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Poniżej publikujemy tekst wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Stanisława Rymara.

Szanowny Panie Profesorze.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej składam w imieniu Naczelnej

Rady Adwokackiej szczere wyrazy uznania i podziwu dla Pana osiągnięć zawo-
dowych i patriotycznej postawy w życiu politycznym. Osobiście serdecznie gra-
tuluję bogatego dorobku naukowego, w którym teoria przekładała się na prakty-
kę legislacyjną.

Uroczystość, w której mam zaszczyt uczestniczyć zmusza do refleksji i wspo-
mnień. Przywołuję w pamięci lata 90. i czas przeznaczony na pracę nad zmianami w
ustawach samorządowych adwokatów i radców prawnych. Pana Profesora wiedza,
życzliwość, otwartość i przekonanie, że doskonalenie przepisów prawnych w okre-
sie transformacji ustrojowej w Polsce jest warunkiem niezbędnym i koniecznym w
skutecznym procesie demokratyzacji państwa i życia społecznego sprawiły, że usta-
wa o naszej korporacji była na miarę czasów i nowoczesna w skali Europy. Dlatego
dziś z takim niepokojem śledzimy zamiary niektórych polityków i partii politycznych,
które ten nurt demokratycznej samorządności próbują ograniczyć.

Jestem przekonany, że środowisko adwokatów ma nadal w Osobie Pana Profesora
sprzymierzeńca sprawy i przyjaciela palestry.

Czuję się wyróżniony zaproszeniem, które otrzymałem z Instytutu Nauk Praw-
nych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na uro-
czystość wręczenia Panu Ministrowi Księgi Jubileuszowej z okazji 50-lecia pracy
naukowej.

Jako wyraz naszej pamięci i szacunku proszę przyjąć od przyjaciół adwokatów,
publikację autorstwa znakomitych historyków: Polska. Losy państwa i narodu do
1939 roku oraz. Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989.

Życzę Panu Profesorowi dalszej satysfakcjonującej pracy naukowej, dużo, dużo
zdrowia i szczęścia rodzinnego.

XXX Kongres SKILEX
Po dziesięciu latach znowu jubileuszowy Kongres organizacji skupiającej prawni-

ków interesujących się prawem sportowym, w szczególności prawem narciarskim,
odbył się w Zakopanem. Kongresowi patronował Prezydent Aleksander Kwaśniew-
ski, którego list uświetnił uroczystości zakończenia Kongresu.

W trakcie Kongresu odbyły się bardzo interesujące seminaria, m.in. prowadzone
przez p. adw. Marię Zuchowicz i prof. dr. hab. Andrzeja Szwarca, który wziął udział
w nim przy zastosowaniu bezpośredniego internetowego połączenia, na temat do-
pingu w sporcie oraz dr. Güntera Riessa (z Insbrucka) o najnowszych zmianach w
prawie narciarskim.
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Uczestnicy Kongresu podkreślali, że znajomość zasad prawa narciarskiego,
zwłaszcza tych skierowanych bezpośrednio do narciarzy i snowbordzistów, jest w
Europie wysoce niezadowalająca i dlatego Zarząd SKLIEX-u INT. postanowił opra-
cować metodę upowszechnienia tych przepisów.

Wybrano Zarząd SKILEX INTERNATIONAL, którego Przewodniczącym na kolej-
ne 2 lata ponownie został radca prawny Ludwik Żukowski.

Sportowa część Kongresu zakończyła się ogromnym sukcesem polskich narcia-
rzy, którzy zdobyli najbardziej cenną nagrodę – Puchar Narodów. Na ten rezultat
złożyło się wiele indywidualnych wybitnych osiągnięć – złotych, srebrnych i brązo-
wych medali i miejsc punktowanych polskich prawników, wśród których domino-
wały koleżanki i koledzy adwokaci i aplikanci adwokaccy. Puchar Prezesa NRA dla
najlepszego adwokata otrzymał kolega z Austrii Frietz Vieltaler.

Za naukową stronę Kongresu odpowiedzialny był sam Prezydent SKILEX INT.
kol. Ludwik Żukowski. Organizacyjny ciężar Kongresu wziął na siebie adw. Janusz
Długopolski, którego kancelaria spełniała funkcję biura Kongresu. Współpracowali
z nimi adw. adw. Krystyna Tarska, Małgorzata Filipowicz, Andrzej Wosiński, Ryszard
Porzycki i radca prawny Maria Cichoń-Szepczyńska. Stroną sportową zajął się, jak
zawsze niezawodny adw. Władysław Chowaniec.

Kolejny Kongres XXXI odbędzie się w Austrii, w miejscowości Obergurgl, od 20
do 27 marca 2004 r.

Stanisław Rymar


