
 

 

                 „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,                             

                Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,            

                             ani nie ma prawa do przyszłości.”                                              

                                             /Józef Piłsudski/ 

 
Szanowni Nauczyciele, Rodzice, 

Drodzy Uczniowie, Mieszkańcy Radzymina i okolic! 
 

 

 

[* O 19:30 ZAPALMY ŚWIATŁO WOLNOŚCI *] 
 

 

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia 

stanu wojennego, który na długie lata pozbawił nas marzeń o wolnej, 

sprawiedliwej i suwerennej Polsce. 
 

W tę mroźną, grudniową noc aresztowano i wtrącono do więzień tysiące 

naszych rodaków, a na ulice miast i wsi wyjechały czołgi. Brutalną 

przemocą ówcześni przywódcy partyjni za wszelką cenę, nawet ludzkiego 

życia starali się utrzymać władzę. Żyjąc w wolnej Ojczyźnie, patrząc z 

nadzieją w przyszłość nie możemy zapominać o Tych, którzy walczyli o 

najświętszą dla nas wartość, jaką jest wolność. 

Zachęcamy Was do udziału w organizowanej przez Instytut Pamięci 

Narodowej, IX edycji kampanii akcji społecznej „Ofiarom Stanu Wojennego 

– Zapal Światło Wolności”. Niech zapalona o godzinie 19.30 w 

poniedziałek 13 grudnia symboliczna świeca, umieszczona w oknie domu, 

będzie hołdem złożonym wszystkim Ofiarom stanu wojennego. 

Tym poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na 

komisariatach, internowanym a także zwykle zapomnianym, zmarłym z powodu 

braku opieki medycznej, osieroconym, zwolnionym z pracy lub zmuszonym do 

emigracji z powodów politycznych. (Świecę można też zapalić wirtualnie 

na stronie: https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/). Kampanię akcji 

społecznej „Ofiarom Stanu Wojennego – Zapal Światło Wolności” honorowym 

patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 
 

W 40. rocznicę tamtych tak odległych dla młodego pokolenia Polaków 

wydarzeń, uczcijmy pamięć Ofiar stanu wojennego Światłem Wolności. Nie 

byłoby wolnej i suwerennej Polski bez Ich walki i poświęcenia. 
 

/-/ Koło Historyczne „Wiarus” 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. ppłka pilota Mariana Pisarka 

w Radzyminie 

 

 

 

Czy wiesz, że… 
 

Kampania Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom Stanu Wojennego 

– Zapal Światło Wolności” 
nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie 

wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze 

mieszkańców ówczesnego wolnego świata? 

 

 

Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald 

Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: 

„Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą 

oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy 

tak bardzo umiłowali(…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich 

domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić…”. 

 

 
 

 

W oknie Pałacu 

Apostolskiego  

w Watykanie na 

znak jedności z 

rodakami świecę 

zapalił papież 

Jan Paweł II. 

 

 

 

Patron Medialny: 

„KURIER W” 

Na wolność to wkrótce zamienisz.  Przeczytaj.  Przepisz.   Nie niszcz. 

1981 - 2021 

40. rocznica Stanu Wojennego 

RADZYMIN PAMIĘTA! 

 


