
Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Tempel – lata 80. 
XX  wieku.

„Byłem jednym z pierwszych powojennych absolwentów Wydziału Elektrycznego. Tu, w naszej 
krakowskiej gminie żydowskiej, mamy kilku absolwentów z tego kierunku. Czasem sobie 
wspominamy stare dzieje i nadmieniamy, że przed wojną nie mielibyśmy możliwości ukończyć tych 
studiów, bo ekonomia, medycyna czy politechnika to były tzw. kierunki numerus clausus.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows Cracow Jews praying in the Tempel Synagogue – 80s. (XX)

,,I was one of the first postwar graduates from the Department of Electricity. Here in our Cracow 
Jewish Community we have several graduates with this specialization. Sometimes we reminisce about 
old times and conclude that it would not have been possible for us to complete those studies before 
the war. This is because the economics, medicine or technical studies were then considered to be 
“numerus clausus.”

Member of the Jewish Community of Kraków1



Zdjęcie przedstawia ślub Nuny i Salka w siedzibie Kongregacji Wyznania Mojżeszowego  
w Krakowie (ul. Skawińska 2); pierwsza z lewej Maria Jakubowicz – lata 60. XX wieku.

„Ja się naprawdę czułem bezpiecznie po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście miałem pewne 
lęki: psychiczne. Bałem się nowych ludzi, sytuacji, chowałem się. Ale to była moja pookupacyjna 
trauma. Później ona przeszła! Tak więc naprawdę czułem się bezpiecznie.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows a wedding ceremony of Nuna and Salka in the Mosaic Denomination  
in Cracow’s Congregation (Skawińska 2 Street); first person from the left is  
Maria Jakubowicz – 60s. (XX)

,,I really did feel safe after the Second World War had ended. Of course, I had my fears - psychological 
fears. I was afraid of new people, new situations, I was hiding. But it was just me and my  
post-occupation trauma. Later it had disappeared! So, I really felt safe.

Member of the Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia modlących się Żydów na cmentarzu – lata 60. XX wieku.

„Ja zawsze uważałem się za polskiego Żyda. Tu jest mój kraj, choć wywodzę się z odmiennej kultury. 
Ale jestem Żydem i Polakiem. A zatem mogę powiedzieć za Markiem Edelmanem: jestem 
polskim Żydem.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Jews praying in a cemetery – 60s. (XX)

,,I have always considered myself to be a Polish Jew. Here I have my country even if I descend from  
a different culture. I am both Jew and a Pole. This is why I can say as Marek Edelman said:  
››I am a Polish Jew.‹‹

Member of the Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Remuh – lata 80.  
XX wieku.

„Sądzę, że wraz z powstaniem państwa Izrael nastąpiła pewna społeczna wola poznania  
tradycji żydowskiej. A co ważniejsze: zrozumienia naszych historycznych kontaktów.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Cracow Jews praying in the Remuh Synagogue – 80s. (XX)

,,I think that from the creation of the Israel as a country, there is that social desire to better know  
the Jewish tradition. But what’s even more important – a willingness to understand our  
historical contacts.”

Member of the Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia spotkanie w siedzibie Kongregacji Wyznania Mojżeszowego 
w Krakowie- lata 70.XX wieku

„Mój rozmówca powiedział mi coś, co bardzo mnie zabolało. Dlaczego Ty tak nadajesz na Polskę? 
Przecież mogłeś pojechać do Izraela. Jedź tam! Ja mu odpowiedziałem w taki oto sposób –  Drogi 
kolego, Ty mnie tu nie zapraszałeś, w takim więc razie nie masz prawa mnie stąd wyrzucać! 
Zjeździłem wiele krajów. Byłem w Izraelu, byłem w Stanach Zjednoczonych – mogłem tam się osiedlić. 
Jednak tu mi jest najlepiej. Kocham Polskę, tu się urodziłem i tu chcę umrzeć!”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows meeting  in the Mosaic Denomination in Cracow’s Congregation- 70s. (XX) 

,,Once, my interlocutor told something that hurt me very much: why are you constantly complaining 
about Poland? You could have emigrated to Israel. Go there! I responded to him: my dear friend, it was 
not you who had invited me here, so you have no right to get rid of me! I have visited many countries 
like Israel and USA, yes, I could have settled down there. But it is here where I feel the best. I love 
Poland, I was born here and I also want to die here!”

