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>- Wobec licznych głosów Kol. Kol. Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
0 zbyt krótkim terminie nadsyłania prac na ogłoszony w Komunikacie w „Pale- 
strze” Nr 5/6 z r. 1992 (Konkurs Literacki), Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy 

postanowił
termin ten - 31.XII.1992 r. - przedłużyć do 31.V.1993 Zarząd Klubu Adwokatów 
Pisarzy.

>  Nowe pozycje „Biblioteki Palestry”
Na rynku wydawniczym ukaże się już wkrótce książka, którą gorąco polecamy 
wszystkim zainteresowanym prawami człowieka - „Wokół Konwencji Europej
skiej” znanego z naszych łamów adw. Marka Antoniego Nowickiego. Książkę 
wydajemy w Bibliotece Palestry. Jest to pierwsze oryginalne, rodzime opraco
wanie o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tytuł książki nawiązuje do 
cyklu artykułów tego autora, które ukazują się systematycznie na łamach „Rze
czypospolitej”.
W pierwszej części tej książki czytelnik znajdzie komentarz i odpowiedzi na 
najważniejsze pytania dotyczące praw człowieka i podstawowych wolności 
zagwarantowanych w Konwencji, oraz procedury dochodzenia tych praw i ich 
ochrony. Książka zawiera ponadto szczegółowe informacje o sposobie składania 
skarg do Europejskiej Komisji Praw Człowieka, ich dopuszczalności, trybie po
stępowania przed organami w Strasburgu, warunków otrzymania pomocy pra
wnej.
Na drugą, nie mniej ważną część książki składają się dokumenty, wśród których 
poza polskim tekstem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są również regu
laminy postępowania przed Europejską Komisją Praw Człowieka i Trybunałem
1 wzór skargi do Strasburga.
Książka Marka Antoniego Nowickiego jest przeznaczona nie tylko dla adwoka
tów lub sędziów, stanowi bowiem pożyteczny przewodnik po Konwencji rów
nież dla nauczycieli, uczniów szkół średnich i studentów. Dosłownie każdy może 
w niej znaleźć bezcenne informacje.
Autor jest praktykującym adwokatem, znanym ekspertem w dziedzinie praw 
człowieka, jednym z założycieli Komitetu Helsińskiego w Polsce w 1982 roku, 
obecnie pełni obowiązki prezydenta Międzynarodowej Helsińskiej Federacji 
Praw Człowieka (IHF) z siedzibą w Wiedniu. Jego publikacje na temat praw 
człowieka poza „Palestrą” ukazują się w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Solidar
ność”, „Nowym Świecie”, „Wprost”, „Palestrze” i „Społeczeństwie Otwartym”. 
„Wokół Konwencji Europejskiej” Marka Antoniego Nowickiego, pierwszy pol
ski przewodnik po Europejskiej Konwencji Praw Człowieka już niedługo znaj
dzie się na półkach księgarskich.
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Można będzie go nabyć również w redakcji „Palestry” ul. Świętojerska 16, 
00-202 Warszawa tel. 312778. Wystarczy napisać list lub zadzwonić.

>- Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej organizuje kolejne staże w USA dla młodych adwokatów 
i aplikantów adwokackich, którzy chcieliby specjalizować się m.in. w sprawach 
związanych z ochroną praw obywatelskich. Podobnie jak w ubiegłym roku pro
jekt będzie realizowany wspólnie z De Paul University w Chicago, przy współ
pracy Stowarzyszenia Adwokatów Polskich w Chicago (Advocates Society) oraz 
Stowarzyszenia Adwokatów Stanu Illinois (Illinois State Bar Association). Staż 
będzie trwał 16 tygodni w okresie od połowy sierpnia do połowy grudnia 
1993 roku. W tym okresie 10 osób będzie zdobywać wiedzę teoretyczną i pra
ktyczną w sferze ochrony praw człowieka.
Stażyści będą mieli możliwość udziału w wykładach i seminariach uniwersytec
kich oraz obserwowania praktyki w firmach* adwokackich, Instytucjach rządo
wych oraz organizacjach na rzecz praw obywatelskich. Organizatorzy pokrywają 
koszty podróży i pobytu.
Osoby zainteresowane powinny wysyłać swoje zgłoszenia na adres Naczelnej 
Rady Adwokackiej - Komisja Praw Człowieka w terminie do końca lutego 
1993 r. Do zgłoszenia należy dołączyć poza swoimi danymi personalnymi, rów
nież krótki życiorys, informacje dotyczące dotychczasowej kariery zawodowej 
oraz ew. działalności społecznej na rzecz praw człowieka. Porządane są reko
mendacje. Każda osoba, która się zgłosi otrzyma następnie kwestionariusz do 
wypełnienia w języku polskim i angielskim. W kwietniu w Warszawie odbędą 
się rozmowy kwalifikacyjne z udziałem strony amerykańskiej.
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