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

Oto krót kie opi nie za wod ni czek
i za wod ni ków z ro dzi mych Izb
No ta rial nych, bio rą cych udział
w olim pia dzie.

■Ali cja Mą kosz, Rze szów:
– To mo je dru gie igrzy ska.

Uczest ni czę w nich bar dziej ja -
ko ki bic, niż ja ko za wod nicz ka.
Bio rę udział bo wiem je dy nie
w kon kur sie „sport na we so ło”.
Je stem pod wra że niem uro czy -
sto ści otwar cia. By ła peł na barw.
Pięk ny re gion, cu dow ne oko li -
ce, go ścin ni lu dzie. Za po wia da
się kil ka dni wspa nia łej za ba -
wy.
■Mar cin Grze gor czyk, Ka to -
wi ce:

– Już po raz siód my gosz czę
w Msza nie. Co ro ku czu ję się
tu taj jed nak tak, jak bym do pie -
ro de biu to wał. For mu ła ni by się
nie zmie nia, ale wciąż je ste śmy
czymś no wym za ska ki wa ni. Nie -
po wta rzal ny jest na to miast kli -
mat, do da ją cy nam – uczest ni -
kom – do dat ko we go wi go ru. Bio -
rę udział w tur nie jach gier ze -
spo ło wych: siat ków ki i ko szy -
ków ki, ale me dal zdo by łem w in -
dy wi du al nym kon kur sie rzu tów
do ko sza.
■Piotr Szott, Gdańsk:

– W 2004 r., za de biu to wa łem
w igrzy skach. Po tem by ła prze -
rwa, obec nie je stem tu taj po raz
dru gi. Za dzi wia mnie ilość ekip
za gra nicz nych. Świad czy to
o tym, że olim pia da cie szy się
co raz więk szą po pu lar no ścią.
W Msza nie dol nej czu je się pa -
no wa nie du cha olim pi zmu. Li -
czy się po pro stu głów nie sa mo
uczest nic two. Swo je star ty ogra -
ni czam do ry wa li za cji w te ni -
sie ziem nym.
■Krzysz tof Mły nar ski, pre -
zes Izby No ta rial nej w Lu bli -
nie:

– 2002, 2003 i 2010 – w tych
la tach star to wa łem i star tu ję
w olim pia dach. Nic tu się od ich
pierw szej edy cji nie zmie ni ło:
ta sa ma spon ta nicz ność, ten
sam wspa nia ły kli mat, tyl ko or -
ga ni za cja co raz spraw niej sza.
Wi dać, że od po wie dzial ni za nią
lu dzie na bra li do świad cze nia.
Pod no si się też po ziom spor to -
wy. Mo ją ulu bio ną kon ku ren -
cją jest „sport na we so ło”, ale
do ry wa li za cji przy stą pię też
w kon kur sie rzu tów kar nych
w wy ko na niu pre ze sów.
■Ana tol Su ro wiec, pre zes
Izby No ta rial nej w Bia łym -
sto ku:

– Bez prze rwy przy je żdżam
tu taj od 2004 r. Mo żna po wie -
dzieć, że je stem nad zor ca
wszyst kich za wod ni ków z na -
szej izby. Pod czas obec nej olim -
pia dy bę dę bro nić wy wal czo ne -
go w 2009 zło te go me da lu w kon -
kur sie rzu tów kar nych. Wy star -
tu ję też w prze cią ga niu li ny. Ja -
ko Izba No ta rial na mo że my po -
chwa lić się spo ry mi osią gnię -
cia mi. Przed ro kiem za ję li śmy

pierw sze miej sce w kla sy fi ka -
cji me da lo wej. Z uwa gi na mniej
licz ną eki pę, cię żko przyj dzie
nam obec nie ten wy nik po wtó -
rzyć. Ale ta nio skó ry nie sprze -
da my.
■Jan Pie kut, Szcze cin:

– Z dwu let nia prze rwą
w olim pia dach uczest ni czę
od po cząt ku ich ist nie nia. Mo -
imi spe cjal no ścia mi są pił ka no -
żna – kie dyś ja ko bram karz wy -
stę po wa łem w dru ży nie Po zna -
nia i wy wal czy łem zło ty me dal
oraz te nis ziem ny. W tym ro ku
li czę na miej sca na po dium ta -
kże w pły wa niu oraz w lek ko -
atle ty ce.
■Adam Such ta, War sza wa:

