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10 lat istnienia
JCC w Krakowie
10-te urodziny to nie tylko uroczystości, przemówienia, gala, ale też radość i rozrywka. Już tydzień
wcześniej zorganizowany był piknik rodzinny, o którym informuje nas Marika; z kolei w przeddzień
wieczorem odbyliśmy piękną przejażdżkę barką
po Wiśle, gdzie odbył się koncert, o czym obszerniej Małgosia Zajda. W trakcie samej uroczystości
w niedzielę mieliśmy wiele zabaw dla dzieci – moż-

na było m.in. zrobić dla siebie pamiątkową torbę,
w co zaangażowana była Martyna Czerwińska. Na
koniec informujemy z przyjemnością, że mamy
w redakcji nowego współpracownika, Michała Wachułę, który pisze o swojej drodze do wolontariatu
w JCC. Miłej lektury!
Zofia Radzikowska
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DZIESIĄTE URODZINY JCC KRAKOW
Dziesiąte urodziny wywołują refleksje, przywołują
wspomnienia, a także skłaniają do planowania
przyszłości. 10 lat – to dużo czy mało? W życiu
człowieka dużo, a w życiu społeczności? Zgodzicie
się pewnie, że w życiu społeczności małej, takiej
jak nasza, to bardzo dużo; zwłaszcza, gdy pomyślimy, że u podstaw powstania tej instytucji leżała
idea stworzenia miejsca spotkań dla wszystkich
krakowskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów – Ocalałych. W trakcie realizacji
tego planu JCC stopniowo rozszerzało działalność
na coraz nowe grupy i dziedziny, stając się silnym
ośrodkiem skupiającym przedstawicieli różnych
środowisk. Żyjąc „wewnątrz” pewnego projektu
czy instytucji, trudno obiektywnie ocenić, czym ona
naprawdę jest. Oddaję więc w tym miejscu głos naczelnemu rabinowi RP, Michaelowi Schudrichowi,
który w liście zatytułowanym „Dziesięć przykazań
JCC Kraków”, przysłanym na uroczystość urodzinową JCC, dokonał jego oceny.

List od Naczelnego Rabina Polski
Michaela Schudricha
Drodzy Przyjaciele,
Przepraszam, że nie mogę z Wami osobiście świętować tego wyjątkowego dnia, ale jestem zaszczycony, że to właśnie Pani Zosia Radzikowska przeczyta
mój list gratulacyjny. To dla mnie wielki zaszczyt,
że mogę podzielić się swoimi przemyśleniami na
temat minionych dziesięciu lat JCC Kraków.
W judaizmie liczba „dziesięć” odnosi się tylko do
jednego wydarzenia – objawienia na górze Synaj
i nadania dziesięciu przykazań, według których
wszyscy powinni żyć. Pozwolę sobie nawiązać do
tej tradycji i przedstawić moją wersję dziesięciu
pięknych idei JCC Kraków, dzięki którym społeczność żydowska w Krakowie się rozwija.

