Maraton Pisania Listów
Amnesty International
Listy, które ratują życie.
Szanowni Państwo!
Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy, Społeczność Uczniowska MOS nr 2 „Kąt”

Uprzejmie informuję Paostwa, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Maraton
Pisania Listów”, organizowanej w bieżącym roku po raz 20-ty przez Stowarzyszenie Amnesty
International
Maraton Pisania Listów, to wydarzenie, które jest wyjątkową okazją do szerokiego ukazywania
sytuacji praw człowieka na świecie.
Tegoroczny Maraton poświęcony jest obroocom i obrooczyniom praw człowieka, które to na
całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko i walczą o nasze prawa. Są jednak prześladowani,
torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani – tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich
odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Potrzebują naszego wsparcia, dlatego
podczas Maratonu będziemy pisad między innymi w obronie ich praw.
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy
Międzynarodowy Dzieo Praw Człowieka.
W naszej placówce, po akceptacji inicjatywy przez dyrekcję szkoły, będziemy pisad listy do
najbliższego piątku- 13 grudnia 2020.
Listy można pisad w języku prześladujących, którymś z języków międzynarodowych, ale także po
polsku. Jeśli wybierzesz język polski, napisz nazwisko osoby, której bronisz, dużymi, drukowanymi
literami.
Byłoby super, gdybyś przyniósł(a) w tym dniu znaczek pocztowy na list zwykły.
W tym dniu i czasie Maratonu piszemy listy w obronie jednej, kilku lub kilkunastu konkretnych
osób lub grup osób, których prawa człowieka zostały złamane.
Nasze listy mają znaczenie, potrafią zmienid życie ludzi. Maraton Pisania Listów to akcja, podczas
której jednoczymy się w walce o prawa człowieka na całym świecie. Te listy są naprawdę skuteczne.
Maraton Pisania Listów odbędzie się jednocześnie w ponad 800 miejscach w całej Polsce, ale to
jest także akcja globalna.
Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąd na poprawę sytuacji kilku
bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane.
W ubiegłym roku w całej Polsce w 2019 roku napisaliśmy 370 669 listów w prawie 800
miejscach w całym kraju ( zaś w Kącie ponad 130 listów).W tym roku wierzymy, że Maraton znowu
odniesie sukces. Pisano w szkołach, bibliotekach, kawiarniach, biurach i we własnych mieszkaniach.

Maraton Pisania Listów to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilośd ludzi w
obronę praw człowieka.
Amnesty International to niezależny, światowy ruch walczący o uwolnienie więźniów sumienia,
uczciwe i sprawiedliwe procesy sądowe, sprzeciwiający się torturom, karze śmierci i pozasądowym
egzekucjom.
Po raz pierwszy Maraton został zorganizowany w Polsce w 2001 roku. Na pomysł akcji wpadli
aktywiści i aktywistki warszawskiej grupy lokalnej Amnesty. W 2018 roku podjęto ponad 5,9 mln akcji na
całym świecie.
Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwośd
na świecie traktują osobiście. Chce świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych
ludzie są pod ochroną, a winni naruszeo praw człowieka są osądzeni.
W swoich działaniach kieruje się uniwersalnością i niepodzielnością praw człowieka,
bezstronnością i niezależnością, solidarnością międzynarodową i skutecznymi działaniami na rzecz
konkretnych osób, których prawa zostały złamane.
Dzięki skutecznym badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji oddaje oprawców w
ręce sprawiedliwości, zmieniamy opresyjne prawa i uwalniamy ludzi więzionych za wyrażanie swojego
zdania. W 1977 roku organizacja otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za „wkład w umacnianie podstaw
wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na świecie”.
Szkolnym koordynatorem wydarzenia jest Zbigniew Marciniuk, nauczyciel wiedzy o
społeczeostwie w naszej szkole. Nasza szkoła została zgłoszona i zarejestrowana na stronie Organizatora:
Stowarzyszenia Amnesty International.
Zachęcamy wszystkich: cała kątową społecznośd szkolna oraz znajomych, członków rodziny do
aktywnego udziału w Maratonie Pisania Listów.
Napisz list i zmieo życie obrooczyo praw człowieka. Więcej informacji na poniższych stronach:
Napiszcie listy (listy w domu, przynieś do Kąta w dniu swojej pracy lub spotkania w szkole
(przedświątecznego). Na dolnym holu, obok portierni od 9 grudnia będzie znajdowało się pudełkourna, gdzie będziesz mógł wrzucid list. Na Wasze listy, ze względu na pandemię i złożoną sytuację
będziemy czekad do 18 grudnia – piątek – do godz. 16.00
https://maraton.amnesty.org.pl/
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Marciniuk
nauczyciel wos-u
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