
LISTY MARATONOWE - wskazówki, jak napisać list 
 
Jeśli nie wiesz jak napisać list w sprawie osoby, której prawa człowieka są łamane wystarczy 
kierować się kilkoma prostymi zasadami, które z pewnością ułatwią udział w Maratonie 
każdej osobie.  
 
1. Listy formułujemy samodzielnie i piszemy je odręcznie. W ten sposób pokazujemy, że 
włożyliśmy w jego napisanie trochę czasu i wysiłku. Jeśli chcesz skorzystać ze wzorów listów, 
to znajdziesz je w zakładce Materiały na profilu swojego wydarzenia. 
 
2. W jakim języku napisać list? Możesz pisać w języku prześladujących, którymś z języków 
międzynarodowych, ale także po polsku. Jeśli wybierzesz polski, napisz nazwisko osoby, 
której bronisz, dużymi, drukowanymi literami. 
 
3. W liście przedstaw krótko, co wiesz i czego oczekujesz od władz. Możesz przywołać 
łamane przez dane państwo, a ratyfikowane wcześniej traktaty dotyczące praw człowieka. 
Bądź rzeczowy i nie daj się ponieść emocjom – używaj formuł grzecznościowych.  
 
4. Podpisz się imieniem i nazwiskiem i podaj swój adres. W ten sposób pokażesz, że się nie 
boisz, nie jesteś anonimowy. Niektóre władze odpisują na listy. 
Kopię listu możesz wysłać do Ambasady właściwego kraju w Polsce. Ambasady mają 
obowiązek powiadomić o takiej korespondencji swoje centrale. 
 

 

 
 

Na zdjęciu Witalina Kowal, działaczka na rzecz praw osób LGBT na Ukrainie i bohaterka Maratonu Pisania Listów 
z 2018 roku z otrzymanymi listami. 

 
Amnesty International nigdy nie przypisuje sobie pełnej zasługi poprawy sytuacji danej osoby, 
gdyż często mogło mieć na to wpływ wiele czynników. Statystycznie, w ponad jednej trzeciej 
spraw, którymi się zajmujemy, notujemy pozytywną zmianę. Aby przeczytać dobre 
wiadomości na temat osób, w obronie których pisaliśmy w poprzednich latach, przejrzyj 
zakładkę „dobre wiadomości” na www.amnesty.org.pl. Każdego roku przed Maratonem 
przygotowujemy także materiały przedstawiające dobre wiadomości z zeszłych lat.  

 

http://www.amnesty.org.pl/


WYSYŁKA LISTÓW 
 

Co do zasady, listy wysyłane są bezpośrednio z każdego miejsca pisania. Biuro Amnesty 
International nie pośredniczy w wysyłce listów.  
O środki na znaczki lub same znaczki można poprosić osoby, które przyjdą na Maraton. 
Jeżeli nie macie zbyt dużo funduszy na wysyłkę, listy można wysyłać w zbiorczych 

kopertach, względnie wysłać je tylko do ambasad właściwych krajów w Polsce. Więcej 
informacji o pozyskaniu środków finansowych na wysyłkę listów możesz znaleźć w rozdz. 5. 
FUNDRAISING MARATONOWY. 
 
Pamiętaj o zaraportowaniu liczby napisanych listów na profilu swojego miejsca (zakładka 
„Raportowanie”)!  
 
UWAGA: Prosimy o nieprzesyłanie listów do biura Amnesty International w Polsce. 
 


