25 września 2017r. w godz. 16-19 gościliśmy około 160 mieszkańców Płocka
na IV cyklicznym spotkaniu p.t. „Po co obywatelowi prawo rodzinne i sąd
rodzinny”.

Zaproszenie

przyjęła

młodzież

licealna,

reprezentująca

Licea

Ogólnokształcące: im. St. Małachowskiego, im. W. Jagiełły, im. M. Dąbrowskiej,
im. B. Krzywoustego oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. I. Łukasiewicza i Zespołu Szkół nr 3, a także opiekunowie poszczególnych
grup – nauczyciele. Była to najliczniejsza, bo licząca około 130 osób grupa.
Z uwagi na temat spotkania, chcieliśmy umożliwić udział w nim rodziców,
którzy nie mogliby zapewnić opieki nad dziećmi w tym czasie. Zaprosiliśmy ich
zatem z dziećmi.
Dla 10 dzieci (od 6 do 10 lat) sędzia Izabela Czerkawska zorganizowała
zajęcia na sali rozpraw. Dzieci siedziały na kocu, analizowały ustawienie sali,
procesowe postaci i ich role na podstawie makiety z klocków Lego. Informacje na
temat sądu, procesu sądowego przekazane zostały przy wykorzystaniu postaci
z bajek, w ruchu, zabawie. Dzieci zwiedziły sąd, pomieszczenia dla osób
zatrzymanych. O tym, że dobrze się bawiły, świadczyły niecodzienne w życiu sal
rozpraw śmiechy, radosne okrzyki. Każde dziecko otrzymało drobne upominki.
Przy wyjściu pytały kiedy spotkamy się ponownie, co przyjęliśmy za miłe
podziękowanie.
Dla młodzieży i dorosłych na dwóch salach rozpraw sędziowie: Włodzimierz
Ogłodziński, Renata Wanecka, Małgorzata Zdanowicz i asystent sędziego Adam
Michalski opowiedzieli o wybranych instytucjach prawa rodzinnego i roli sądu
rodzinnego. Zainteresowanie wzbudziły informacje o pieczy naprzemiennej,
możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby nieletnie, egzekucji kontaktów
z dziećmi, rozstrzygnięciach wyroku rozwodowego, zawarciu i rozwiązaniu
małżeństwa w prawie kościelnym.
Po godzinnym wykładzie nt. prawa rodzinnego młodzież szkolna na trzech
salach rozpraw uczestniczyła w inscenizacjach rozpraw.

Sędzia Izabela Czerkawska przedstawiła drogę dojścia do zawodu sędziego,
charakter pracy sędziego, rodzaje spraw rozpatrywanych przez sądy.
Sędzia Katarzyna Mieszkowicz przygotowała kazus dotyczący dyskryminacji
na tle płci i narodowości, mający miejsce w szkole. Przygotowani przez
profesjonalistów: adw. Krzysztofa Miedzińskiego i r. pr. Renatę Jęsiak
uczniowie odegrali

role:

powódki,

pozwanych,

aplikantów

radcowskich

i adwokackich, świadków. Dwoje z nich zasiadło za stołem sędziowskim jako
sędziowie ławnicy. Była też protokolantka. Młodzież doskonale sobie poradziła z
wyznaczonymi rolami, jak też z oceną rozpatrywanej sprawy.
Sędzia Justyna Wawrzyńczak prowadziła rozprawę na temat przestępstwa
uporczywego nękania, tzw. stalkingu, popełnionego w środowisku szkolnym.
W rolę prokuratora wcielił się adw. Michał Małysa, obrońcą trzech oskarżonych był
adw. Roman Konieczny. Role oskarżonych, pokrzywdzonych, świadków odgrywali
uczniowie. Robili to wyśmienicie, ku uciesze kolegów, sądu, obrońcy i prokuratora.
Komentarze publiczności były bardzo żywe i emocjonalne. Powaga i refleksja
nastąpiła w momencie ogłoszenia wyroku, kiedy to oskarżeni zostali uznani za
winnych i skazani na karę ograniczenia wolności.
Tradycyjnie już młodzież zwiedziła pomieszczenia dla dowożonych do sądu
osób pozbawionych wolności.
Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety „Spotkanie
pod ciekawym paragrafem” przygotowanej przez sędziego Izabelę Czerkawską.
Wyniki dotyczące odpowiedzi przeanalizujemy i poinformujemy, na ile nasi Goście,
w reprezentatywnej liczbie oddanych ankiet, znają wybrane zagadnienia prawne.
Prawidłowe odpowiedzi umieściliśmy na tej stronie internetowej, powyżej
niniejszego tekstu.
W spotkaniu uczestniczyła, dokumentując uczestników na wszystkich
czterech salach rozpraw, redaktor ePłock.pl Pani Joanna Winiarska.

Bardzo dziękuję, w imieniu sędziów i urzędników sądowych, adwokatów
i radcy prawnego – współtworzących to spotkanie za aktywny udział,
zainteresowanie i życzliwość wszystkim naszym Gościom.
Zapraszam

na

kolejne

spotkanie

30

października

2017r.

nt.

„Po co obywatelowi komornik sądowy” (z prośbą o zgłoszenie udziału na e-mail:
szkolenia@plock.so.gov.pl lub telefonicznie 24 269 73 63).

SSO Halina Mieszkowicz

