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z życia Izb Adwokackich

SPRawozdaNIe z PobytU delegaCjI adwoKatów
Izby KoSzalIńSKo-SłUPSKIej w NeUbRaNdeNbURgU I SChweRINIe
w dniach 7–9 października 2005 r. grupa adwokatów Izby koszalińsko-słup-

skiej, której przewodniczył dziekan adw. Ryszard bochnia, przebywała na zapro-
szenie Prezydenta Izby adwokackiej okręgu meklemburgii dr. axela Schöwe w 
Neubrandenburgu i Schwerinie. w skład delegacji wchodzili nadto: adw. michał 
Płocica, adw. wojciech Schmidt i adw. wiesław breliński. wizyta ta była kontynua-
cją wieloletnich kontaktów Izby koszalińskiej (w tym również spotkań rodzinnych) 
zapoczątkowanych przez byłego dziekana adw. leona Kasperskiego z adwokatami 
meklemburgii.

Przedmiotem spotkań, którym gospodarze nadali rangę uroczystych, była wy-
miana doświadczeń zawodowych oraz przedstawienie specyfiki niektórych uregu-
lowań ustawowych dotyczących prawa karnego (m.in. zmierzających do skrócenia 
postępowania sądowego i stosowania dolegliwości finansowych wobec sprawców 
przestępstw). omawiana była także polityka ścigania sprawców przestępstw dzia-
łających w ramach międzynarodowych grup przestępczych. wiele uwagi poświę-
cono możliwościom współpracy adwokatów obu Izb w ramach Unii europejskiej 
(adwokaci niemieccy przekazali swoje doświadczenia w tym zakresie).

omówiono także szczegóły dotyczące szkolenia aplikantów adwokackich oraz 
praktyki aplikantów naszej izby u adwokatów niemieckich.

w programie wizyty przewidziano również zwiedzanie zabytków obu miast.
Szczególnie wzruszającym końcowym akcentem było wspólne składanie kwia-

tów przy pomniku upamiętniającym jeńców polskich na cmentarzu obozu jenie-
ckiego w Neubrandenburgu. wskazywano tam na potrzebę dalszych spotkań, w 
tym także rodzinnych, mających charakter integrujący nasze środowiska.

adw. Michał Płocica

izba radomska

SzKoleNIe PRawNIKów
w dniu 1 kwietnia 2005 r. w Sądzie okręgowym w Radomiu odbyło się szko-

lenie z zakresu prawa europejskiego, zorganizowane przez okręgową Radę ad-
wokacką w porozumieniu ze zrzeszeniem Prawników Polskich. temat szkolenia 
brzmiał: „Prawnik przed sądami wspólnotowymi – trybunałem Sprawiedliwości i 
sądami krajowymi”.

wykładowcą był dr tomasz tadeusz Koncewicz, aplikant adwokacki, absolwent 
prawa Uniwersytetu we wrocławiu i edynburgu oraz akademii Prawa europejskie-
go Uniwersytetu we Florencji, trzykrotny stażysta w gabinecie sędziego trybunału 
Sprawiedliwości davida edwarda, były konsultant prawny w zespole orzecznictwa 


