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ZASADY MARATONU PISANIA LISTÓW  

 

1. Spośród zaproponowanych przez nas bohaterów i bohaterek Organizator, Organizatorka wybiera te osoby, w 
sprawie, których chce działać. 

 

2. Organizator, Organizatorka dostaje dostęp do wszystkich informacji na temat tych bohaterów i bohaterek. 
Wysyłamy także materiały przesyłką kurierską (plakaty, ulotki).  
 

3. Organizator, Organizatorka decyduje w jaki sposób zorganizować Maraton w swojej miejscowości – od nas 
otrzymuje wskazówki jak można to zrobić.  

 

4. Im więcej osób zostanie zaproszonych do wspólnego pisania listów, tym większa szansa, że uda nam się 
poprawić los danego bohatera lub bohaterki i w ten sposób skutecznie walczyć o prawa człowieka. 
 

5. Raportujemy, ile listów udało się napisać (więcej informacji znajduje się w podręczniku dla Organizatorów i 
Organizatorek Maratonu Pisania Listów, który jest dostępny na stronie https://maraton.amnesty.org.pl/ 

 

 

JAK ZORGANIZOWAĆ MARATON PISANIA LISTÓW 

 

• Zachęcamy do organizacji Maratonu w swojej szkole i społeczności lokalnej.  

Zapraszamy do zarejestrowania swojego wydarzenia (miejsca maratonowego) poprzez stronę: 

https://maraton.amnesty.org.pl/ 

 

• W tym roku, w całym kraju będziemy pisać w dniach 1-10 grudnia, finał Maratonu przypadnie na weekend 

9-10 grudnia. Więcej informacji o organizacji Maratonu, w tym m.in.: o korzystaniu z profilu miejsca 

maratonowego, dostępnych jest w podręczniku dla organizatorów/ek Maratonu Pisania Listów: 

https://maraton.amnesty.org.pl/data/lwm/podrecznik-mpl2017.pdf 

 

• DOBRE WIAODMOŚCI  

Po ubiegłorocznym Maratonie Pisania Listów otrzymaliśmy dobre wiadomości o wycofaniu zarzutów karnych 

wobec rolniczki z Peru, która przeciwstawiła się koncernowi wydobywającemu złoto, za co spotkały ją 

prześladowania i fałszywe oskarżenia. Wolność odzyskał Muhammad Bekzhanow, dziennikarz z Uzbekistanu, 

który spędził w więzieniu ponad 17 lat. A także skrócono wyrok Chelsea Manning z USA, która była uwięziona 

za ujawnienie tajnych dokumentów, w tym informacji o możliwych zbrodniach wojennych popełnionych przez 

amerykańskie wojsko. Wierzymy, że w tym roku Maraton również przyniesie dobre wiadomości!  

 

Listę osób, którym będzie można pomóc w tym roku można znaleźć w podręczniku oraz na stronie: 

https://maraton.amnesty.org.pl/ 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: maraton@amnesty.org.pl  
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