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Pamięci Waleriana Łukasińskiego

12 kwietnia 2002 r., w związku z przypada-
jącą 14 kwietnia rocznicą urodzin Waleriana
Łukasińskiego przedstawiciele Naczelnej Rady
Adwokackiej oraz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa złożyli wiązanki biało-czerwo-
nych kwiatów  pod tablicą,  znajdującą się na
murze  Kościoła  pod wezw. Św. Karola  Boro-
meusza na Warszawskich Powązkach, a upa-
miętniającą postać wielkiego patrioty i „mę-
czennika sprawy niepodległości”.

W uroczystości wzięła udział Pani Barbara Wa-
chowicz, wybitna pisarka i dziennikarka,  nieusta-
jąca w działaniach na rzecz  zachowania pamięci
o naszych twórcach i narodowych bohaterach.

Był obecny dziennikarz z Radiowej Agencji
Informacyjnej, przygotowujący relację dla I
Programu Polskiego Radia.

Telegram do Ojca Świętego

W dniu 2 marca 2002 r. na spotkaniu w Galerii Porczyńskich Zarząd – Członko-
wie Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich oraz uczestnicy uroczystej pro-
mocji książki „Salus Rei Publicae Suprema Lex” i konferencji naukowej „Wokół
prawnych aspektów zbrodni katyńskiej oraz innych zbrodni wobec Narodu Pol-
skiego” przesłali do Ojca Świętego Jana Pawła II telegram o treści następującej:

Umiłowany Ojcze Święty!
Zarząd – członkowie Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich – oraz

uczestnicy uroczystej promocji książki pt. „Salus Rei Publicae Suprema Lex” i konfe-
rencji naukowej „Wokół prawnych aspektów zbrodni katyńskiej oraz innych zbrodni
wobec Narodu Polskiego” – ślą wyrazy czci i miłości Jego Świątobliwości.

Wdzięczni Ci jesteśmy Ojcze Święty za wszystko co czynisz, za to, że uczysz nas,

Red.
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XXIX Kongres SKILEX w Sesto

W dniach 9–17 marca 2002 roku uczestnicy Kongresu SKILEX spotkali się w Do-
lomitach w Sesto. W tym roku tematy seminariów były bardzo interesujące, gdyż
podyktowane zostały aktualnymi potrzebami związanymi zarówno z ostatnimi gło-
śnymi śmiertelnymi wypadkami narciarskimi spowodowanymi przez lawiny, jak też
z rozwojem i masowym stosowaniem nowych rozwiązań w technice narciarstwa
zjazdowego.

Określono i zdefiniowano podstawy odpowiedzialności operatora stoku (właści-
ciela kolejek i wyciągów narciarskich) za bezpieczeństwo wyznaczonych tras zjaz-
dowych, tak by wolne były od wszelkich zagrożeń dla narciarzy korzystających z
nich, jak kamienie i inne stwarzające ryzyko przedmioty oraz by nie powstało na
nich zagrożenie zejścia lawiny. Zastanawiano się także nad sytuacjami, w których
odpowiedzialność operatora rozciąga się także poza teren wyznaczonych tras. Ma
to miejsce, w szczególności w dwóch sytuacjach:

1) gdy trasy zjazdowe znajdują się na lodowcu i wtedy obowiązkiem operatora
jest bardzo staranne określenie wyznaczonych tras i umieszczenie informacji o za-
grożeniach istniejących poza ich terenem (szczeliny, skały itp.),

2) gdy trasy zjazdowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, z któ-
rych może zsunąć się lawina, wówczas obowiązkiem operatora jest przeciwdziała-
nie zaistnienia możliwości takiego niebezpieczeństwa, np. odstrzelenie śnieżnego
nawisu.

Analizowano także odpowiedzialność z punktu widzenia prawa cywilnego i kar-
nego narciarzy, którzy wychodząc poza teren wyznaczonych tras narciarskich spo-
wodowali powstanie lawiny, w której wyniku ponieśli śmierć inni narciarze.

Dużą uwagę uczestników konferencji przyciągnął problem odpowiedzialności

że sprawę „Katynia – Golgoty Wschodu” – tę wielką ranę Narodu możemy uleczyć
tylko przez pamięć, sprawiedliwość i przebaczenie.

Nasze wyrazy wdzięczności, podziwu dopełniamy najgorętszą modlitwą o zdro-
wie i siły dla Ciebie Umiłowany i Najdroższy Ojcze Święty.

Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
(–)

Kapelan Rodzin Katyńskich
I Kapelan Pomordowanych na Wschodzie

adw. Tadeusz Szymański
(–)

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich


