
									

Warszawa,	31	stycznia	2019	roku	

Zapraszamy do udziału w Marszu Tysiąca Tóg! 
 
Hasło: PRAWO DO NIEZAWISŁOŚCI, PRAWO DO EUROPY


Tym razem nie planujemy przemówień, ani wznoszenia żadnych haseł. 


Spotkajmy się wszyscy 11 stycznia 2020 w Warszawie aby wyrazić 
sprzeciw wobec zamykania prawnikom ust, a także aby wyrazić nasz 
szacunek dla prawa krajowego i europejskiego.

 
Start: 15:00 Sąd Najwyższych


W grudniu 2019 roku nastąpiło niespotykane jak dotąd natężenie działań 
rzeczników dyscyplinarnych, nasilała się kampania oszczerstw wobec 
sędziów, pojawiły się bezprecedensowe ataki ze strony reprezentantów 
władzy wykonawczej na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego i Sędziów 
Sądu Najwyższego, a wreszcie – przyjęcie przez Sejm tzw. ustawy 
kagańcowej, która ma ograniczać swobodę wypowiedzi sędziów i karać 
ich surowo w sposób bardzo uznaniowy.

Sędziowie powinni pozostać niezawisłości i niezależni od władzy 
politycznej. 

Chcemy aby Polska pozostała częścią europejskiego systemy 
prawnego. 

Chcemy zatem przestrzegania prawa UE, w tym wyroków TSUE. 

Inaczej czeka nas marginalizacja, a w dłużej perspektywie - PolExit! 


 Co będzie się działo?


- Idziemy w milczeniu – są chwile, gdy ma ono siłę krzyku wielu tysięcy 
osób. Nie wznosimy żadnych haseł na trasie przemarszu

- Wszystkie osoby wspierające prawników prosimy o ustawienie się na 
jego trasie, w szczególności na odcinku od Sądu Najwyższego do 
Pałacu Prezydenckiego. Po przejściu marszu prosimy o wspólne udanie 
się przed Sejm




									

Co zabrać? 

- Flagi Polski i Unii Europejskiej 

- Latarki i wszelkie lampki by wyrazić nimi swój jasny przekaz (ale nie 
świeczki - są niebezpieczne w tłumie) 


Jak się ubrać? 

- Przede wszystkim - ciepło!

- Prawników, którzy będą szli ulicą, prosimy o zabranie tóg jako symbolu 
naszego statusu oraz symboliczne zaklejenie ust

- Pozostałe osoby prosimy o ubranie się w kolorze czarnym, w geście 
solidarności z prześladowanymi przez władzę polityczną sędziami


Jaką trasą będziemy maszerować? 

 - Sąd Najwyższy – Pałac Prezydencki - Sejm (tam odbędzie się 
zakończenie zgromadzenia)  

 
 
Link do wydarzenia obywatelskiego wspierającego marsz:

https://facebook.com/events/2347211748834554/?ti=cl


Link do wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/1542023625951576/
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