Member of the Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia seder w Pesach w siedzibie Kongregacji Wyznania Mojżeszowego 
w Krakowie- lata 70. XX wieku

„W dzisiejszej Polsce również nie odczuwam przejawów takiego patologicznego antysemityzmu, 
niemniej w mediach nie raz się słyszy o różnego rodzaju aferach o podtekście antyżydowskim.  
W przestrzeni publicznej są obecne osoby, które noszą w sobie antysemityzm, może go skrywają, 
jednak ja je wyczuwam.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Passover Seder in Mosaic Denomination in Cracow’s Congregation -70s. (XX) 

,,Nowadays in Poland I do not feel any signs of pathological anti-Semitism. Nevertheless, in mass 
media it is possible to hear from time to time about some anti-Jewish scandals. In the public domain 
are some people with anti-Semitic attitude that they try to conceal but it is still noticeable to me.”

Member of the Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Tempel – lata 80. 
XX wieku.

„Jestem Polakiem! To jest przede wszystkim. Ale jak gra Polska z Izraelem w piłkę, to jestem za Izraelem. 
Izrael jest dla mnie specyficzną ojczyzną; pomimo, że się tam nie urodziłem, jest bliski mojemu sercu!”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Cracow Jews praying in the Tempel Synagogue – 80s. (XX)

,,I am Polish! This is most of all. But when Poland plays football with Israel – then I am with Israel.  
Israel is a specific country for me. Even if I was not born there, it is really close to my heart.”

Member of the Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Remuh – lata 80.
XX wieku.

 „Kiedy w dniu pierwszego listopada, w dniu Wszystkich Świętych, przejdzie się po cmentarzu  
żydowskim, można zauważyć wiele przykładów pamięci o zmarłych. To ściska za serce. To jest  
takie krakowskie.”

Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Cracow Jews praying in the Remuh Synagogue – 80s. (XX)

,,When on the first of November, during the All Saints Day, you visit a Jewish cemetery, you can easily
notice a lot of signs of remembrance. It moves so deeply. It is so ››Cracow style‹‹.

Tadeusz Jakubowicz, a president of the Jewish Community of Kraków.
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Zdjęcie przedstawia Czesława Jakubowicza, b. Przewodniczącego Kongregacji Wyznania 
Mojżeszowego w Krakowie – lata 80. XX wieku.

„Kilka lat wstecz przyjechałem do Tarnowa na zaproszenie władz miasta. Było dla mnie naturalne, by
przejść się pod bimę: pozostałość po spalonej przez Niemców w 1939 roku synagodze. Kiedy zbliżałem
się do bimy, zauważyłem, że stoi przy niej jakiś młody chłopiec w kurtce, który zdążył już napisać słowo
„Żydzi”. Nie zauważył mnie. Widziałem, jak podejmuje zamiar napisania czegoś więcej. Podszedłem do
niego i zapytałem – co chcesz dopisać? „Żydzi Tarnovia, Sandecja czy Unia Tarnów”? A może chcesz 
napisać„Żydzi do gazu”? Trochę nie czekając na jego odpowiedź, zapytałem go ponownie – czy 
widziałeś kiedyś Żyda? Dopiero wtedy przyjrzałem się dokładnie temu chłopcu. Był to mocno wyrośnięty 
młodzieniec, który mógł mieć około trzynastu lat. No cóż, trzeba liczyć się z tym, że i od takiego dziś 
można nieźleoberwać. Ale nie poprzestawałem, a tylko ponowiłem pytanie. – Czyś ty kiedyś widział 
Żyda? A on, patrząc mi prosto w oczy, odpowiedział: – No, nie. To powiedz mi, czym my od siebie się 
różnimy, bo ja jestem Żydem? – zapytałem może trochę zbyt śmiało. Czy my się od siebie aż tak bardzo 
różnimy, prócz tego, że jestem od ciebie starszy? – ponowiłem zapytanie. Finałem tego zdarzenia była 
refleksja chłopca, który zaczął łokciem ścierać napis. Powstrzymałem go od tego. Bo szkoda było kurtki. 
Jednak zyskiem z tego zdarzenia było jego zrozumienie.”

Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. 

Photo shows Czesław Jakubowicz, a former president of Mosaic Denomination,  
Congregation in Cracow – 80s. (XX)

,,Couple of years ago I was invited by authorities of Tarnów to visit their city. It was natural for me to
go and see a bima that was the only thing left after a synagogue destruction made by the Germans in
1939. While I was approaching bima, I noticed a boy standing there who has already written a word
››Jews‹‹ on it. He did not see me. It was obvious that he wanted to add something. Then I came up to
him and I asked: what do you want to add? Jews of Tarnovia, Sandecja or Unia Tarnów? Or maybe:
Jews to crematories? Not waiting for an answer, I asked again: Have you ever seen a Jew? Then  
I noticed that he was a really well-grown teenager so it is not impossible for me to earn a punch. But 
I was insisting: Have you ever seen a Jew? – Ee, no – he responded. Then tell me – I continued – what 
is the difference between us because, you know, I am a Jew. Are we both really so different except of 
the fact that I am older than you? Finally, he decided to erase the word. I tried to stop him because 
his jacket would “suffer” from that. But it was something more significant that happened there: he 
understood.

Tadeusz Jakubowicz, a president of the Jewish Community of Kraków.10



Zdjęcie przedstawia spotkanie w siedzibie Kongregacji Wyznania Mojżeszowego 
w Krakowie (ul. Skawińska 2), mówi Tadeusz Jakubowicz – lata 70. XX wieku.

„Nie ma społeczności bez wad. I to dotyczy w takim samym stopniu Polaków, Żydów, Francuzów 
etc. Niestety współcześnie wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. I to jest smutne. Ale pomimo 
tego dla mnie słowo antysemityzm czy antysemici brzmi bardzo źle.”

Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows a meeting in Mosaic Denomination, Congregation in
Cracow’s seat (Skawińska 2 Street), Taduesz Jakubowicz speaks – 70s. (XX)

,,There is no community without faults. The same thing with the Poles or the Jews or the French etc. 
Unfortunately, nowadays not everybody realizes that. It is sad. Nevertheless, for me words like  
››anti-Semitism‹‹ or ››anti-Semites‹‹ sound really bad.

Tadeusz Jakubowicz, a president of the Jewish Community of Kraków.
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Zdjęcie przedstawia spotkanie w siedzibie Kongregacji Wyznania Mojżeszowego 
w Krakowie- lata 70. XX wieku

„Rodzice raczej do synagogi nie chodzili. To był ich wybór. Zresztą przed wojną inteligencja 
żydowska w większości tak się zachowywała. To w dzisiejszych czasach panuje przekonanie, że 
każdy Żyd musi utożsamiać się z religią. Wielu z nich wtedy było socjalistami czy komunistami, 
a te przekonania wykluczają się z religijnością. Ruchy o charakterze lewicującym były niezwykle 
popularne pośród żydowskiej części społeczeństwa, która nie wiem na co liczyła. Po wojnie 
przekonaliśmy się, czym był sowiecki totalitaryzm – niczym lepszym od nazizmu!”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. 

Photo presents meeting at the Mosaic Denomination in Cracow’s Congregation -70s. (XX)

,,My parents rather did not attend synagogue. It was their choice. By the way, before the war the 
Jewish intelligentsia behaved in that way. Nowadays, people feel that every Jew has to identify 
himself with a religion. Many of them were socialists, communists and those beliefs are contradictory 
to the religion. Movements of leftist type were very popular among the Jewish part of society. I do 
not know what they were expecting. After the war we could experience and conclude that the soviet 
totalitarianism was no better than the Nazism!

Member of the Jewish Community of Kraków15



Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Tempel – lata 80. 
XX wieku.

