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★

O filozofii codzienności

► Z inicjatywy Komisji Kultury działającej przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie odbyło się w siedzibie ORA spotkanie 
z Marią Szyszkowską -  profesorem filozofii prawa i Janem Stępniem 
-  pisarzem, poetą, rysownikiem, rzeźbiarzem. Goście zaproszeni do 
rozmowy o filozofii codzienności przybyli na spotkanie ze swoim psem 
i kotem oraz plikiem zdjęć przedstawiających wnętrze drewnianej chaty 
pod Nałęczowem, dla której opuścili Warszawę. Pani profesor i jej mąż 
szczerze i bezpretensjonalnie odpowiadali na pytania prowadzących 
spotkanie: adw. Henryka Pielińskiego i apl. adw. Agnieszki Ostro
wskiej-Metelskiej oraz zgromadzonych gości. Wśród przybyłych miło 
nam odnotować senator Annę Bogucką-Skowrońską oraz Marka Rymu- 
szkę, red. naczelnego miesięcznika „Nieznany Świat” .

A.O.M.

★

► W dniach 29, 30, 31 grudnia 1997 r. i 10 stycznia 1998 r. 
w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie przeprowadzono eg
zamin adwokacki.

W świątecznej i noworocznej atmosferze wiedzą swoją dzielił się 
aplikant adwokacki W aldem ar Soroka z Morąga, który zdał egzamin 
z wynikiem bardzo dobrym.

Życzymy samych sukcesów w samodzielnej adwokackiej pracy.

Wicedziekan Rady 
adw. Andrzej Kozielski

★

Pokuta po polsku. Niezawiniona pokuta?

► Kto zyskał, a kto stracił na zmianie ustroju w Polsce rozpoczętej 
w 1989 roku -  zastanawiało się ok. 80 osób uczestniczących w promo-
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cji, która odbyła się w siedzibie ORA w Warszawie, o najnowszej, 
trzeciej z kolei, książki apl. adw. Agnieszki Ostrowskiej-Metelskiej.

„Pokuta po polsku” -  taki tytuł nosi zbiór 17 reportaży, w których 
autorka próbuje z dociekliwością reportera ocenić czy bezrobocie, 
bieda, deklasowanie się całych warstw społecznych -  to nasza pokuta 
za czas komunizmu, absurdy ekonomii i bezdroża polityki, czy też 
staliśmy się ofiarami pomyłek nowych ekip, które po przełomie 
przejęły władzę w nowej Polsce?

Dzięki reportażom Agnieszki Ostrowskiej-Metelskiej możemy spoj
rzeć na naszą najnowszą historię. Oto niezwykłe losy „czerwonego” 
burmistrza Augustowa opisanego w tytułowym reportażu, którego 
dościgła zemsta pokrzywdzonych. Bari, Amerykanka, jako wolon- 
tariuszka organizacji World Teach przybyła do Mińska Mazowiec
kiego, aby uczyć licealistów języka angielskiego, w reportażu „Zaproś
cie mnie do stołu”, ujawnia fragmenty swojego dziennika, w którym 
pisze: „Być może wszystko co złe w Polakach, jest winą komunizmu. 
A mentalność, którą odziedziczyli po minionych latach, długo będzie 
im utrudniać wzniesienie się na wyższy poziom”.

Agnieszka Ostrowska-Metelska od kilku lat współpracuje z „Palest- 
rą” . Zanim zdecydowała się na zmianę zawodu była dziennikarką
-  w ostatnich latach w „Przeglądzie Tygodniowym” i miesięczniku 
„Twój Styl” .

Na spotkanie do Okręgowej Rady Adwokackiej przybyli także: 
Elżbieta Czerwińska i Renata Lis z Wydawnictwa Sic! Jan Stępień
-  autor ilustracji, Michał Piekarski -  projektanl graficzny książki. 
Spotkanie prowadziła Krystyna Goldbergowa -  znawczyni polskiego 
reportażu, wykładowca Wydziału Dziennikarstwa UW oraz adw. Hen
ryk Pieliński, który współpracuje z autorką książki w Komisji Kultury 
i z dowcipem mówił o dziennikarce -  aplikantce.

M.S.
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