie w pływaniu na 50 
metrów w stylu dowolnym,  
50 metrów w stylu klasycznym  
i 200 metrów w stylu dowolnym. 

- Myślę, że to świetna inicjatywa, 
która podoba się każdemu 
uczestnikowi, wszyscy dobrze 
się bawią podczas sportowej 
rywalizacji. Należy się z tego 
cieszyć - mówi multimedalistka 
Antonie Fischerova. Czesi dawniej 
organizowali własną imprezę 

sportową dla członków prawniczego środowiska, 
jednak ostatni raz odbyła się ona dziewięć lat 
temu. Tym chętniej przyjeżdżają więc do Mszany 
Dolnej. 

Czeska reprezentacja wystawiła 
też „złotą sztafetę” męską, 
która na bieżni triumfowała 
na dystansie 100 i 400 
metrów. W swojej kategorii 
Czeszki sięgnęły po srebro na 
dystansie 400 metrów. Złote 
krążki dla drużyny zdobyli 
również Jitka Jansová  
w skoku w dal kobiet oraz 
Radim Naubauer, który 
wygrał w rzutach karnych 
prezesów izb. 

CZESI ZDOBYLI NAJWIĘCEJ MEDALI!



W tym roku do Mszany Dolnej na sportowe zmagania przyjechało 
prawie trzydzieści osób, reprezentujących Izbę Notarialną 
w Katowicach. - Tradycyjnie przyjechaliśmy na tyle licznie, 
by wziąć udział w grach zespołowych. Mamy też inne mocne 
strony, to m.in. tenis i pływanie, liczymy też na medale w kilku 
dyscyplinach lekkoatletycznych - mówił 
tuż przez rozpoczęciem 
igrzyska prezes izby, Adam 
Sadowski. 

Drużyna w końcowej 
klasyfikacji medalowej 
uplasowała się tuż za 
podium z dorobkiem 7 
krążków, w tym 5 złotych. 
Najwięcej dla swojego 
zespołu osiągnął Adam 
Robak, który po olimpiadzie 
do Katowic przywiózł aż trzy 
najcenniejsze krążki – zdobył 

je w pływaniu stylem klasycznym na 50 metrów oraz stylem 
dowolnym na 50 i 200 metrów. Złoto wywalczyli także Marcin 
Gregorczyk w rzutach do kosza oraz Anna Regulska, która 
zwyciężyła w turnieju tenisa ziemnego kobiet. 

Tym samym, katowiczanie nie zdołali poprawić ubiegłorocznego 
rezultatu. Przypomnijmy, że podczas XIII Olimpiady Notarialnej 

zajęli drugie miejsce, ustępując 
jedynie reprezentacji Ukrainy.   

- Zawsze chętnie tu przyjeżdżamy, 
co roku jest duże zainteresowanie 
tym wydarzeniem u naszych 
kolegów z katowickiej izby. 
Impreza jest świetnie 
zorganizowana, dzięki czemu 
mamy możliwość wytchnienia 
od bieżących spraw i spotkać 
się ze znajomymi z całej Polski, 
a teraz nawet z prawie całej 
Europy - zauważa Adam 
Sadowski. 

KATOWICE NAJLEPSZĄ REPREZENTACJĄ 
Z POLSKI



Na XIV Olimpiadzie Notarial-
nej w Mszanie Dolnej najlicz-
niejszym zespołem okazała 
się reprezentacja Warszawy. 
Ze stolicy Polski na igrzyska  
rejentów przyjechało aż  
czterdzieścidziewięć osób, 
zrzeszonych w Izbie Notarial-
nej w Warszawie. 

Stołeczna drużyna obsadzała 
nie tylko te dyscypliny,  
w których miała największe 
szanse medalowe, ale również 
i te wynikające z ambicji poszczególnych zawodników. 
Przyniosło to efekt w postaci aż 17 medali: 3 złotych, 6 srebrnych 
i 8 brązowych. 

Indywidualnie złote krążki zdobyli Marta Zabielska 
w biegu na dystansie 800 metrów i Rafał Wandor  
w turnieju tenisa stołowego. Drużynowo warszawiacy 
zwyciężyli w turnieju siatkówki, wyprzedzając zespoły  
z Łodzi i Sankt Petersburga.  

W składzie warszawskiej reprezentacji znajduje 
się też tegoroczna Miss Obiektywu, Karolina Wolf-
Głaczkowska. 

- Idea olimpijska od lat jest niezniszczalna, mam nadzieję 
że ta tradycja będzie trwać jeszcze przez długie lata - 
liczy Krzysztof Łaski z Izby Notarialnej w Warszawie, 
który do tej pory nie opuścił żadnej Notardiady. Nie jest 
przy tym wyjątkiem: w reprezentacji Warszawy jest kilka 
osób, które w Mszanie Dolnej pojawiają się co roku.

