Relacja z Dnia Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Oleśnie
- 15 marca 2018 roku-

„ ILE WAŻY SPRAWIEDLIWOŚĆ?”

15 marca 2018 roku po raz kolejny zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży udział
w Dniu Edukacji Prawnej, który jest ogólnopolską akcją Stowarzyszenia Sędziów Polskich
IUSTITIA. Tym razem dzień odbył się pod hasłem – „Zaprzyjaźnij się z prawem”. Do
udziału w wydarzeniu zachęcał plakat

„Niby sędzia, a gada jak człowiek”. W Sądzie

Rejonowym w Oleśnie udział w Dniu Edukacji Prawnej wzięli uczniowie z : Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie – klasy III-cie Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach – klasy II –gie i III-cie Gimnazjum oraz klasy VII-e,
Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy z Olesna - grupa 17 – latków,
Szkoły Podstawowej w Kowalach, Szkoły Podstawowej w Przedmościu, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Praszce

ul. Sportowa 8

- III-cie i IV-te klasy, Zespołu Szkół

Ekonomicznych w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście- klasy III-cie.
Wydarzenie edukacyjne połączone było ze zwiedzaniem zabytkowego budynku
Sądu Rejonowego w Oleśnie, w tym miejsc zwykle niedostępnych dla interesantów
sądowych, np. pomieszczenia aresztowego,

archiwum sądowego wydziału ksiąg

wieczystych, pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta oraz „błękitnego pokoju”. Podczas

rozmowy z organizatorami można było zapoznać się z opisem pracy sędziego, jego rolą w
procesie sadowym oraz rolą powoda, pozwanego i pełnomocników stron. Starsza młodzież
miała nie lada gratkę, ponieważ mogła wejść na prawdziwą rozprawę i na żywo obserwować
co dzieje się na sali.

W trakcie Dnia, każdej ze starszych grup młodzieży zaproponowaliśmy
udział w pogadance o zagrożeniach związanych z posiadaniem i handlem narkotykami. Na
tegoroczny Dzień Edukacji Prawnej zaprosiliśmy prokuratora i adwokata, aby przedstawić
zarówno zagrożenia jak i możliwości ewentualnej obrony, gdy będziemy mieć jakikolwiek
kontakt z narkotykami. Udział w pogadance wzięli Pan mecenas Józef Wójcik z Kancelarii
Adwokackiej w Oleśnie oraz Pan prokurator Aleksander Piekacz z Prokuratury Rejonowej w
Oleśnie. Młodzież mogła zadawać gościom pytania. Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że
najlepiej trzymać się z daleka od narkotyków.

Następnie

zaangażowaliśmy młodzież i naszych gości do wspólnej zabawy.

Uczniowie uczestniczyli w symulowanej rozprawie sądowej i wcielali się w rolę adwokata,
prokuratora bądź sędziego. Każdy z prawników –„mentorów” – wspomagał swoją grupę
młodzieży w trakcie rozprawy. Byli też świadkowie oraz oczywiście

pokrzywdzeni i

oskarżeni. Młodzież świetnie odnalazła się na sali rozpraw wchodząc w poszczególne role
procesowe.

Dla młodzieży przewidzieliśmy również możliwość wygłoszenia mowy oratorskiej
na dowolnie wybrany temat, bądź przedłożenie pracy: „Życie jak proces, raz się wygrywa raz
przegrywa”. Mowę oratorską przygotował uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Oleśnie
Dawid Kotyś lat 17. Dotyczyła zmian w systemie oświaty oraz w ustawie „pozwalającej na
wycinkę drzew”. Podczas prezentacji Dawid Kotyś bardzo profesjonalnie przedstawił swoje
stanowisko i wykazał się dużymi zdolnościami oratorskimi.

