Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy w dniach 4 – 11 listopada 2017 roku
zorganizowało IV edycję Tygodnia Konstytucyjnego. W realizację tego przedsięwzięcia
włączyli się również sędziowie apelacji poznańskiej.
I.Zespół Szkół w Margoninie;
Zajęcia odbyły się w dniu 9 listopada 2017 roku w godzinach od 9.00. do 14.30.
jednocześnie w trzech grupach ( grupy po 20 uczniów ). Prelegentami byli: Krzysztof
Józefowicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ( Temat: „Podział władz, władza sądownicza
w Konstytucji” ), Dariusz Ratajczak Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu ( Temat; „Prawo
karne a Konstytucja” ), Szymon Ossowski działający w sieci obywatelskiej Watchdog Polska (
Temat: „Prawa człowieka w Konstytucji” ). Każdy z prelegentów przez 90 minut prowadził
zajęcia z jedną grupą w tym samym czasie i po przerwie następowała zamiana grup.
Efektem tego przedsięwzięcia jest nawiązanie stałej i instytucjonalnej współpracy pomiędzy
Zespołem Szkół w Margoninie a Sądem Rejonowym w Wągrowcu. Przewidziane są lekcje
prawa w szkole oraz wizyty uczniów w sądzie.
II. III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.
W dniu 8 listopada 2017 roku w ramach "Tygodnia Konstytucyjnego" zajęcia w dwóch
godzinach lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie przeprowadził Tomasz
Momot sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie. Lekcje odbyły się w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym około 25 uczniów oraz w klasie o profilu policyjnym około
30 uczniów.

W imieniu całego zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pragnę raz
jeszcze podziękować wszystkim za udział w IV. edycji Tygodnia Konstytucyjnego.
W programie udział wzięło blisko 400 szkół i innych instytucji oraz 598 prawników i
prawniczek. Dzięki tak licznemu udziałowi prelegentów/ek, ponad 45 000 uczniów i uczennic
miało szansę na spotkanie z Konstytucją. Zaangażowanie prawników, nauczycieli, dyrektorów,
uczniów, a także rodziców pozwoliło nam zatem po raz kolejny pobić dotychczasowe rekordy
w zakresie liczebności uczestników akcji.
Mam ogromną nadzieję, że dołączą Państwo do nas także podczas kolejnych edycji
Tygodnia Konstytucyjnego. Wasze wsparcie jest dla nas bezcenne. Przede wszystkim jednak
jest ono niezmiernie istotne dla młodzieży, która nie tylko potrzebuje, ale również wyczekuje i
z entuzjazmem uczestniczy w organizowanych i prowadzonych przez Państwa warsztatach.
Pozostajemy otwarci na wszelkie Państwa uwagi, sugestie oraz propozycje związane z
organizacją programu.
Do następnego razu!
Pozdrawiam
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

