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Kongres o Polakach 
ratujących Żydów

KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, JAKBY CAŁY ŚWIAT OCALIŁ.
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MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES

PRZYWRACANIE PAMIĘCI O ZAPOMNIANYCH 
BOHATERACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

POMOC POLAKÓW W RATOWANIU ŻYDÓW

W czwartek 27 października 2016 w 
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i 
M e d i a l n e j w To r u n i u o d b y ł s i ę 
M i ę d z y n a r o d o w y K o n g r e s p t . 
„Przywracanie pamięci o zapomnianych 
bohaterach II wojny światowej. Pomoc 
Polaków w ratowaniu Żydów”.

Uczelnia gościła wielu wybitnych prelegentów, w tym 
świadków, którzy podzielili się nie tylko swoją wiedzą, 

ale także wspomnieniami z tragicznych czasów 
okupacji niemieckiej. Kongres był współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miał 
na celu przywracanie Polakom dobrego imienia w 
świecie. Po wykładach uczestnicy Konferencji wzięli 
udział w modlitwie w Kaplicy Pamięci oraz w 
Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II. Kongresowi towarzyszyła wystawa pt. 
„Samarytanie z Markowej”. 
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MEMENTO

Przesłanie

TEN, KTO NIE 
PAMIĘTA 
PRZESZŁOŚCI,
NIE MA 
PRZYSZŁOŚCI.

Miłuj bliźniego swego jak 
siebie samego.

Opowiedział o 
historii Kaplicy i o 
tym, co skłoniło go 
do jej wybudowania. 
Rektor-Założyciel 
mówił o potrzebie 
odpowiedzi na 
pytanie: Być czy 
mieć?, o obowiązku 
pamięci o Bożym 
przykazaniu: Miłuj 
bliźniego swego jak 
siebie samego. 

Jako pierwszy głos na 
Kongresie zabrał o. dr 
Tadeusz Rydzyk CSsR, 

założyciel WSKSiM i twórca 
Kaplicy Pamięci w 

Sanktuarium NMP Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. 

Jana Pawła II.

„Nie pamięta się w Polsce i nie mówi się o tych 
wszystkich bohaterach, którzy oddawali życie za 

drugiego. Byli tak odważni, rzeczywiście miłowali. Miłuj 
bliźniego, jak siebie samego – każdego człowieka. 

Szanować każdego człowieka, niezależnie od rasy, religii, 
statusu czy od posiadania”.

Ojciec Tadeusz Rydzyk 
C S s R a p e l o w a ł o 
pamięć historyczną . 
Wystąpienie zakończył 
słowami: „Ten kto nie 
pamięta przeszłości, nie 
ma przyszłości”.

Dodał, że w XX wieku 
było ono często łamane, 

minione stulecie to 
wszak czas 

totalitaryzmów 
okrutnych dla ludzkości.

NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI

O. DR TADEUSZ 
RYDZYK

Dyrektor i Założyciel Radia Maryja i Telewizji 
Trwam, Założyciel WSKSiM, twórca Kaplicy 
Pamięci w Sanktuarium NMP i św. Jana Pawła II
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O. DR TADEUSZ RYDZYK 
CSSR
Szanować każdego człowieka

06MIN. WOJCIECH KOLARSKI
Nowoczesna tożsamość narodowa

07MIN. BEATA KEMPA
MIN. JAN DZIEDZICZAK

WYKŁADY

08MICHAŁ SOBELMAN
Kaplica Pamięci będzie przyciągała 
młodych z Izraela

10DR JAROSŁAW SZAREK
Najwybitniejszy dowód

16CHAVA NASSIMOV
Uratowałam się dzięki nim

18 JADWIGA PUCYK
KS. GRZEGORZ 
PAWŁOWSKI

ŚWIADECTWA

11 KS. PROF. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI
…lecz w pokoju w Polsce

13 BRACIA RYTEL-
ANDRIANIK

DR MATEUSZ SZPYTMA

14DR ADAM SANDAUER
PROF. GRZEGORZ 
BERENDT

23 JONNY DANIELS
Musimy wstać i podziękować



 