WARSZAWA NAJLICZNIEJSZĄ 
REPREZENTACJĄ Z POLSKI



Gospodarze wydarzenia – rejenci z Izby Notarialnej w Krakowie 
– w tym roku musieli podzielić się miejscem w końcowej tabeli 
z drużyną Izby Notarialnej we Wrocławiu. Obie reprezentacje 
zakończyły igrzyska z identycznym dorobkiem – 5 medali:  
3 złotych, srebrnym i brązowym. 

Tomasz Babiński zdobył złoto w pływaniu stylem dowolnym na 
50 metrów, Radosław Chorabik zwyciężył w tenisie ziemnym 
mężczyzn, triumfował też  
w parze z Katarzyną Celewicz 
w tenisowym turnieju MIX.  

Krakowska reprezentacja od 
początku widziała szanse na 
medal w tenisie, liczyła też na 
wysokie miejsce w turnieju 
piłkarskim, jednak ich drużyna 
była osłabiona przez liczne 
kontuzje. Niestety, dało się 
to zauważyć na boisku, gdyż 
w pierwszym meczu zespół 
przegrał z reprezentacją Łodzi. 

- Jestem przekonany, że warto organizować tą imprezę, jest 
to istotne nie tylko dla polskiego notariatu, ale też dla tego 
regionu, w którym odbywa się Notariada, to wspaniały 

element promocji ziemi 
mszańskiej - mówi Krzysztof 
Maj, prezes Izby Notarialnej 
w Krakowie. - Czasem trzeba 
zrobić przerwę, sprzyja to 
refleksji, co można zmienić 
lub poprawić w organizacji 
wydarzenia. Było to 
potrzebne - wspomina rok 
2014, w którym igrzyska nie 
odbyły się. - Jestem pewny 
że za rok spotkamy się na 
XV Notariadzie - dodaje.

DWIE REPREZENTACJE JEDNO MIEJSCE



Reprezentacja Wrocławia w tym roku była wyjątkowo nieliczna, 
dlatego rejenci w Dolnego Śląska nie liczyli na sukcesy  
w rozgrywkach zespołowych. Spotkała ich miła niespodzianka 
w postaci zwycięstwa w turnieju koszykówki. Do Mszany Dolnej 
przyjechało tylko 11 osób – rok wcześniej drużyna składała się  
z 17 osób, a większość stanowiły kobiety. 

- Jestem tu po raz trzynasty, nie przyjechałem do Mszany Dolnej 
tylko raz, z przyczyn niezależnych ode mnie. Idea wydarzenia 
od początku mi się spodobała, zwłaszcza że jestem zapalonym 
sportowcem, uprawiającym wszystkie indywidualne 
dyscypliny. Udział w Notariadzie integruje naszą społeczność  
i moim zdaniem to chyba jest najważniejsze - twierdzi Radosław 
Stępniak, multimedalista poprzednich olimpiad notarialnych, 

który w tegorocznej edycji imprezy zdobył dwa złote medale. 
Wywalczył je w pchnięciu kulą i biegu sprinterskim na  
100 metrów w kategorii wiekowej 45+.

DWIE REPREZENTACJE JEDNO MIEJSCE



Po rocznej przerwie w wielkim stylu powrócili notariusze  
z Bułgarii, którzy w XIV edycji Olimpiady Notarialnej zajęli  
8 miejsce w tabeli dzięki zdobyciu 6 medali: 2 złotych, 1 srebrnego 
i 3 brązowych. 

Ich reprezentacja liczyła 
trzynaście osób. Jenia 
Yordanovw Djikova zwycię-
żyła w swojej kategorii 
wiekowej w pływaniu 
stylem dowolnym na  
50 metrów. Martina 
Vasiliewa Petrova-Yotsova 
wygrała turniej tenisa 
ziemnego kobiet 45+, a na 
drugim stopniu podium 
tych zmagań uplasowała 
się jej koleżanka  

z reprezentacji, Katerina Petrova Antonova. Ponadto, 
pucharem i dyplomem Fair Play nagrodzono Alexandra 
Petrova.

- To cudowny pomysł, jesteśmy bardzo szczęśliwi że 
mogliśmy przyjechać do Mszany Dolnej tej wiosny, 
możemy się tu cieszyć wiosenną pogodą, sportową 
rywalizacją i spotkaniami z przyjaciółmi z innych krajów. 
Jestem pełen uznania dla Czesława Szynalika, bo to dzięki 
jego entuzjazmowi na tej imprezie panuje wspaniała 
atmosfera. Na pewno spotkamy się tu za rok - mówi 
Alexander Petrov. 

UDANY POWRÓT PO PRZERWIE



Do Mszany Dolnej z Gdańska w tym roku przyjechało szesnaście 
osób. - Nie jest to najmniejsza reprezentacja, jaką mieliśmy, 
ale też zdarzało się że do Mszany Dolnej przyjeżdżało więcej 
osób - zauważył prezes Adam Wasak, który przed rozpoczęciem 
zawodów żartował, że szanse na medale dla swoich koleżanek 
i kolegów z Izby Notarialnej w Gdańsku widzi we wszystkich 
dyscyplinach. 

