
Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie

Gniezno/Poznao, rok szkolny 2018/2019



Projekt został zrealizowany w dwóch 
grupach (klasa VI e i klasa VI c)

VI e- od 22.11.2018 r. do 13.12.2018 r. - data finałowej 
rozprawy sądowej w sali 301 SP 12 w Gnieźnie

VI c - od 28.02.2019 r. do 29.03.2019 r. - data finałowej 
rozprawy w sali sądowej WSUS w Poznaniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_Spo
%C5%82ecznych_w_Poznaniu [z dn. 1.04.2019] 



PODSUMOWUJĄCA PROJEKT, NIECODZIENNA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO ROZPOCZĘŁA SIĘ 

OD SPOTKANIA Z PANEM DOKTOREM TOMASZEM LEWANDOWSKIM -

- PROREKTOREM  WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchad krótkiej prelekcji przybliżającej specyfikę pracy w sądzie. 
Profesjonalny instruktaż przydał się później podczas zajęd, które pani Ewa Kubiak zorganizowała 

z wykorzystaniem  symulacji - metody aktywnego nauczania, opartej na naśladowaniu 
rzeczywistości w celu zdobycia doświadczenia zbliżonego do prawdziwego.



Początek rozprawy sądowej. 
Sprawa Zenona Wójcika znów na wokandzie. 

Proszę 
wstad, sąd 

idzie!



Młode adeptki prawa w akcji.

Prokurator - Maja Tomczyk z kl. VI c
przedstawia akt oskarżenia.

Adwokat - Alicja Szymaoska z kl. VI c
przedstawia linię obrony Zenona 

Wójcika, w którego wcielił się Kacper 
Kowalski.



Zaprzysiężenie świadków odbywało się na stojąco 
w oparciu o specjalnie ułożony na tę okazję tekst. 



Rozpoczyna się przesłuchanie 
świadków.

Wanessa Jóźwiak w roli 

Pestki Ubyszówny. 

Panią Ubyszową zagrała z całą 
powagą Laura Ciesielska.



Zeznania Julka i Mariana był ważnym ogniwem procesu.

Michał Gorczyoski w skupieniu składa przysięgę 
na egzemplarz lektury „Ten obcy”, że będzie 

zeznawał w zgodzie z treścią utworu. 

Ta trudna sztuka w pełni udała się odtwórcy roli 
Julka Milera.

Alex Wiktorski wcielił się w rolę 

Mariana Pietrzyka. 



Uczestnik bójki z Zenkiem Wójcikiem zeznaje.



Po mistrzowsku zagrana rola wywołała rozbawienie publiczności do łez.

Konstancja Gorczycka- Smyk w roli matki dziecka uratowanego 
z pędzącego wozu przez Zenka w pobliżu sklepu spożywczego.

Wysoki Sądzie, 
litości, tod to 

chłopaczyna życie 
mego jedynego 

synka  uratował… 



Najbardziej barwne postacie procesu

Jakub Szymaoski 

zagrał  okradzioną  przekupkę  
z Łętowa. Kluczowy okazał się 
moment, kiedy pokrzywdzona 

rozpoznaje w oskarżonym  chłopca, 
który zabrał jej ze straganu 50 zł.

Subtelnośd i wrażliwośd na krzywdę ludzi 
i zwierząt pokazała  w bardzo interesujący sposób 

Oliwia Cieślewicz, wcielając się w Urszulę Zalewską.



Role, których nie zapomnimy z pewnością przez lata. 

Nasz kolega

Kacper Częstochowski 
świetnie odegrał rolę pani 

Cydzikowej, która pomagała 
na co dzieo doktorowi 

Zalewskiemu w prowadzeniu 
gospodarstwa. 

Wymyślona przez chłopca  
sugestywna charakteryzacja 
dodała tej roli niewątpliwie 

uroku.

Stetoskop na szyi i biały fartuch doktora Zalewskiego dodały roli, jaką wykreował 
Michał Gomuła , szczególnej powagi. 



Materiał dowodowy oskarżyciela był imponujący,

a lista pytao do świadków długa. 

Antoni Janica – wujek Zenka jako 
spokrewniony z oskarżonym wykorzystał 

prawo nieskładania  przed sądem zeznao. 
Musieliśmy uszanowad decyzję kolegi

Michała Krajniaka.

„Kruczki prawne”



Stróż prawa w sądzie

Piotr Kubicki ze stoickim spokojem zagrał rolę milicjanta 
wykonującego czynności służbowe w Olszynach.



Prawo głosu 
oskarżonego. 

Kacper Kowalski, który 
wcielił się w rolę Zenka 
Wójcika, nie tylko złożył 
wyczerpujące zeznania,
ale zagrał swoją rolę 
głosem i mową ciała. 

To była, bez wątpienia, 
postad najtrudniejsza do 
zrekonstruowania, ale 
występ Kacpra w klasowej 
symulacji procesu 
sądowego dowiódł,
iż nasz kolega „zrobił 
swoje” na szóstkę.



