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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

Re jen ci z dzie wię ciu kra jów roz po c
UROC ZY STOŚĆ OTWAR CIA. Hym ny, fla gi, znicz, de fi la da, go łę bie, czyli pierwszy akt olimpiady

– 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
X Olim pia dy No ta rial nej jej po -
my sło daw ca i prze wod ni czą cy
Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Cze -
sław Szy na lik. – Wi tam ser -
decz nie wszyst kich go ści, chy -
lę czo ło przed uczest ni ka mi
spor to wych zma gań, któ rzy
przy by li z ośmiu, nie li cząc
Pol ski, kra jów. Je den z nich,
by zna leźć się mię dzy na mi,
po ko nał sa mo cho dem 11 tys.
km. Szcze gól nie mi ło jest mi
przy jąć de biu tu ją cych w olim -
pia dzie no ta riu szy z Au strii
i Tur cji, a ta kże spor tow ców
z Sankt Pe ters bur ga, któ rzy ja -
ko pierw si za gra nicz ni uczest -
ni cy igrzysk po ja wi li się w 2004
r. w na szym mie ście. Mó wi się,
że to już dzie sią te igrzy ska. Je -
stem od mien ne go zda nia. To
do pie ro dzie sią ta olim pia da.
Wszyst ko jesz cze przed na mi.

Za pa le nia zni cza do ko na ły
sza le nie prze ję te swą ro lą
człon ki nie ze spo łu Mło dzi Za -
gó rza nie Ga bry sia Ro siek i Do -
mi ni ka Ho choł. Fla gi na ro do -
wą i olim pij ską na maszt wcią -
gał słyn ny przed la ty pił karz
Zyg munt An czok. Wcze śniej
ofi cjal ną for muł kę otwar cia
olim pia dy wy gło si li: Cze sław
Szy na lik, 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. Głos za brał na stęp nie
wi ce mi ni ster spra wie dli wo ści
dr Zbi gniew Wro na, ży cząc
spor tow com sa mych zwy cięstw.
W de fi la dzie za wod ni czek i za -
wod ni ków (jest ich w su mie
prze szło 400) uczest ni czy ły eki -
py 11 izb no ta rial nych z Pol ski
oraz re pre zen ta cje no ta rial ne
ośmiu kra jów. W tym ro ku
do za do mo wio nych już w Msza -

nie Dol nej Sło wa ków, Ro sjan,
Ukra iń ców, Wę grów, Cze chów
i Buł ga rów do łą czy li de biu tu -
ją cy w olim pia dzie Au stria cy
(barw jej bro ni Franz Le opold,
czło nek No ta ria tu Unii Eu ro -
pej skiej) oraz je dy nak z Tur -
cji. Od two rzo no hym ny wszyst -
kich państw bio rą cych udział
w zma ga niach, a ce re mo nię
uprzy jem ni ły wy stę py or kiestr
dę tych: stra żac kiej z Msza ny
Dol nej p.d. Pio tra Ra ta ja oraz
z OSP Tym bark p.d. An drze ja

Gło wy. 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
Wę gier i Buł ga rii.

Do daj my, że – obok wspo -
mnia nych już mi ni stra Zbi -
gnie wa Wro ny, Zyg mun ta An -
czo ka, 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: po seł Ta de usz Pa ta li ta, wi -

ce pre zes KRN Jan Gie lec, Bar -
ba ra Dzi wisz – rad na Sej mi ku
Wo je wódz kie go, sta ro sta li ma -
now ski Jan Pu cha ła i je go za -
stęp ca Fran ci szek Dzie dzi na,
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Msza na Dol na Adam Ma lec,
wi ce bur mistrz Mi chał Ba ran,
wójt gmi ny Bo le sław Ża ba,
Piotr Bor kow ski – wi ce pre zes
Są du Re jo no we go w Li ma no -

wej, se kre tarz gmi ny Nie -
dźwiedź Ma rek Mą kow ski, za -
stęp ca ko men dan ta po li cji
w Msza nie Dol nej Ma rek Fran -
czyk oraz przed sta wi cie le KS
Tur bacz Wła dy sław Szczyp ka
i Sta ni sław Dzię tło, a ta kże 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 siu ba.

Z Jo dłow ni ka, przez War sza wę, 
do Msza ny Dol nej
ROZ MO WA z dr Zbi gnie wem
Wro ną, wi ce mi ni strem spra wie -
dli wo ści, go ściem ho no ro wym
X Olim pia dy No ta rial nej

Pa nie mi ni strze, nie da le ko
miał Pan do Mszany Dolnej.
Po cho dzi Pan prze cież z nie -
od le głe go Jo dłow ni ka...

– Zga dza się, ale na sta -
dion w Msza nie przy je cha -
łem z War sza wy. Pier wot -
nie miał i na praw dę bar dzo
chciał tu taj być mi ni ster
Krzysz tof Kwiat kow ski, ale
mu siał zre zy gno wać, bo -
wiem w tym sa mym cza sie
to czy w Sankt Pe ters bur gu
sza le nie istot ne roz mo wy ze
swym ro syj skim od po wied -
ni kiem Alek san drem Ko no -
wa ło wem. Po pro sił mnie
o za stęp stwo i więk szej
przy jem no ści nie mógł mi
sprawić.
Miał Pan czas za gląd nąć do ro -
dzin nej miej sco wo ści?