„Chcę podziękować całej społeczności akademickiej i 
władzom WSKSiM za podjęcie tej inicjatywy”.   
Prezydent RP dr Andrzej Duda

MIN. WOJCIECH KOLARSKI

List to uczestników Kongresu 
przesłał Prezydent RP Andrzej 
Duda. Odczytał go Wojciech 
Kolarski – Podsekretarz Stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP. 
Andrzej Duda napisał, że 
przywracanie pamięci o 
bohaterach nadaje Polsce 
nowoczesną tożsamość 
narodową. Prezydent przekazał 
wyrazy wdzięczności 
prelegentom i badaczom, dzięki 
którym wiedza o tamtych 
czasach pozostaje pełna. 
Podziękował rodzinom 
bohaterskich Polaków, którzy w 
tamtym czasie wykazali się 
niesamowitym heroizmem. Na 
koniec Prezydent Andrzej Duda 
życzył zebranym kształtowania 
dobrego obrazu przeszłości i 
stosunków polsko-żydowskich.

„Wierzę, że wszystkie działania 
podejmowane dla upamiętnienia 
heroicznych i tragicznych 
dziejów Polski w XX wieku i 
oddani czci bohaterom dobrze 
służą naszej ojczyźnie. Życzę 
państwu kształtowania 
prawdziwego obrazu przeszłości 
z pożytkiem dla naszej wspólnej 
również polsko-żydowskiej 
przyszłości”.
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Min is ter Beata Kempa , Sze f 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
występując w imieniu premier 
Beaty Szyd ło powiedzia ła, że 
najważniejsze jest zachowanie 
pamięc i i przekazywanie je j 
kolejnym pokoleniom. Minister 
wyraziła nadzieję, że Kongres będzie 
miał międzynarodowy wydźwięk i 
wkrótce usłyszymy też o innych 
bohaterskich Polakach. Powiedziała 
również, że takie wydarzenia jak 
Kongres i stworzenie Kaplicy 
Pamięci, przedłużą ciągłość narodów 
polskiego i żydowskiego oraz 
zbudują szacunek do drugiego 
człowieka. 

„Musimy sobie uzmysłowić, jak ważne są takie inicjatywy, 
jak Kaplica Pamięci. Pani premier odwiedziła ją podczas 
konsekracji i byłyśmy bardzo wzruszone oraz poruszone 
tym, co tam zobaczyliśmy, ale też pewną atmosferą, która 
już tam jest – atmosferą ciągłości tożsamości obu 
narodów”.

„Kongres jest inwestycją w przyszłość, a 
gra toczy się o to, jak Polska i Polacy 
będą postrzegani w oczach opinii 
publicznej” – powiedział w wystąpieniu 
Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w MSZ. 
Minister dodał, że takie debaty służą 
odkrywaniu prawdy o naszej historii. 
Mają także wpływ na to, jak będziemy 
postrzegani w świecie jako naród. 
Wyraził nadzieję, że współpraca z 
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, 
który powstał w wyniku  współpracy 
MSZ i WSKSiM, będzie przebiegać 
pomyślnie i pomoże w budowaniu 
dobrego imienia Polski na świecie.

Min. Beata Kempa

Min. Jan Dziedziczak



 KTO RATUJE JEDNO 
ŻYCIE, JAKBY CAŁY 
ŚWIAT OCALIŁ.

„DOTYCHCZAS TEGO ZASZCZYTU DOSTĄPIŁO DWADZIEŚCIA KILKA 
TYSIĘCY LUDZI, WŚRÓD NICH PRAWIE 7 TYS. TO POLACY. JA OCZYWIŚCIE 
ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE NIE WSZYSCY CI, KTÓRZY RATOWALI ŻYDÓW 
W TYCH STRASZNYCH, NIELUDZKICH CZASACH DOSTĄPILI TEGO 
WYRÓŻNIENIA”.