– To mo ja trze cia olim pia da,
na któ rą po wra cam po czte rech
la tach nie obec no ści w Msza nie.
Mam na kon cie me da le w siat -
ków ce, ko szy ków ce i w te ni sie
ziem nym. Li czę na to, że po wtó -
rzę swój wy nik w tur nie ju pił ki
siat ko wej. W Msza nie Dol nej
naj bar dziej jed nak ce nię so bie
mo żli wość prze pro wa dze nia
przy ja ciel skich po ga wę dek z ko -
le żan ka mi i ko le ga mi po fa chu.
Na co dzień nie ma na to cza su.
■An na Sze rer, Wro cław:

– Rzec mo żna, że je stem we -
te ran ką. Uczest ni czy łam bo -
wiem we wszyst kich do tych cza -
so wych edy cjach olim pia dy.
Mam na kon cie po dwa srebr ne
i brą zo we me da le w te ni sie sto -
ło wym i dru gie miej sce w te ni -
sie ziem nym. Wraz z pre ze sem
na szej izby Wal de ma rem My -
gą dwu krot nie się ga łam po brą -
zo we krą żki w tur nie ju bry dża
spor to we go. W tym ro ku li czę
na po dium w te ni sie sto ło wym
i wła śnie w bry dżu.
■Wła dy sław Knu plerz, by ły
pre zes Izby No ta rial nej
w Kra ko wie, współ twór ca
olim piad no ta rial nych:

– To mo ja siód ma olim pia -
da. Mam sa tys fak cję, że wspa -
nia le się roz wi ja, że star tu je
w niej co raz wię cej ekip za gra -
nicz nych, że w Msza nie Dol nej
wciąż pa nu je wspa nia ła, nie po -
wta rzal na at mos fe ra. Igrzy ska
z za ło że nia mia ły być im pre zą
in te gru ją cą śro do wi sko no ta -
riu szy i swo je za da nie zna ko -
mi cie wy peł ni ły. Je śli cho dzi
o mo je osią gnię cia spor to we, to
star to wa łem w kon kur sie rzu -
tów kar nych pre ze sów, a w tur -
nie ju bry dżo wym wy wal czy łem
na wet srebr ny me dal.
■An na Klub czew ska, Łódź:

– Na olim pia dę przy je cha -
łam po raz dru gi. Przed ro kiem
zdo by łam dwa me da le: zło ty
w prze cią ga niu li ny i srebr ny
w tur nie ju sza cho wym. Te raz
wy star tu ję w iden tycz nych dys -
cy pli nach i li czę na po wtó rze -
nie suk ce sów. Dzi siaj na olim -
pia dzie jest cu dow nie – aż strach
po my śleć, cze go mo żna spo dzie -
wać się za rok, kie dy od bę dzie
się ju bi le uszo wa edy cja igrzysk.

O po dzie le nie się wra że nia mi
z pierw sze go dnia olim pia dy
po pro si li śmy przed sta wi cie li
wszyst kich sze ściu ekip za gra -
nicz nych.

■Wa si lij Kor nij szuk, Ukra -
ina:

– W Msza nie Dol nej je -
stem po pierw szy, a przy je -
cha łem tu taj z Ki jo wa. We -
zmę udział w tur nie ju pił kar -
skim oraz w tur nie ju sza cho -
wym. W mło do ści upra wia -
łem ka ja kar stwo, któ re go nie -
ste ty nie ma w pro gra mie
olim pia dy. Na ra zie wszyst ko
prze bie ga zna ko mi cie. Ża łu -
ję tyl ko, że w roz gryw kach
fut bo lo wych dru ży ny li czą
po 11 za wod ni ków. Gdy by
prze pro wa dzić tur niej mi ni -
fut bo lu, zgło si ło by się pew -
nie wię cej ekip.

