Czy Konstytucja RP jest nam potrzebna na co dzień?
Już po raz drugi uczniowie klas IIIB i IIIC naszego liceum uczestniczyli w projekcie
„Tydzień Konstytucyjny”. Na zaproszenie Szkolnego Koła Europejskiego UNA prawnicy
współpracujący ze Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy przeprowadzili warsztaty
prawne dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli.
Pierwsza edycja Tygodnia Konstytucyjnego odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016.
Warsztaty przeprowadził adwokat Dariusz Goliński, nota bene absolwent naszego liceum.
Scenariusz opracowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”,
pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i nadzorem
merytorycznym nad materiałami prof. Ewy Łętowskie. Dariusz Goliński prowadził zajęcia w
formie rozmowy, której wynikiem, jak się wydaje, była nowa wiedza zdobyta przez uczniów.
Dostrzegli oni, że Konstytucja nie jest abstrakcyjnym aktem prawnym, ale krótkim,
napisanym przystępnym językiem dokumentem, do którego każdy może, powinien i potrafi
sięgać. Zobaczyli związek między Konstytucją i działalnością Trybunału Konstytucyjnego a
życiem i ważnymi dla nich sprawami. Być może zachęciło to ich do szukania wiedzy o
Konstytucji i Trybunale, a przez to stali się bardziej świadomymi i aktywnymi obywatelami.
Druga edycja Tygodnia Konstytucyjnego odbyła się w naszej szkole 23 października. Lekcje
prawne poprowadziły panie: Katarzyna Syroka – Marczewska, dr nauk prawnych,
wykładowca na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Natalia
Łojko, radca prawny specjalistka w zakresie prawa zdrowotnego. Pierwsza część zajęć, to
znowu luźna rozmowa zwracająca uwagę na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i
działalności Trybunału Konstytucyjnego. Druga część projektu to wcielenie się w role
Trybunału i rozpatrywanie konkretnych kazusów prawnych czyli opisów autentycznych
historii, które wydarzyły się i miały swój epilog na sali sądowej. Uczniowie poczuli się przez
moment jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i przekonali się jak to trudna i
odpowiedzialna praca. Często bowiem zdarza się, że instytucje państwowe uchwalają
niezgodne z Konstytucją akty prawne. Wtedy właśnie wkracza Trybunał Konstytucyjny aby
w sytuacji konfliktu wydać orzeczenie stojące na straży Konstytucji, czyli zbioru
podstawowych praw i obowiązków obywateli.
Projekt, w którym uczestniczyli maturzyści promuje świadome obywatelstwo i zachęca ich do
większego zainteresowania się sprawami publicznymi.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy i
zapoznania się z sylwetką tego niezwykłego prawnika : www.stowarzeszenieholda.pl
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