Dziesięć Przykazań JCC Krakow
Pierwsze. Akceptacja wszystkich Żydów – w świecie, w którym widzimy tak wiele podziałów, jedną
z najważniejszych zalet JCC jest otwartość. Podziwiam Jonathana i całe JCC za tę akceptację dla
wszystkich Żydów na świecie.
Drugie. Żydowska przyszłość – w dzisiejszych czasach, jeżeli chcecie wiedzieć, co jest ważne dla
jakiejś instytucji, wystarczy zapytać, jak brzmi jej
hasło do WiFi. W przypadku JCC odpowiedź jest
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jedna – Jewish future, czyli żydowska przyszłość.
Trzecie. Opieka nad Ocalałymi – dzięki Klubowi
Seniora i aktywnościom takim jak Uniwersytet Seniora, rehabilitacja oraz częstym imprezom JCC
skupia się na opiece nad swoimi najukochańszymi
członkami, których początek życia naznaczony był
tragedią, mimo której żyją pełnią życia, dzieląc się
radością ze swoimi rodzinami.
Czwarte. Wolontariat – kiedy Jonathan pojawił się
w JCC, zapomniał chyba otrzepać z butów piasek
przywieziony z Kibucu, a wraz z nim przywiózł ze
sobą to, co w kibucach najważniejsze, czyli poczucie
współodpowiedzialności oraz ideę wolontariatu.
Piąte. Żydzi i nie-Żydzi nie tylko żyją obok siebie,
ale i pracują razem we wzajemnym poszanowaniu.
Szóste. Zapewnienie dostępu do życia religijnego
dla tych, którzy tego potrzebują. Jestem dumny
z tego, że Rabin Avi pracuje w JCC, gdzie naucza
i inspiruje tych, którzy do niego przychodzą.
Siódme. Pamięć o tragedii Holokaustu, ale i zrozumienie, że żydowską odpowiedzią na tragedię jest
odbudowa.
Ósme. Docenienie partnerów, dzięki którym możliwa jest odbudowa życia żydowskiego. JCC nigdy
nie zapomina o swoich początkach i wszystkich,
którzy wierzą w życie żydowskie w Polsce, w tym
o Księciu Karolu, World Jewish Relief, JDC, Panu
Leo Noe, Tadzie Taube, Zygmuncie Rolacie i innych.
Dziewiąte. Kreatywność! JCC cechuje się innowacyjnym podejściem w tworzeniu nowych metod wyrażania swojej tożsamości żydowskiej oraz
w budowaniu porozumienia z polskim społeczeństwem. Wszystko, co się tu dzieje, pełne jest pasji,
inspiracji, a czasem nawet odrobiny chucpy!
Dziesiąte. Miłość. Wszystko, co do tej pory wymieniłem, oparte jest na tym uczuciu, stanowiącym
fundament tej instytucji, programów, które realizuje, a także na poświęceniu i inspiracji, które wyrażają pracownicy i wolontariusze, ocalali i dzieci we
FRAJDZIE – wszystko to jest symbolem prawdziwej
miłości.
Niech te pochwały będą wyznacznikiem kierunku,
w jakim nadal powinno podążać JCC, aby budować
żydowską przyszłość w Krakowie. Mazal tov – życzę
Wam dużo miłości i przesyłam najserdeczniejsze
uściski.
Naczelny Rabin Polski
Michael Schudrich
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Kolorowe warsztaty
dla dzieci!
W trakcie obchodów dziesiątych urodzin JCC,
22 kwietnia, można było uczestniczyć w wielu przygotowanych przez organizatorów atrakcjach, np.
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, potańczyć czy
posłuchać chóru JCC. Nie zapomniano także o najmłodszych. Dzieci bawiły się w ogródku Centrum
Społeczności Żydowskiej. Po prawej stronie miejsca zabaw znajdowało się stoisko, gdzie miały one
okazję zaprojektować własną torbę ze specjalnie
stworzonym urodzinowym logo JCC. Stanowisko
wyposażone było w kolorowe spraye i żelazko, by
zaprasować wzór. Po rozpoczęciu imprezy nie trzeba było długo czekać na chętnych, bo dzieciaki od
razu zapragnęły mieć własnoręcznie zrobioną płócienną torebkę. Młodsze pociechy malowały z niewielką pomocą wolontariuszy, a starsze tworzyły
samodzielnie. Dzięki zainteresowaniu maluchów,
dorośli także dołączyli do zabawy. Każdy chciał
stworzyć wielobarwną torbę, która przypominałaby o dziesięciu latach istnienia JCC.
Martyna Czerwińska
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Kiedy 10 lat temu uczestniczyłam w otwarciu krakowskiego JCC, nie zdawałam sobie sprawy, że na
moich oczach tworzy się nowa historia krakowskich
Żydów. Bynajmniej nie chodzi mi o VIP-ów, których
ta uroczystość zgromadziła, tylko o pewną refleksję, że od teraz może być inaczej, lepiej. Jestem
kobietą wychowaną w PRL-u, w świecie, który obdzierał ludzi z nadziei na lepsze jutro. Przesiąkłam
takim myśleniem, brakowało mi wiary, że coś się
może zmienić. Od początku wszelkie znaki niemal
krzyczały do mnie, iż będzie to miejsce wyjątkowe,
jednakże kierowana wrodzonym sceptycyzmem
bałam się, że zginiemy w szarej codzienności.
Polska nie była miejscem, gdzie Żydzi mogli oddychać pełną piersią. Wprawdzie nikt nas nie wytykał
palcami – z wyjątkiem marcowej hucpy roku 1968 –
ale organizowanie otwartych kolacji szabasowych
było abstrakcją na miarę likwidacji pomnika Lenina w Nowej Hucie. A jednak stało się! Lenin pojechał na złom, a Żydzi zaczęli z przytupem szarpać
chałkę na oczach rozemocjonowanych przechodniów. Nigdy nie przypuszczałam, że krakowian
może zainteresować zwykła piątkowa kolacja. Po
dziś dzień, gdy w piątkowy wieczór nowe twarze
nerwowo szukają miejsca, „aby lepiej widzieć”, stoję w osłupieniu i zwyczajnie nie wierzę! Niemal co
piątek sala pęka w szwach – ludzie chcą zobaczyć
oraz uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Zmieniło się, a ja dalej trzymam się za głowę.
Każde kolejne urodziny JCC Kraków są
wyjątkowym wydarzeniem. Tym bardziej okrą-
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głe dziesiąte były okazją do szczególnej zabawy.
W tym roku odwiedził nas światowej sławy muzyk
Daniel Kahan, łączący klezmerskie brzmienie z elementami muzyki ludowej, punku oraz kabaretu.
21 kwietnia 2018 roku dał wyjątkowy koncert na
wodzie, na płynącej po Wiśle barce. Pominę może
wszelakiej maści ozdobniki, że było ładnie, kolorowo, pysznie, odświętnie i wyjątkowo – bo było, bo
musiało być, kiedy spotyka się grupa ludzi, których
jednoczy wspólny cel i pasja. Wraz ze sponsorami,
darczyńcami i wszystkimi, którzy odcisnęli swoje
piętno na tych trudnych oraz niezwykle pasjonujących dziesięciu latach, świętowaliśmy wspaniały sukces – udało się! Pamiętajmy jednak również
o tych, którzy od nas odeszli w tym czasie. Pamiętajmy o niedawno zmarłych Julku Handwerkerze,
Mundku Elbingerze, Oli Meller czy o Włodku Zarembie-Śmietańskim oraz o wielu innych, którym nie
było dane się z nami bawić. Zawsze w takich podniosłych chwilach myślę o nich, wszyscy myślimy,
bo bez nich nie byłoby tego, co osiągnęliśmy…
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania tego święta. Było co robić i czym
się martwić. Choć zupełnie niepotrzebnie, bowiem
zawsze się udaje. Kiedy rocznicowe obchody powoli dobiegały końca, zaczęłam się zastanawiać, co
zmieniło się w moim życiu poza tym, że spotkałam
niezliczoną liczbę wyjątkowych, głodnych życia
osób, i już wiem – więcej się śmieję.

