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stałych kontaktów z dziennikarzami w celu zapewnienia czytelnikom rzetelnej informacji, a stronom i zainteresowanym ochrony ich praw. Prof. Jacek Sobczak podkreślił,
iż zawód sprawozdawcy sądowego powinien być wykonywany w przyszłości przez
osoby legitymujące się wyższym wykształceniem prawniczym. Postulat ten nabiera
szczególnego znaczenia w czasie panującego już bezrobocia w grupie zawodowej
prawników. Dyskutanci zgodnie stwierdzili, iż przepisy prawa prasowego winny być
przestrzegane na równi z zasadami etyki oraz profesjonalizmu i nie mogą poddawać
nieograniczonemu dążeniu do uzyskiwania materiałów prasowych za wszelką cenę.
Mówca zaznaczył jednak, że nie jest przeciwnikiem śledztwa dziennikarskiego, albowiem jest to przejaw demokracji i wolności prasy.
Wykłady Profesora i dalsza dyskusja wszystkich zebranych stanowiła istotny przejaw wymiany myśli prawniczej i poglądów pomiędzy dwoma korporacjami zawodowymi prawników. Dyskusja była wartościowa również z tego względu, że Gość od
czasu ukończenia studiów był praktykiem prawa i to wzbudziło w nim zainteresowanie nauką prawa i wzbudziło chęć zdobywania kolejnych stopni naukowych.
Konferencja zakończyła się późnym popołudniem w niedzielę 30 września 2001
roku, a jej uczestnicy po wizycie w Galerii Ptaków w Górsku malowniczą drogą
pośród jezior powrócili do Wrocławia, Opola i Poznania.

apl. adw. Katarzyna Łata

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W DZIEDZINIE INSTYTUCJI
I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ WE WROCŁAWIU
Z inicjatywy Fundacji Adwokatury Polskiej oraz przy udziale organizacyjnym
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zorganizowano i przeprowadzono
we Wrocławiu szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich w dziedzinie
instytucji i prawa Unii Europejskiej. Szkolenie dla adwokatów Izby Wrocławskiej
oraz Izby Wałbrzyskiej odbyło się w dniach 1, 8 i 15 grudnia 2001 r.
Pierwszy wykład na temat historii integracji europejskiej wygłosił dr Maciej Lis.
Treść i ujęcie wykładu, sposób prezentacji tez sprawił, iż obecny na szkoleniu Dziekan Izby Wrocławskiej adw. Henryk Rossa w uznaniu wiedzy i talentu krasomówczego Mówcy zaprosił go do szeregów Adwokatury.
Na temat instytucji Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej wykład przeprowadziła dr Barbara Mielnik. Z powodu choroby nie odbył się wykład prof. dr
hab. Jana Kolasy.
W dniu 8 grudnia 2001 r. wykłady wygłosili: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz na
temat pojęcia Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej. Witający Go moderator tego dnia szkolenia Wicedziekan ORA adw. Andrzej Malicki przypomniał zebranym, iż matka prof. Krzysztofa Wójtowicza była sędzią byłego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i w sali sądowej, w której odbywał się wykład ferowała wyroki, co
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podnosi rangę wykładu z jednej strony, a z drugiej strony czyni go osobistym. Drugi
wykład tego dnia wygłosił dr Aleksander Cieśliński prezentując problematykę
wspólnego rynku. Wykładowca przedstawił problem usług prawniczych i zasad
wykonywania zawodu prawnika w Unii Europejskiej.
Trzecia sesja szkolenia odbyła się w dniu 15 grudnia 2001 r., zaś wykłady poprowadzili Alastair Lindsay i Maya Lester z Londynu. Ta część szkolenia odbywała się
przy wsparciu Lorda Kanclerza i The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation. Moderujący trzeci dzień szkolenia Wicedziekan ORA adw. Rainer Jański przywitał brytyjskich prawników, zaś dzięki firmie EUROCONGRESS uczestnicy szkolenia mieli okazję korzystać z symultanicznego tłumaczenia i multimedialnych prezentacji.
Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem i wywołały też dyskusję. Omawiane kazusy przybliżyły problematykę prawa wspólnotowego.
Wieczorem goście z Londynu Alastair Lindsay i Maya Lester spotkali się z Prezydium ORA na uroczystej kolacji i w trakcie rozmowy wymieniano wzajemne doświadczenia z pracy prawniczej w sądach polskich i brytyjskich.
Wszystkich wykładowców zgromadzeni adwokaci nagradzali brawami. Dobrze
się stało, że na sali nr 115 Sądu Okręgowego we Wrocławiu znowu słychać było
brawa zgromadzonych słuchaczy. Zdarzało się tak kiedyś w przeszłości, gdy było
słychać w tej sali brawa dla składów sędziowskich.
Wymienione szkolenia zostały zorganizowane przy wydatnej pomocy organizacyjnej Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Franciszka Marcinkowskiego, który udostępnił najpiękniejszą salę tego sądu nr 115. Wielkie zaangażowanie w sprawę szkolenia przedstawiała też mecenas Ewa Stawicka z NRA w Warszawie.
Kolejne szkolenia zostaną przeprowadzone przez prof. Krzysztofa Wójtowicza i
jego Współpracowników z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 5, 12 i 19 stycznia 2002 r. W szkoleniach tych mają wziąć udział
adwokaci z Izb Opolskiej i Zielonogórskiej. Szkolenia te sygnalizują konieczność
uczenia się przez adwokatów prawa europejskiego, którego znajomość umożliwiać
będzie rzetelne wykonywanie zawodu.
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