On sam w Olimpiadzie Notarialnej uczestniczył już po 
raz czwarty. - To bardzo dobra forma 
integracji, spotykamy się już po raz 
kolejny z wieloma osobami, zawiązuje 
się tu mnóstwo przyjaźni, które 
kontynuujemy w ciągu roku - mówi Adam 
Wasak. 

Przed rokiem gdańszczanie uplasowali się 
tuż za podium, w tegorocznej Notariadzie 
zajęli bardziej odległe, 9 miejsce z 3 

medalami: 2 złotymi i 1 
brązowym. Damsko-męska 
sztafeta z Gdańska zwyciężyła 
w zmaganiach sztafety polskich 
rad izb notarialnych 4 x 100 
metrów, złoto zdobyli także  
w konkursie „Śpiewać każdy 
może”. 

ROZŚPIEWANA EKIPA ZNAD MORZA



Reprezentacja Izby Notarialnej w Poznaniu XIV Olimpiadę 
Notarialną zakończyła na miejscu 10, zdobywając 7 medali: 1 złoty 
i 6 srebrnych.

Do Mszany Dolnej przyjechało zaledwie dziesięć osób, a to zbyt 
mało by utworzyć drużynę do gry zespołowej. Rejenci liczyli za to 
na medale m.in. w bieganiu i skoku w dal. Nie zawiedli się: bliski 
zwycięstwa był Jędrzej Basiński, który zdobył dwa srebrne krążki 
w biegach na 400 i 1500 metrów, natomiast Michał Ostrowski 
zwyciężył w skoku w dal - wyprzedzając kolegę z reprezentacji 
Piotra Glanowskiego - i był drugi w turnieju tenisa ziemnego.

- Jako rejenci jesteśmy nie tylko po to, by służyć czynnościom 
lokalnie, ale również mamy pewną wspólną ideę i razem chcemy 
pokazywać ważne wartości społeczne, również takie jaką jest 
sport - mówi poznański notariusz, Tomasz Woźniak, dla którego 
była to już druga Notariada.

BEZ ZESPOŁU, ALE Z MEDALAMI



Kolejny już raz przedstawi-
ciele Izby Notarialnej w Bia-
łymstoku zostali okrzyknięci 
najlepszymi kibicami Olim-
piady Notarialnej. Gorący 
doping dwudziestodwuoso-
bowej drużyny z pewnością 
przyczynił się do zdobycia 
przez białostockich zawod-
ników 5 medali: 1 złotego, 
3 srebrnych i 1 brązowego. 
Nie zawiódł się więc Jerzy  
Kruszyński, który jeszcze 
przed rozpoczęciem zmagań 
był optymistycznie nastawiony 
i przekonywał, że jego drużyna 
ma kilka szans na olimpijskie 
medale. 

- Idea jest wspaniała, 
choć atmosfera która 
obecnie panuje wokół 
polskiego notariatu nie 
do końca sprzyja takim 
wydarzeniom. Mimo 
to cieszymy się, że tu 
jesteśmy i będziemy 
dalej przyjeżdżać, 
gdyż do tej pory 
uczestniczyliśmy we 
wszystkich edycjach 
Notariady - zapewnia 
Jerzy Kruszyński  
z Izby Notarialnej  
w Białymstoku. 

Największym sukcesem dla reprezentacji Białegostoku okazały 
się rozgrywki brydżowe, w których nie mieli sobie równych. 

MISTRZOWIE W LOGICE I NAJLEPSI KIBICE



Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Lublinie:
Paweł Grzywna,  Dagmara Konopka, Andrzej Sławomir Kubicz, 
Jarosław Kudła, Jarosław Lewkowicz, Jacek Łaciński, Rafał Mazur, 
Paweł Rożen, Beata Słowikowska.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Szczecine:
Dorota Andrzejewska, Joanna Bik, Waldemar Chwiałkowski, 
Gabriela  Graboń-Grześkowiak, Joanna Kaczmarz, Eliza Karbowiak, 
Grzegorz Mazurek, Anna Muchorowska, Ewa Nosowska, Witold 
Ołowski, Irmina Pilarczyk, Mariusz Ryndak. 

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Rzeszowie:
Patryk Bender, Jakub Głogowski, Krzysztof Hończak, Joanna Kąkol, 
Paweł Kilian, Wojciech Królikowski,  Anna Puskarczyk, Henryk 
Salwa, Krzysztof Siuta, Szymon Skrzypek.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej we Wrocławiu:
Piotr Chmielewski, Jakub Gabrysz, Artur Ganicz, Paulina Kaliniak, 
Tomasz Kalinowski, Olga Kogut, Łukasz Paciejewski, Bartosz 
Rajewicz, Radosław Stępniak, Hanna Strzelczyk,Magdalena 
Żuchowska.

