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IX Olim pia da No ta rial na – Msza na Dol na – 13 – 16 ma ja 2010

– Je stem szczę śli wy, wi dząc ty -
le osób z no ta rial nej bra ci, któ -
re od na la zły Msza nę Dol ną
na ma pie świa ta – mó wił pod -
czas uro czy sto ści otwar cia
IX Olim pia dy No ta rial nej Cze -
sław jej po my sło daw ca i głów -
ny or ga ni za tor Cze sław Szy na -
lik. – Pa nu je ogól ne prze ko na -
nie, że to już dzie wią te igrzy -
ska. Je stem od mien ne go zda -
nia. To do pie ro dzie wią ta olim -
pia da. Wszyst ko jesz cze
przed na mi.

Naj wy raź niej sku tecz ne oka -
za ło się wsta wien nic two u Naj -
wy ższe go jed ne go z go ści ho -
no ro wych re jenc kich zma gań
ks. pro bosz cza Je rze go Raź ne -
go, ja ko że sią pią cy od ra -

na deszcz ustał do słow nie
na kil ka na ście mi nut przed za -
pa le niem zni cza. Do ko na ła te -
go za pro szo na pod Lu bo goszcz
słyn na hi ma la ist ka An na Ba -
rań ska. Fla gi na ro do wą i olim -
pij ską na maszt wcią ga li Zbi -
gniew Klej ment z War sza wy
i Wła dy sław Knu plerz, by ły
pre zes Izby No ta rial nej w Kra -
ko wie. Wcze śniej ofi cjal ną for -
muł kę otwar cia olim pia dy wy -
gło si li Jo an na Gre gu ła, pre zes
Kra kow skiej Izby No ta rial nej
oraz An drzej Urba nik, wi ce -
pre zes Kra jo wej Ra dy No ta rial -
nej. W de fi la dzie za wod ni czek
i za wod ni ków (jest ich w su -
mie 335) uczest ni czy ły re pre -
zen ta cje 11 izb no ta rial nych

z Pol ski oraz re pre zen ta cje no -
ta rial ne sze ściu in nych kra jów.
W tym ro ku do za sy mi lo wa -
nych już w Msza nie Dol nej Sło -
wa ków, Ro sjan, Ukra iń ców, Wę -
grów i Buł ga rów do łą czy li de -
biu tu ją cy w olim pia dzie Cze si.
Od two rzo ne zo sta ły na stęp nie
hym ny wszyst kich na ro dów bio -
rą cych udział w zma ga niach,
a ce re mo nię uprzy jem ni ły wy -
stę py or kie stry dę tej OSP z Ten -
czy na oraz dzie cię ce go ze spo -
łu mu zycz no -folk lo ry stycz ne -
go Ma li Za gó rza nie. W świat
po fru nę ły go łę bie z ho dow li
Mar ka Fi li pia ka, po czym na bo -
isko sta dio nu KS Tur bacz im.
Ja na Ci szew skie go, wy bie gli
pił ka rze Ro sji i Wę gier.

Do daj my, że – obok wspo -
mnia nych już ks. pro bosz cza
Je rze go Raź ne go, An ny Ba rań -
skiej, Jo an ny Gre gu ły i An drze -
ja Urba ni ka, z lo ży ho no ro wej
pierw sze mu ak to wi dzie wią tej
olim pia dy przy glą da li się: Bar -
ba ra Dzi wisz – rad na Sej mi ku
Wo je wódz kie go, Piotr Bor kow -
ski – wi ce pre zes Są du Re jo no -
we go w Li ma no wej, Fran ci szek
Dzie dzi na – wi ce sta ro sta li ma -
now ski, Ta de usz Fi li piak – bur -
mistrz mia sta Msza na Dol na,
Ja nusz Po ta czek – wójt gmi ny
Nie dźwiedź oraz re pre zen tan -
ci spon so ru ją ce go olim pia dę
Wy daw nic twa Le xi sNe xis Sta -
ni sław Ho rak i Ja ro sław Ka -
ciu ba.

Wszyst ko przed na mi
UROC ZY STOŚĆ OTWAR CIA. Hym ny, fla gi, znicz, de fi la da, go łę bie