A oto przygotowana przez Dawida nagrodzona mowa oratorska, którą uczeń wygłosił na
sali sądowej:
„Wysoki Sądzie!
Jako zatroskany losem Polski młody obywatel, nie mogę obojętnie patrzeć na
sprawy naszego kraju, nie mogę stać z boku i spoglądać na nieodpowiedzialne reformy
rządu, które przyczyniają się do destabilizacji naszego codziennego życia, dlatego oskarżam
Rząd o niekompetentne zmiany wprowadzone w Polsce.
Uważam, że likwidacja gimnazjów znacząco przyczyniła się do diametralnych
zmian w systemie oświaty. Jak wszyscy w tym zakresie wiemy, reformę tę wprowadzano
tłumacząc się, że gimnazja nie zdały egzaminu. Partia wiodąca zapowiedziała rewolucyjne
zmiany, które mają na celu powrót do systemu sprzed reformy. Niestety to samorządy
poniosą koszty reformy. Wiele gmin zlikwidowało już wcześniej liczne szkoły podstawowe,
nie inwestowano w stare budynki, które miały pełnić rolę szkół 4 lub 6 klasowych. Wiąże się
to obecnie z dużymi nakładami na budowę nowych placówek, czy dostosowanie obecnie
istniejących do nowych potrzeb edukacyjnych. Jeśli nawet będą wykorzystywane jako
placówki to w doskonałej większości jako placówki zbiorowe, a co za tym idzie, dzieci z
wielu miejscowości będą zmuszone dojeżdżać, co niesie za sobą kolejne wydatki. Takie
rozwiązanie nie odpowiada też wielu rodzicom, którzy z lękiem myślą o wysłaniu swoich
siedmiolatków do szkół oddalonych czasem o kilkanaście kilometrów. Nikt nie jest w stanie
określić ceny, jaką zapłacą młodzi ludzie dojeżdżając kilkanaście kilometrów do nowych
szkół. Zaniepokojeni i zdezorientowani są także nauczyciele, pracownicy administracji i
obsługi w gimnazjach. Informacje podawane z różnych źródeł są cokolwiek sprzeczne.
Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i część samorządów uważa, że redukcje etatów będą
duże, a do tej pory z pracą pożegnało się już 6.668 pracowników oświaty. Nie uważam, żeby
tak drastyczna reforma była konieczna. Zadajmy sobie pytanie „Czy ta ustawa była
potrzebna Polsce? Otóż nie!”. Sądzę, że system trzeba było usprawnić, a nie zrujnować”.
Każdemu stawiam pytanie „Czy system gimnazjów był zły?”. Otóż gimnazja miały wiele
zalet, jedną z nich były projekty realizowane przez te szkoły w celu zwiększania poziomu
wiedzy uczniów.
Kolejną sprawą, którą chce poruszyć, a która mną wstrząsnęła, jest potocznie
nazwana „ustawa o wycince drzew”. Pozwolenie na masową wycinkę drzew w okresie
ogromnego zanieczyszczenia powietrza, jest ze strony rządu nieodpowiedzialnym

zachowaniem. Badania udowadniają, że to właśnie drzewa filtrują powietrze i usuwaj
szkodliwy smog. Im więcej drzew w mieście tym lepiej, ponieważ w większym stadium
przyczyniają się do oczyszczenia powietrza, ale wielu ludzi mówi między sobą : „Skąd tak
duże zanieczyszczenie powietrza?”. Otóż bezpośrednią przyczyną są elektrownie cieplne.
Spalają węgiel kamienny i brunatny, które emitują ogromne ilości dymów, które
zanieczyszczają środowisko. Wysoki Sądzie jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej,
który tak mocno zanieczyszcza naturę. Ustawa o wycince drzew, w naszej obecnej sytuacji
środowiskowej to wyrok, który dotyczy nas wszystkich. Rząd podejmując taką ustawę, nie
kierował się zdrowiem obywateli, ale własnym interesem i poglądami.
Sądzę, że przedstawione działania obecnych władz są przykładem niewłaściwego
postępowania wobec społeczeństwa. Są przekładem nie liczenia się z głosem opinii
publicznej. A o jaką karę wnioskuję? Chcę, żeby nałożyć obowiązek na sprawujących
władzę - lepszej analizy własnych pomysłów i szerszych konsultacji społecznych”.
Zainteresowaniem cieszył się również konkurs plastyczny. Prace przedłożyli
uczniowie ze szkół w Przedmościu i w Starokrzepicach oraz OHP w Oleśnie, ponadto
dzieciaki z Przedszkola nr 4 w Oleśnie i Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek z Praszki, które odwiedziły Sąd w Oleśnie w 2017 roku. Prace zostały wywieszone
na korytarzach sądu na sznurku, przypięte jak „pranie”.

