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CZWARTEK, 13 MAJA 2010

IX Olimpiada Notarialna – Mszana Dolna – 13 – 16 maja 2010

Witajcie po raz dziewiąty!

Moje olimpiady

Przypada mi zaszczyt po raz
kolejny pokłonić się rejentom z
całej Polski oraz z sześciu innych krajów, uczestnikom sportowych zmagań. Mam wielką
nadzieję, że znów przekonacie
się, że warto przyjeżdżać w nasze strony. Znajdziecie tutaj
wszystko, czego być może daremnie szukacie w waszych
środowiskach. Gwarantujemy
wspaniałą zabawę, chociaż spodziewam się zaciętej rywalizacji na sportowych arenach. Każdy będzie mógł wykazać się
swymi talentami. Różnorodność dyscyplin, które obejmą
zmagania, jest bowiem olbrzymia. Mszana Dolna, cały region
zagórzański jest terenem przyjaznym. Bez względu na pogodę i porę roku. Cieszy mnie
fakt, że z każdym rokiem poszerza się grono notariuszy
przybyłych do nas z zagranicy.
Tym razem zadebiutują przyjaciele z Czech.
Naszym pragnieniem jest,
by Mszana Dolna na te kilka

Do kilku wielokrotnych
uczestników notarialnych
zmagań zwróciliśmy się z następującymi pytaniami:

dni stała się wspólnym domem
dla Was wszystkich. Byście
czuli się tutaj jak u siebie. Raz
jeszcze serdecznie witam, życząc pięknych sportowych
wrażeń oraz wytchnienia od
codziennego notarialnego trudu.
CZESŁAW SZYNALIK
Pomysłodawca
i główny organizator
Olimpiady Notarialnej

1. Od kiedy datuje się mój
udział w olimpiadach?
2. Jakimi osiągnięciami
sportowymi znaczone jest
moje uczestnictwo w rywalizacji?
3. W jakich konkurencjach
wystartuję w obecnej edycji
zmagań?
Oto zanotowane odpowiedzi:
■ Wioletta Tomala, Izba Notarialna Kraków, przedstawicielka Notariatu Polskiego
Konferencji Notariatów Unii
Europejskich (CMUE):
1. W Mszanie Dolnej goszczę
od pierwszej edycji olimpiady,
od roku 2002.
2. Każdorazowo przystępuję
do rywalizacji w tenisie stołowym. Medalu nie zdobyłam,
ale plasowałam się w czołowej szóstce.
3. W tym roku wystąpię tradycyjnie w tenisie stołowym.
■ Waldemar Chwiałkowski,
Izba Notarialna Szczecin,
członek Rady Nadzorczej
TUW Rejent Lise:
1. Startuję od trzeciej edycji
olimpiady, czyli od roku 2004.
2. Mam na swym koncie medale w kilku dyscyplinach. W
tenisie ziemnym – srebrny i
brązowy, a w koszykówce byłem przed rokiem kapitanem
zespołu, który sięgnął po
pierwsze miejsce. Wywalczyłem też srebrny krążek w
konkursie rzutów do kosza.
3. Mimo kontuzji wezmę
udział w turnieju tenisa
ziemnego oraz w wyścigu
pływackich sztafet.

Bez dobrego ducha

■ Jolanta Niedziela, członek
Rady Izby Notarialnej w
Warszawie:
1. W igrzyskach biorę udział
od 2003 r.
2. Medale zdobywałam w indywidualnych i drużynowych konkurencjach pływackich, w konkursie „sport na
wesoło”, a podczas mojego
debiutu wywalczyłam srebro
w lekkoatletycznej sztafecie
4 razy 100 m.
3. W tym roku planuję udział
w rywalizacji na basenie pływackim oraz w rozgrywanej
po raz pierwszy sztafecie
biegowej 4 razy 100 m członków Rad Notarialnych.
■ Wojciech Królikowski, Izba
Notarialna Rzeszów:
1. Do Mszany Dolnej na
olimpiady przyjeżdżam nieprzerwanie od 2002 r.
2. Wraz z piłkarską drużyną
Krakowa wywalczyłem złoty medal, później reprezentowałem w futbolu barwy
Rzeszowa. Stratowałem też,
ale bez sukcesów w konkurencjach biegowych.
3. Ograniczę swój udział do
konkursu „sport na wesoło”.
■ Miroslav Duris, prezydent
Słowackiej Izby Notarialnej:
1. W olimpiadach uczestniczę
od 2006 r.
2. Oto mój dorobek medalowy: pchnięcie kulą – brąz,
przeciąganie liny – słoto, srebro i brąz skok wzwyż – srebro, piłka nożna – srebro z reprezentacją Słowacji, konkurs
„śpiewać każdy może” – srebro i dwukrotnie brąz.
3. Planuję udział na pewno w
pchnięciu kulą, siatkówce. Już
na miejscu pewnie się jeszcze
na coś zdecyduję.

