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Park Pamięci Narodowej upa-
miętnia ponad 18,5 tys. (doce-
lowo 40 tys.) imion i nazwisk 
Polaków, którzy w czasie II wojny 
światowej ratowali swoich braci 
Żydów. Stanowi to świadectwo 
triumfu dobra i człowieczeństwa 
w czasach barbarzyńskiego bes-
tialstwa. – Mamy prawo sądzić, 
że czyny tych, których nazwiska 
zostały uwiecznione w toruńskim 
Parku – często o heroicznym 

wymiarze – rodziły się właśnie 
w kręgu Chrystusowego światła 
rozświetlającego ich serca – mó-
wił ks. abp Sławoj Leszek Głódź 
w czasie Mszy św. inaugurującej 
w sobotę wieczorem uroczystość 
poświęcenia i otwarcia Parku 
Pamięci Narodowej. 

W homilii podkreślił, że to 
miejsce staje się świadectwem 
czynów miłości i miłosierdzia, 
braterstwa i współczucia oraz 
moralnej wrażliwości i auten-
tycznego chrześcijaństwa Pola-
ków. To dowód duchowej od-

wagi, gotowej poświęcić wiele, 
czasem wszystko, dla ocalenia 
bliźniego – Żyda, wskazywał 
metropolita gdański w sanktua-
rium Najświętszej Maryi Panny 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 
św. Jana Pawła II. 

Zwrócił uwagę, że pomimo 
tak licznych dowodów pomocy 
Żydom ze strony Polaków w 
czasie wojny wiele osób zamyka 
się na głos prawdy. – Wciąż trwa 
i nie ustaje w wielu krajach Eu-
ropy Zachodniej, w Ameryce 
Północnej, także w Izraelu za-

jadłe biczowanie naszej Ojczyzny 
oskarżeniami o niewłaściwy sto-
sunek do Żydów w czasie wojny 
– akcentował ks. abp Głódź. 

Dlatego Park Pamięci Naro-
dowej jest czymś absolutnie wy-
jątkowym, jedynym w Polsce i 
drugim takim na świecie. Jak 
podkreślił Jan Józef Kasprzyk, 
szef Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych, od te-
raz ci, którzy z narażeniem życia 
bohatersko ratowali osoby ży-
dowskiego pochodzenia i ich 
krewni, będą mieli w naszej Oj-

czyźnie miejsce, gdzie można się 
spotkać i przekazać swoją historię. 
– Do tej pory mogli to czynić 
tylko w Instytucie Yad Vashem, 
a teraz będą mogli to czynić 
dzięki inicjatywie ojca dyrektora 
i jego współpracowników także 
tu, na ziemi polskiej, tu opowie-
dzieć o polskiej historii – zaak-
centował. Dodał, że z tego miej- 
sca jako Polacy będziemy mogli 
wynosić dumnie podniesione 
głowy. * Dokończenie na s. 10 
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W Toruniu został otwarty Park Pamięci Narodowej 
„Zachowali się jak trzeba”.  
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Zachowali się jak trzeba!

W Parku Pamięci Narodowej w Toruniu zostało 
upamiętnionych ponad 18,5 tys. osób, które 
w czasie II wojny światowej chroniły przed 
zagładą Żydów, obywateli polskich

Symboliczne otwarcie Parku Pamięci 
Narodowej i towarzyszącego mu 
Mauzoleum „Polska Krwią Uświęcona” 
zostało dokonane przez przecięcie wstęgi

Poświęcenie rzeźby – piety Matki Bożej 
– repliki dzieła Michała Anioła z bazyliki 
św. Piotra w Watykanie

Alejki układają się  
w kształt granic 
obecnej Polski.  
Na nich 
umieszczonych jest 
117 postumentów,  
a na każdym 160 
nazwisk
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