■Kon stan tin Li tow skij, Ro -
sja:

– Trzy krot nie wy star to wa -
łem w tur nie ju te ni so wym, dwa
ra zy koń cząc go na dru gim
miej scu. Mam na dzie ję, że
w tym ro ku uda mi się się gnąć
po me dal z cen niej sze go krusz -
cu. Na co dzień wy czy no wo
spor tu nie upra wiam, ogra ni -
czam się do ro li ki bi ca. Tu taj
za ci skam wła śnie kciu ki za na -
szą pił kar ską dru ży nę.
■Adam Mi ko, szef eki py
wę gier skiej:

– „Do wód cą” je stem tyl ko
z na zwy. U nas obo wią zu je
de mo kra cja oraz ha sło: „olim -
pij skie ser ce, to zna czy wiel -
kie ser ce”. Usi ło wa li śmy po -
ka zać je w pił kar skim me czu
z Ro sją, ale ry wa le oka za li
się lep si (gdy by nie re we la -
cyj na po sta wa Ada ma Mi ko
w bram ce Ma dzia rów, ich po -
ra żka by ła by jesz cze wy ższa
– przyp. d. w.). Miesz kam
w Bu da pesz cie, ale ki bi cu ję
dru ży nie Vi de oto nu Sze kes -
fer hvar. W olim pia dzie uczest -
ni czę po raz trze ci. Mój do -
tych cza so wy do ro bek to srebr -

ny me dal w tur nie ju ko szy -
ków ki oraz zło ty w kon kur -
sie ka ra oke.
■Li dia Ka mu dżi je wa, Buł -
ga ria:

– Wła śnie przed chwi lą wy -
wal czy łam brą zo wy me dal
w bie gu na 1500 m, Ka tia Sto -
ja no va by ła szó sta. Po czą tek
olim pia dy jest więc świet ny.
Po cho dzę z Płow di wu,
a na olim pia dzie w tym ro ku
de biu tu ję. Msza na Dol na to
bar dzo mi łe miej sce, a tu tej si
miesz kań cy są wy jąt ko wo go -
ścin ni. Opo wiem o tym wszyst -
kim w swo jej oj czyź nie.
■Eva Ce chlo va, Cze chy:

– Je stem jed ną z ter ce tu
re pre zen tan tów na sze go kra -
ju. Za rę czam, że w przy szłym
ro ku bę dzie nas zde cy do wa -
nie wię cej. Rze czy wi stość
prze ro sła bo wiem mo je ocze -

ki wa nia. Per fek cyj na or ga ni -
za cja, sza le nie mi li lu dzie.
Miesz kam w przy gra nicz nym
Bo gu mi nie, do Pol ski mam za -
tem do słow nie kil ka kro ków.
W bie gu na 1500 m za ję łam
chy ba nie złe, pią te miej sce,
a mo ja ko le żan ka Wan da Ko -
żusz ni ko wa by ła na wet czwar -
ta. Ale nic to: nasz je dy nak
Jin drzich Pro haz ka zdo był
zlo ty me dal w bie gu na tym
sa mym dy stan sie.
■Vla di mir Ba lun, Sło wa -
cja:

– Po raz pią ty przy je cha -
łem na olim pia dę do Msza ny,
wraz ze swym przy ja cie lem
Mir ko Du ri sem. Jest jak zwy -
kle cu dow nie. Tyl ko na po go -
dę mo żna tro chę po psio czyć.
Ale to prze cież nie za le ży
od or ga ni za to rów. Wy star tu -
ję w grach ze spo ło wych oraz
w bie gu szta fe to wym. Do tych -
czas zdo by wa łem srebr ne me -
da le w tur nie jach ko szy ków -
ki i pił ki no żnej oraz brą zo -
wy krą żek w bie gu 4 ra zy 100
m. Miesz kam w miej sco wo ści
Lip to vski Jan. A obec nie
w Msza nie Dol nej.

Lek ko atle ty ka
Bieg na 1500 m ko biet: 1.

Na ta lia Flej szer (Ro sja), 2. Be -
ata Otka ła (War sza wa), 3. Li -
dia Kal mu dżie wa (Buł ga ria).

Bieg na 1500 m mę żczyzn:
1. Jin drich Pro haz ka (Cze -
chy), 2. Ra do sław Stęp niak
(Wro cław), 3. Grze gorz Wolcz -
ko (Kra ków).

