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X OLIMPIADA NOTARIALNA
Mszana Dolna 19-22 maja 2011 roku
Dwa dni zaciętej rywalizacji
i wspaniałej zabawy
ZAKOŃCZENIE. Przeszło 400
sportowo ukierunkowanych rejentów z dziewięciu krajów
przez dwa dni rywalizowało ze
sobą na arenach zorganizowanej po raz dziesiąty przez Czesława Szynalika Olimpiady Notarialnej

Na stadionie im. Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej rozgrywane były m.in. dyscypliny lekkoatletyczne, turniej piłki nożnej, przeciąganie liny,
rzuty karne prezesów oraz
konkurencje składające się
na tzw. sport na wesoło. W halach zmagali się siatkarze i koszykarze, przy stolikach szlemy licytowali brydżyści, zacięte pojedynki prowadzili szachiści, mecze toczyli tenisiści
stołowi, korty opanowali tenisiści ziemni, a kryty basen –
pły wa cy. Juz tra dycyj nie
ogromną popularnością cieszył się artystyczny festiwal

Jedynak z Turcji
ROZMOWA z Mehmetem Bulcą,
notariuszem z tureckiej Antalyi

pn. „Śpiewać każdy może”,
w którym największe uznanie
zdobyli rejenci z Bułgarii.
Ju bi le uszowa Olimpia da
Notarialna przeszła do historii. Po zo stawi z pew no ścią
trwały ślad w postaci nawią-

zanych przyjaźni i pięknych
wspomnień. Związanych zarówno ze sportową rywalizacją, jak i towarzyskimi posiadami. Najlepiej atmosferę panującą w mieście pod Lubogoszczą określił gość hono-

rowy igrzysk Zygmunt Anczok, znakomity przed laty
piłkarz, który powiedział: –
Nigdy bym się nie spodziewał, że gdzieś w Polsce odbywają się jeszcze takie imprezy. Toż to bajka!

Oni zdobywali złote medale

DP W jaki sposób traﬁł Pan
do Mszany Dolnej?
– O olimpiadzie dowiedziałem
się od swojej koleżanki po fachu z Ukrainy Darii Werbowskiej. To ona przekonała
mnie, żebym wybrał się
do Polski.
Dlaczego przyjechał Pan tutaj
sam?
– Miałem za mało czasu, żeby
skompletować większą grupę.
Przekonałem się osobiście,
jak wspaniała atmosfera panuje podczas olimpiady.
Po powrocie do Turcji spróbuję namówić kolegów do przyjazdu tutaj w przyszłym roku,
posiłkować się już będę własnym doświadczeniem.
W których konkurencjach
startował Pan w olimpiadzie?
– Tylko w tenisie ziemnym,
może także w tenisie stołowym. Otrzymałem ponadto
propozycję gościnnego występu w piłkarskich ekipach Moskwy i Ukrainy. Niestety,
w tenisie ziemnym emocje już
za mną. Odpadłem w eliminacjach. Nie wynik jest jednak
najważniejszy. Jak w każdej
olimpiadzie, liczy się głównie
uczestnictwo.

Przebył
11 tys. kilometrów
REKORDZISTA. Siergiej Wiktorowicz Tereszczenko ma 39 lat
i mieszka w Tiumieni, położonym
na Syberii 650-tysięcznym mieście. Aby zjawić się w Mszanie
Dolnej, przebyć musiał trasę liczącą, bagatela, 11 tysięcy kilometrów.

– Podróżowałem samolotem.
Wystartowałem z rodzinnego
miasta, międzylądowania miałem w Moskwie, następ nie
w Pradze. Wylądowałem w Balicach, skąd do Mszany dotarłem samochodem – tłumaczy
sympatyczny Rosjanin.
Na pytanie, co go tak ciągnie pod Lubogoszcz, Siergiej
bez wahania odpowiada:
– Zakochałem się w tej miejscowości, jestem w niej po raz
trzeci i ciągle mi jej mało. Często podróżuję po świecie, uczestniczę w różnych imprezach, ale
z taką atmosferą, jak tutaj, nigdzie się nie spotkałem.
Tereszczenko miał w swym
olimpijskim dorobku 12 meda-

– 200 m st. dowolnym: Racz-Csepany – Bocharov;
– sztafeta: Warszawa.
Inne konkurencje
– rzuty do kosza: Małgorzata Sierocka (Lublin) – Radim Neubauer (Czechy);
– podnoszenie ciężarka:
Elżbieta Rączkowska-Martyn (Wrocław) – Radosław
Stępniak (Wrocław);
– turniej szachowy: Anna Klubczewska (Łódź) –
Krzysz tof Ter tel (Bia łystok);
– piłka siatkowa: 1. Warszawa, 2. Łódź, 3. Moskwa;