Na sali rozpraw 
zasiedli wszyscy, 

obserwatorzy 
i świadkowie, którzy 
podczas prawdziwej 
rozprawy składają 

zeznania pojedynczo.

Tylko w ten sposób dzieci mogły, 
śledząc przebieg procesu, 

przypominad sobie zdarzenia 
opisane w lekturze Ireny 

Jurgielewiczowej 

„Ten obcy”.

REPETITIO EST MATER STUDIORUM.” *POWTÓRKA JEST MATKĄ NAUK.+



Obrooczyni Zenka (Alicja Szymaoska) podczas 
mowy koocowej wniosła

o uniewinnienie oskarżonego.

WYSOKI SĄDZIE, ŁAWO PRZYSIĘGŁYCH… 

Oskarżycielka (Maja Tomczyk) 
w oparciu o kilka paragrafów kodeksu karnego 
wniosła w mowie koocowej o najwyższy 
wymiar kary.



Na rozprawie głównej sąd 
orzekał w składzie jednego 
sędziego
(tu Martyna Lewandowska) 
oraz dwóch ławników: po 
prawej ręce sędziny zasiadła 
Klaudia Tomaszewska,
po lewej  drugi ławnik w osobie 
Oliwii Kąkolewskiej. 
Podczas naszego procesu 
lekcyjnego nad sprawiedliwym 
wyrokiem deliberowali 
również: 

Wiktoria Szymanek,
Zofia Ochocka, Kacper Pisarek.

Nad całością czuwały panie: 
Ewa Kubiak i Beata Siudzioska.

SKŁAD SĄDU ORZEKAJĄCEGO W PIERWSZEJ INSTANCJI



Winny czy niewinny - ostatnie konsultacje przed wydaniem wyroku.

O brzmieniu wyroku, oskarżonego o kradzieże, 
włóczęgostwo i podawanie nieprawdziwych danych 

osobowych Zenka Wójcika, zadecydowano 
jednogłośnie, przy założeniu, że jest nadzieja na 

jego pełną resocjalizację. 

„Dura lex, sed lex” (Twarde prawo, ale prawo) -
- spuentowała pani Ewa Kubiak, trzymając w 
ręku książeczkę „Będę świadkiem w sądzie”.



Ogłoszenie wyroku z uzasadnieniem

Przy stole sędziowskim zasiadły również ławniczki: 
Klaudia Tomaszewska i Oliwia Kąkolewska .

Znakomicie w roli sędziny radziła sobie 
główna postad w procesie 
Martyna Lewandowska.



Całej rozprawie czujnym okiem przypatrywała się 
pani Beata Siudzioska - wychowawczyni  klasy VI c, 

biorącej udział w symulacji procesu. 
W ręku trzyma książkę „Alfabet dobrych manier” 

autorstwa prof. Michała Iwaszkiewicza,
założyciela i byłego rektora WSUS w Poznaniu.

W lekcji uczestniczyły ponadto dwie uczennice z klasy VI e: 

Wiktoria Szymanek, która w grudniu 2018 r. zasiadała wśród 

ławników i Zofia Ochocka, występująca 13 grudnia 2018 roku 

w charakterze prokuratora.  Swoją specjalnie uszytą  na tę okazję 

togę z czerwonymi lamówkami i żabotem odstąpiła w marcu 

koleżance Mai.

Podczas  lekcji polskiego w Poznaniu miała okazję przymierzyd 

prawdziwą togę radcy prawnego i otrzymała zadanie 

prowadzenia skrzętnych notatek, by później z  ramienia uczniów 

zaopiniowad  noty, jakimi polonistka - Ewa Kubiak nagrodziła 

uczestników gier dramatycznych. Piątek i szóstek było dużo.

Zosia Ochocka w todze radcy prawnego.



Wspólne zdjęcie z gospodarzami uczelni.



Pora na podsumowanie

Poprosiłam moich uczniów po przyjeździe do rodzinnego Gniezna o szczerą 
wypowiedź na temat  tego, co dała im  praca przy realizacji projektu 

„Będę świadkiem w sądzie- poznajemy zawód prawnika”? 

Oto autentyczne  karteczki dzieci (czasem pokreślone, a nawet z drobnymi błędami). 
Ich treśd utwierdza mnie jednak w przekonaniu, że było warto.

Opracowanie i przystąpienie do realizacji projektu miało bezpośredni związek  z 
realizacją zadania preorientacji zawodowej, którą warto rozpoczynad już w szkole 
podstawowej. Idea ta współgra z priorytetami MEN w roku szkolnym 2018/2019.



Uczniowie o projekcie



Uczniowie o projekcie



Uczniowie o projekcie
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Autorka projektu - polonistka 
Ewa Kubiak z uczniami z klasy VI c


