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Szanowni Państwo!
Zapraszamy wszystkich ludzi oraz zorganizowane grupy obywateli, którym nie są obojętne losy
Polaków i Polski do wsparcia, udziału w zainicjowanej przez nas Kampanii Edukacji
Obywatelskiej.
Polakom i Polsce potrzebna jest zmiana stosunku funkcjonariuszy publicznych do zwykłych
ludzi. Polakom i Polsce potrzeba jest zmiana stylu rządzenia państwem i instytucjami
publicznymi.
Nie można liczyć na pozytywne zmiany w sposobie traktowania ludzi, rządzenia krajem bez
aktywnego udziału w życiu społeczno - politycznym znacznie większej liczby zwykłych
obywateli.
Bardzo często Polacy są osaczeni przez ludzi władzy, zalęknieni, brakuje im wzorców,
kompetencji i wiedzy do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, swobodnego korzystania
z konstytucyjnych praw, obrany praw swoich i swoich społeczności.
Uważamy, że jedną z najważniejszych dróg do zmiany istniejącego stanu rzeczy, podnoszenia
kompetencji, dodawania zwykłym ludziom wiary w siebie, podnoszenia i uwalniania potencjału
tkwiącego w Polakach może być edukacja obywatelska.
Musimy wzajemnie uczyć się korzystania z naszych praw, musimy nauczyć się wymagać od
ludzi władzy. Do świadomości dużej liczby Polaków musi dotrzeć, że wiele da się zrobić,
możemy dokonać pozytywnych zmian w Polsce, pod warunkiem, że będziemy podejmowali
wyzwania, będziemy organizowali się, brali sprawy w swoje ręce wzbogaceni poprzez zdobytą
wiedzę, wzmocnieni poprzez większą świadomość własnej wartości, posiadający w zasobach
przykłady zachowań, postaw autentycznej aktywności obywatelskiej.
Mając świadomość ogromnej roli edukacji obywatelskiej na obecnym etapie funkcjonowania
Polaków i Polski postanowiliśmy rozpocząć jako Stowarzyszenie "Stop Bezprawiu - Lublin"
ogólnopolską Kampanię Edukacji Obywatelskiej pod hasłem:

"SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM
BUDOWANE JEST PAŃSTWO".

Naszym patronem medialnym, a w zasadzie bardziej zasobem intelektualnym, punktem
wyjściowym do realizacji pomysłów, prowadzenia dalszej dyskusji jest strona internetowa
Iskra1.pl, której właścicielka, autorka większości tekstów z wykształcenia między innymi
pedagog, nauczyciel, Barbara Berecka, członkini naszego Stowarzyszenia będzie z naszej
strony koordynowała pracami związanymi z Kampanią.
Gorąco zapraszamy do wspierania Kampanii, propagowania wśród obywateli materiałów
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opracowywanych przez nas, przygotowywania swoich i rozpowszechniania ich.
W wiedzy, dobrym przykładzie, wzajemnym wspieraniu się tkwią ogromna moc, siła i potencjał,
które wspólnymi siłami możemy wykorzystać na rzecz zmiany sytuacji w Polsce, przywrócenie
państwu właściwej, służebnej roli wobec obywateli.
Zarząd Stowarzyszenia "STOP BEZPRAWIU ? Lublin",
Koordynator - Barbara Berecka.
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