
 
 

 1 

O Maratonie Pisania Listów 2011 

Razem mamy siłę. Możemy zmienić świat. 
 

Czym jest Maraton Pisania Listów? 
W dniach 10-11 grudnia,  w około 200 miejscach w całej Polsce, 
odbędzie się Maraton Pisania Listów Amnesty International. 

W czasie Maratonu przez 24 godziny pisane są ręcznie listy 
w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których 
prawa zostały złamane. W całym kraju piszemy w weekend 10-11 
grudnia, a w szkołach także w tygodniu poprzedzającym. 

List może napisać każdy, kto chce wyrazić swój indywidualny 
sprzeciw wobec łamania praw człowieka.  

Rejestracja 

Miejsce pisania listów należy zarejestrować poprzez wypełnienie ankiety. Dzięki temu będziecie mogli otrzymać 
od nas wszelkie potrzebne materiały. 

https://www.surveymonkey.com/s/MPL2011 

W tym roku będzie można napisać list m.in. do Kim Dzong-Ila, domagając się zamknięcia obozu pracy 
Yodok i uwolnienia przebywających tam więźniów politycznych, list wsparcia dla Jabbara Savalana, 
więzionego studenta z Azerbejdżanu oraz list w obronie Fatimy Hussein Al-Badi skazanej na karę śmierci 
w Jemenie. Dołącz do obrońców praw człowieka! 

Centrum Maratonu Pisania Listów będzie Teatr Dramatyczny i Cafe Kulturalna w Warszawie, gdzie planowana 
jest również wideokonferencja z Andrzejem Poczobutem oraz inne wydarzenia towarzyszące. 

Co roku w Maraton Pisania Listów angażują się znani i lubiani, np. Katarzyna Figura, Gaba Kulka, Ewelina 
Flinta, Grzegorz Miecugow czy Marcin Bosak. 

W ubiegłym roku, w ponad 200 miejscach w całej Polsce, napisano ponad 145 000 listów, które pomogły już 
prawie 10 osobom. 

Po co organizujemy Maraton Pisania Listów? 

Maraton Pisania Listów ma na celu podniesienie świadomości Polaków i ich edukację na temat praw człowieka, 
a także oferuje im unikalną możliwość realnego wpływu na sytuację osób, które cierpią w wyniku łamania praw 
człowieka.  

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje nam się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź 
kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane. Listy pisane przez Polaków i ludzi na całym świecie 
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są naprawdę skuteczne. Wiele osób biorących udział w Maratonie otrzymuje odpowiedź na swoje listy, a osoby, 
które dzięki tym listom zostały uwolnione przyznają, że dodawały im one otuchy i pocieszenia. Nasze listy 
solidarności okazują się często ostatnią nadzieją dla prześladowanych i więzionych. Dlatego co roku 
organizujemy Maraton Pisania Listów, a przez cały rok działamy w ramach Pilnych Akcji. 

Czym jest Pilna Akcja? 

Cały rok można pisać listy w ramach Sieci Pilnych Akcji. Pilne Akcje to ogólnoświatowe akcje wysyłania listów-
apeli w sprawach konkretnych osób, których podstawowe prawa człowieka są łamane lub zagrożone. Te osoby 
są np. zagrożone egzekucją lub torturami, w więzieniu pozbawione są kontaktu z adwokatem lub rodziną, czy 
też odmówiono im niezbędnej opieki medycznej. Ich sytuacja wymaga z naszej strony natychmiastowego 
sprzeciwu wobec łamania praw człowieka. 

Czy te listy są skuteczne? 

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje nam się wpłynąć na realną poprawę sytuacji kilku lub 
kilkunastu osób. W ubiegłym roku już od połowy grudnia otrzymywaliśmy dobre wiadomości, m.in.: 

- Femi Peters był więziony za zorganizowanie pokojowej demonstracji w Gambii. Został wypuszczony po akcji na 
jego rzecz w grudniu 2010 r. 

- Mao Hengfeng, działaczka związkowa, uznana przez Amnesty Internbational za 
więźnia sumienia, została wypuszczona z zakładu re-edukacji przez pracę, uprzednio 
otrzymując możliwość widzenia się z rodziną- pierwszy raz od momentu zatrzymania.  

-  Od rodzin romskich, które zostały zmuszone do opuszczenia swych domów 
w Rumunii, Amnesty International usłyszała, że byli bardzo zadowoleni ze wszystkich 
listów, jakie otrzymali od ludzi z całego świata oraz wszelkich apeli, które zostały 

wysłane do władz lokalnych.  

- Władze meksykańskie przydzieliły dwóch ochroniarzy ojcu Alejandro Solalinde Guerra, aby zapewnić mu 
bezpieczeństwo. Jego życie było w niebezpieczeństwie z powodu pracy, którą poświęcił dla zapewnienia 
migrantom w Meksyku bezpiecznego miejsca podczas ich drogi przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych.  