Michał Sobelman, przedstawiciel 
Ambasady Izraela w Polsce, rozpoczął 
wystąpienie od przypomnienia słów z 
Talmudu: Kto ratuje jedno życie, jakby cały 
świat ocalił. Zaznaczył, że Izrael istnieje 
dzięki cichym bohaterom, których ten 
Kongres wspomina. Dodał, że młodzież 
izraelska od ponad 20 lat odwiedza 
Polskę i szuka miejsc związanych ze 
swoimi przodkami. „Teraz nowo 
powstała Kaplica Pamięci również będzie 
przyciągała młodych z Izraela” – dodał 
Michał Sobelman. Zwrócił też uwagę na 
fakt, że dopiero po 72 latach od 
zakończenia II wojny światowej tematyka 
pomocy udzielanej Żydom przez 
Polaków zostaje nagłośniona i dopiero 
teraz ci ludzie doznają zaszczytu 
wspominania ich jako bohaterów.





 

10

DR JAROSŁAW SZAREK 

„W rękach młodzieży leży przyszłość 
Polski” – powiedział w wygłoszonym 
wykładzie dr Jarosław Szarek, Prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej. Mówił 
on o roli Instytutu, jego zadaniach i 
okolicznościach powstania tej 
instytucji. Nawiązał także do trudnego 
dla Polaków czasu II wojny światowej. 
Powiedział, że Polska – w zamyśle 
agresorów – miała przestać istnieć, bo 
jest w Europie, tworzy cywilizację 
łacińską i umiłowała wolność. „Siła 
polskiego ducha, która była oparta na 
chrześcijaństwie, zawsze przeszkadzała” – stwierdził 
dr Jarosław Szarek. Nawiązując do czasów 
komunizmu, Prezes IPN powiedział, że największą 
cenę zapłacił wtedy Kościół polski, który stał się 

azylem wolności. Mówiąc o latach, w których 
powstał IPN zaznaczył, że był to czas trudny dla 
Instytutu. Właśnie wtedy do władzy doszła opcja 
postkomunistyczna. „Oznaczało to, że pamięć nie ma 
już znaczenia, a w polityce nie ma 
odpowiedzialności” – stwierdził Prezes IPN. 
Przypomniał, że w późniejszych latach Instytut 
organizował wiele inicjatyw, wydał setki książek, 

stworzył bazę pamięci. Prezes IPN zaznaczył, że za 
wolność zapłaciliśmy dużą cenę i nie wolno nam 
tego doświadczenia  zmarnować. Dodał, że 
przyszłość Polski jest w rękach młodzieży.

DR JAROSŁAW SZAREK - PREZES IPN, AUTOR 
LICZNYCH ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, 
PUBLIKACJI, WYSTAW HISTORYCZNYCH, 
SCENARIUSZY POPULARYZUJĄCYCH HISTORIĘ. 
ZOSTAŁ ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI ZA DOKUMENTOWANIE PRAWDY O 
NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI. 

ŚWIADECTWA OSÓB 
OCALONYCH PRZEZ 

POLAKÓW SĄ 
NAJWYBITNIEJSZYM 

DOWODEM.
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KS. PROF. DR HAB. 
WALDEMAR 
CHROSTOWSKI 

W wykładzie ks. prof. Waldemar 
Chrostowski zwrócił uwagę na relacje 
polsko-żydowskie i cele niemieckiego 
okupanta. Zaznaczył, że wielowiekowa 
koegzystencja Polaków z Żydami jest 
przemilczana, a trwała ona tak długo, 
jak trwa historia Polski, czyli 1050 lat. 
Dodał też, że nigdy nie było takiego 
okresu w historii Polski, w którym 
nasz naród zabijał Żydów. Ksiądz 
P r o f e s o r p r z y t o c z y ł s ł o w a j e d n e g o z 
najwybitniejszych autorytetów żyjących w Polsce – 
Mojżesza Isserlesa: Lepiej żyć o suchym chlebie, lecz w 

pokoju w Polsce, aniżeli pozostawać w lepszych 
warunkach w krajach bardziej niebezpiecznych dla 
Żydów. Ks. prof. Waldemar Chrostowski stwierdził 
też, że celem działań Niemców podczas II wojny 
światowej była gwałtowna zmiana demograficznej 
mapy Europy oraz zmiana żydowskiej pamięci o 
Polsce. Dodał, że można to nazwać pozagrobowym 
zwycięstwem Hitlera, rzutującym na relacje polsko-
żydowskie praktycznie do dzisiaj. Prelegent 

stwierdził, że rzetelna i mądra polityka historyczna 
jest nakazem, a jej zaprzestanie – grzechem 
zaniechania. 

KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI – PROF. DR HABILITOWANY 
TEOLOGII, BIBLISTA, KONSULTOR RADY 
EPISKOPATU POLSKI DS. DIALOGU 
RELIGIJNEGO, PRZEWODNICZĄCY 
STOWARZYSZENIA BIBLISTÓW POLSKICH, 
ZAANGAŻOWANY W DIALOG KATOLICKO-
ŻYDOWSKI. 

LEPIEJ ŻYĆ O 
SUCHYM CHLEBIE, 

LECZ W POKOJU 
W POLSCE.
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WSKSiM
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Ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik oraz Artur 
Rytel-Andrianik – bracia zajmujący się 
podtrzymywaniem i budzeniem pamięci o 
Polakach pomagających Żydom w czasie II 
wojny światowej – zaprezentowali proces 
zbierania informacji i metody badań nad listą 
osób umieszczoną w Kaplicy Pamięci. Ks. 
prof. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik 
prasowy Konferencji Episkopatu Polski, 
powiedział, że od powstania Kaplicy badania 
nad Holocaustem już nie są takie same, bo 
już nie można przejść obok nich obojętnie. 
Dzięki zebranym materiałom udało się 
udokumentować nowe fakty – stwierdził 
Artur Rytel-Andrianik. Bracia Rytel-
Andrianik zaapelowali do polskich władz o 
stworzenie specjalnego medalu dla tych, 
którzy ratowali Żydów. Prosili także 
społeczność akademicką WSKSiM, aby 
wykorzystywa ła dostępne jej środki 
społecznego przekazu do udostępniania 
historii tych ludzi szerszym gremiom. Taki 
przekaz sprawi, że ci, którzy zostali 
zamordowani, pozostaną nieśmiertelni.

„W Polsce brakowało miejsca, w którym byliby 
upamiętnieni ci, którzy zginęli za pomoc ludności 
żydowskiej. Kaplica Pamięci wypełnia tę lukę. To jest 
miejsce dla rodzin bardzo symboliczne, a także 
symboliczne dla wszystkich Polaków”.

Dr Mateusz Szpytma zwrócił uwagę na 
nastroje społeczne przedwojennej Polski. 
Zaznaczył, że chociaż nie zawsze były one 
najlepsze, nigdy nie dochodziło do takich  
sytuacji, jakie miały miejsce w Niemczech. 
Przedstawiając rodzinę Ulmów, prelegent 
wskazał na wielką pasję życia mieszkańców 
tej podkarpackiej wsi – przypomniał, że 
Józef Ulma był fotografem zaangażowanym 
w spółdzielczość, hodował jedwabniki i 
pszczoły. Dr M. Szpytma dodał, że należy 
nie tylko dokładne zbadać okoliczności 
śmierci rodziny Ulmów, ale także 
rozpowszechniać ich historię na całym 
świecie. „Jest to dług wdzięczności wobec 
tych osób” – zakończył swój wykład.

Ks. prof. Paweł Rytel Andrianik 
Artur Rytel - Andrianik

Dr Mateusz Szpytma



Dr Adam Sandauer zwrócił uwagę na 
wieloletnie zaniedbania pamięci o polskiej 
historii sięgające okresu powojennego. 
Stwierdził, że dzisiaj przyszło nam odrabiać 
błędy tej polityki.  Wyraził zadowolenie z 
tego, że w Wyższej Szkole Kultury 
Spo łeczne j i Med ia lne j w Torun iu 
zaplanowano Kongres dotyczący ratowania 
Żydów. Podczas wystąpienia opowiedział o 
historii swoich rodziców, którzy trafili do 
getta. Mówił, że otrzymywali pomoc od 
Polaków, która „trwała miesiącami”. Dodał, 
że aby uratować jedną rodzinę żydowską 
potrzebna była współpraca dziesiątek osób, 
podczas gdy, aby zabić Żyda wystarczył 
jeden szmalcownik. Dr Adam Sandauer 
podkreślił, że społeczeństwo polskie 
ratowało Żydów i trzeba szerzyć przykład 
tych ludzi, którzy dobrze czyniąc, myślą o 
tym, by nigdy nie powtórzyła się zbrodnia 
Holokaustu.  

