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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

Wi taj cie 
po raz dzie sią ty!
▪ Mam wiel ki za szczyt po raz
ko lej ny po wi tać re jen tów z ca -
łej Pol ski oraz z ośmiu in nych
kra jów, uczest ni ków spor to -
wych zma gań. Mam wiel ką na -
dzie ję, że znów prze ko na cie się,
że war to przy je żdżać w na sze
stro ny. Znaj dzie cie tu taj wszyst -
ko, cze go być mo że da rem nie
szu ka cie w wa szych śro do wi -
skach. Gwa ran tu je my wspa nia -
łą za ba wę, cho ciaż spo dzie wam
się za cię tej ry wa li za cji na spor -
to wych are nach. Ka żdy bę dzie
mógł wy ka zać się swy mi ta len -
ta mi. Ró żno rod ność dys cy plin,
któ re obej mą zma ga nia, jest bo -
wiem ol brzy mia. Msza na Dol -
na, ca ły re gion za gó rzań ski jest
te re nem przy ja znym. Bez
wzglę du na po go dę i po rę ro -
ku. Cie szy mnie fakt, że z ka -
żdym ro kiem po sze rza się gro -
no no ta riu szy przy by łych
do nas z za gra ni cy. Tym ra zem
za de biu tu ją przy ja cie le z Tur -
cji. Te go rocz na edy cja olim pia -
dy ma cha rak ter szcze gól ny.

Od by wa się bo wiem po raz dzie -
sią ty. Roz po czy na li śmy w 2002
r., gdy pod Lu bo goszcz zje cha -
ło 150 osób z dzie się ciu Izb No -
ta rial nych. WZ ro ku na rok licz -
ba uczest ni ków zma gań wzra -
sta ła, by przed dwo ma la ty się -
gnąć 450 za wod ni czek i za wod -
ni ków. Od 2004 r. igrzy ska ma -
ją cha rak ter mię dzy na ro do wy:
do bry po czą tek da ła re pre zen -
ta cja ro syj skie go Sankt Pe ters -
bur ga z Pio trem Gie ra si mien -
ką na cze le.

Na szym pra gnie niem jest,
by Msza na Dol na na te kil ka
dni znów sta ła się wspól nym
do mem dla Was wszyst kich.
By ście czu li się tu taj jak u sie -
bie. Raz jesz cze ser decz nie wi -
tam, ży cząc pięk nych spor to -
wych wra żeń oraz wy tchnie -
nia od co dzien ne go no ta rial -
ne go tru du.

CZE SŁAW SZY NA LIK 
Po my sło daw ca 

i głów ny or ga ni za tor 
Olim pia dy No ta rial nej

Tak by ło 
– igrzy ska w pi guł ce
▪ 2002 r. – I Olim pia da
No ta rial na

Im pre zę, w któ rej wzię ło
udział 150 uczest ni ków z 10
Izb No ta rial nych, za koń czył
spływ prze ło mem Du naj ca.
Naj lep szą dru ży ną w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej oka za ła się
War sza wa, któ rej prze wo dził
pre zes Zbi gniew Klej ment. –
W sta ro żyt nej Gre cji spor tow -
cy wal czy li o wie niec lau ro wy
– mó wił Wła dy sław Knu plerz,
pre zes Izby No ta rial nej w Kra -
ko wie. – Bio rą cy udział w tej
olim pia dzie no ta riu sze na pew -
no nie ustę po wa li an tycz nym
za wod ni kom za pa łem spor to -
wym. By ła to przede wszyst -
kim oka zja do wy po czyn ku
i świet nej za ba wy.

2003 r. – olim pia da nr 2
I tym ra zem w kla sy fi ka cji

ze spo ło wej trium fo wa ła Izba
No ta rial na w War sza wy,
a do ry wa li za cji przy stą pi ło już
300 osób. Jed nym z go ści ho -
no ro wych był bok ser Ma rian
Ka sprzyk, zło ty me da li sta
igrzysk olim pij skich w To kio
w 1964 r. – Z re gu ły tak jest, że
na po dium sta ją ci młod si, prę -
żniej si, bar dziej wy spor to wa -
ni. Dla tro chę starszych ode
mnie – a je stem ju nio rem wśród
eme ry tów – po zo sta ją dal sze
lo ka ty. Dla te go mam su ge stię
dla or ga ni za to rów, by w ko lej -
nych wy da niach olim pia dy roz -
gra ni czyć wie ko wo po szcze gól -
ne gru py star tu ją cych – po wie -
dział mistrz pię ści.

2004 r. – olim pia da nr 3
Po raz pierw szy w Msza -

nie Dol nej po ja wi li się spor -
tow cy spo za gra nic Pol ski. By -
li ni mi no ta riu sze z Sankt Pe -
ters bur ga, z Pio trem Gie ra si -
mien ką na cze le. Swój wy stęp

pod kre śli li wy wal cze niem czte -
rech me da li, w tym jed nym
zło tym. – Je stem pierw szy raz
w Pol sce, ale nie spo dzie wa -
łem się, że to ta ki pięk ny kraj,
a lu dzie są dla nas – Ro sjan,
mi mo ró żnych hi sto rycz nych
za szło ści, tak przy chyl nie na -
sta wie ni – nie mógł na chwa lić
się or ga ni za to rów Gie ra si mien -
ko.

