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Mó wią uczest ni cy zma gań

Ra do sław Stęp niak, Wro cław –
mul ti me da li sta olim piad:

– W tym ro ku wy -
wal czy łem zło te
me da le w swych
ko ron nych kon -
ku ren cjach:
w bie gu na 400 m
i w pod no sze niu
cię żar ka. W oby -
dwu od sied miu
lat nikt mnie
w Msza nie Dol nej
nie po ko nał.
W pchnię ciu ku lą
oraz w bie gu na 1500 m za do wo li łem się
srebr ny mi krą żka mi, na to miast w szta -
fe cie 4 ra zy 400 m – trze cim miej scem.
Przy znać mu szę, że z ro ku na rok co raz
trud niej o zwy cię stwa. Bar dzo pod niósł
się spor to wy po ziom pre zen to wa ny
przez ry wa li. W su mie jed nak za do wo lo -
ny je stem z sie bie – plan me da lo wy zo -
stał wy ko na ny.

n

Alek san der Ni ki fo row, 
Buł ga ria:
– W 1976 ro ku wy -
wal czy łem ty tuł
mi strza Buł ga rii
w te ni sie sto ło -
wym,
a przed dwo ma
la ty zdo by łem
srebr ny me dal
w czem pio na cie
za wod ni ków 50-
60-let nich. Po -
chwa lić się też
mo gę dru gim
miej scem za ję -
tym w grud niu 2008 r. w otwar tych mi -
strzo stwach Egip tu we te ra nów.
W Msza nie Dol nej sta ną łem na naj wy -
ższym po dium. I na praw dę bar dzo wy so -
ko ce nię so bie ten suk ces. Na co dzień
miesz kam w War nie, mo gę więc od wie -
dzać mu zeum wa sze go kró la Wła dy sła -
wa War neń czy ka. Pol ska to pięk ny,
przy ja zny dla cu dzo ziem ców kraj,
a na olim pia dzie pa nu je wspa nia ła at -
mos fe ra. Je stem pod wra że niem. n

Ewa Panc, 
no ta riusz z Gdań ska:
– To już mo ja szó -
sta olim pia da. We
wcze śniej szych
edy cjach skom -
ple to wa łam
osiem me da li,
w tym zło te
w sko ku w dal,
w bie gu na 100 m
oraz w szta fe cie
4 ra zy 100 m. To
do ro bek z dru giej
olim pia dy. Póź -
niej co raz trud -
niej przy cho dzi ło wal czyć o miej sce
na po dium. Przy by wa ło za wod ni ków,
pod no sił się po ziom, a i ja nie sta wa łam
się co raz młod sza. Dla te go z za do wo le -
niem przy ję łam srebr ne krą żki w szta fe -
cie, w sko kach wzwyż i w dal oraz
brą zo we w pchnię cie ku lą i w mo im uko -
cha nym sko ku w dal. W tym ro ku, mi mo
że star to wa łam z kon tu zją, wy ni ki nie
by ły ta kie złe, ale kon ku ren ci oka za li się
moc niej si. n

Katarzyna Celewicz, aplikant
rodem z Nowego Sącza,
reprezentująca Kraków:
– Zło ty me dal
w in dy wi du al nym
tur nie ju te ni sa
ziem ne go to dla
mnie ogrom ny
suk ces. Już
w ubie głym ro ku
bli ska by łam ty -
tu łu, za bra kło mi
wów czas chy ba
głów nie do świad -
cze nia i od por no -
ści psy chicz nej.
Dla mnie to coś
zu peł nie no we go, móc zmie rzyć się ze
star szy mi od mnie i po dzi wia ny mi ko le -
ga mi nie na grun cie za wo do wym, lecz
spor to wym. Igrzy ska w Msza nie oce niam
więc bar dzo po zy tyw nie. Oprócz ry wa li -
za cji na kor cie mam tu taj oka zje
do wspa nia łej, bez tro skiej za ba wy,
a i kli mat jest zna ko mi ty.

n

– W od nie sie niu do po przed nich edy -
cji mszań skich zma gań, te go rocz -
na olim pia da sta ła na po dob nym
po zio mie. I spor to wym, i or ga ni za cyj -
nym. Uży wa jąc wy ra że nie „po dob ny”
mia łam na my śli wy so ki pu łap, któ re -
go prze kro cze nie jest do praw dy
czyn no ścią sza le nie trud ną. Wszyst -
ko do pię te zo sta ło na ostat ni gu zik,
nikt nie miał pra wa do na rze ka nia.
– Nie któ rzy pol scy no ta riu sze za sta -
na wia li się, czy ma sens roz sze rza nie
olim pia dy o ko le gów po fa chu spo -
za gra nic na sze go kra ju. Mo je sta no -
wi sko jest na stę pu ją ce: go ści ze
Sło wa cji, Ukra iny, Ro sji, Wę gier, Buł -
ga rii na dal na le ży za pra szać. Prze -
cież jed nym z za ło żeń igrzysk –
oprócz ry wa li za cji spor to wej oraz in -
te gra cji śro do wi ska no ta rial ne go –
jest wy mia na za wo do wych do świad -
czeń. Za rów no my mo że my cze goś
no we go do wie dzieć się od re jen tów
za gra nicz nych, jak i oni ma ją oka zję
sko rzy stać z na szych prze my śleń.
Już po za koń cze niu te go rocz nej ry -
wa li za cji od bie ra łam te le fo ny z za -
gra ni cy od uczest ni ków ry wa li za cji.
W trak cie pro wa dzo nych roz mów
dzię ko wa li oni za stwo rze nie im mo -
żli wo ści bli ższe go po zna nia na sze go
kra ju. Wszy scy by li za chwy ce ni.
– Je śli cho dzi o kon struk tyw ne wnio -
ski, to po zwo lę so bie za su ge ro wać
wpro wa dze nie w przy szło ści roz dzia -
łu na ka te go rie wie ko we w po szcze -
gól nych kon ku ren cjach. Niech
wszy scy ma ją rów ne szan se. Czy po -
nad czter dzie sto let ni mę żczy zna, na -
wet je śli ma na co dzień kon takt
z kul tu rą fi zycz ną, mo że spro stać 28-
let nie mu apli kan to wi? Uwa żam po -
nad to, że nie ma spe cjal nej po trze by
po więk sza nia ilo ści dys cy plin spor to -
wych. Te, któ re od lat obo wią zu ją,
w zu peł no ści wy star cza ją.
– Nie ma co de li be ro wać. Olim pia da
w Msza nie to wspa nia ła ini cja ty wa,
któ ra na sta łe we szła do no ta rial ne go
ka len da rza. Kon ty nu acją nie sio nej
przez nią idei in te gra cji śro do wi ska
jest Rajd No ta riu szy, or ga ni zo wa ny
w pierw szy week end paź dzier ni ka,
ta kże przez Cze sła wa Szy na li ka. Co
ro ku pro wa dzi on nas po in nych kra -
jo wych gó rach.
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