„Pierwszy raz zobaczyłem Izrael, jak odwiedziłem brata. To nie jest miejsce dla mnie. Miałem wielką 
satysfakcję, gdy powstało państwo Izrael, lecz mieszkać tam nigdy nie chciałem.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows Cracow Jews praying in the Tempel Synagogue – 80s. (XX)  

,,The first time I have seen Israel was when I was visiting my brother. It is not a place for me. I had  
an enormous satisfaction when Israel as a country has been formed but I have never wanted  
to live there.”

Member of the  Jewish Community of Kraków

16



Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Tempel – lata 70. 
XX wieku.

„Jestem Żydem. Urodziłem się w mieście Lwowie w 1922 roku. Moi rodzice przekazali mi duży dar, 
dar wrażliwości dla Starego Testamentu. Nie oznacza to, że jestem pobożnym Żydem, lecz że jest 
On dla mnie źródłem tradycji. Ze Starego Testamentu pochodzi mój tata, mama, siostra, brat i ja. 
Dziś już żyjemy tylko siostra i ja. Kiedy dziś patrzę na swoich pozostałych współbraci – Żydów, nie 
sądzę by wszyscy oni odziedziczyli to samo, co ja. Może kilku, będących w tym samym wieku, co ja. 
Ale ich jest już tylu, co palców u dłoni.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows Cracow Jews praying in the Tempel Synagogue – 70s. (XX)

,,I am a Jew. I was born in Lviv in 1922. My parents gave me a priceless gift – the sensitivity toward the 
Hebrew Bible. It does not mean that I am a pious Jew. But it is for me a source of tradition. From the 
world of Old Scriptures come my dad, my mom, sister, brother and I. Today only my sister and I are 
alive. When I look at another Jews I do not think they were given the same gift, with the exception of 
few my age. But there are only few left now…”

Member of the  Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Tempel – lata  
80-siąte XX wieku

„Przed wojną słowo Polak równało się z katolikiem. Ukrainiec to prawosławny lub greko-katolik.  
A Izraelita – ja nie słyszałem o Żydach – było synonimem wyznawcy Starego Testamentu. Mój ojciec 
chodził w święta do synagogi. Ale tylko w święta, przez pozostałe dni musiał pracować. I nie był on 
w tym odosobnionym przykładem. W sobotę czy niedzielę wszystkie sklepy w dzielnicy żydowskiej 
były pozamykane. Lecz można było do nich wejść – jedynie od tyłu.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows Cracow Jews praying in the Tempel Synagogue – 80s. (XX)

,,Before the war a word ››the Pole‹‹ was the same as ››the Catholic‹‹. The Ukrainian meant the 
Orthodox or the Greek-Catholic. But the Israeli – I have never heard of ››Jews‹‹ - was the synonym of 
an Old Scriptures follower. My father did attend a synagogue during feasts. But it was only then – the 
rest of days he  had to work. He was not the only example of such practice. On Saturdays and Sundays 
all shops in a Jewish district were closed. It was possible to enter but only from the back.”

Member of the  Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia modlących się krakowskich Żydów w synagodze Remuh – lata 80. 
XX wieku.

„Kiedy wszedłem do synagogi Remuh, zwróciłem uwagę na kupkę potarganego papieru, śmieci. To były 
szczątki modlitewników, resztki Tory, z której zachowały się tylko rączki. A to wszystko przykryte było 
resztkami ławki. Patrząc na tą stertę, zastanawiałem się jak to mogło wszystko wyglądać. Sięgnąłem 
po ławkę, aby ją wyciągnąć i nie wiem skąd, ale przede mną wyrósł brodaty, stary Żyd. Co pan robi? – 
zapytał. Domyśliłem się, że może mnie sprawdza, a może po prostu pomyślał, że jestem handlarzem. 
Powiedziałem mu w jidysz, że jestem Żydem i stolarzem. Ten, nie czekając dalej, pochwycił mnie za rękę 
i powiódł za sobą. Poszliśmy na ul. św. Stanisława 10, gdzie znajdowała się stolarnia. Obaj byliśmy ze 
Lwowa. Spojrzałem na nich i widzę, że robią ławki. Zapytałem tylko, czy do Remuh? Pokiwali głową, więc 
dołączyłem do nich. Dziś siedzę w ławce zrobionej własnoręcznie.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows Cracow Jews praying in the Remuh Synagogue – 80s. (XX)

