
Zdjęcie przedstawia  krakowskich Żydów podczas  
sobotniego Kiduszu w synagodze Tempel – lata 80. 
XX wieku.

„Ja się niczego nie boję! Nikt nigdy nie powiedział mi 
„Ty Żydzie”. Nie wiem, dlaczego tak było? Może mnie nie 
rozpoznawali? Może miałem szczęście, przecież nie wszyscy  
w tym kraju są antysemitami!”

Członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Cracow Jews during Shabbat Morning 
Kiddush in the Tempel Synagogue – 80s. (XX)

,,I am not afraid of anything! No one has ever told me ››Jew!‹‹ 
with disgust. I do not know why. Maybe they have not 
recognized me ?  Maybe I was lucky, for sure not everybody  
in this country is anti-Semite!”  

Member of the  Jewish Community of Kraków
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Zdjęcie przedstawia Tadeusza Jakubowicza wraz z 
dziadkiem – okupacja niemiecka, lata 40. XX wieku.

„Kilka lat temu zostałem zaproszony do USA przez Stowarzyszenie 
Żydów Krakowskich. Przed wejściem do sali spotkań umieszczono 
moje zdjęcie z okresu okupacji, kiedy wraz z rodzicami ukrywałem 
się w lesie. Miałem wtedy sześć lat. I w trakcie tego spotkania 
wielokrotnie podnoszono temat tzw. polskiego antysemityzmu. 
Przysłuchiwałem się tym wypowiedziom z uwagą. Tym bardziej, 
że przeczuwałem, iż zaraz zostanę poproszony o zabranie 
głosu. I tak też się stało. W pierwszych swoich słowach chciałem 
zaznaczyć, że bynajmniej nie jestem wysłannikiem broniącym 
tego, co dzieje się obecnie w kraju. Ale też trzeba zadać sobie 
jedno pytanie: dlaczego w czasie drugiej wojny światowej 
najwięcej Żydów zginęło na terenach polskich? Bo było im tak źle, 
że nie osiedlali się oni gromadnie w Czechosłowacji, Rumunii czy 
Węgrzech, a tylko w Polsce. Jeżeli człowiekowi jest źle, to szuka 
nowego miejsca pobytu. A musimy wszyscy odpowiedzieć sobie  
na pytanie, kto z nas tu obecnych otworzyłby drzwi gonionemu 
i zziajanemu człowiekowi, który wyznałby, że jest ścigany przez 
niemiecką policję? Kto z was naraziłby swoją rodzinę? Muszę 
powiedzieć, że po tych moich słowach zrobiło się na sali cichutko.”

Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy  
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Taduesz Jakubowicz with his grandfather 
– the German occupation, 40s. (XX)

,,Several years ago I was invited to the USA by the Association 
of Cracow Jews. At the entrance to a meeting room there was 
a picture from an occupation period – a photo of me and my 
parents hiding in a forest. I was six years old. During a meeting 
we talked a lot about so called Polish anti-Semitism. I was 
listening very carefully because I expected to be asked to express 
my views. At the beginning I explained that I was not there 
to defend what ever is taking place in Poland.  Nevertheless, 
I suggested the audience to ask themselves: why is it that 
Poland was the place where the most of Jews were murdered 
during WWII?  Was it because a situation in Poland for Jews 
was so bad that they did not settle down in Czechoslovakia or 
Romania or Hungary – but did in Poland? If a person is treated 
badly, he/she seeks another place to live. Every one of us has to 
ask himself: would I open my door to an exhausted man being 
chased by the German police? Who of you here would endanger 
your family? After those words of mine, the room got really 
silent.

Tadeusz Jakubowicz, a president of the Jewish  
Community of Kraków.11



Zdjęcie przedstawia Macieja Jakubowicza, 
b. Przewodniczącego Kongregacji Wyznania 
Mojżeszowego w Krakowie. Zdjęcie pochodzi  
z Kennkarte Generalgouvernement na nazwisko  
Jan Gołąb; okupacja niemiecka, lata 40. XX wieku.

„Ja jestem tak samo Żydem, jak i Polakiem. Jestem wyznania 
mojżeszowego, ale i jestem Polakiem bo tu żyję i polską mam 
mentalność. Kiedy zmarł Jan Paweł II, wypowiedziałem się dla 
izraelskiej telewizji, że zmarł nasz Papież. Później dały się usłyszeć 
pewne uwagi w stylu: Jakubowicz, to Ty jesteś przewodniczącym 
gminy wyznaniowej, a mówisz, że odszedł nasz Papież. A ja się 
tak patrzę i mówię: tak, to był tak samo mój Papież, jak i twój. 
On był rzeczywistym Apostołem Pojednania. I tylko można 
żałować, że takiej osoby na Piotrowym tronie nie było w latach 
trzydziestych XX wieku.”

Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Photo shows Maciej Jakubowicz, a former president of 
Mosaic Denomination, Congregation in Cracow.  
The picture is from Kennkarte Generalgouvernement 
from a surname “Jan Gołąb”; the German occupation, 
40s. (XX)

,,I am equally a Jew and a Pole. I am a follower of Judaism but 
I am also a Pole because I live here and I have Polish mentality. 
When John Paul II had died, I gave an interview to an Israeli TV 
and said that our Pope has died. Then I could hear opinions like 
this: Jakubowicz, you are a president of a Jewish Community 
and you telling us that  ››our‹‹ Pope passed away? Then  
I responded: yes, he was my Pope the same as he was yours. He 
was a genuine Apostle of Reconciliation. We can only regret that 
there was not someone like him in the Vatican in the 30s…”

Tadeusz Jakubowicz, a president of the Jewish 
Community of Kraków.
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Zdjęcie przedstawia Tadeusza Jakubowicza - rok 1944

 „Uczęszczałem do szkoły podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki na ul. Sokólskiego w Krakowie. Wszyscy moi 
koledzy, tak ci starsi, jak i rówieśnicy, wiedzieli, że jestem 
Żydem. Nigdy swojej tożsamości religijnej i kulturowej 
nie ukrywałem. I proszę mi wierzyć, że przez te moje 
siedemdziesiąt cztery lata życia nie doznałem uszczypliwości 
od kogokolwiek w związku z moim pochodzeniem”

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.

Photo shows Tadeusz Jakubowicz in 1944

,,I have attended a primary school named after Taduesz 
Kościuszko on Sokólska Street in Cracow. All of my colleagues, 
the younger as well as the older, knew that I am a Jew. I have 
never concealed my religious and cultural identity. And please 
believe me, I have never experienced during seventy four 
years of my life, any type of acerbity that would correspond  
to my descent.”

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.15