„Jesteśmy po to, żeby 
dawać świadectwo”.

Rozpoczynając swoje wystąpienie Profesor 
nawiązał do słów o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR:  
„Trzeba mówić przykładami".  Przykładem stało 
s ię wsparc ie , j ak ie dawa ła Żydom w 
Drohobyczu rodzina Wołosiańskich. Prelegent 
wyjaśnił,  że sytuacja była trudna, bo Żydzi nie 
tworzyli wspólnoty, nie byli solidarni, a okupanci 
starali się zwiększyć podziały. Prelegent 
zobrazował panującą wtedy rzeczywistość. 
Powiedział, że ludzie walczyli o codzienny byt. 
Dodał, że rodzina Wołosiańskich – pomimo 
trudnych warunków egzystencjalnych – przez 2 
lata ukrywała Żydów w swoim domu. Dzięki 
temu przeżyło aż 39 osób. Prof. Grzegorz 
Berendt zaznaczył też, że Państwo Podziemne 
utworzyło system, który pomagał wielu Żydom. 
Poza gettami przetrwało 50 tys. osób. Dodał też, 
że w samym Drohobyczu przeżyło co najmniej 
200 Żydów.

Dr Adam Sandauer

Prof. dr hab. Grzegorz Berendt
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CHAVA NISSIMOV 

N a Ko n g re s p r z y by l i 
świadkowie prześladowań 
Żydów przez niemieckiego 
okupanta. Opowiedzieli o 
swoich przeżyciach. Ich 
wystąpienia by ły bardzo 
poruszające. 

Gościem specjalnym Kongresu 
była Chava Nissimov z Izraela, 
która jako dziecko zosta ła 
uratowana przez polską rodzinę 
Walczaków. Dziękując im za to powiedziała:  
„Nie wiem czy mogłabym być taka jak oni, 
gdybym była na ich miejscu”. Twierdziła też, że 
czuje się wewnętrznie rozdarta pomiędzy 

swoim narodem, a Polską, pomiędzy swoją 
biologiczną matką a rodzicami, którzy ją chronili 
i traktowali z miłością jak własne dziecko. 

CHAVA NISSIMOV MA DZIŚ 77 LAT. W 
WIEKU 68 LAT WYDAŁA PIERWSZĄ 
KSIĄŻKĘ PT. DZIEWCZYNKA STAMTĄD –  O 
WSPOMNIENIACH Z POLSKI. DZIŚ NA 
KONCIE MA ICH JUŻ PIĘĆ PUBLIKACJI. 
OBECNIE PRACUJE NAD SEKRETEM 
FLORIANA.

IM GROZIŁA ŚMIERĆ. TO SĄ WIELCY 
BOHATEROWIE. DWA RAZY 

PRZYSZLI NIEMCY SZUKAĆ, BO 
SŁYSZELI, ŻE JEST TU ŻYDÓWKA. 

UCIEKALIŚMY NA INNĄ WIEŚ, 
POTEM W PIWNICY MNIE 

CHOWALI. URATOWAŁAM SIĘ 
DZIĘKI NIM.
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P a n i C h av a N i s s i m ov 
jeszcze przed kongresem 
odbyła kilka spotkań ze 
studentami Uczelni.



