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Piotr Jassem
Architekt, urbanista, prezes Kanadyjskiej Fundacji 
Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Toronto

Piotr Jassem urodził się w Polsce w rodzinie 
naukowców. Profesorowie Marek i Barbara 
Jassem byli badaczami z dziedziny genetyki. 

Wyrósł też w atmosferze patriotycznej. Ojciec był 
niespełna osiemnastoletnim ochotnikiem w Powstaniu 
Warszawskim, ciężko rannym i uwięzionym w niemieckim 
oflagu żołnierzem AK, a dziadek ze strony matki był 
zasłużonym w walce podziemnej na kielecczyźnie 
oficerem AK. Piotr wyrastał też w atmosferze tolerancji dla 
różnych kultur, narodów czy religii. Jego matka pochodzi 
z rodziny katolickiej a nieżyjący już ojciec miał korzenie 
żydowskie, o czym jednak Piotr dorastając nie wiedział. 

Od młodości angażował się w działania na polu 
kultury, a to poprzez kabaret w szkole średniej, teatr 
studencki na uczelni czy tworzenie pisma studenckiego. 
Wszystkie te próby po krótkim żywocie nieuchronnie 
kończyły się zakazem cenzury. W końcu, jeszcze jako 
student, zaangażował się w działalność opozycyjną, 
skierowana przede wszystkim na walkę o wolność 
słowa, poprzez kolportaż i publikacje drugiego obiegu. 
W latach osiemdziesiątych, jako aktywista Solidarności, 
był internowany oraz kilkukrotnie aresztowany oraz 
szykanowany przesłuchaniami, próbami szantażu i 
przeszukaniami mieszkania. Sprzeciwił się też stanowczo 
propozycji opuszczenia Polski. Dopiero kilka lat później, 
już na własnych warunkach, przeniósł się z rodziną do 
Kanady.

Z zawodu jest architektem i urbanistą. W Polsce 
specjalizował się w konserwacji zabytków, w Libii 
przez cztery lata realizował plany miast, a w Kanadzie 
najpierw projektował budynki mieszkalne, a następnie 
wyspecjalizował się w zarządzaniu projektami 
korporacyjnymi w fazie projektowania, wykonawstwa i 
finansów.

W środowisku kanadyjskim jednak jest najbardziej znany 
z działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego i na 
polu szerzenia wiedzy o spuściźnie kulturowej Żydów 
polskich. Jest też znanym genealogiem i w roku 2002 
był dyrektorem programowym światowej konferencji 
genealogii żydowskiej, którą wykorzystał by przedstawić 
bogactwo materiału dotyczącego Polski. Tego samego 
roku został prezesem Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa 
Polsko-Żydowskiego w Toronto. Organizował wiele 
programów edukacyjnych i kulturalnych, wykładów, 
często wybitnych historyków i animatorów kultury z Polski, 
dyskusji, wystaw, pokazów filmowych, w tym wielką 
wystawę „I ciągle widzę ich twarze” w sercu Toronto, w 
Allen Lambert Galleria, w 65 rocznicę agresji niemieckiej 
na Polskę. Odwiedziły ją tysiące mieszkańców i donosiły 
o niej wszystkie media. Sam również jeździł do wielu 
miast Kanady, jak również do Nowego Jorku, z wykładami 
promującymi dialog polsko-żydowski, pokazującymi 
demokratyczne przemiany w Polsce, w tym odradzanie 
się środowiska żydowskiego, celebrowanie kultury 

Polskich Żydów i ochronę miejsc pamięci. Publikował też 
liczne artykuły i udzielał wywiadów prasowych, radiowych 
i telewizyjnych.

W swoich działaniach chętnie współpracuje z Polską 
Ambasadą w Ottawie i Konsulatem Generalnym RP 
w Toronto. Organizuje spotkania wybitnych postaci 
życia politycznego w Polsce, między innymi Marszałka 
Senatu RP Bogdana Borusewicza lub śp. Pierwszej 
Damy RP Marii Kaczyńskiej, z przywódcami kanadyjskiej 
diaspory żydowskiej, w celu osiągnięcia głębszego 
zrozumienia i współpracy.  Piotr Jassem wielokrotnie 
sprzeciwiał się zarówno zdarzającym się, a szkodzącym 
wizerunkowi Polski objawom antysemityzmu w naszym 
środowisku, jak i objawom antypolonizmu opartemu na 
niesprawiedliwych wobec Polaków stereotypach. Zwalcza 
również podszyte ignorancją partactwo dziennikarskie 
w mediach kanadyjskich, wyrażające się między innymi 
używaniem sformułowania „polskie obozy” w odniesieniu 
do niemieckich obozów śmierci w okupowanej Polsce.

Od około dziesięciu lat promuje i wspiera Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie, które w pełni otworzyło 
się 28 października 2014. Dwukrotnie poprowadził tam 
delegacje kanadyjskich VIP-ów, a niedawno stworzył 
kanadyjski komitet wspierania muzeum i przyciągnął 
hojnych darczyńców.

Za swoją działalność, pięć lat temu, został odznaczony 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi a w zeszłym roku nagrodą 
„Caring Canadian Award” przez Gubernatora Generalnego 
Kanady.  Dwa lata temu dziesięcioleciu prezesowania 
fundacji polsko-żydowskiej  poświęcony był wieczór 
w konsulacie, z udziałem przedstawicieli środowiska 
polonijnego i żydowskiego a gościem honorowym był 
legendarny opozycjonista Adam Michnik.

Piotr Jassem ma żonę Elżbietę, architektkę, dwie zamężne 
córki i wnuka. Jego brat Jacek jest wybitnym naukowcem, 
onkologiem, i działaczem służby zdrowia w Polsce.
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