15 kwietnia na Stadionie na Groblach odbył się
urodzinowy piknik rodzinny. Sportowcy w różnym
wieku wzięli udział w szeregu konkurencji. Cztery
drużyny pobiegły w sztafecie, podczas której trzeba
było wykonać różne zadania (ułożyć puzzle, nawlec igłę na nitkę, zapakować prezent, ale też rzucić
do celu i przejść tor przeszkód z piłeczką na łyżce).
Konkurencja ta wzbudziła wiele emocji i rozpaliła
w uczestnikach ogień przyjacielskiej rywalizacji.
Również drużynowo zostały rozegrane turnieje
siatkówki i badmintona. Dla najmłodszych przewidziane były ciekawe i liczne rozrywki. Bawiliśmy
się chustą animacyjną, graliśmy w kręgle, budowaliśmy zamki z piasku, przeciągaliśmy linę. Każdy sportowiec został obdarowany symbolicznym
medalem, ale najważniejsza tego dnia była dobra
zabawa! Piknik się udał, pogoda dopisała i wszyscy
świetnie się bawili. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej!
Marika Szewczyk

Małgorzata Zajda
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Michał Wachuła
Moja droga do JCC
Wolontariat często kojarzony jest z pomocą albo z wykonywaniem pracy, za
którą wynagrodzeniem jest zdobywane
doświadczenie. Nie udaje mi się odnieść
mojej obecności w JCC do któregoś
z tych ujęć. Dlaczego? Z jednej strony
nie mamy tutaj do czynienia z potrzebującymi, dla których niesiona pomoc jest
ich „być albo nie-być”. Z drugiej zaś, będąc w JCC na cotygodniowym dyżurze,
nie czuję, żebym pracował (chociaż na
brak zajęć narzekać nie można!).
Mój udział w budowaniu żydowskiej przyszłości w Krakowie polega raczej na okazaniu wsparcia, na poparciu
działań tej instytucji i kierunku, w jakim
się ona rozwija. Jest więc w tym jakaś
większa idea… a przy tym cała masa
dobrej zabawy, ciekawych spotkań,
wzruszających momentów i kontakt
z kulturą, która dawniej stanowiła ważny element życia codziennego Krakowa,
a po wojnie pozostała po niej jedynie
pustka.
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Dlaczego JCC?
Jako student literaturoznawstwa wiele czasu poświęciłem lekturze literatury Zagłady, poznawaniu
jej historii. Już I stopień studiów broniłem pracą
dotyczącą Holocaustu widzianego oczami dziecka. W kolejnych latach oddawałem się edytorstwu
świadectw Ocalałych z Zagłady Żydów. Dzisiaj
również się tym zajmuję, przywracając pamięć
narracjom wciąż spoczywającym w zakamarkach
archiwów instytucji, które od połowy lat 40. zajmowały się dokumentowaniem Zagłady. W 2016 roku
wziąłem udział w wymianie studenckiej z Izraelem.
Poznałem wtedy bliżej kulturę Izraelczyków, co
jeszcze bardzie zbliżyło mnie do społeczności żydowskiej. Wciąż jednak bliższe relacje miałem z Żydami z Izraela niż z Polski, o tych ostatnich nie wiedząc w gruncie rzeczy zbyt wiele. Pierwszy pobyt
w Izraelu pozostawił po sobie tak pozytywne wrażenie, że dokładnie rok po skończeniu studiów za
granicą wróciłem do Tel Avivu, zbierając materiały
do pracy, tym razem doktorskiej. Rozpocząłem też
naukę języka hebrajskiego, co uważam za jedną
z najlepszych decyzji, jakie dotychczas podjąłem
(nie mając wtedy pojęcia, na co się porywam!).
Wybór wolontariatu korespondującego
z zainteresowaniami naukowymi/zawodowymi był
niejako oczywisty. Dlaczego jednak nie zdecydowałem się na inną instytucję, np. bliżej zajmującą się
świadectwami Zagłady? Z prostego dla mnie powodu. Wybrałem coś pokrewnego, ale nie zorientowanego na przeszłość i śmierć, a na przyszłość i życie.