– Na tu ral nie, spo tka łem się
z ro dzi ca mi, z któ ry mi nie tak
daw no od by łem pie szą wę -

drów kę po Be ski dzie Wy spo -
wym i Gor cach.
Tu ry sty ka to je dy ny obec nie
prze jaw Pań skiej fi zycz nej ak -
tyw no ści?

– W sto li cy sta ram się co -
dzien nie prze bie gać kil ka ki -
lo me trów. Tak, że by cał kiem
nie za rdze wieć. W mło do ści,

ta kże pod czas stu diów w Kra -
ko wie, upra wia niu spor tu,
szcze gól nie te ni sa sto ło we go,
po świę ca łem znacz nie wię cej
cza su. Bar dzo ubo le wam, że
obec nie te go cza su po pro stu
mi nie star cza.
Ja kie jest Pań skie zda nie
na te mat or ga ni zo wa nia po -

dob nych do tej mszań skiej im -
prez ma so wych?

– Prze cież zna pan od po -
wiedź. To wspa nia ła ini cja ty -
wa, gwa ran tu ją ca lu dziom nie
tyl ko świet ną za ba wę, ale i mo -
żli wość spraw dze nia się
w spor to wej ry wa li za cji. In te -
gru je po za tym śro do wi sko za -
wo do we. Aż nie chce się wie -
rzyć, że o to wszyst ko za dbał
je den czło wiek. Mam ogrom -
ne uzna nie dla Cze sła wa Szy -
na li ka. To, cze go do ko nał, ma
zna cze nie więk sze, niż sam to
so bie wy obra ża. Prze cież
w tym sa mym miej scu i cza -
sie, w przy ja ciel skich zma ga -
niach na spor to wych are nach
spo ty ka ją się m.in. lu dzie z Pol -
ski, Ro sji, Ukra iny.
Tę sk ni Pan cza sem za ma cie -
rzy sty mi stro na mi?

– Na co dzień wra cam
do nich wspo mnie nia mi, a jak
tyl ko zła pię tro chę od de chu, to
na tych miast pa ku ję ma nat ki
i ja dę na zie mię li ma now ską.
To naj pięk niej szy za ką tek
na świe cie.
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CO OSIĄ GNĄŁ, W CZYM STAR TU JE?

NA SZA SON DA. Re pre zen tan -
tom wszyst kich star tu ją cych nie
po raz pierw szy w Msza nie Dol -
nej ekip za da li śmy dwa py ta nia:

1. Po raz któ ry wy stę pu je w olim -
pia dzie i ja ki mi wy ni ka mi mo że
się po szczyć?

2. W ja kich kon ku ren cjach
bę dzie ry wa li zo wał w te go rocz -
nej edy cji igrzysk?

Oto uzy ska ne od po wie dzi:
▪ Woj ciech Kró li kow ski, Rze -
szów:

1. W Msza nie Dol nej gosz -
czę od pierw szej edy cji olim -
pia dy. Naj więk szym suk ce sem
jest zło ty me dal w dru ży nie pił -
ki no żnej.

2. Z uwa gi na nie naj lep szy
stan zdro wia wy stą pię tyl ko
w kon kur sie sport na we so ło.
▪ Ka rol Goź dzie wicz, Po znań:

1. To mo ja trze cia olim pia da.
Mój do ro bek za my ka się dwo -
ma me da la mi.

2. We zmę udział w tur nie ju
pił ki no żnej, wy star tu ję też
w sko ku w dal i bie gach lek ko -
atle tycz nych.
▪ Ja nusz Świ der, Kra ków:

1. Bra łem udział we wszyst -
kich do tych cza so wych olim pia -
dach, zdo by wa jąc w nich w su -
mie 27 me da li.

2. Szy ku ję się do star tu w tur -
nie ju siat kar skim oraz w bie -
gach lek ko atle tycz nych, ta kże
w sprin tach.
▪ Jo an na Ga weł, Ka to wi ce:

1. Dla mnie to dzie sią ta olim -
pia da. W do rob ku mam pięć
me da li.

2. Wy stą pię w bie gach szta -
fe to wych i sprin ter skich, a ta -
kże w kon kur sach sport na we -
so ło i śpie wać ka żdy mo że.
▪ To masz Ro gow ski, Gdańsk:

1. Po raz szó sty je stem
w Msza nie Dol nej. Wy wal czy -
łem do tąd trzy krą żki.

2. Wy star tu ję w tur nie ju pił -
ki no żnej, w pły wa niu oraz w spo -
rcie na we so ło.
▪ Ana tol Su ro wiec, Bia ły stok:

1. To mo ja ósma olim pia da,
a w mo jej ko lek cji znaj du ją się
trzy me da le.

2. Swych sił spró bu ję w kon -
kur sach prze cią ga nia li ny oraz
rzu tach kar nych pre ze sów.
▪ Ma ciej Do ra czyń ski, War -
sza wa:

1. Trzy ra zy stra to wa łem
w olim pia dzie, ta bę dzie czwar -
tą. Pięć me da li – ta ki jest efekt
mo ich wy stę pów na sta dio nie
im. Ja na Ci szew skie go.

2. Tym ra zem po wal czę
w pchnię ciu ku lą, w bie gu na 100