W części poświęconej świadectwom 
został też wyświetlony film o pani 
Elżbiecie Kozak, której matka i 
bracia zostal i zamordowani za 
pomaganie Żydom. Głos zabrała także 
90-letnia Jadwiga Pucyk. Podzieliła 
się z uczestnikami dramatem swojego 
życia. Jej mama została rozstrzelana za 
pomaganie Żydom. Pani Jadwiga miała 
wtedy 14 l a t . J adw i g a Pucyk 
podziękowała wszystkim, którzy 
zorganizowali Kongres upamiętniający 
bohaterskich Polaków, w tym jej 
matkę. Nazwisko matki Pani Jadwigi 
zostało wpisane na listę osób w 
Kaplicy Pamięci. 

Przyjechałam do Mamy.

Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub 
Herdz Ginter) z Izraela wspominał, jak 

kiedyś pewien chłopiec żydowski zapytał go, 

czy chce żyć. „Jeśli tak, to musisz mieć 

metrykę katolicką” –  powiedział. Dzięki tej 

metryce ks. Grzegorz Pawłowski przeżył. 

Pod sumowu j ą c swo j e świadec two 

powiedział: „Czuję się Żydem i Polakiem, 

naznaczony żydowskim znakiem, ale 

Polakiem”. 

Świadectwo ks. Grzegorza Pawłowskiego 

zostało nagrane w ramach pracy zespołu 

działającego przy projekcie Kaplicy Pamięci. 

Mater i a ł z aprezentowano podczas 

Kongresu.

Jadwiga Pucyk

Ks. Grzegorz Pawłowski 



 

„Jadąc tutaj, jechałam do swojej Mamy. 
Jestem taka wdzięczna wszystkim, co 
się przyczynili, że ja jeszcze mogłam 
przybyć. Tam moja Mama będzie, ja ją 
tyle razy wspominałam. (…) Widzę to 
swoje nazwisko, to tak jakbym 
rozmawiała ze swoją Mamą”.



 SAMARYTANIE Z 
MAKOWEJ
- WYSTAWA

KONGRESOWI TOWARZYSZYŁA WYSTAWA POŚWIĘCONA 
ZAMORDOWANEJ PRZEZ NIEMCÓW RODZINIE ULMÓW. PROJEKCJA 
PRZYGOTOWANA PRZEZ NASZĄ UCZELNIĘ NOSIŁ TYTUŁ 
„SAMARYTANIE Z MARKOWEJ” I MOŻNA JĄ OGLĄDAĆ DO KOŃCA 
LISTOPADA.
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Kaplica Pamięci znajduje się w dolnej części Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Są w niej 
upamiętnione nazwiska Polaków zabitych za ratowanie Żydów podczas II wojny 
światowej. Wkrótce znajdą się również nazwiska Polaków pomagających Żydom. 
Przez ostatnie trzy lata ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik i Artur Rytel-Andrianik – 
bracia, którzy zajmują się projektem, udokumentowali 40 tys. osób ratujących 
Żydów. Nowe zgłoszenia wciąż napływają. Bardzo często są to osoby zupełnie 
zapomniane lub dotąd nieznane. 

KAPLICA PAMIĘCI POLSKICH 
MĘCZENNIKÓW



 

KAPLICA PAMIĘCI POLSKICH 
MĘCZENNIKÓW

W Kaplicy Pamięci po raz pierwszy zabrzmiał dziś język jidysz. 
Przedstawiciele narodów: polskiego i żydowskiego wspólnie modlili się 
Psalmem 126.
Wydarzenie zakończyła uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych 
Polaków za udzielanie pomocy Żydom oraz za wszystkie ofiary niemieckiej 
i rosyjskiej okupacji podczas II wojny światowej. Wierni modlili się w 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. 
Jana Pawła II. 
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Chcemy podziękować wszystkim Sprawiedliwym

„MUSZĘ PRZYZNAĆ, ŻE ZABRAKŁO MI 
TCHU, KIEDY WSZEDŁEM DO TEJ KAPLICY. 
TAKIE KAPLICE, UPAMIĘTNIAJĄCE 
POLSKICH MĘCZENNIKÓW, POWINNY 
BYĆ W KAŻDYM MIEŚCIE. WSZEDŁEM DO 
ŚRODKA I OD RAZU ZAPALIŁEM ŚWIECĘ, 
ŻEBY ODDAĆ CZEŚĆ PAMIĘCI TYCH 
LUDZI, KTÓRZY ODDALI SWOJE ŻYCIE – 
POWIEDZIAŁ JONNY DANIELS, PREZES 
FUNDACJI „FROM THE DEPTHS”.

