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i obowiązkami cywilnymi, oraz ich znaczenie dla sytuacji prawnej we
Francji.
Pobyt w Montpellier wykorzystałem również na spotkanie z adw.
François Roux, który prowadzi bardzo dynamiczny Instytut Praw
Człowieka Adwokatury (był naszym gościem w czerwcu 1995 r. na
konferencji w Dobieszkowie k. Łodzi). Dyskutowaliśmy możliwości
i formy współpracy Komisji Praw Człowieka przy NRA i Instytutu
w Montpellier. Długo rozmawiałem również z tamtejszym dziekanem
Izby Adwokackiej André Ferran. Tematem były nie tylko prawa
człowieka (głównie problemy prawa do obrony we francuskim procesie
karnym), ale także prace samorządu adwokackiego, sytuacja material
na, sprawa unifikacji adwokatów i radców prawnych (conseiller juridi
que) we Francji. Proces ten, który trwał bardzo długo i formalnie
zakończył się, ciągle jeszcze jednak przysparza adwokaturze wiele
trudnych problemów.

M arek Antoni Nowicki

■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

► SKILEX 1996
W tym roku organizatorami kongresu byli Włosi. A więc piękna,
nieduża miejscowość położona na wysokości 1 300 m - Piancavallo
- i marcowe słońce.
Na część naukową kongresu składały się dwie grupy zagadnień:
odpowiedzialność osób zarządzających trasami narciarskimi oraz upra
wianie zawodu instruktora narciarskiego w krajach Wspólnoty Europej
skiej. Wykładowcami byli profesorowie Uniwersytetu w Mediolanie
i Państwowej Akademii Narciarskiej. Szczególnie żywą dyskusję
wzbudził drugi z tematów, gdyż w krajach Wspólnoty bardzo różne są
wymagania stawiane instruktorom narciarskim i różny czas szkolenia
instruktorskiego. Obowiązuje przy tym dyrektywa Wspólnoty o obo
wiązku umożliwienia wykonywania zawodu w krajach Wspólnoty
obywatelom innych państw, posiadających przygotowanie do zawodu
stwierdzone ważnym dokumentem innego państwa wspólnotowego.
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Tradycyjnie liczna ekipa z Polski widoczna była zwłaszcza w czasie
drugiej części kongresu, na którą składały się zawody w narciarstwie
alpejskim i biegowym. W tym roku program był powiększony o dodat
kowy slalom gigant - otwartych mistrzostw prawników włoskich,
organizowany przez SKILEX ITALIA. Z Polaków bardzo dobrze
pojechali: Krystyna Tarska-Przybycień oraz Michał Walkowski.
Natomiast w konkurencjach SKILEX INTERNATIONAL bardzo
duży sukces odniosła Teresa Kurcyusz-Furmanik wygrywając w swojej
grupie bieg i zajmując 5 miejsce w slalomie, co wystarczało także na
I miejsce w dwuboju. Podobnym osiągnięciem poszczycić się może
Władysław Chowaniec, który w slalomie zajął drugie, a w biegu trzecie
miejsce. Wymienić też należy studentkę prawa z Krakowa - Magdę
Szepczyńską, która zdecydowanie wygrała w swojej grupie slalom,
a także Ludwika Żukowskiego, który zajął w swojej grupie II miejsce.
Najlepszy czas spośród Polaków w slalomie miał Michał Walkowski.
Ta część kongresu zakończyła się bardzo oryginalnie i atrakcyjnie
pomyślanym slalomem równoległym drużyn, których skład był uzależ
niony od losowania i od uzyskanych w slalomie gigancie czasów.
Startowało osiem dziesięcioosobowych drużyn. W składzie zwycięskiej
był także członek polskiej grupy Michał Przybycień.
Na koniec wspomnieć należy o wycieczce do Wenecji oraz do
fabryki „NORDICA” .
► SKILEX 1997
Znamy już termin i podstawowe warunki uczestnictwa w XXIV
Kongresie. Odbędzie się on w Finlandii, w miejscowości Levi, położo
nej jeszcze bardziej na północ niż Rovaniemi, w dniach 15-22 marca
1997 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa bardzo wcześnie, bo już 15
listopada 1996 r., dlatego 4 października o godz. 15 w lokalu OBA
- Al. Ujazdowskie 49 - odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące
w szczególności sposobu przejazdu do Levi oraz miejsca zakwaterowa
nia. W biurze OBA jest dostępny wzorcowy egzemplarz zgłoszenia
i inne bardziej szczegółowe informacje (ceny, program itp.).