- Saber Ragoubi z Tunezji został uwolniony. Wiemy, ze Saber ma się dobrze. Jego 
ojciec powiedział, że Saber niedawno się ożenił i wszystko jest na dobrej drodze.  

Szacujemy, że nasze listy są skuteczne w ponad 30% przypadków, co skutkuje 
poprawą sytuacji osób, których  

bronimy pisząc listy. 

Jak napisać taki list? 

Należy kierować się 5 podstawowymi zasadami: piszemy krótko, jesteśmy uprzejmi, opieramy się na faktach, 
mamy pozytywne nastawienie i nie ukrywamy się – tzn. warto napisać kim jesteśmy, czym się interesujemy.  

Dzięki temu możliwe jest, że szybko otrzymamy odpowiedź. Nasz list będzie również bardziej autentyczny. 
Znajomość języków obcych nie jest wymagana – można pisać po polsku, ale osoby, które znają języki 
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międzynarodowe zachęcamy do pisania np. po angielksu, francusku, hiszpańsku, chińsku, arabsku itp. Pisząc 
po polsku, warto podkreślić w treści nazwisko bohatera / bohaterki Maratonu, żeby ułatwić adresatowi 
przyporządkowanie listu do konkretnej sprawy. Następnie warto zapoznać się z opisem sylwetki osoby, 
w sprawie której chcemy pisać i skorzystać z przygotowanych przez nas wskazówek. 

Kiedy odbywa się Maraton Pisania Listów i kto w nim uczestniczy?  

Na wspólne pisanie spotykamy się zawsze w weekend najbliżej 10 grudnia. Data ta jest rocznicą uchwalenia 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – najważniejszego dokumentu sankcjonującego prawa podstawowe. 
Pisanie listów rozpoczynamy o godz. 12:00 w sobotę i kontynuujemy przez 24 godziny, gdzieniegdzie z krótką 
nocną przerwą. 

W Maratonie może wziąć udział każdy. Wśród piszących są uczniowie/uczennice, studenci/ki, ludzie w średnim 
wieku, emeryci/ki. W Maratonie biorą też udział znane osoby np. Grzegorz Miecugow, Seweryn Blumsztajn, 
Ewelina Flinta, Aga Zaryan, Kasia Nosowska czy Rafał Bryndal. 

Kto wymyślił wspólne pisanie listów? 

Idea Maratonu narodziła się w warszawskiej grupie lokalnej Amnesty International. Z czasem Maraton stał się 
akcją ogólnoświatową, organizowaną w licznych państwach Europy Zachodniej, USA, a nawet w Nowej Zelandii 
i na Bermudach. Dziś Maraton uważany jest za istotny wkład Polski w globalną świadomość Amnesty 
International. 

Ile listów powstaje podczas Maratonu? 

W 2008 roku w Polsce powstało ich niemal 80 000, zaś na całym świecie – ok. 295 000. W 2009 roku 
napisaliśmy w Polsce już ponad 108 000 listów, natomiast w  2010 roku na świecie zostało napisanych ponad 
636 000 listów, w tym w Polsce 145 895 listów. Z roku na rok jest coraz więcej listów, więcej osób angażuje się 
w działania na rzecz praw człowieka, a siła naszego działania jest coraz większa. 

Do czego można porównać skalę Maratonu Pisania Listów? 

Maraton Pisania Listów jest największą w Polsce akcją angażującą młodzież i dorosłych w działania na rzecz 
praw człowieka.  Maraton na stałe wpisał się w pamięć i serca aktywistów i aktywistek w całym kraju. Dlatego  
też Maraton jest wyjątkowy i nie można go porównać z żadnym innym wydarzeniem. 

Jak można się zaangażować w Maraton Pisania Listów? 

Przede wszystkim zapraszamy do odwiedzenia jednego z miejsc maratonowych i napisania listu lub listów 
w obronie osoby, której prawa zostały złamane.  
Każdy może zorganizować Maraton w swoim mieście. W tym celu prosimy o zarejestrowanie się na stronie: 
https://www.surveymonkey.com/s/MPL2011 
Można również wesprzeć Maraton i pomóc nam wysłać wszystkie listy wpłacając darowiznę za pośrednictwem 
naszej strony internetowej – zakładka “Wpłać”. Zachęcamy również do informowania o Maratonie swoich 
znajomych, rodzinę, i umieszczanie informacji o na swoim profilu społecznościowym, takim jak facebook czy nk 
i zachęcania znajomych do wspólnego pisania. Podczas Maratonu można zostawić również swoje dane w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą 
i poinformować o rezultatach naszej akcji oraz bieżących działaniach na rzecz praw człowieka. 

https://www.surveymonkey.com/s/MPL2011