Skład reprezentacji Białorusi:
Natalia Borysenko, Julia Lewicka, Ala Lewdańska, Julia Szełkowina, 
Anżelika Szumejko, Daria Charyton, Maryna Bołgowa, Artur Strech, 
Sergiej Serafimowicz, Henadzi Żaworonok, Dymitry Skaczkow, 
Rusłan Żewniak, Aida Nedaltouskaya, Tatsiana Lauretskaya, 
Nastassia Arlova. 

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Białymstoku:
Adrian Biadała, Aneta Błachnio, Artur Gryczko, Marcin Herman, 
Anna Koprowska, Joanna Kozłowska, Jerzy Kruszyński, Piotr 
Lussa, Bogumiła Machłajewska, Bogusława Miecznik, Barbara 
Motal-Filipczuk, Anna Pająska, Maja Siwicka-Bejtman, Aneta 
Stańczak, Krzysztof Sławomir Tertel, Zyta Tertel, Marek Wasiluk, 
Paulina Wąsowicz, Maciej Wróblewski, Izabela Zakrzewska, Ilona 
Zalewska, Jarosław Zdasiuk.

Skład reprezentacji Bułgarii:
Antony Velkov Getov, Jenia Yordanova Djikova, Svetlozar Ivanov 
Yordanov, Katerina Petrova Antonova, Dafinka Yordanova 
Yordanova, Alexander Petrov, Nachko Georgiev Pehlivanov, 
Kalin Konstantinov Georgiev, Martina Vasileva Petrova-Yotsova, 
Katerina Dimitrova Tamburadjieva, Elena Petkova Lasina, Dimitar 
Ivanov Tanev, Kamen Angelov Kamenov.

Skład reprezentacji Czech:
Richard Brázda, Jindřich Procházka, Radomír Pavelka, Radim 
Neubauer,Ondřej Krejčovský, Václav Voda, Andrea Štěpánová, Eva 
Kolláriková, Antonie Fischerová, Jitka Jansová, Věra Karasová, 
Alice Nepomucká.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Gdańsku:
Karol Aleksandrowicz, Agnieszka Bunkowska, Michał Ciechanowski, 
Adam Dobosz, Wacław Jankowski, Paulina Kędzierska, Alicja 
Lehmann, Dominik Malarski, Maciej Mleczko, Joanna Orlińska, 
Ewa Panc, Jakub Rawicki, Robert Szulejewski, Michał Turek, Adam 
Wasak, Mateusz Weiss.

Skład reprezentacji Rosji:
Kaliningrad: Sergei Matveev, Konstantin Vasiliev, Lev Goriushkin, 
Aleksei Morgunov, Bogdan Kaletnik, Konstantin Odinokov, Oksana 
Vasilieva, Elena Deeva, Polina Galkina, Zhanna Remeslo, Natalya 
Tonkonogova, Elena Borisova, Oksana Tovarnykh, Tatiana Kulkova.
Moskwa: Lidia Popova, Iya Gorbunkova.
Sankt Petersburg: Igor Garin, Evgenii Velinskii, Sergei Shashkov, 
Snezhana Praulova, Nataliia Lebedeva, Natalia Krylova, Viktoriia 
Chvanova, Natalia Fleysher, Anna Bibko, Svetlana Zavialova, Irina 
Sokolova, Viacheslav Odnoral, Vladislav Smirnov, Daria Ivanova.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Katowicach:
Małgorzata Czernecka-Dąsal, Łukasz Gajos, Tymoteusz Grajner, 
Marcin Gregorczyk, Tomasz Janik, Agnieszka Jędzura, Joanna 
Jastrząb-Standerska, Szymon Kołodziej, Andrzej Letkiewicz, 
Wojciech Małachowski, Anna Mańka, Przemysław Michalewicz, 
Agnieszka Mikołajczyk, Ewa Pluta, Jarosław Pietryga, Adrian 
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Podsiadło, Anna Regulska,  Adam Robak, Adam Sadowski, Marcin 
Skowron, Wiesław Śleziak, Tomasz Ślusarczyk, Dominik Świerdza, 
Marcin Truszkowski, Jacek Wieczorek, Joanna Węgrzyn, Jacek 
Wojdyło, Piotr Wojdyło.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Krakowie:
Tomasz Baliński, Jakub Biernat, Bartłomiej Celewicz, Katarzyna 
Celewicz, Tadeusz Celewicz, Radosław Chorabik, Katarzyna Doniec, 
Beata d′Obyrn, Karolina Gajek, Anna Gleń, Sławomir Gołąbek, 
Joanna Greguła, Łukasz Hajto, Piotr Hałasa, Jan Holocher, Sylwia 
Jankiewicz, Jan Kakitek, Tomasz Karamara, Michał Kasperek, 
Dariusz Kot, Magdalena Krok-Ordys, Bartosz Krzysztofowicz, 
Jadwiga Krupa, Krzysztof Maj, Grażyna Magdziarz, Dariusz Pawlus, 
Andrzej Polański, Marcin Rzońca, Paweł Studziński, Małgorzata 
Studzińska, Andrzej Sebastyanka, Agnieszka Sielska, Czesław 
Szynalik, Rafał Tazbir, Grzegorz Wolczko, Konrad Wygona, Krystian 
Wygona, Adam Ziomek.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Łodzi:
Piotr Domżalski, Łukasz Jaksa, Michał Karlikowski, Adam Kozerski, 
Jakub Królak, Wojciech Mieczkowski, Marcin Olszewski, Jan 
Salmonowicz, Radosław Teleman, Agnieszka Wróblewska.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Poznaniu:
Łukasz Banacki, Jędrzej Basiński, Marek Glanowski, Piotr 
Glanowski, Karol Goździewicz, Michał Michalak, Michał Ostrowski, 
Piotr Sych, Katarzyna Witkowska, Tomasz Woźniak.

