
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH
TOUR_DE_KONSTYTUCJA_PL

1. Preferowane wydarzenie w plenerze: skwer, plac, park. 
2. Aranżacja przestrzeni: namioty, stół (przykryty obrusem, z przodu zwisająca część

zadrukowana: logotypy etc.), krzesła, nagłośnienie, muzyka. 
3. Materiały: ulotki, winder, gadżety, w tym balony dla dzieci, przypinki, magnesy na

lodówkę, bransoletki. 
4. Rozpoczynamy odtworzeniem Preambuły do Konstytucji w wykonaniu Jerzego 

Radziwiłowicza. Można wysłuchać na stojąco.
5. Konkurs z wiedzy o Konstytucji, z drobnymi nagrodami np. koszulka z logo Tour 

de KonstytucjaPL, książki, płytki dvd, czapki.
6. Wystąpienia/ rozmowy merytoryczne – przykłady: 

a. krótkie wyjaśnienie istoty projektu
b. przykład któregoś z artykułów Konstytucji i jego przełożenie na 

codzienność
c. trójpodział władzy – co to jest (na prostych przykładach) i jak się przekłada

na życie przeciętnego Polaka
d. rozmowa z mieszkańcami na tematy dla nich ważne (ekologia, prawa 

mniejszości, lokalne media itd.)
7. Gość specjalny i rozmowa z nim. 
 Stolik z poradami ekspertów - prawnik/przedstawiciel organizacji pozarządowej – 

np. dla ofiar przestępstw, jak założyć stowarzyszenie, fundację; jak korzystać z 
prawa dostępu do informacji, na co zwracać uwagę organizując demonstrację, jak 
bronić lokalnej prasy, ale też czego od niej wymagać itp.

8. Inscenizacja pokazująca konkretny przypadek naruszenia praw czy wolności – 
przy zaangażowaniu lokalnego kółka teatralnego, a następnie omówienie przez 
eksperta, prawnika.

9. Instalacja w przestrzeni publicznej – osadzona w sprawach bliskich danej 
społeczności, powiązanych z prawami i wolnościami oraz konstytucją.

10.Zbieramy głosy mieszkańców: 



a. „Jakiej Polski chcę?” – odwiedzający zapisują swoje myśli na długiej rolce 
papieru lub na arkuszach papieru – do późniejszego wykorzystania przy 
promowaniu/podsumowaniu projektu.

b. duża tablica lub urna – ludzie wrzucają swoje postulaty, informacje o 
lokalnych problemach

c. Skrzynki pocztowe - wolnostojące w barwach Polski i UE z napisami „List 
do Polski” „List do Europy”

11.Wspólne zdjęcie na zakończenie wraz z informacją, gdzie będzie zamieszczone i 
skąd będzie można je pobrać.

12.Wydarzenia, posty, filmy na mediach społecznościowych opatrzone hasztagami 
#Tour_de_KonstytucjaPL #TdKPL

OPCJONALNE POMYSŁY:

1. Biegi - na różne dystanse i/lub dla różnych grup wiekowych.
2. Sztafeta - drużyny zawodowe: sędziowie / nauczyciele/ prokuratorzy/ adwokaci/ 

działacze NGO/ lekarze.
3. Bieg gwiaździsty z różnych punktów miejscowości do miejsca, gdzie się odbywa 

wydarzenie (tu można się bawić i każdy z biegaczy jest oznakowany innym 
artykułem Konstytucji albo tylko prawem czy wolnością (a speaker na mecie się 
cieszy, że wolność słowa już dobiegła, ale ciągle czekamy na prawo do sądu).

4. Miejsce, gdzie wałkiem maluje się koszulki z napisem Konstytucja.


