MATERIAŁ PRASOWY
Tour_de_Konstytucja.Pl” to projekt, do którego przystąpili organizatorzy w ponad 50 miastach. Nasza
wspólna akcja ma zwrócić uwagę na przestrzeganie naszych praw obywatelskich oraz sprawić, aby
społeczności lokalne zintegrowały się przez ruch na świeżym powietrzu.
Podróż po Polsce kapsuły ze zwojem Konstytucji i spotkanie na świeżym powietrzu - to nasz pomysł
na świętowanie Roku Konstytucji 3 Maja uchwalonego przez sejm. W 2021 roku mija także setna
rocznica uchwalenia pierwszej pełnej Konstytucji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Wyposażony w GPS zwój najważniejszego aktu prawnego dla Polek i Polaków odwiedzi kilkadziesiąt
polskich miast i miasteczek. Będzie to okazja do zorganizowania przez prodemokratyczne grupy
happeningów, festynów, zawodów sportowych. Każde wydarzenie otworzy „Preambuła Konstytucji”
w wykonaniu Jerzego Radziwiłowicza. Będzie to także okazja do rozmów o naszych prawach
obywatelskich na bazie wybranego artykułu z obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej, ale także
konsultacji z prawnikami i integracji społeczności lokalnych.
Kapsuła z Konstytucją ma przypominać o jej poprzedniczce proklamowanej w 1791 r. przez Sejm
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt uchwalony z woli całego narodu
wprowadził 230 lat temu trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tolerancję i
wartości oświeceniowe. Jest to ważne, aby cięgle przypominać o obowiązujących prawach
obywatelskich i współpracy na rzecz całego narodu władzy sądowniczej, ustawodawczej i
wykonawczej. Teraz w dobie pandemii, łamania praw obywatelskich, walki kobiet o wolny wybór w
sprawie aborcji, kontrowersyjnych działań policji czy innych instytucji jest to szczególnie potrzebne.
„Tour_de_Konstytucja.Pl” odbywać się będzie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw
Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara. Wspiera nas Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.
Współorganizatorzy:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zbigniew Hołdys, Inicjatywa „Wolne Sądy”, KOD„Nasze
Czasopismo”, Ogólnopolski Strajk Kobiet, OKO.Press, „Protest z Wykrzyknikiem”, "Radomianie dla
Demokracji", Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia - Oddziały terenowe, Stowarzyszenie
Prokuratorów "Lex Super Omnia", Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Stowarzyszenie Adwokackie
„Defensor Iuris”
Jeśli chcesz, aby Twoje miasto znalazło się na trasie „Tour” oraz abyśmy pomogli w organizacji
eventu, napisz do nas. Zgłoszenia chętnych do organizacji lokalnych wydarzeń oraz pytania:
zgloszenia@tour-de-konstytucja.pl

Cytaty do wykorzystania:
Robert Hojda, Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych: Główne powody, które zaważyły,
że taka inicjatywa pojawiła się w mojej głowie, to opresyjne, totalitarne państwo i pandemia, z którą
musimy sobie radzić. I jeszcze jedno, wielkie miasta zawsze były uprzywilejowane, bo to do nich
ściągały tłumy na marsze czy demonstracje różnego rodzaju. Teraz jest czas, aby odwrócić ten sposób
działania i wesprzeć lokalną społeczność fantastycznych, często niedocenianych działaczy w terenie.
Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Mam nadzieję, że te spotkania będą bardzo
różne. A więc i bardzo liczne polegające na mini wykładach i dyskusjach wokół poruszanych w ich
trakcie problemów i wzbogacone o projekcje filmu na wolnym powietrzu i dyskusji wokół niego.
Myślę, że atrakcją także te bardziej kameralne spotkania skupiające się wokół stolika porad
udzielanych przez prawników i/lub działaczy organizacji społecznych.

Małgorzata Adamajtys, Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia": Konstytucja ma nas
chronić przed nadużyciami ze strony władzy. Dzisiaj jednak można odnieść wrażenie, że rządzący
zapisów Konstytucji nie dostrzegają.
Dominik Czeszkiewicz, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”: Fundamentem demokracji jest trójpodział
władzy, który obecnie jest niszczony. Każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpoznania swojej sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. To sądy, obok
wolnych mediów, mają obowiązek patrzeć pozostałym dwóm władzom na ręce, to sądy mają być
ostatnim bastionem obrony obywatela przez państwem.
Kinga Dagmara Siadlak, Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”: Jeśli pozwolimy na dalszą
destrukcję ciężko wypracowanych zasad państwa prawa, trudniej nam będzie powrócić do tych
standardów, to których już przywykliśmy i dotychczas uważaliśmy za pewnik.
Renata Czaja-Zajder, współtwórczyni „Protest z Wykrzyknikiem”: Dla osób zajmujących się edukacją
kluczowe znaczenie mają oczywiście Art. 70 Konstytucji stanowiący, że każdy ma prawo do nauki oraz
że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Mam
wątpliwości, czy prawa te są obecnie w pełni realizowane. Zdaniem wielu nauczycielek i nauczycieli
konieczne jest poszerzenie edukacji równościowej i znajdujemy do tego podstawy również w
zapisach Konstytucji.
Jacek Wiśniewski, KOD Mazowsze: Na Mazowszu będziemy jako KOD Mazowsze współorganizować
przystanek w Raszynie, wydarzenie w Siedlcach i w Warszawie. Ale każde lokalne zgłoszenie jest mile
widzimy i będziemy wspierać. Uważamy, że to bardzo potrzebna społecznie akcja.
Pani Wanda Traczyk-Stawska, ps. " Pączek", która dołącza do akcji "Tour de Konstytucja PL"
wystawiając swój egzemplarz książki z autografem dla wygranego: Dowiedziałam się, że będzie akcja
dla mnie bardzo interesująca, bardzo mądra, która się nazywa "Tour de Konstytucja". Popieram z
całego serca tą akcję.
https://www.facebook.com/TourDeKonstytucjaPL/videos/766033517370960
Jesteśmy na
https://www.tour-de-konstytucja.pl/
https://www.facebook.com/TourDeKonstytucjaPL
https://twitter.com/TdKonstytucjaPL
https://www.instagram.com/TourDeKonstytucja/

założyliśmy ZRZUTKĘ https://zrzutka.pl/zffjkg,
udostępniliśmy nr. KONTA NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001
uruchomiona została strona z CHARYTATYWNYMI LICYTACJAMI na https://allegro.pl/.../tour-dekonstytucja-pl-wydarzenie...
Linki do wykorzystania:
rozmowa z prof. Marcinem Matczakiem o obecnej konstytucji i jej przesłaniu oraz akcji
https://www.facebook.com/TourDeKonstytucjaPL/videos/247598383680659

z Waldemarem Żurkiem - sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, członkiem Stowarzyszenia Sędziów
THEMIS
https://www.facebook.com/103179035162163/videos/446651596545358
O potrzebie edukacji obywatelskiej i pomyśle Tour
https://pl.kord.org.pl/aktualnosci/edukacja-po-pierwsze/
O prawach konstytucyjnych: https://pl.kord.org.pl/aktualn.../panstwo-prawa-jako-pewnik/

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wyszomierska
media@tour-de-konstytucja.pl
tel. +48 668 291 956 pon. - pt. w godz. 10:00 - 12:00 i 18:00 - 20:00