Skład reprezentacji Rumunii:
Eugen-Iuliu Fratian, Florentina Ana Rembas, Nicoleta Chirpisizu.

Skład reprezentacji Słowacji:
Vladimír Balun, Stanislav Bauer, Irena Bošanská, Daniel Kolcun, 
Miroslav Duriš, Juraj Ehn, Ján Hamara, Miroslav Holčík, Roman 
Hrico, Tomáš Petro, Peter Šulai, Vojtech Kavečanský, Juraj Novák, 
Martin Palovčik, Radovan Švach, Vladimír Telepčák, Martin 
Selecký, Šimon Bauer, Tomáš Bunček, Ľubica Joneková, Zuzana 
Holčíková.

Skład reprezentacji Turcji:
Mehmet Bulca

Skład reprezentacji Ukrainy:
Olena Verpovska, Oksana Khomich, Andrii Kusherets, Serhiy 
Matviyenko, Anatolii Polishchuk, Borys Kot, Dmytro Pokyntelytsia, 
Volodymyr  Kovalenko, Oleksandr Sperchun, Olena Makovetska, 
Olexander Biednov, Ievgen Androsov, Sergii Loboda, Oksana 
Chorna, Olha Hrybanova, Svitlana Prostiuk, Olga Kravchenko, 
Maryna Marchuk, Oleksandr Klochko, Oleksandr Kril’, Ruslana 
Rychok, Nataliya Karnaruk, Anatolii Hrechanivskyi, Ihor Martyuk, 
Andrii Rudnitskyi, Ivan Tereshchuk, Anzhela Usik, Ivan Usik, 
Dmytro Galiievskyi, Oleksandr Dymov, Igor Nesvitaylo, Artem 
Chapskyi, Valentyna Tokareva, Nataliia Kozaieva, Maksym Rudiuk, 
Oleksandr Rogoza, Valerii Verbovskyi, Oleksandr  Krasnogor, 
Vladyslav Krasnogor, Lydiya Dulnova, Mariya Momot.

Skład reprezentacji Izby Notarialnej w Warszawie:
Michał Błaszczak, Robert Błaszczak, Dorota Ciechomska, Sylwia 
Dolega, Małgorzata Farion, Rafał Gąsiewski, Grzegorz Giler, Paweł 
Gmerek, Wojciech Gonet, Karolina Góźdź, Maciej Groskrejc, 
Artur Janik, Magdalena Karczewska- Woźnica, Joanna Kielak, 
Zbigniew Klejment, Krzysztof Kopczyński, Jacek Kossewski, 
Zbigniew Krawczak, Jakub Kulczycki, Daniel Kupryjańczyk, Paweł 
Kurciński, Luiza Kwaśnicka, Krzysztof Łaski, Piotr Łaski, Karolina 
Matusiewicz, Rafał Mikulski, Sławomir Namielski, Małgorzata 
Nowicka, Aneta Orczyk, Beata Otkała, Paweł Paliszewski, Piotr 
Pełczyński, Małgorzata Podgórska, Marek Rowicki, Aneta 
Slezak, Marcin Solanowski, Milena Stempień-Jachowicz, Robert 
Sutowski, Robert Telesiński, Radosław Walasik, Rafał Wandor, 
Fabian Wawrzyniak, Łukasz Wilk, Anna Winiarek-Dyrda, Marek 
Wojtkowski, Karolina Wolf-Głaczkowska, Dorota Wójcik, Robert 
Wróblewski, Marta Zabielska.

Skład reprezentacji Węgier:
Tamás Molnár, Andrea Kapitány, Melinda Burján, Laura Fiedler, 
Orsolya Hrabovszki, Dávid Lehel, Csaba Raus, Ferenc Kovács, 
Tamás Soós, László Bablena, Milán Tirpák, Pál Molnár, András 
Tóth, Tamás Nemes, János Nagy, Dávid Szabó, Ádám Mányoki, 
Zoltán Eszenyi, László Weiss, Roland Szekeres, Sándor Veréb.
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Do Mszany Dolnej z Węgier przyjechało w tym roku dwadzieścia 
jeden osób. Reprezentacja w końcowej tabeli uplasowała się na 
miejscu 12 z 9 olimpijskimi medalami: 1 złotym, 2 srebrnymi  
i 6 brązowymi. 

