
W dniu 6 grudnia 2019 roku, w ramach programu Sądowy Uniwersytet dla Szko ł,

studenci  Sekcji  Cywilnej  Uniwersyteckiej  Poradni  Prawnej  KUL  pod  czujnym  okiem

Opiekun  Poradni  –  dr  Anety  Biały  odczarowywali   surowy  obraz  Sądu  jako  miejsca

wywołującego  ws ro d  społeczen stwa  powszechne  obawy.  Podczas  specjalnie

zorganizowanego  w  tym  celu  w  Sądzie  Okręgowym  w  Lublinie  spotkania,  studenci

starali  się  zapoznac  jego  uczestniko w,  tj.  ucznio w  z  Zespołu  Szko ł  Specjalnych  przy

Uniwersyteckim  Szpitalu  Dziecięcym  w  Lublinie  z  podstawowymi  wiadomos ciami  

na temat organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwos ci oraz organo w s cigania.

Spotkanie otworzyła Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie  - sędzia Wiesława

Stelmaszczuk - Taracha, kto ra zapoznała dzieci ze strukturą sądownictwa w Polsce oraz

zasadami  zachowania  w  sądzie.  Dodatkowo  studenci  UPP  wskazali  na  alternatywne

s ciez3ki rozwoju po ukon czeniu studio w prawniczych przybliz3ając uczniom i dokonując

kro tkiej charakterystyki ro z3nych zawodo w prawniczych. 

Najciekawszym elementem spotkania była jednak przygotowana wczes niej przez

studento w  symulacja  rozprawy  w  sprawie  naruszenia  do br  osobistych,  do  udziału

w kto rej zostali zaproszeni ro wniez3  sami uczniowie odgrywający rolę s wiadko w.  Dzięki

powyz3szemu  dos wiadczeniu  mogli  na  własnej  sko rze  przekonac  się  czy  zeznawanie

w sądzie jest czyms  trudnym bądz  stresującym, poniewaz3  symulacja przeprowadzona

przez członko w UPP w przeciwien stwie do tej z seriali czy reality show była wiernym

zaro wno  pod  względem  faktycznym,  jak  i  prawnym  odwzorowaniem  prawdziwej

symulacji,  kto ra  mogłaby  się   odbywac  w  sądzie.  Zadanie  było  o  tyle  trudniejsze,

z3e uczniowie odczytując tres c  zeznan , z kto rych wynikało m.in., z3e powo d jest „wąsatą

małpą, ostatni uciekinierem z Atlantydy czy garbatym trolem” musieli zachowac  powagę

adekwatną do miejsca, w kto rym się znalez li, co nie zawsze udawało się nawet naszym

studentom.

W dalszej kolejnos ci, obecna na spotkaniu kurator Agnieszka Rejowska dokonała

kro tkiej  charakterystyki  swojego  zawodu  oraz  przekazała  zgromadzonym  kilka

informacji na temat s rodko w wychowawczych i poprawczych przewidzianych w ustawie

o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z kolei Krzysztof Kuchciak - prokurator w stanie

spoczynku  oraz  mediator,  przybliz3ył  uczniom  instytucję  mediacji  i  opowiedział  

o mediacji ro wies niczej jako sposobie rozwiązywania konflikto w szkolnych.



Na  zakon czenie,  uczniowie,  jak  na  gos ci  specjalnych  przystało,  odbyli  

z przewodnikiem w osobie dr Anety Biały,  indywidualną wycieczkę po gmachu Sądu,

zaglądając w jego najbardziej ukryte zakamarki jak choc by przechadzając się  s ciez3ką

aresztancką,  kto rą  na  co  dzien  doprowadzani  są  na  rozprawę  z  aresztu  s ledczego

oskarz3eni. 

 Tego  typu  spotkanie  to  fajna  inicjatywa  pozwalająca  spojrzec  na  sądy

powszechne  nieco  łagodniejszym  okiem,  a  w  dalszej  perspektywie  wpływająca

na zwiększenie s wiadomos ci prawnej ws ro d młodych ludzi.


