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młodzież naszej szkoły spotkała się ze znaną, m.in. z programu TVN, sędzią Anną Mari ą 
Wesołowską. Tematem prelekcji było zwrócenie uwagi na potrzebę edukowania 
młodych ludzi w zakresie odpowiedzialności prawnej. Pomysł, by spotykać się z 
młodzieżą, pedagogami i rodzicami uczniów narodził się na znak protestu, iż przed sądem 
stają coraz młodsi sprawcy. Dlatego Pani sędzia Wesołowska postanowiła wykorzystać 
swoje doświadczenie zawodowe i życiowe, by edukować społeczeństwo w zakresie prawa. 

Sędzia uzmysłowiła młodym słuchaczom, że przestępstwa to nie tylko zabójstwa, 
gwałty czy kradzieże, ale również podrabianie podpisu rodziców, graffiti na murach, szykany 
w Internecie czy zbyt wczesna inicjacja seksualna. Uświadomiło to uczniom, jak cienka 
granica przebiega między wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. 
Młodzież spodziewała się sztampowej pogadanki, a tymczasem już od pierwszych minut z 
zainteresowaniem słuchała opowieści rodem z sali sądowej. Przez prawie dwie godziny 
sędzia przykuła uwagę młodzieży. Nie tylko nawiązała dobry kontakt z młodym słuchaczem, 
ale również oczarowała nienaganną polszczyzną, elokwencją i skromnością. Dała się poznać 
jako kompetentny, merytoryczny, odważny sędzia, a przy tym wrażliwy, empatyczny 
człowiek. Podczas spotkania sędzia Wesołowska poruszyła problem przemocy wobec dzieci. 
Apelowała, by nie być biernym, jeśli istnieje podejrzenie przemocy w rodzinie. Krzywdzenie 
dziecka to nie tylko przemoc fizyczna, to również wszelkie zaniedbania, które 
doprowadzają do wszawicy, anoreksji, otyłości. Niewątpliwie do współczesnych 
problemów należą także eurosieroctwo czy manipulowanie dziećmi w konfliktach 
rozwodowych. 

Sędzia wyraziła uznanie dla uczniów naszej szkoły, którzy okazali się świetnymi 
słuchaczami. Nie w każdej szkole spotykała się z takim przyjęciem swojego wykładu. 
Bywało, że była zaskoczona arogancką postawą uczniów i obojętnością nauczycieli. 

Zaproszenie Anny Marii Wesołowskiej było doskonałym pomysłem. Wszyscy mieliśmy 
okazję uczestniczyć w ciekawej lekcji wychowawczej, lekcji życia. 

Pani sędzia zaproponowała utworzenie Kącika Prawnego w naszej szkole, miejsca, gdzie 
będzie można umieszczać informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia i 
problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły.  

 