Jedyny złoty krążek zdobył Molnar Pal, który nie miał sobie 
równych na bieżni, w sprinterskim biegu na 100 metrów. Andras 
Toth wywalczył srebro w konkursie rzutów karnych prezesów izb 
notarialnych, a Ferenc Kovacs zajął drugie miejsce w turnieju 
tenisa stołowego. Trzykrotnie na najniższym stopniu podium 
stawała Hrabovszki Orsolya, która starowała w zawodach 
pływackich stylem klasycznym na 50 metrów oraz stylem 
dowolnym na 50 i 200 metrów. 

- Do dla nas duży zaszczyt, że możemy być tutaj, w Mszanie 
Dolnej, że jesteśmy zapraszani na tą imprezę. Uwielbiamy 
to miejsce, w Beskidzie jest pięknie - mówi Andras Toth  
z reprezentacji Węgier. 

LICZNIE I Z MEDALAMI



Na XIV Olimpiadę Notarialną z Łodzi przyjechało dziesięć osób.
By wystawić reprezentację do gry w piłkę nożną, Łodzianie 
poprosili o pomoc kolegów z ekipy poznańskiej, a ci chętnie 
dołączyli do drużyny. 

Rejenci z centralnej Polski mieli największe aspiracje medalowe 
właśnie w sportach zespołowych. Łącznie udało im się zdobyć  
9 olimpijskich krążków: 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. Drużynowo 
srebro łodzianie zdobyli w turnieju siatkówki i koszykówki, w piłce 
nożnej byli czwartą drużyną tegorocznego turnieju. Najcenniejszy 
medal udało się zdobyć Michałowi Karlikowskiemu, który 
zwyciężył w skoku wzwyż. 

- Przyjeżdżamy tutaj bardzo chętnie, cenimy sobie organizację 
wydarzenia i olbrzymią pracę Czesława Szynalika. Żałujemy 
jedynie tego, że z roku na rok bierzemy udział w Notariadzie 
w coraz mniejszym składzie. Mam jednak nadzieję, że nasze, 
młodsze pokolenie spróbuje się trochę bardziej zmobilizować  
i poprawimy się w tym zakresie - liczy Agnieszka Wróblewska, 
rejentka z łódzkiej ekipy. 

POŁĄCZONE SIŁY I ZŁOTY SKOK



Nasi południowi sąsiedzi w tym roku wystawili do sportowych 
zmagań silną, liczącą dwadzieściajeden osób reprezentację.
Zawodnicy ze Słowacji chętnie startowali zarówno  
w dyscyplinach zespołowych, jak i indywidualnie w konkurencjach 
lekkoatletycznych.  

Słowacy, którzy na Notariadzie byli obecni już po raz szósty, 
powtarzają że w Mszanie Dolnej czują się jak w domu, do którego 
zresztą nie mają daleko. - Za każdym razem nie możemy się 
doczekać kolejnej olimpiady, lubimy tu przyjeżdżać. Za rok też 
się pojawimy - zapewnia Vladimír Balun.

Podczas XIV Olimpiady Notarialnej słowacka reprezentacja 
zdobyła 4 medale i uplasowała się na 14 miejscu końcowej 
klasyfikacji. Drużynowo zajęła drugie miejsce w konkurencji 
przeciągania liny oraz trzecie miejsce w turnieju piłki nożnej. 
Indywidualnie Zuzana Holčíková zwyciężyła w konkursie rzutów 
do kosza pań, a Lubica Janekova zdobyła srebro w pchnięciu kulą. 

CZTERY MEDALE REPREZENTANTÓW 
SŁOWACJI



Rosjanie podczas tegorocznej Notariady byli najliczniejszą 
zagraniczną grupą. W sportowych zmaganiach wzięły udział 
trzy reprezentacje. Mszanę Dolną najchętniej odwiedzają rejenci  
z Sankt Petersburga. 

Grupa z Sankt Petersburga doskonale zna formułę Olimpiady 
Notarialnej. Byli pierwszymi obcokrajowcami, którzy wzięli  
w niej udział. Ich debiut miał miejsce w 2004 roku. Od tamtej 
pory przyjeżdżają na każdą kolejną edycję. Lubią konkurować  
w tych zawodach bo, jak powtarzają, sport łączy ludzi.

- Bardzo podoba nam się idea tego wydarzenia, tym bardziej 
że w Sankt Peterburgu organizujemy podobną imprezę – 
Spartakiadę. Zawsze z radością przyjeżdżamy do Mszany 
Dolnej - mówi Svetlana Zavialova. Do Sankt Petersburga zabrali 
ze sobą 4 krążki: 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe. 

