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Or ga ni za to rzy:
Kra jo wa Ra da No ta rial na,

Izba No ta rial na w Kra ko wie,
Klub Spor to wy TUR BACZ w Msza nie Dol nej

Spon sor
Wy daw nic two Praw ni cze Le xi sNe xis

Dwa dni za cię tej ry wa li za cji
i wspa nia łej za ba wy
ZA KOŃC ZE NIE. Prze szło 400
spor to wo ukie run ko wa nych re -
jen tów z dzie wię ciu kra jów
przez dwa dni ry wa li zo wa ło ze
so bą na are nach zor ga ni zo wa -
nej po raz dzie sią ty przez Cze -
sła wa Szy na li ka Olim pia dy No -
ta rial nej

Na sta dio nie im. Ja na Ci szew -
skie go w Msza nie Dol nej roz -
gry wa ne by ły m.in. dys cy pli -
ny lek ko atle tycz ne, tur niej pił -
ki no żnej, prze cią ga nie li ny,
rzu ty kar ne pre ze sów oraz
kon ku ren cje skła da ją ce się
na tzw. sport na we so ło. W ha -
lach zma ga li się siat ka rze i ko -
szy ka rze, przy sto li kach szle -
my li cy to wa li bry dży ści, za -
cię te po je dyn ki pro wa dzi li sza -
chi ści, me cze to czy li te ni si ści
sto ło wi, kor ty opa no wa li te ni -
si ści ziem ni, a kry ty ba sen –
pły wa cy. Juz tra dy cyj nie
ogrom ną po pu lar no ścią cie -
szył się ar ty stycz ny fe sti wal

pn. „Śpie wać ka żdy mo że”,
w któ rym naj więk sze uzna nie
zdo by li re jen ci z Buł ga rii.

Ju bi le uszo wa Olim pia da
No ta rial na prze szła do hi sto -
rii. Po zo sta wi z pew no ścią
trwa ły ślad w po sta ci na wią -

za nych przy jaź ni i pięk nych
wspo mnień. Zwią za nych za -
rów no ze spor to wą ry wa li za -
cją, jak i to wa rzy ski mi po sia -
da mi. Naj le piej at mos fe rę pa -
nu ją cą w mie ście pod Lu bo -
gosz czą okre ślił gość ho no -

ro wy igrzysk Zyg munt An -
czok, zna ko mi ty przed la ty
pił karz, któ ry po wie dział: –
Ni gdy bym się nie spo dzie -
wał, że gdzieś w Pol sce od by -
wa ją się jesz cze ta kie im pre -
zy. Toż to baj ka!

Prze był 
11 tys. ki lo me trów
RE KOR DZI STA. Sier giej Wik to -
ro wicz Te resz czen ko ma 39 lat
i miesz ka w Tiu mie ni, po ło żo nym
na Sy be rii 650-ty sięcz nym mie -
ście. Aby zja wić się w Msza nie
Dol nej, prze być mu siał tra sę li -
czą cą, ba ga te la, 11 ty się cy ki lo -
me trów.

– Pod ró żo wa łem sa mo lo tem.
Wy star to wa łem z ro dzin ne go
mia sta, mię dzy lą do wa nia mia -
łem w Mo skwie, na stęp nie
w Pra dze. Wy lą do wa łem w Ba -
li cach, skąd do Msza ny do tar -
łem sa mo cho dem – tłu ma czy
sym pa tycz ny Ro sja nin.

Na py ta nie, co go tak cią -
gnie pod Lu bo goszcz, Sier giej
bez wa ha nia od po wia da:

– Za ko cha łem się w tej miej -
sco wo ści, je stem w niej po raz
trze ci i cią gle mi jej ma ło. Czę -
sto pod ró żu ję po świe cie, uczest -
ni czę w ró żnych im pre zach, ale
z ta ką at mos fe rą, jak tu taj, ni -
gdzie się nie spo tka łem.

Te resz czen ko miał w swym
olim pij skim do rob ku 12 me da -

li, w tym pięć zło tych. Wy wal -
czył je, star tu jąc w tur nie jach
pił ki no żnej i ko szy ków ki, a ta -
kże w lek ko atle ty ce. Pod czas
dzie sią tej edy cji do ro bek ten
wzbo ga co ny zo stał o ko lej ny
krą żek z naj cen niej sze go krusz -
cu, któ ry wrę czo ny mu zo stał
za zwy cię stwo w kon kur sie sko -
ku wzwyż. Zwa żyw szy na ama -
tor ski sta tus Sier gie ja, po ko -
na nie wy so ko ści 169 cm uznać
na le ży za cał kiem przy zwo ite
osią gnię cie.