Ilość przedstawionych prac zachwyciła organizatorki. Prace były tak
interesujące, że trudno było wyznaczyć pierwsze miejsca, dlatego każda z grup została
nagrodzona wyróżnieniami. Na szczególną uwagę zasługują prace uczennic ze szkoły w
Starokrzepicach : Julii Kiedrzyn i Zuzanny Cioch.

Wśród rysunków przedstawionych przez wychowanków OHP znalazły się dwie prace
Macieja

Nowaka oraz praca Roberta Kusiaka, które również

nagrodzone.

zostały wyróżnione i

Ciekawe prace przywiozły dzieci ze szkoły w Przedmościu. Na uwagę zasługują przede
wszystkim młotek i łańcuch sędziowski. Wyróżniono: Karolinę Malinowską, Lenę Król i
Natalię Mieszkalską.
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Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek z Praszki. Tu wszystkie prace
zasługiwały na wyróżnienie.
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przedstawiający

pomieszczenie aresztowe, które nie tylko przedstawia kraty, ale również kolorową tęczę. Jest
to wspomnienie zdarzenia z 2017 roku. Kiedy dzieci z przedszkola zwiedzając areszt, przez
przypadek ……. zatrzasnęły kratę i zamknęły się na chwilkę w areszcie. Niektóre mamy
prosiły, żeby pomieszczenia nie otwierać !!!!.

W tegorocznym wydarzeniu oprócz uczniów w/w szkół i dzieci z przedszkola z
zaangażowali się również pracownicy sądu. Dzieci i wnukowie pracowników wzięli udział
w konkursie rysunkowym. Najmłodsi mogli też opowiedzieć anegdotkę na temat „Co to
znaczy sąd, sprawiedliwość i prawo”. Łukasz Musiał lat 7 nie tylko przygotował rysunek
przestawiający prace sędziego oraz protokolanta na sali rozpraw, ale udzielił

długiego

wywiadu na temat sądu. Dla Łukasza sędzia to osoba w zielonym krawacie, ubrana na
czarno. Wie też, że w Sądzie jest powódka, bo bardzo lubi to słowo i zna je z bajek. Bartuś
Gruca zapytał babcię „Ile waży sprawiedliwość na wadze u takiej Temidy? Babciu, ale ile
dokładnie, ile każda szalka? Ale dokładnie ile?”. Kubuś Słomian nie chciał rysować
rysunku o sądzie bo „Wystarczy mu już jeden sędzia w domu”. Oczywiście swoją mamę
traktuje jako wystarczający kontakt z sądem. Piękną Temidę narysowała Zosia Ceglarz lat 6, a
rysunek sądu przedstawiła Natalka Maj. Ponadto wiele dzieci pokolorowało malowanki z
Temidą.
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Dla biorących udział w wydarzeniu przygotowaliśmy upominki. Przede wszystkim
była to książka ”Lex bez łez” –

apteczka prawna, przygotowana przez sędziów

Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Czekały też pozostałe nagrody książkowe oraz
torba z logo Dnia – „Niby sędzia, a gada jak człowiek”.

Mamy nadzieję, że poprzez akcję jej uczestnicy - zaprzyjaźnili się z prawem. Za
udział w wydarzeniu dziękujemy zaproszonym gościom, uczniom i ich opiekunom oraz
pracownikom sądu. Dzień Edukacji Prawnej w SR w Oleśnie zorganizowały referendarki
sądowe Magdalena Pawlik i Bożena Bukajska - Istek, sędzia Katarzyna Kałwak, pani asesor
Agata Kwaśnicka – Darska, kierownik administracyjny Violetta Kaczmarczyk, informatyk
Krystian Musiał oraz sędzia Agnieszka Łyniewska.