Najmniejsza, bo jednoosobowa 
rosyjska reprezentacja przyjechała 
na igrzyska ze stolicy tego 
wielkiego kraju – Moskwy. Lidia 
Popova zakończyła zmagania bez 
medali. 

Najcenniejszy krążek ze złotego kruszcu zdobyła Snezhana 
Praulova, która okazała się mistrzynią tenisa stołowego. Na 
drugim stopniu podium stanęła Natalia Fleysher w biegu 
sprinterskim na 100 metrów kobiet. Brąz wywalczyli członkowie 
drużyny uczestniczącej w turnieju siatkówki i Vladislav  Smirnov 
w pchnięciu kulą. 

OD POCZĄTKU OLIMPIADY Z MEDALAMI 



XIV Olimpiada Notarialna była drugim występem reprezentacji 
Rumunii. Tym razem grupa rejentów przyjechała w okrojonym, 
zaledwie trzyosobowym składzie. W klasyfikacji medalowej zajęła 
szesnaste miejsce, zdobywając 2 medale: złoty i srebrny. 

- To już drugi raz, gdy jesteśmy tutaj, co zresztą bardzo nas cie-
szy. Zapewniamy, że będziemy tu przyjeżdżać co roku... aż do 
emerytury, albo i dłużej - mówi ze śmiechem Florentina Ana 
Rembas.

Srebrny medal w pływaniu stylem dowolnym na 50 metrów  
w swojej kategorii wiekowej zdobyła Nicoleta Chirpisizu,  
a Eugen-Iuliu Frantian okazał się szachowym mistrzem i wygrał 
turniej, zostawiając w tyle pozostałych jedenastu szachistów. 
Warto dodać, że to właśnie on rok temu zdobył jedyny medal dla 
swojej reprezentacji, zajmując w tym turnieju trzecie miejsce. 

ZDOBYLI ZŁOTO I SREBRO



Niezmiennie, jedynym reprezentantem Turcji pod-
czas kolejnej Olimpiady Notarialnej był Mehmet Bul-
ca. Odległość ponad 1700 kilometrów z rodzinnej Ala-
nyi częściowo pokonał samolotem, a po wylądowaniu  
w Kijowie do Mszany Dolnej dotarł wraz z notariuszami 
z Ukrainy. 

- Jest mi przykro, bo kolejny raz przyjechałem do 
Mszany Dolnej sam, mimo iż zapraszałem na tą wy-
jątkową imprezę wielu moich kolegów z Turcji - mówi 
Mehmet Bulca. Jak dodaje, idea sportowej rywalizacji 
rejentów bardzo się mu podoba i marzy o tym, by kie-
dyś zorganizować taką imprezę w swoim kraju. 

Tegoroczne igrzyska Mehmet Bulca zakończył zdobywając złoty 
krążek po wygraniu turnieju tenisa ziemnego w swojej kategorii 
wiekowej. 

ZŁOTY KRĄŻEK DLA MEHMETA



SPADEK NA KONIEC TABELI

Na tegoroczną Notariadę ze 
Szczecina przyjechała mniej licz-
na grupa, niż rok wcześniej: reprezentacja Izby Nota-
rialnej w Szczecinie liczyła dwanaście osób.  

Rejenci zapowiadali, że będą walczyć w lekkiej atletyce, 
pływaniu i sporcie na wesoło. Ostatecznie udało im 
się zdobyć 3 srebrne medale: Grzegorz Mazurek  
2 krązki wywalczył w pływaniu stylem dowolnym na 

dystansie 50 i 200 metrów. Drużynowo 
szczecinianie stanęli na drugim stopniu 

podium w konkurencji tor przeszkód, 
rozgrywanej w systemie pucharowym. 

- Jestem kolejny raz w Mszanie Dolnej, uważam że ta impreza 
to doskonały sposób na integrację naszego środowiska - mówi 
dwukrotny medalista, szczeciński notariusz Grzegorz Mazurek.

Przed rokiem reprezentacja Izby 
Notarialnej w Szczecinie liczyła 
dwadzieścia jeden osób i zmagania 
zakończyła sukcesem, zajmując  
w klasyfikacji trzecie miejsce. Spadek 
w tabeli jest więc dotkliwy, bo XIV 
Olimpiadę Notarialną szczecinianie 
kończą na osiemnastym miejscu. 



Po raz pierwszy Mszana Dolna gościła rejentów z Kaliningradu, 
którzy również przyjechali na zawody w czternastoosobowej 
grupie. - Jesteśmy sąsiadami więc bardzo często bywamy  
w Polsce. W Mszanie Dolnej jesteśmy pierwszy raz, ale południe 
waszego kraju już widzieliśmy, goszcząc w Zakopanem. Macie 
tu wspaniałą przyrodę i piękne góry - chwali Aleksei Morgunov. 