NIE OCZE KI WA NY TRIUMF CZE CHÓW

KLA SY FI KA CJA. Aż 12 me da li
uzbie ra li na swym kon cie no ta -
riu sze z Czech. Na ten do ro bek
zło ży ło się pięć zło tych krą żków,
co za de cy do wa ło o ra czej za ska -
ku ją cym zwy cię stwie na szych
po łu dnio wo -za chod nich są sia -
dów w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. 

Sta wia no ra czej na Ro sjan, bez -
kon ku ren cyj nych trium fa to rów
sprzed ro ku. Tym cza sem, wy -
stę pu jąc pod fir mą Mo skwy,
za ję li do pie ro czwar te miej sce.
Wy prze dzi li ich jesz cze Wę -
grzy oraz re jen ci z war szaw -
skiej Izby No ta rial nej. 

Oto ofi cjal ne wy ni ki kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej:

(w ko lej nych ru bry kach: za -
ję te miej sce, na zwa dru ży ny, zło -
te me dal, srebr ne me da le, brą -
zo we me da le oraz ogól na ilość
wy wal czo nych me da li):

    1.  Cze chy                                   5                4             3 12
   2.  Wę gry                                    5                3             0 8
   3.  War sza wa                            4                4             10 18
   4.  Mo skwa                                4                3             4 11
   5.  Ukra ina                                 4                1              4 9
   6.  Sankt Pe ters burg           4                1              1 6
   7.  Po znań                                  3                3             0 6
   8.  Bia ły stok                              3                0             1,5 4,5
   9.  Łódź                                        2                4             5 11
 10.  Wro cław                               2                3             2 7
  11.  Buł ga ria                               2                1              1 4
 12.  Ka to wi ce                              1                 4             3 8
 13.  Gdańsk                                  1                 4             0 5
 14.  Szcze cin                               1                 1              4,5 6,5
 15.  Sło wa cja                              1                 1              1 3
 16.  Lu blin                                    1                 0             1 2
 17.  Kra ków                                 0               3             1 4
 18.  Rze szów                               0               2             1 3
 19.  Au stria                                  0               1              0 1
20.  Tur cja                                     0               0             0 0

Ogó łem roz da no 129 me da -
li (po 43 w ka żdym z krusz -
ców).

Oni zdo by wa li zło te me da le
WY NI KI. Po ni żej li sta zwy -
cięz ców po szcze gól nych kon -
ku ren cji:

Lek ko atle ty ka
– bieg na 100 m: Iwo na Kos

(Szcze cin) – Pal Mol nar (Wę -
gry);

– bieg na 400 m: Na ta lia
Flej szer (Mo skwa) – Wo lo di -
mir Se men czen ko (Ukra ina);

– bieg na 1500 m: Ve ra Ka -
ra so va (Cze chy) – Bo rys Kot
(Ukra ina);

– pchnię cie ku lą: Do ra Kar -
sai (Wę gry) – Sier giej Tka -
czen ko (Mo skwa);

– skok w dal: Ał ła Schku -
ro (Sankt Pe ters burg) – Piotr
Gla now ski (Po znań);

– skok wzwyż: Schku ro –
Sier giej Te resz czen ko (Mo -
skwa);

– szta fe ta 4x400 m: Mo -
skwa – Ukra ina.

Pły wa nie:
– 50 m st. do wol nym: Ju dit

Racz -Cse pa ny (Wę gry) – Di -
mi trij Bo cha rov (Sankt Pe -
ters burg);

– 50 m st. kla sycz nym:
Racz -Cse pa ny – Adam Ro bak
(Ka to wi ce);

– 200 m st. do wol nym: Racz -
-Cse pa ny – Bo cha rov;

– szta fe ta: War sza wa. 
In ne kon ku ren cje
– rzu ty do ko sza: Mał go -

rza ta Sie roc ka (Lu blin) – Ra -
dim Neu bau er (Cze chy);

– pod no sze nie cię żar ka:
Elżbie ta Rącz kow ska -Mar -
tyn (Wro cław) – Ra do sław
Stęp niak (Wro cław);

– tur niej sza cho wy: An -
na Klub czew ska (Łódź) –
Krzysz tof Ter tel (Bia ły -
stok);

– pił ka siat ko wa: 1. War -
sza wa, 2. Łódź, 3. Mo skwa;

