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Przy Komisji Zagranicznej NRA utworzona została sekcja Praw Czło
wieka.
Na posiedzeniu Prezydium NRA oraz na plenarnym posiedzeniu NRA
prezes Fundacji Adwokatury Polskiej adw. Andrzej Tomaszek przedsta
wił kierunki działalności Fundacji.
Fundacja Adwokatury Polskiej otrzymała w prezencie telefax z zagranicy.
Adwokat Franciszek Sadurski odznaczony został za udział w walce
w szeregach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej następującymi
odznaczeniami: Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką
Pamiątkową Batalionów Chłopskich, Krzyżem Walecznych oraz Złotym
Krzyżem Zasługi z Mieczami.
W dniach 12-17.03.1991 r. w Villars (Szwajcaria) odbył się XIX Mię
dzynarodowy Kongres Prawniczy SKILEX 91. Członkami Komitetu
Honorowego byli m. in. Juan Antonio Samaranch, Prezes Szwajcarskie
go Stowarzyszenia Adwokatów - Jacques Bercher i Prezes Szwajcar
skiego Związku Narciarskiego - Max Steinebnmner.
Na sesjach rannych oraz wykładach popołudniowych wybitni znawcy
prawa sportowego ze Szwajcarii, Francji i Austrii zaznajamiali uczestni
ków z prawnymi aspektami sporów sportowych, arbitrażem w sporcie,
opodatkowaniem sportowców, instytucjami sponsorów oraz reklamą
w sporcie w zakresie wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
Kongresy SKILEX połączone są z zawodami narciarskimi. W tym
roku odbyły się one w slalomie gigancie, slalomie równoległym, biegu
narciarskim i sztafetowym biegu narciarskim. Wyniki slalomu giganta
i biegu stanowiły podstawę klasyfikacji do Mistrzostw Świata Prawni
ków.
W SKILEX-ie 91 wzięła udział 14-osobowa grupa z Polski.
W jej skład wchodziło 10 adwokatów. Z osiągnięć sportowych na
podkreślenie zasługuje 3-cie miejsce w 4 grupie pań adw. Krystyny
Pociej-Gościmskiej. W Mistrzostwach Świata Prawników w klasyfika
cji generalnej znaleźli się, wśród pań adw. Teresa Kurcyusz-Hofman (11
miejsce), radca prawny Monika Cichoń-Szepczyńska (13 miejsce),
a wśród panów - adw. Ludwik Żukowski (17 miejsce), adw. Ryszard
Porzycki (29 miejsce), adw. Stanisław Rymar (35 miejsce) i adw. An
drzej Wosiński (39 miejsce).
W czasie zebrania plenarnego uczestników SKILEX-u zadecydowa
no, że następny Kongres odbędzie się w Obersdorfie względnie Bertechsgarden, a w 1993 r. w Polsce.
Bliższe informacje na temat SKILEX-u - dostępne są w OBA.