– piłka nożna: 1. Poznań,
2. Warszawa, 3. Kraków;
– koszykówka: 1. Słowacja,
2. Moskwa, 3. Warszawa;
– tenis ziemny: 1. Andrea
Stefanova (Czechy) – Maciej
Duda (Łódź), debel: Stefanova, Radomir Pavelka (Czechy);
– sztafeta z przeszkodami:
1. Warszawa, 2. Sankt Petersburg, 3. Szczecin;
– przeciąganie liny: 1. Ukraina, 2. Warszawa, 3. Moskwa;
– tenis stołowy: Monika
Sowińska (Gdańsk) – Aleksander Nikitow (Bułgaria);
– sztafeta Rad Izb Notarialnych 4x100 m: 1. Warszawa, 2. Kraków, 3. Łódź; kobiety: Czechy, mężczyźni: Czechy;
– brydż sportowy: Zyta Tertel i Marek Wasiluk (Białystok);
– rzuty karne prezesów: 1.
Anatol Surowiec (Białystok),
2. Leopold Franc (Austria), 3.
Artur Kędzierski (Warszawa).
Przewodniczącym komisji sędziowskiej był Feliks
Piwowar.

li, w tym pięć złotych. Wywalczył je, startując w turniejach
piłki nożnej i koszykówki, a także w lekkoatletyce. Podczas
dziesiątej edycji dorobek ten
wzbogacony został o kolejny
krążek z najcenniejszego kruszcu, który wręczony mu został
za zwycięstwo w konkursie skoku wzwyż. Zważywszy na amatorski status Siergieja, pokonanie wysokości 169 cm uznać
należy za całkiem przyzwoite
osiągnięcie.

NIEOCZEKIWANY TRIUMF CZECHÓW
KLASYFIKACJA. Aż 12 medali
uzbierali na swym koncie notariusze z Czech. Na ten dorobek
złożyło się pięć złotych krążków,
co zadecydowało o raczej zaskakującym zwycięstwie naszych
południowo-zachodnich sąsiadów w klasyﬁkacji generalnej.

WYNIKI. Poniżej lista zwycięzców poszczególnych konkurencji:

Lekkoatletyka
– bieg na 100 m: Iwona Kos
(Szczecin) – Pal Molnar (Węgry);
– bieg na 400 m: Natalia
Flejszer (Moskwa) – Wolodimir Semenczenko (Ukraina);
– bieg na 1500 m: Vera Karasova (Czechy) – Borys Kot
(Ukraina);
– pchnięcie kulą: Dora Karsai (Węgry) – Siergiej Tkaczenko (Moskwa);
– skok w dal: Ałła Schkuro (Sankt Petersburg) – Piotr
Glanowski (Poznań);
– skok wzwyż: Schkuro –
Siergiej Tereszczenko (Moskwa);
– sztafeta 4x400 m: Moskwa – Ukraina.
Pływanie:
– 50 m st. dowolnym: Judit
Racz-Csepany (Węgry) – Dimitrij Bocharov (Sankt Petersburg);
– 50 m st. klasycznym:
Racz-Csepany – Adam Robak
(Katowice);

Organizatorzy:
Krajowa Rada Notarialna,
Izba Notarialna w Krakowie,
Klub Sportowy TURBACZ w Mszanie Dolnej
Sponsor
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

Stawiano raczej na Rosjan, bezkonkurencyjnych triumfatorów
sprzed roku. Tymczasem, występując pod firmą Moskwy,
zajęli dopiero czwarte miejsce.
Wyprzedzili ich jeszcze Węgrzy oraz rejenci z warszawskiej Izby Notarialnej.
Oto oficjalne wyniki klasyfikacji generalnej:
(w kolejnych rubrykach: zajęte miejsce, nazwa drużyny, złote medal, srebrne medale, brązowe medale oraz ogólna ilość
wywalczonych medali):

1. Czechy
2. Węgry
3. Warszawa
4. Moskwa
5. Ukraina
6. Sankt Petersburg
7. Poznań
8. Białystok
9. Łódź
10. Wrocław
11. Bułgaria
12. Katowice
13. Gdańsk
14. Szczecin
15. Słowacja
16. Lublin
17. Kraków
18. Rzeszów
19. Austria
20. Turcja
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Ogółem rozdano 129 medali (po 43 w każdym z kruszców).

Nagrody specjalne
WYRÓŻNIENIA. Oprócz medali, niektórzy uczestnicy olimpiady uhonorowani zostali nagrodami specjalnymi. Oto lista
wyróżnionych:
– miss foto: Agnieszka Grzejszczak – Łódź;
– puchar fair play: Słowacja oraz Szczecin;
– puchar dla uczestnika mszańskich igrzysk, mieszkającego w najdalszym zakątku świata: Siergiej Wiktorowicz Tiereszczenko;
– puchar dla najwierniejszego kibica: Barbara Bąbka;
– puchar dla gościa honorowego, olimpijczyka z Monachium
1972 r.: Zygmunt Anczok.
Dodajmy, że w cieszącym się ogromną popularnością przeglądzie artystycznym pn. „Śpiewać każdy może”, największe
uznanie jury zdobyła ekipa Bułgarii, która wyprzedziła reprezentacje Katowic i Białegostoku. Wyróżnienie przypadło
w udziale Czechom.
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