Uczestnicy

W dziewiątej edycji Olimpiady
Notarialnej udział wezmą rejenci z Bułgarii, Rosji, Słowacji,
Węgier, Ukrainy oraz – po raz
pierwszy – z Czech. Nasz kraj
reprezentować będzie 11 Izb
Notarialnych, utworzonych z
notariuszy i asesorów. W sumie
do rywalizacji przystąpi 337
osób.
Gościem honorowym igrzysk
będzie Anna Barańska, czwarta
w historii Polka, która zdobyła
najwyższy górski szczyt świata
Mount Everest.

Po raz pierwszy Olimpiada Notarialna odbędzie się bez udziału w
niej Jerzego Żądły, przewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna. Ten bez reszty oddany jej
mieszkańcom człowiek odszedł
na zawsze 22 kwietnia 2010 r., po
heroicznych zmaganiach ze
śmiertelna chorobą. 8 czerwca
ukończyłby 59 lat.
Trwał przy zmaganiach rejentów od pierwszej edycji igrzysk.
Organizatorów oraz zawodników wspierał dobrym słowem,
radą, cieszył się z tego, że dzięki sportowo ukierunkowanym
notariuszom jego miasto staje
się sławne w Polsce, a nawet poza jego granicami. Kibicował
oczywiście rejentom z Małopolski, potrafił jednak docenić także klasę ich rywali. Dodawał
olimpiadzie specyficznego uroku, był jej dobrym duchem, a je-

go obecność na sportowych arenach w jakimś sensie nobilitowała zawodników, uświetniała
ich wysiłek. Rozumiał ten trud,
bowiem sam nie stronił od uprawiania sportu. Był inicjatorem
wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta, uczestniczył przy modernizacji i rozbudowie stadionu im. Jana Ciszewskiego, przepracowując społecznie setki godzin, wskrzesił
wiele imprez kulturalnych, m.in.
Międzynarodowy Przegląd Orkiestr. Uwielbiał rowerowe rajdy, podczas ostatnich wakacji
odbył na jednośladzie pielgrzymkę spod Giewontu aż na Hel,
uczestniczył w biegach ulicznych, organizowanych w mieście pod Lubogoszczą.
Wraz z odejściem Jerzego Żądły, Mszana Dolna oraz Olimpiady Notarialne poniosły niepowetowana stratę.

Organizatorzy Olimpiady
Notarialnej: Krajowa Rada
Notarialna, Izba Notarialna
w Krakowie, Klub Sportowy
Turbacz Mszana Dolna.
Sponsor: Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis.

Złoto, srebro, brąz

Klasyﬁkacja medalowa po
ośmiu Olimpiadach Notarialnych
1. Warszawa 48,5 – 59 – 56 – 163,5
2. Wrocław 41 – 31 – 32 – 104
3. Rosja 29 – 16 – 20 – 65
4. Kraków 28,5 – 20 – 22 – 70,5
5. Białystok 22 – 12 – 10 – 44
6. Lublin 17 – 16,5 – 18 – 51,5
7. Katowice 16 – 19,5 – 21,5 – 57
8. Poznań 14 – 13 – 17 – 44
9. Gdańsk 13 – 18 – 20 – 51
10. Szczecin 11 – 26 – 21 – 58
11. Łódź 8 – 13 – 13 – 34

12. Słowacja 6 – 9 – 7 – 22
13. Rzeszów 5 – 12 – 5,5 – 22,5
14. Węgry 4 – 2 – 2 – 8
15. Moskwa 3 – 5 – 5 – 13
16. Sankt Petersburg
1–2–2–5
17. Bułgaria 1 – 0 – 1 – 2
18. Ukraina 1 – 0 – 0 – 1
19. Estonia 0 – 0 – 0
(w kolejnych rubrykach: miejsce, nazwa reprezentacji, ilość
medali złotych, srebrnych, brązowych – globalna ilość medali)
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