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tych, które są ważnym elementem twórczym każdej konferencji 
międzynarodowej.
Z okazji Konferencji wydane zostały przyjęcia dla zaproszonych goś
ci przez kanclerza Austrii dr. Fr. Yranitzkyego, przez Prezydenta 
Austrii dr. T. Klestila, przez ministra sprawiedliwości dr. N. Michał
ka, przez Przewodniczącego Austriackiej Rady Narodowej dr. H. Fi
schera, Burmistrza M. Wiednia dr. H. Zilka, przez Austriacką Radę 
Adwokacką, przez Sekretarza Izby dr. H. Wrabetzaorazprzez Amba
sadora Niemiec w Wiedniu dr. Ph. Jenningera i Prezesa Niemiec
kiej Izby Adwokackiej dr. E. Haasa. Imponujący Bal Prawników 
w Hofburgu zakończył to ważne spotkanie.
Konferencja była udaną i bardzo pożyteczną imprezą służącą wy
mianie doświadczeń w sprawach organizacyjnych adwokatur euro
pejskich. Taką ocenę wydali uczestnicy Konferencji gorąco oklasku
jąc wręczenie medalu pamiątkowego przez Prezesa CCBE 
dr. Schuppichowi.
W miesiącu marcu w Naczelnej Radzie Adwokackiej i Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Warszawie złożyła wizytę pani Nancy Flat- 
ters z Kanady. Pani Nancy Flatters utrzymuje serdeczne kontakty 
z adwokatami i aplikantami adwokackimi, którzy odbyli staże za
wodowe w Kanadzie. Bardzo ciekawie przedstawiła wiele istotnych 
problemów związanych z powołaną w Kanadzie instytucją mediato
ra. Po ukończeniu specjalistycznego 45-godzinnego kursu, osoba 
kończąca kurs uzyskuje tytuł mediatora. Jego zadaniem jest ustale
nie, czy istnieje możliwiść ugodowego załatwienia sporu oraz przy
gotowanie materiału dla ewentualnej ugody.
Mediatorami najczęściej zostają adwokaci. Pani Nancy Flatters ma 
przygotować sympozjum kanadyjsko-polskie poświęcone prawu ro
dzinnemu. W towarzystwie sekretarza ORA w Warszawie ad w. An
toniego Zakrzewskiego zwiedziła sąd w Warszawie, przysłuchiwała 
się rozprawom sądowym. Spotkała się również z przedstawicielami 
adwokatury warszawskiej.
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W Zakopanem w dniach 14-21 lutego 1993 r. 250 uczestników z Ka
nady i Europy wzięło udział w Kongresie i Mistrzostwach Świata 
Prawników w Narciarstwie.
W ramach Kongresu adw. R. Flamm, dr A. Mogilski i Beata Batac 
wygłosili referaty na temat „Ubezpieczeń zagranicznych w Polsce”,
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dr Anna Świderska -  „Odpowiedzialności cywilnej za wypadki 
w sporcie”, uzupełniony pisemnym referatem adw. St. Rymara na 
temat polskiego prawa narciarskiego, dr A. Karpowicz i B. Cortland
-  „Ochrony własności intelektualnej”.
Ponadto Agencja d/s Inwestycji Zagranicznych zobowiązała się do 
przesłania wszystkim uczestnikom, którzy dokonali opłaty kongre
sowej -  kompletu aktualnych materiałów na temat „Doing business 
in Poland”.
W ramach sportowej rywalizacji rozegrano:
-  slalom gigant na stoku Nosala (były 2 przejazdy -  pierwszy przed 
południem liczony do oficjalnej klasyfikacji i drugi, wieczorem przy 
świetle elektrycznym -  „rewanżowy”)
-  bieg cross-country na 5 i 10 km (w zależności od grupy wiekowej)
-  bieg sztafetowy reprezentacji narodowych, 3x5 km, obie konku
rencje biegowe na wyczynowej trasie pod Krokwią
Na czołowych miejscach w klasyfikacji drużynowej znalazły się:

I -  Niemcy
II- Francja
III- Słowenia
IV -  Austria i Polska ex equo

Dalsze miejsca zajęły: Szwajcaria, Kanada, Holandia, Finlandia, 
Włochy. Z Polaków medalowe miejsca, w swoich grupach wieko
wych, zajęli:
w kombinacji alpejsko-klasycznej:

III miejsce -  Cezary Lipko 
III miejsce -  Henryk Gawlik 

W slalomie gigancie:
III miejsce -  Krystyna Tarska-Przybycień 
III miejsce -  Henryk Gawlik 
III miejsce — Joanna Lassota 
III miejsce -  Zofia Szepczyńska 
III miejsce -  Marian Mirek
I sztafeta polska w biegu 3x5 km w składzie: Ludwik Żukowski, 
Maciej Krokowski i Cezary Lipko zajęła znakomite 4 miejsce.

W biegu cross-country:
III miejsce -  Małgorzata Derezińska 
III miejsce -  Cezary Lipko 
III miejsce -  Henryk Gawlik 
I miejsce -  Wojciech Porzycki 
I miejsce -  Mieczysław Andrzejewski.