Jak to wygląda w praktyce?
W JCC miejsce znajdzie każdy – takie jest moje zdanie! Program wolontariacki skonstruowany jest na
tyle elastycznie, że trudno wyobrazić sobie, żeby
komukolwiek było z nim nie po drodze. Jestem
tego najlepszym przykładem. Od niedawna na co
dzień mieszkam i pracuję w Warszawie. Z oczywistych przyczyn więc nie jestem w stanie obejmować dyżurów przez większość tygodnia. Ze względu na studia na Uniwersytecie Pedagogicznym co
czwartek od razu po pracy wsiadam w pociąg i jadę
na weekend do Krakowa. W JCC jestem w każdy
piątek i odpowiadam za recepcję w trakcie cotygodniowych kolacji szabatowych. Raz w miesiącu
pojawiam się także na weekendowych spotkaniach
Dzieci Holocaustu. Z doskoku jako wolontariusz
biorę też udział w nieregularnych eventach JCC, jeśli pozwoli na to grafik.

Wolontariat daje mi wiele – przede wszystkim satysfakcję, że wspieram idee, które uważam
za słuszne. Ze względu na moje zainteresowania,
wynikające z różnych dotychczasowych życiowych
realizacji, JCC jest dla mnie miejscem, gdzie ciągle
dzieje się coś wartego uwagi: wykłady, rozmowy
przedstawicieli różnych wyznań, dyskusje tematyczne, prezentacje filmów, spotkania z autorami,
promocje książek i wiele innych. Sam kontakt ze
społecznością żydowską i patrzenie, jak prężnie
się ona rozwija, również daje mi wiele satysfakcji –
tym bardziej, że czuję, iż przykładam do tego swoje przysłowiowe 5 groszy. Ale na satysfakcji się nie
kończy. Jako wolontariusz uczęszczam na dodatkowe lekcje hebrajskiego, które wciąż są dużą rzadkością w Polsce. Pomagam w redagowaniu pisma
JCC „Jesteśmy”, a także mam kontakt z Klubem
Seniora (co nieźle ładuje baterie do działania – i to
wcale nie żart!).
Jest też jeszcze jeden błahy powód, dla którego w JCC czuję się dobrze – chodzi o fakt bycia
docenianym. Wielokrotnie, zarówno od członków
społeczności żydowskiej Krakowa, jak i od odwiedzających, słyszę podziękowania za to, co robię,
nie uważając przy tym, że robię coś wielkiego, co
zasługuje na podziękowania. Niemniej ta wdzięczność sprawia, że człowiek czuje się potrzebny, a to
po prostu dobre uczucie.
Nawiązując do początku, wolontariat
w JCC to moim zdaniem bardzo nowoczesna forma wolontariatu, gdzie nie tyle chodzi o pomoc,
co obustronne korzyści, co jest naprawdę świetne,
biorąc pod uwagę fakt, że żadna ze stron nie działa
z myślą o tych korzyściach. Wolontariusze wspierają JCC, przebywając w miejscu, w którym czują się
dobrze i które daje mi wiele możliwości do rozwoju
swoich zainteresowań.
Nie wiem, jak długo potrwa moja przygoda z JCC. To zależy od tego, na ile pozwoli mi mój
przyszły grafik. Już teraz jednak wiem, że zostanę
dłużej niż semestr, o którym na początku myślałem. Decyzji o przystąpieniu do programu wolontariackiego JCC na pewno nie żałuję – szkoda tylko,
że podjąłem ją tak późno.
Michał Wachuła
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