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SOBOTA-NIEDZIELA, 15-16 MAJA 2010

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

Wszystko przed nami
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA. Hymny, flagi, znicz, defilada, gołębie
– Jestem szczęśliwy, widząc tyle osób z notarialnej braci, które od nala zły Msza nę Dol ną
na mapie świata – mówił podczas uro czysto ści otwar cia
IX Olimpiady Notarialnej Czesław jej pomysłodawca i główny organizator Czesław Szynalik. – Panuje ogólne przekonanie, że to już dziewiąte igrzyska. Jestem odmiennego zdania. To dopiero dziewiąta olimpiada. Wszyst ko jesz cze
przed nami.
Najwyraźniej skuteczne okazało się wstawiennictwo u Najwyższego jednego z gości honorowych rejenckich zmagań
ks. proboszcza Jerzego Raźnego, ja ko że sią pią cy od ra -

na deszcz ustał do słow nie
na kilkanaście minut przed zapaleniem znicza. Dokonała tego zaproszona pod Lubogoszcz
słynna himalaistka Anna Barańska. Flagi narodową i olimpijską na maszt wciągali Zbigniew Klejment z Warszawy
i Wła dysław Knu plerz, by ły
prezes Izby Notarialnej w Krakowie. Wcześniej oficjalną formułkę otwarcia olimpiady wygłosili Joanna Greguła, prezes
Krakowskiej Izby Notarialnej
oraz Andrzej Urbanik, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej. W defiladzie zawodniczek
i zawodników (jest ich w sumie 335) uczestniczyły reprezentacje 11 izb notarialnych

z Polski oraz reprezentacje notarialne sześciu innych krajów.
W tym roku do zasymilowanych już w Mszanie Dolnej Słowaków, Rosjan, Ukraińców, Węgrów i Bułgarów dołączyli debiutujący w olimpiadzie Czesi.
Odtworzone zostały następnie
hymny wszystkich narodów biorących udział w zmaganiach,
a ceremonię uprzyjemniły występy orkiestry dętej OSP z Tenczyna oraz dziecięcego zespołu muzyczno-folklorystycznego Mali Zagórzanie. W świat
po fru nę ły go łę bie z ho dowli
Marka Filipiaka, po czym na boisko stadionu KS Turbacz im.
Jana Ciszewskiego, wybiegli
piłkarze Rosji i Węgier.

Dodajmy, że – obok wspomnianych już ks. proboszcza
Jerzego Raźnego, Anny Barańskiej, Joanny Greguły i Andrzeja Urbanika, z loży honorowej
pierwszemu aktowi dziewiątej
olimpiady przyglądali się: Barbara Dziwisz – radna Sejmiku
Wojewódzkiego, Piotr Borkowski – wiceprezes Sądu Rejonowego w Limanowej, Franciszek
Dziedzina – wicestarosta limanowski, Tadeusz Filipiak – burmistrz miasta Mszana Dolna,
Janusz Potaczek – wójt gminy
Niedźwiedź oraz reprezentanci sponsorującego olimpiadę
Wydawnictwa LexisNexis Stanisław Horak i Jarosław Kaciuba.

