
AMNESTY INTERNATIONAL  
Informacja prasowa  
 
 
25 listopada 2016 
 
W Białej Podlaskiej rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International 
 
W dniach 1 - 4 grudnia  Bialczanie będą mogli pomóc więźniom sumienia i 
innym osobom  narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie. 
Wystarczy przyjść na Maraton Pisania Listów organizowany przez Amnesty 
International.  
 
Edward Snowden, zagrożony więzieniem z powodu ujawnienia jak rządy gromadziły 
nasze dane osobowe, Annie Alfred z Malawi, ścigana z powodu albinizmu, Bajram i 
Gijas z Azerbejdżanu, torturowani i więzieni z powodu graffiti, to tylko niektóre z 
osób, którym będzie można pomóc podczas zbliżającego się Maratonu Pisania 
Listów Amnesty International.  
 
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku Maraton Pisania Listów dbędzie 
się już po raz szesnasty – tym razem będziemy pisać w dniach 1-11 grudnia. W 
czasie Maratonu piszemy listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, 
których prawa człowieka zostały złamane.  
 
Maraton Pisania Listów odbędzie się jednocześnie w rekordowej liczbie ponad 500 
miejsc w całej Polsce i w około 200 krajach na całym świecie. W Białej Podlaskiej 
będziemy pisać w siedzibie portalu Interwijza.edu.pl  przy ul. Warszawskiej 14 p. 6. 
Rozpoczęcie Maratonu odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 i zakończy się 
4 grudnia. 
 
Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę 
sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane. W 
lutym br., w dniu swoich 69 urodzin, Albert Woodfox wyszedł na wolność. Spędził 
ponad 40 lat w izolatce. Ponadto, w lipcu br., wolność odzyskała Yecenia Armenta.  
Kobieta została aresztowana przez policję śledczą wstanie Sinaloa 10 lipca 2012 
roku. Była bita, duszona i zgwałcona podczas 15-godzinnych tortur, aż zmuszono ją 
do „przyznania się” do udziału w zabójstwie męża.  
Otrzymaliśmy również dobre wiadomości z Burkina Faso. Rząd potwierdził, że 
otrzymał wiele listów, e-maili i innej korespondencji z całego świata, w których 
zawarte były żądania położenia kresu wczesnym i przymusowym małżeństwom. 
Rząd stwierdził, że trwają prace nad przeglądem kodeksu osobistego i rodzinnego, 
planowane jest podniesienie do 18 lat wieku, w którym prawnie dozwolone jest 
zawieranie małżeństw.  
 
W 2015 roku w 675 miejscach w całej Polsce napisano 270 235 listów. Maraton 
Pisania Listów to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilość ludzi w 
obronę praw człowieka.  
 



Szczegółowy opis sylwetek osób, w sprawie których będziemy w tym roku pisać, 
znajduje się na stronie www.amnesty.org.pl/maraton . Opisy te będą również 
dostępne dla wszystkich uczestników Maraton Pisania Listów w miejscach, w których 
się on odbędzie.  
 
Jak napisać taki list?  
To bardzo proste. Najpierw warto zapoznać się z opisem sylwetki osoby, w sprawie 
której chcemy pisać. Warto również skorzystać ze wskazówek przygotowanych przez 
Amnesty International. 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 też nie jest wymagana. Listy 
można pisać po polsku. Wówczas warto podkreślić jednak w treści listu nazwisko 
osoby, w sprawie której piszemy, żeby ułatwić adresatowi przyporządkowanie listu do 
konkretnej sprawy.  
 
Dodatkowe informacje:  
 
Lokalny koordynator wydarzenia            Rzeczniczka Prasowa Amnesty International  
Andrzej Halicki     Natalia Węgrzyn  
       tel. 691 357 935  
e-mail andrzej.halicki@wp.pl    e-mail: natalia.wegrzyn@amnesty.org.pl 

 
O Amnesty International  
Amnesty International jest międzynarodowym ruchem ludzi działających od ponad 50 
lat na rzecz poszanowania praw człowieka. Funkcjonuje na terytorium ok. 150 
państw i terytoriów, wspiera nas ponad 7 mln osób na całym świecie. Prowadzimy 
kampanie przeciwko ciężkim naruszeniom praw człowieka. Naszą wizją jest świat, w 
którym każda osoba będzie mogła w pełni korzystać z wszystkich praw zawartych w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych standardach 
praw człowieka. W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową 
Nagrodą Nobla. 

http://www.amnesty.org.pl/maraton
mailto:andrzej.halicki@wp.pl