,,When I entered the Remuh Synagogue, my attention was grasped by a pile of worn-out papers and 
rubbish. These were leftovers from prayer books, pieces of Tora from which only the handles were 
left. All of that was covered by pieces of an old bench. I watched this pile imagining how it could have 
looked like. I decided to lift up the bench when suddenly there was an old, bearded Jew: what are 
you doing? – he asked. I realized that he was checking who I was, or maybe he thought I was a seller 
of goods. I responded in Yiddish that I was a Jew and a carpenter. Then he grasped me and led us 
toward the St. Stanislaw Street 10, where a carpenter’s workshop was located. We were both from Lviv.  
I saw they were making benches. I asked if they were for Remuh Synagogue. They nodded and I joined 
them. Today I can sit in a bench made with my own hands.”

Member of the  Jewish Community of Kraków19



Zdjęcie przedstawia synagogę Tempel – lata 80. XX wieku.

„Ja jestem sobą. Wiem, że kiedy odejdę, to moja rodzina pochowa po mnie i jarmułkę, i inne rzeczy.  
Ale wiem też, że wewnątrz nich ta moja kultura będzie nadal tkwiła.”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Picture shows Tempel Synagogue – 80s. (XX)

,,I am myself. I know that when I die, my family will bury me and my skullcap and other stuff. But what 
I also know is that my culture will still stay inside them.”

Member of the  Jewish Community of Kraków
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Krakowscy Żydzi opowiadają…

Wystawa zrealizowana ze środków 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 

w Polsce oddział w Krakowie

Wystawa powstała 
dzięki staraniom:

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Fundacji We Shalom

Przygotowali:
Klaudia Klimek, Michał Zajda
Wykonał : Krzysztof Ciotucha

Cracow Jews tell…

The exhibition was created 
with the financial support from  

The Socio-Cultural Society of the Jews 
in Poland, Kraków Chapter

And was made possible 
by resource contributions from:

The Jewish Community of Kraków
The Institute of National Remembrance in Kraków

Fundacja We Shalom

Coordinated by:
Klaudia Klimek, Michał Zajda
Made by: Krzysztof Ciotucha
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Zdjęcie przedstawia fragment muru okalającego cmentarz żydowski – lata 80. XX wieku.

„Kiedy w dniu pierwszego listopada, w dniu Wszystkich Świętych, przejdzie się po cmentarzu żydowskim,
można zauważyć wiele przykładów pamięci o zmarłych. To ściska za serce. To jest takie krakowskie.”

Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Jest osobą, 
która jednoznacznie identyfikuje się ze środowiskiem Żydów krakowskich. Od lat zabiega  
o to, aby powróciła normalność, by żydowska społeczność Krakowa odrodziła się w należnym jej 
charakterze – partnera, przyjaciela, współobywatela demokratycznej Polski. Wspiera  
i kreuje krakowską społeczność żydowską, organizując święta, rocznice i wiele innych istotnych 
wydarzeń. Będąc dla młodych autorytetem, wykorzystuje go w budowaniu nowego, lepszego 
Krakowa, pozbawionego uprzedzeń i niedomówień.

Picture shows a piece of a Jewish cemetery wall – 80s. (XX)

,,When on the first of November, during the All Saints Day, you visit a Jewish cemetery, you can easily
notice a lot of signs of remembrance. It moves so deeply. It is so ››Cracow style‹‹.

Tadeusz Jakubowicz, a president of the Jewish Community of Kraków . He is a person who 
univocally indentifies himself with the Jewish Community of Cracow. For many years  
he effortlessly works to bring back normality where the Jewish Community of Cracow could 
restore itself as an independent partner, a friend and a fellow citizen of a democratic Poland.  
He supports and leads Cracow Jewish Community by organizing celebrations, anniversaries and 
many more important events. As an authority to the young, he contributes to building a new, 
better and free of prejudices and understatements Cracow.13 B


