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„Otwarci na Konstytucję” 
 

DZIEŃ OTWARTY Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH 

 

2 kwietnia (NIEDZIELA) - godz. 10.00 – 14.00 

 

 2 kwietnia 2017 r. minie 20 lat od uchwalenia obecnie obowiązującej 

Konstytucji. 

Z tej właśnie okazji otwieramy Biuro RPO na spotkania z Konstytucją, 

o Konstytucji, dla Konstytucji. Przypominamy jej wagę i znaczenie 

w codziennym życiu każdego z nas.  

Ale to nie wszystko. Zapoznajemy odwiedzające nas osoby z misją i zasadami 

działania urzędu.  

MIEJSCE 

Siedziba RPO przy ul. Długiej 23/25 

 

PROGRAM 

10.00-10.45 – Rozmowa red. Magdaleny Kicińskiej z prof. Ewą Łętowską  na 

temat „Po co ludziom Konstytucja?”  

11.00-11.45 – Rozmowa Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara 

z prof. Jerzym Ciemniewskim o początkach powstawania Konstytucji 

12.00-12.45 – Rozmowa red. Ewy Siedleckiej z pracownikami lub dyrektorami 

zespołów BRPO o najciekawszych sprawach, które prowadzili oraz o tym jakie 

znaczenie w ich rozwiązaniu miała Konstytucja. 

13.00-13.45 – turniej wiedzy o Konstytucji – prowadzący Mirosław Wróblewski, 

Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego 

w BRPO - uczestniczka Sylwia Chutnik 
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W międzyczasie odbywają się: 

 

 „ŻYWA KONSTYTUCJA” - stwórzmy ją wspólnie! 

Zapraszamy do czytania fragmentów KONSTYTUCJI dotyczących praw 

i wolności jednostki przed kamerą, abyśmy mogli uwiecznić jej żywą formę. 

 

ZŁOŻENIE SKARGI DO RZECZNIKA - pracownicy Biura RPO udzielają informacji 

prawnej. Istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika.  

 

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA –  

Organizacja zaprezentuje gościom swoją kampanię #NIEnawiść 

https://amnesty.org.pl/kampanie/nienawisc/, która ma na celu zmianę 

świadomości społecznej, prawa i praktyki jego stosowania, by skutecznie 

przeciwdziałać nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Na 

stoisku będzie można podpisać Manifest przeciwko nienawiści 

https://amnesty.org.pl/akcje/manifest-przeciwko-nienawisci/, a wolontariusze 

będą informować jak można zaangażować się w działalność na rzecz praw 

człowieka w Polsce. 

 

ZAGRAJ Z NAMI – TEST/TURNIEJ GRY PRAWOPOLIS – edukacyjna gra planszowa 

o tematyce prawniczej stworzona przez Fundację Court Watch Polska. 

 

KĄCIK MAŁEGO OBYWATELA - dla dzieci przygotowaliśmy gry i zabawy 

edukacyjne. 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH  

– turystów, spacerowiczów, 

przechodniów. 

WSTĘP WOLNY 

https://www.facebook.com/amnestypolska/
https://www.facebook.com/hashtag/nienawi%C5%9B%C4%87
https://amnesty.org.pl/kampanie/nienawisc/
https://amnesty.org.pl/akcje/manifest-przeciwko-nienawisci/

