
PROGRAM OBCHODÓW  

POMORSKIEGO TYGODNIA EDUKACJI PRAWNEJ  

W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI 18-22 LISTOPADA 2019 ROK 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę osób, które możemy zaprosić, udział w wybranym przez 

Państwa wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po zgłoszeniu takiej chęci pod adresem 

mailowym sekretariat@gdynia.sr.gov.pl oraz uzyskaniu potwierdzenia takiej 

możliwości. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.  

 

I. UDZIAŁ W CHARAKTERZE WIDOWNI W ROZPRAWIE KARNEJ                

(dla uczniów klas VII,VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich) 

 

W dniu 18.11.2019 roku (PONIEDZIAŁEK)  

 godz. 11.00 sędzia Monika Szeleźniak (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób 

 godz. 13.00 sędzia Monika Szeleźniak (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób 

  

W dniu  19.11.2019 roku (WTOREK) 

 godz. 9.00 sędzia Joanna Mierzwa - Dzięcielska (sala 312) - możliwy udział  

ok. 60 osób  

 godz. 14.00 sędzia Joanna Mierzwa - Dzięcielska (sala 312) - możliwy udział  

ok. 60 osób  

 

W dniu  20.11.2019 roku (ŚRODA) 

 godz. 9.00 -11.00 sędzia Anna Miszewska (sala 130) - możliwy udział  

ok. 60 osób 

 godz. 10.00 sędzia Ewa Mielcarek (sala 130) - możliwy udział  

ok. 60 osób 

 godz. 13.30 sędzia Ewa Mielcarek (sala 130) - możliwy udział  

ok. 60 osób  

W dniu  22.11.2019 roku (PIĄTEK) 

 godz. 12.00 sędzia Joanna Biernacka (sala 312) - możliwy udział  

ok. 60 osób 

 godz. 13.30 sędzia Joanna Biernacka (sala 312) - możliwy udział  

ok. 60 osób 

 

 

 

 



 

II.  POGADANKA TEMATYCZNA (dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej) 

             W dniu 18.11.2019 roku (PONIEDZIAŁEK)  

 godz. 9.00 sędzia Elżbieta Nawara (sala 312) - możliwy udział ok. 60 osób  

 godz. 10.30 sędzia Elżbieta Nawara (sala 312) - możliwy udział ok. 60 osób 

 godz. 11.00 sędzia Małgorzata Warecka (sala 312) - możliwy udział  

ok. 30 osób 

 

           W dniu 19.11.2019 roku (WTOREK)  

 godz. 11.00 sędzia Elżbieta Nawara (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób  

W dniu 20.11.2019 roku (ŚRODA)  

 godz. 11.00 sędzia Anita Stęplińska – Piechota (sala 206) – możliwy udział  

ok. 50 osób 

             W dniu 21.11.2019 roku (CZWARTEK)  

 godz. 10.00 sędzia Piotr Jędrzejewski (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób 

 godz. 11.00 sędzia Monika Selin (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób  

 godz. 12.00 sędzia Piotr Jędrzejewski (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób  

  

            W dniu 22.11.2019 roku (PIĄTEK) 

 

 godz. 11.00 sędzia  Elżbieta Nawara (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób  

 godz. 12.00 sędzia  Piotr Jędrzejewski (sala 130) - możliwy udział ok. 60 osób  

 

 

 

 