Stanisław Rym ar
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Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie
oraz Komitet Organizacyjny
XVIII Mistrzostw Polski
Adwokatury w Tenisie w Kołobrzegu
zapraszają
Koleżanki i Kolegów - członków Izb Adwokackich wraz z rodzina
mi do udziału w turnieju, który odbędzie się:
w dniach od 6 do 9 czerwca 1996 r. na Kortach Kołobrzeskiego
Towarzystwa Tenisowego położonych tuż nad morzem przy ul. Sikors
kiego nr 6, 78-100 Kołobrzeg.
Wpisowe wynosi 100 zł od uczestnika turnieju i 35 zł od osoby
towarzyszącej, bądź dziecka biorącego udział w turnieju rodzinnym.
Wpisowe obejmuje koszty wynajęcia obiektów sportowych, zakupu
piłek, opłaty sędziów oraz inne koszty organizacyjne. Wpisowe nie
obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz kosztów imprez
towarzyszących.
Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju według załączonego wzoru
prosimy przesyłać pod adresem: Okręgowa Rada Adwokacka 75-950
Koszalin, ul. Szymanowskiego 14, najpóźniej do 30 m aja 1996 roku.
Uprzejmie proszę o zachowanie terminu z uwagi na rezerwację
miejsc (w Kołobrzegu zaczyna się sezon turystyczny).
W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego na konto:
ORA w Koszalinie - PKO I.O/Koszalin Nr konta 33516-736-132,
z zaznaczeniem „Mistrzostwa Polski” . Dowód wpłaty należy zacho
wać i okazać w Biurze Zawodów.
Uczestnicy Mistrzostw i osoby im towarzyszące mają zapewnione
zakwaterowanie w Hotelu „HEBAN” w Kołobrzegu przy ul. Borzymowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg tel. kier. 0-965 248-41/42, fax 220-03.
Hotel położony jest przy parku nadmorskim, dysponuje pokojami 2i 3-osobowymi z łazienkami, restauracją, kawiarnią, parkingiem strze
żonym.
Hotel znajduje się w odległości 10-minutowego spaceru od kor
tów i dysponuje całodziennym wyżywieniem (śniadanie - szwedzki
stół).
Cena pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wynosi 70 zł za dobę.
Hotel posiada 70 miejsc noclegowych. W przypadku większej ilości
zgłoszeń, organizatorzy podejmą starania o zapewnienie zakwaterowa
nia w innych obiektach (hotele, domy wczasowe).
W hotelu można się zgłaszać 5 czerwca 1996 r. od godziny 15-tej.
Od tej godziny w hotelu zaczyna się działalność Biura Zawodów,
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w którym uczestnicy otrzymają regulamin turnieju i inne niezbędne
informacje o imprezach towarzyszących.
Dodatkowych informacji udziela Kierowniczka Biura ORA pani
Maria Wenc - Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie ul. Szymano
wskiego 14, tel. 0-94 42-34-42, oraz pani Iza Narowska - Kancelaria
Adwokacka 75-540 Koszalin ul. Matejki 7, adwokat Marek Cichy, tel.
0-94 41-02-86, fax 41-02-85.
Serdecznie zapraszamy nad Bałtyckie Morze - na tenisowy weekend
w Kołobrzegu.
Za komitet organizacyjny

Marek Cichy
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