My – jako społeczność żydowska – musimy 
w s t a ć i p o d z i ę k o w a ć w s z y s t k i m 
sprawiedliwym, ich dzieciom, ich wnukom 
oraz przyszłym pokoleniom, które się 
narodzą – powiedział Jonny Daniels. Prezes 
Fundacji „From The Depths” podczas 
popołudniowej audycji w Radiu Maryja 
poruszył temat „Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata”. Opowiadał również o 
swoich doświadczeniach związanych z 
Polską.    
Jonny Daniels podkreślił, że przybył do Torunia na 
międzynarodowy kongres ,,Przywracanie pamięci o 
zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc 
Polaków w ratowaniu Żydów”, aby podziękować 
bohaterom tamtych wydarzeń.
– Kiedy usłyszałem o tej niesamowitej 
konferencji, która dzisiaj miała miejsce i o 
niesamowitej pracy ojca dyrektora Tadeusza 
Rydzyka, który zajmuje się tą kwestią, 
przyleciałem specjalnie z Izraela, żeby wziąć 
udział w tej wyjątkowej konferencji, żeby 
podziękować tym, którzy zrobili niesamowite 
rzeczy. Czuję się zobowiązany, żeby mówić 
prawdę o tych polsko-żydowskich relacjach – 
zaznaczył Jonny Daniels.
Miałem wiele obaw, gdy po raz pierwszy wybierałem się 
do Polski – stwierdził prezes fundacji „From The 
Depths”.
– Po raz pierwszy przyjechałem do Polski 3,5 
roku temu. Prawda jest taka, że bałem się 
przyjechać do Polski. Kiedy dorastałem, 
słyszałem tyle nieprawdziwych historii 
dotyczących tego kraju – tłumaczył Jonny Daniels.

Jonny Daniels opowiedział również o działalności swojej 
fundacji. Wyjaśnił, że zajmuje się ona odszukiwaniem 
oraz nagłaśnianiem postaci, których nazywa się 
„Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”.
– Ponad 6000 sprawiedliwych uhonorowanych 
przez Yad Vashem – izraelską organizację, 
która przyznała medale – to najwięcej spośród 
wszystkich państw. Tylko ok. 250 polskich 
sprawiedliwych jeszcze żyje. To jest prawdziwa 
zbrodnia, że ci wszyscy sprawiedliwi nie zostali 
udokumentowani. Ci ludzie powinni dzisiaj 
chodzić po ulicach jak królowie i królowe. 
Niestety, rzeczywistość jest taka, że większość 
z nich często nie ma pieniędzy na życie. Jako 
f u n d a c j a p r a c u j e m y n a d t y m , ż e b y 
opowiedzieć ich historię. Rozpoczęliśmy proces 
filmowania sprawiedliwych – mówił Jonny Daniels.
Postawa „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” 
powinna być wzorem dla wszystkich ludzi – akcentował 
prezes Fundacji „From The Depths”.
– Historia o sprawiedliwych nie jest historią 
tylko dla Żydów. Wszyscy powinniśmy się uczyć 
od tych ludzi. Mamy naprawdę szaloną 
sytuacje na świecie, gdzie chrześcijanie są 
mordowani przez muzułmanów w Syrii. Gdzie 
są sprawiedliwi? Gdzie my jesteśmy? Czemu nie 
stoimy i nie krzyczymy? Teraz to nie tylko 
Żydzi, nie tylko chrześcijanie – my wszyscy 
musimy się teraz zjednoczyć i uczyć się z 
przeszłości, żeby zmienić przyszłość na lepszą 
– zwrócił uwagę Jonny Daniels. 
Jonny Daniels odniósł się również do swojej wizyty w 
kaplicy pamięci, usytuowanej w toruńskiej świątyni pw. 
Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II.
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