2005 r. – olim pia da nr 4
Za koń czył ją wspa nia ły po -

kaz ogni sztucz nych. – Im wię -
cej zdro we go cia ła, tym wię -
cej ta kie go w nim du cha – po -
wie dział gosz czą cy na no ta -
rial nej olim pia dzie słyn ny
przed la ty bram karz pił kar ski
Jan To ma szew ski. – Zaw sze,
je śli tyl ko mo gę, bio rę udział
w im pre zach pro mu ją cych
sport. Oprócz spor to wej ry wa -
li za cji, w trak cie trwa nia olim -
pia dy ba wio no się na to wa rzy -
szą cych jej im pre zach, m. in.
pod czas pik ni ku na sta cji ko -
le jo wej Ka si na Wiel ka, gdzie
na ogni sko w ple ne rze z gó -
ral ską ka pe lą eki py do tar ły
po cią giem re tro.

2006 r. – olim pia da nr 5
Na rów ni z wal ką spor to -

wą po trak to wa na zo sta ła ry -
wa li za cja na nie co in nej ni -
wie – ar ty stycz nej. I za nią
przy zna no me da le. Pod czas
zor ga ni zo wa ne go na sto ku
nar ciar skim Po lcza kow ka
w Rab ce Za ry tem im pre zy pn.
„Śpie wać ka żdy mo że”, re pre -
zen ta cja ka żdej Izby No ta rial -
nej za pre zen to wa ła za ara nżo -
wa ny przez sie bie pro gram
mu zycz no -ta necz no -wo kal ny.
Grom ki mi bra wa mi przy ję ty
też zo stał kon cert ze spo łu
z Sankt Pe ters bur ga. Ro sja -
nie po pol sku wy ko na li m. in.
na szą pieśń na ro do wą „Hej,
hej, uła ni...”.

2007 r. – olim pia da nr 6
Ry wa li za cję zdo mi no wa li

no ta riu sze z Ro sji, któ rzy wy -
gra li kla sy fi ka cję me da lo wą,

się ga jąc po 9 zło tych, 7 srebr -
nych i ty leż brą zo wych krą -
żków. Na olim pia dzie za de biu -
to wa li Es toń czy cy, ale ci nie
sta nę li na po dium. Cen tral -
nym miej scem igrzysk był mo -
der ni zo wa ny sta dion im. Ja -

na Ci szew skie go w Msza nie
Dol nej. 

2008 r. – olim pia da nr 7
371 re jen tek i re jen tów de -

fi lo wa ło pod czas uro czy sto ści
otwar cia igrzysk, w któ rych
de biu to wa li Ukra iń cy oraz bra -
tan ko wie z Wę gier. – Po la cy
to na si od wiecz ni przy ja cie le
– prze ko ny wa ła Ol ga Ka pa si,
wi ce pre zes Wę gier skiej Izby
No ta rial nej. – Dla te go je cha li -
śmy tu taj w prze ko na niu, że
zo sta nie my sym pa tycz nie
przy ję ci. I nie spo tkał nas za -
wód. Szo ku je mnie ilość uczest -
ni ków zma gań. 

2009 r. – olim pia da nr 8
Po raz pierw szy za pre zen -

to wa li się re jen ci z Buł ga rii.
Ich asem był Alek san der Ni -
ki fo row, mistrz swe go kra ju
z 1976 r. w te ni sie sto ło wym. –
W Msza nie Dol nej sta ną łem
na naj wy ższym po dium. 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 – nie krył
ping -pon gi sta.

2010 r. – olim pia da nr 9
Go ściem ho no ro wym by ła

tym ra zem hi ma la ist ka An -
na Ba rań ska, zdo byw czy ni
Mo unt Eve re stu od je go naj -
trud niej szej, pół noc nej stro -
ny. – 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 – mó wi -
ła pa ni Ania. Sa ma ry wa li za -
cja upły nę ła pod zna kiem zde -
cy do wa nej he ge mo nii no ta -
riu szy z Ro sji. 
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Kla sy fi ka cja me da lo wa
wszech cza sów

▪ W dzie wię ciu do tych cza so -
wych edy cjach ry wa li za cji no -
ta riu szy wzię ło udział 11 re -
pre zen ta cji pol skich izb no ta -
rial nych oraz 9 ekip za gra nicz -
nych z 7. kra jów. Bez wy wal -
cze nia jed ne go choć by me da -
lu po zo sta je je dy nie dru ży -
na Es to nii. Pod czas te go rocz -
ne go wy da nia igrzysk za de biu -
tu ją no ta riu sze z Tur cji.
1. War sza wa 49,5 – 68,5 – 59 – 177
2. Ro sja 45 – 25 – 26 – 96
3. Wro cław 44 – 33 – 36 – 113
4. Kra ków 30 – 22 – 24 – 76
5. Ka to wi ce 22 – 22,5 – 24,5 – 69
6. Bia ły stok 22 – 13 – 10 – 45
7. Lu blin 17,5 – 16,5 – 18 – 52

8. Po znań 14 – 13 – 18 – 45
9. Gdańsk 13 – 20 – 22 – 55
10. Szcze cin 12 – 28 – 24 – 64
11. Łódź 11– 14 – 16 – 41
12. Wę gry 8 – 5 – 5 – 18
13. Sło wa cja 7 – 13 – 7 – 27
14. Rze szów 5 – 13 – 8,5 – 26,5 
15. Ukra ina 4 – 2 –5 – 11
16. Mo skwa 3 – 5 – 5 – 13
17. Buł ga ria 3 – 0 – 4 – 7
18. Sankt Pe ters burg 1 – 2 – 2 – 5
19. Cze chy 1 1,5 1 – 3,5
20. Es to nia 0 – 0 – 0

(w ko lej nych ru bry kach:
miej sce, na zwa re pre zen ta cji,
ilość me da li zło tych, srebr nych,
brą zo wych – glo bal na ilość me -
da li)