W trakcie trwania Kongresu uczestnicy, zwłaszcza z zagranicy, spę
dzili 1 dzień w Krakowie. Zostali przyjęci przez Burmistrza Miasta, 
zwiedzili miasto i wysłuchali w Collegium Maius wykładu prof. J. 
Waltosia.
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Po raz pierwszy w XX-letniej historii SKILEX-u wzięli w nim udział 
prawnicy ze Słowacji, Litwy i Belgii.
Wybrano nowe władze SKILEX-INTERNATIONAL: 
prezesem został Szwajcar Olivier Brumisholz, a jednym z wicepre
zesów Ludwik Żukowski -  pierwszy Polak we władzach tej między
narodowej organizacji. Kol. Ludwik Żukowski przewodniczył Komi
tetowi Organizacyjnemu.
W czasie uroczystego zakończenia Kongresu, bardzo zasłużeni dla 
współpracy z polską adwokaturą -  adwokaci dr Eugene Leer i dr 
Peter Kehrberger otrzymali przyznane przez Prezydium NRA me
dale 70-lecie Adwokatury Polskiej.
Następny Kongres organizują Austriacy w dniach 30.1 -  6. II. 1994 
w Alpach k. Inssbrucka.

XIII Mistrzostwa Narciarskie Polski Adwokatury rozegrane zostały 
w trakcie Kongresu SKILEX w Zakopanem, w dniach 18 i 19 lutego 
1993 r. Slalom gigant ustawiony został na stoku Nosala. Śnieg był 
częściowo sztuczny, bardzo twardy, miejscami trasa nawet oblodzo
na. Bieg narciarski techniką dowolną na dystansie 10 i 5 km (krót
szy dystans dla pań i najstarszej grupy panów) przeprowadzono na 
wyczynowej trasie pod Krokwią w bardzo dobrych warunkach śnie
gowych. Ci, co pobiegli techniką klasyczną, wybrali pechowo, gdyż 
trasa okazała się szybka, preferująca krok łyżwowy.
Punkty do klasyfikacji indywidualnej i Izbowej zdobywało się w po
szczególnych konkurencjach, a także i w dwuboju.
Drużynowo I miejsce zajęła Izba Krakowska, II -  Warszawska, III -  
Łódzka.
Rywalizację pań w slalomie wygrała K. Tarska-Przybycień przed T. 
Kurcyusz-Furmanik i Joanną Lassotą, w biegu, a zatem i w dwubo
ju zwyciężyła T. Kurcyusz-Furmanik.
W najstarszej grupie panów (połączone grupy I i II) kolejność w obu 
konkurencjach oraz oczywiście w dwuboju była identyczna: R. Be- 
bak, St. Rymar, Wł. Chowaniec, w grupie średniej w slalomie wy
grał M. Mirek, przed J. Długopolskim i A. Wosińskim, w biegu także 
najlepszy był M. Mirek przed A. Wosińskim, trzecie miejsce zajął A. 
Piotrowski i taka też była klasyfikacja dwubojowa. Najmłodszą gru
pę wygrał P. Walkowicz przed C. Lipko i A. Ufnalem. W biegu (spo
śród adwokatów tej grupy) wziął udział tylko C. Lipko i on też wy
grał dwubój.
Wśród startujących tradycyjnie już dzieci adwokackich najlepszymi 
były: Joanna Lassota, Małgorzata Derezińska i Magdalena Filipo
wicz oraz Michał Przybycień, Piotr Miedziejko i Krzysztof Długopol-
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ski. W punktacji rodzinnej I miejsce zajęła rodzina Janusza, Berna
detty i Joanny Lassotów.

Okazją do natychmiastowego rewanżu były IV Ogólnopolskie Mi
strzostwa Narciarskie Prawników zorganizowane m.in. przez adw. 
Eugeniusza Krajcera, w Wiśle, w dniach 27 i 28 lutego, co prawda 
tylko w konkurencjach alpejskich, ale za to także w slalomie spe
cjalnym. I rzeczywiście! Porównując wyniki okazuje się, że z reguły 
tym razem lepsi byli ci, co w Zakopanem mieli nieco słabsze wyniki. 
Wśród pań kolejność w obu konkurencjach identyczna: I miejsce 
adw. Teresa Kurcyusz, II -  adw. Krystyna Tarska, wśród panów sla
lom gigant w najstarszej grupie wygrał adw. R. Porzycki przed W. 
Chowańcem i A. Tarnawskim. Młodszą grupę wygrał, zgodnie 
z przewidywaniami adw. L. Żukowski, drugim był W. Miedziejko. 
W slalomie specjalnym kolejność w starszej grupie była następują
ca: W. Chowaniec, S. Rymar, a w młodszej L. Żukowski, K. Baron 
i W. Miedziejko. W punktacji zawodów prawniczych znowu z ogrom
ną przewagą zwyciężyli adwokaci, a spośród województw najlepsza 
drużyna przyjechała z Opola.
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