– pił ka no żna: 1. Po znań,
2. War sza wa, 3. Kra ków;

– ko szy ków ka: 1. Sło wa cja,
2. Mo skwa, 3. War sza wa;

– te nis ziem ny: 1. An drea
Ste fa no va (Cze chy) – Ma ciej
Du da (Łódź), de bel: Ste fa no -
va, Ra do mir Pa vel ka (Cze chy);

– szta fe ta z prze szko da mi:
1. War sza wa, 2. Sankt Pe ters -
burg, 3. Szcze cin;

– prze cią ga nie li ny: 1. Ukra -
ina, 2. War sza wa, 3. Mo skwa;

– te nis sto ło wy: Mo ni ka
So wiń ska (Gdańsk) – Alek -
san der Ni ki tow (Buł ga ria);

– szta fe ta Rad Izb No ta -
rial nych 4x100 m: 1. War sza -
wa, 2. Kra ków, 3. Łódź; ko bie -
ty: Cze chy, mę żczyź ni: Cze -
chy;

– bry dż spor to wy: Zy ta Ter -
tel i Ma rek Wa si luk (Bia ły -
stok);

– rzu ty kar ne pre ze sów: 1.
Ana tol Su ro wiec (Bia ły stok),
2. Le opold Franc (Au stria), 3.
Ar tur Kę dzier ski (War sza wa).

Prze wod ni czą cym ko mi -
sji sę dziow skiej był Fe liks
Pi wo war.

Je dy nak z Tur cji
ROZ MO WA z Meh me tem Bul cą,
no ta riu szem z tu rec kiej An ta lyi

W ja ki spo sób tra fił Pan
do Msza ny Dol nej?
– O olim pia dzie do wie dzia łem
się od swo jej ko le żan ki po fa -
chu z Ukra iny Da rii Wer bow -
skiej. To ona prze ko na ła
mnie, że bym wy brał się
do Pol ski.
Dla cze go przy je chał Pan tu taj
sam?
– Mia łem za ma ło cza su, że by
skom ple to wać więk szą gru pę.
Prze ko na łem się oso bi ście,
jak wspa nia ła at mos fe ra pa -
nu je pod czas olim pia dy.
Po po wro cie do Tur cji spró bu -
ję na mó wić ko le gów do przy -
jaz du tu taj w przy szłym ro ku,
po sił ko wać się już bę dę wła -
snym do świad cze niem.
W któ rych kon ku ren cjach
star to wał Pan w olim pia dzie?
– Tyl ko w te ni sie ziem nym,
mo że ta kże w te ni sie sto ło -
wym. Otrzy ma łem po nad to
pro po zy cję go ścin ne go wy stę -
pu w pił kar skich eki pach Mo -
skwy i Ukra iny. Nie ste ty,
w te ni sie ziem nym emo cje już
za mną. Od pa dłem w eli mi na -
cjach. Nie wy nik jest jed nak
naj wa żniej szy. Jak w ka żdej
olim pia dzie, li czy się głów nie
uczest nic two.

DP

Na gro dy spe cjal ne
WY RÓ ŻNIE NIA. Oprócz me da li, nie któ rzy uczest ni cy olim -
pia dy uho no ro wa ni zo sta li na gro da mi spe cjal ny mi. Oto li sta
wy ró żnio nych: 
– miss fo to: Agniesz ka Grzejsz czak – Łódź;
– pu char fa ir play: Sło wa cja oraz Szcze cin;
– pu char dla uczest ni ka mszań skich igrzysk, miesz ka ją ce go w naj -
dal szym za kąt ku świa ta: Sier giej Wik to ro wicz Tie resz czen ko;
– pu char dla naj wier niej sze go ki bi ca: Bar ba ra Bąb ka;
– pu char dla go ścia ho no ro we go, olim pij czy ka z Mo na chium
1972 r.: Zyg munt An czok.
Do daj my, że w cie szą cym się ogrom ną po pu lar no ścią prze glą -
dzie ar ty stycz nym pn. „Śpie wać ka żdy mo że”, naj więk sze
uzna nie ju ry zdo by ła eki pa Buł ga rii, któ ra wy prze dzi ła re pre -
zen ta cje Ka to wic i Bia łe go sto ku. Wy ró żnie nie przy pa dło
w udzia le Cze chom.

TEKST I RE DAK CJA: DA NIEL WE IMER
ZDJĘ CIA: KU BA TO POR KIE WICZ, (DW)