Jego drużyna została zaproszona na Notariadę w Sankt 
Petersburgu. - Bardzo dobrze oceniamy organizację tej imprezy, 
na pewno będziemy chcieli brać udział w jej kolejnych edycjach 
- dodaje. 

Debiut notariuszy z Kaliningradu zakończył się zdobyciem 
czterech medali, niestety bez tego najcenniejszego – olimpijskiego 
złota. Elena Deeva wywalczyła trzecie miejsce w zmaganiach na 

bieżni, w biegu sprinterskim kobiet na dystansie 100 metrów. 
Brąz zdobył także Vasiliev Konstantin w podnoszeniu ciężarka 
o wadzie 17,5 kg. Wyjątkowo silne okazały się również panie - 
Zhanna Remeslo zajęła drugie, a Natalya Tonkonogova trzecie 
miejsce w podnoszeniu ciężarka ważącego 10 kg. 

Reprezentacja w końcowej tabeli znalazła się na 19 miejscu. 

DEBIUT KALININGRADU 
W MSZANIE DOLNEJ



Dziesięcioosobowa grupa rejentów z Izby Notarialnej  
w Rzeszowie zakończyła XIV Olimpiadę Notarialnym na ostatnim 
punktowanym, dwudziestym miejscu tabeli. 

Reprezentacja zdobyła tylko jeden medal – srebrny, a wywalczył 
go Krzysztof Siuta, który zajął drugie miejsce w podnoszeniu 
ciężarka o wadze 17,5 kilograma. W ubiegłym roku rzeszowianie 
wyjechali z Mszany Dolnej z 3 krążkami.

- Bardzo chętnie tu przyjeżdżamy. O sobie mogę powiedzieć, że 
jestem weteranem, bo biorę udział w tym wydarzeniu już od 
pierwszej edycji - mówi lider reprezentacji, Wojciech Królikowski. 
- Przede wszystkim Notariada jednoczy środowisko, a w obecnych 

czasach trudnych i zwariowanych ma to olbrzymie znaczenie. 
Pozwala odetchnąć, zapomnieć o wszystkim, daje możliwość 
spotkania się ze znajomymi, z którymi rozmawia się nie tylko  
o sprawach zawodowych - dodaje wiceprezes Izby Notarialnej  
w Rzeszowie. 

JEDEN KRĄŻEK DLA RZESZOWA



Nie poszczęściło się w tegorocznej Notariadzie 
rejentom z Lublina. Licząca dziewięć osób 
reprezentacja Izby Notarialnej w Lublinie przed 
rozpoczęciem zawodów liczyła na co najmniej dwa 
złote medale, tymczasem zakończyła zmagania bez 
sukcesów. 

Drużynie zabrakło szczęścia i w turnieju siatkówki, 
w którym upatrywali swych medalowych szans, 
uplasowali się tuż za podium. Także w dyscyplinach 
idywidualnych notariuszom z Lublina nie udao się 
wywalczyć olimpijskich krążków. 

- To czternasta olimpiada, sam osobiście uczestniczę w tym 
wydarzeniu już po raz dwunasty, mamy w naszej izbie 
prawdziwego weterana – nasz kolega Jacek Łaciński brał 
udział we wszystkich edycjach. Notariada jest najlepszą ze 
wszystkich naszych środowiskowych imprez. Pamiętamy, że 
była roczna przerwa, więc chwała za to że Notariada dalej 
jest organizowana - mówi Jarosław Lewkowicz, prezes Izby 
Notarialnej w Lublinie. 

LUBLIN BEZ SZCZĘŚCIA



Wielu uczestników podchodzi do rywalizacji na Olimpiadzie 
Notarialnej bardzo poważnie – niektórzy trenują cały rok,  
by w swoich ulubionych konkurencjach wypaść jak najlepiej 
i zdobyć medale. Są jednak i tacy, dla których sport jest przede 
wszystkim zabawą. Z myślą o nich, co roku organizowanych jest 
kilka konkurencji w ramach „Sportu na wesoło”. - Jak zwykle, 
najwięcej emocji budzi przeciąganie liny - zauważa Czesław 
Szynalik, pomysłodawca mszańskiej Notariady.  

Sport na wesoło



Śpiewać każdy może
Jak co roku, wspaniała zabawa towarzyszyła Olimpiadzie 
Notarialnej również po całodziennych zmaganiach sportowych. 
W piątkowy wieczór notariusze z całej Europy zebrali się w jednej 
z mszańskich restauracji, by konkurować ze sobą w wyjątkowym 
konkursie „Śpiewać każdy może”. 

Najbardziej uzdolnionymi muzycznie okazali się rejenci  
z Gdańska. Tuż za nimi uplasowali się ich koledzy z Warszawy,  
a trzecie miejsce na podium przypadło w udziale gościom z Czech. 
Wyróżnienia przyznano natomiast notariuszom z Krakowa, 
Bułgarii i Słowacji.