Pchnię cie ku lą ko biet: 1.
Ele na Wo znie sien ska ja (Ro -
sja), 2. Lu bi ca Jo ne ko va (Sło -
wa cja), 3. Ni na Mi ro no wa (Ro -
sja).

Pchnię cie ku lą mę żczyzn:
1. Fi lip Ho rom po li (Sło wa cja),

2. Sier giej Tka czen ko (Ro sja),
3. Ra do sław Stęp niak (Wro -
cław).

Tur niej pił ki no żnej
Me cze ćwierć fi na ło we: Ro -

sja - Wę gry 4-0 (0-0), Kra ków
- Ukra ina 4-1 (2-1), War sza -
wa - Ka to wi ce 3-0 w.o., Sło wa -
cja - Buł ga ria 3-2.

Pół fi nał: Kra ków - War sza -
wa 4-1.

Tur niej siat ków ki
Ćwierć fi na ły: Buł ga ria -

Kra ków 2-1, Łódź - Rze szów
0-2, Sło wa cja - Lu blin 2-0,
Ukra ina - Wę gry 0-2 w.o.

Pierw sze me da le, pierw sze me cze

TEK STY I RE DAK CJA: DA NIEL WE IMER
FOT.: JERZY CEBULA, KU BA TO POR KIE WICZ

Mó wią re pre zen tan ci Izb No ta rial nych
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T R Z Y  P Y  T A  N I A do An ny
Ba rań skiej, zdo byw czy ni Mo -
unt Eve re stu, naj wy ższe go
szczy tu gór skie go świa ta
od je go naj trud niej szej, pół -
noc nej stro ny, go ścia ho no ro -
we go olim pia dy

Z Hi ma la jów tra fia Pa ni w gó -
ry „nie co” ni ższe. Pro szę się
jed nak roz gląd nąć: czyż nie
jest pięk ny ten nasz Be skid
Wy spo wy?

– Ależ jest, i to bar dzo.
Swo ją przy go dę wspi nacz ko -
wą roz po czy na łam od zma -
ga nia się z po dob ny mi wznie -
sie nia mi. Nie od ra zu Kra ków
zbu do wa no. Do Msza ny Dol -
nej Cze sław Szy na lik za pro -
sił mnie za po śred nic twem
Pol skie go Ra dia. Przy je cha -
łam bez wa ha nia i, choć po -

go da nas nie roz piesz cza, ani
przez mo ment nie ża łu ję swej
de cy zji. Je stem prze ko na na,
że spę dzę tu taj kil ka nie za -
po mnia nych dni.
Znaj du je Pa ni ja kieś ele men -

ty łą czą ce Pa ni osią gnię cia
z ry wa li za cją no ta riu szy?

– Wbrew po zo rom ta kich
wspól nych cech jest cał kiem
spo ro. Po pierw sze: mam wiel -
ki sza cu nek do lu dzi, na co
dzień dzia ła ją cych za biur ka -
mi, że de cy du ją się na ruch,
na fi zycz ny wy si łek. Wiem,
jak trud no się prze ła mać, bo -
wiem sa ma ta kże je stem
„biur kow cem”, pra cu jąc w do -
radz twie fi nan so wym.
A po dru gie: w zdo by wa niu
szczy tów po mo gło mi upra -
wia nie bar dziej „ludz kich”,
po pu lar nych, a uzu peł nia ją -
cych spe cja li stycz ny tre ning
in nych dys cy plin spor to wych:
pły wa nia, bie ga nia, jaz dy
na ro we rze.
Ja kie są Pa ni pla ny na naj bli -
ższą przy szłość? Któ re
szczy ty mo gą spo dzie wać
się ata ku z Pol ski?

– Mo je osta nie, naj wa żniej -
sze wy zwa nie ma na imię Ka -
sia i ma trzy lat ka. To mo ja
có recz ka. Na Mo unt Eve re -
ście, wraz ze mną zna la zły
się jej skar pet ki. Nie zo sta ły
na szczy cie, wró ci ły póź niej
do kra ju. Bę dą dla Ka si pa -
miąt ką na ca łe ży cie.

Wszy scy ma rzą o me da lach

Skar pet ki na Mo unt Eve re ście


