
UtlEl lta §. s't!ąOga ouzylc
zlikwidowana przeznazislów75lattemu wielka synagoga,jednaz najpiękniejszych świątyń
ówczesnego Gdańska,zostanie przypomniana. w miejscu,wktórym stała, powstanie obrysjej
murów. -CoŚ,co naziŚcizniszczyli,odĘjenanowo,to będziefaktycznykoniec llwojnyświatowej
- mówi Mieczysław Abramowicz

Maciei Sandecki

Mieczysław Abramowicz, pisarz, b*
dacz dziejów spobczności żydowskiej
Gdańska i rzecztik praowy Gdańskiej
Gminy Zydowskiej, jest pomyslodaw-
cą stwozenia obrysu Welkiej Syna
gogi. Pomysł auciłiuż cńery lata te
mu na łamach naszej ,,Gazety", a od
czwartku zaczrie on byó realizowany.
Polega on na wmurowaniu w nawierz-
chnię ulicy, w chodniki, obrysu budyn-
ku Wielkiej Synagogi, kńra zostałazde
montowana przez nazistów w 1939 r.
Znajdowała się ona u zbiegu dzisiej-
szych ulic Bogusławskiego i Ogarnej,
nieopodal Domu Harcerza i budowa-
nego właśnie Teatru Szekspirowskie-
go. Obrys będzie wykonany z kamien-
nej kostki bazaltowej, o szerokości
55 cm, który zostanie poprowadzony
w śladzie murów dawnej s}magogt.

Jedna z najpaękniejszych
świątyń
- Wielka Synagoga była bardzoważ-
n;,m miejscem dla gdańskich Zydów
- opowiada Miec4lslaw AbramuMcz.
- Powstawala w latach 80. XIX wieku.
a do użytku została oddana w roku
1887, w przededniu Nowego Roku Ąl-
dowskiego. Cżowiekiem, który dopro
wadził do jej powstanią był Gustav Da-
vidsohn, adwokat, przez ćwierć wie-
ku cżonek Rady Miasta Gdarrską ktG
ry po wielu latach starań doprowadził
do zjednoczenia gdańskich gmin ży-
dowskich i porvstania dużej Gminy Sy-
nagogalnej, której zostal przewodni
czącym.

Wielka Syugioga byłajedną z naj-
więksrychwEurrrpie ijednąz najpięk-
niejszych świątyń w ówczesnym
Gdańsku. Miała ponad 1200 miejsc
siedzących. Zgodnle z wy ty cznymi
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ówczesnych władz miasta została zbu-
dowana w stylu neorenesansowyTn,
podobniejak irrrre wźne obiekty, ktG
re wtedypowstawały - gmach Poli-
techniki Gdańskiej czy dworca kole-
Jowego.

- Niestety, ta piękna świąty,rria zo-
stala rozebrana w maju 1939 r. na mo-
cy ustawy Senatu Wolne6|o Miasta
Gdańska- mówiAbramowicz. - Rzą-
dzący wówczas Gdańskiem naziści
zgodzili się,.laskawie". że synagogi
nie spalą, ani nie zburzą, ale nakaza-
li Zydom rozebraniejej cegła po ce-
gle. Na parkanie, który,m otoczyli bu-
dowlę, zawiesili złorł,rogi napis: ,,Przy-
bądź kochany maju i uwolnij nas od

$}r,t*e łifl fJ wykonff nłfjrn
{tŁ}rv u Wielkiej
sl łnł:ltlgi p(ttrwffią
lij4,iJfł:. xltię iąca.
* t k*sat t* $S tym" rł

Zydów". Vfudarzeniom tJ,,rn towar4z-
szyły bardzo silne emocje. Były na-
wet przypadki samobó.istwa osób,
które nie mogły się pogodzić ze znisz-
czeniem tego świętego dla Zydów
mIeJsca.

Likwidacja Wielkiej Synagogi
przeznazistów łączyła się z wygna-
niem z miasta społeczności żydow-
skiej, O ilejeszcze w roku l938 żylo
w Cdańsku ok. 30 tys. Zy.dow,to1
września 1939 r. zamieszkiwało ich
tu już tylko około tysiąca. Ci,którzy
nie zdąryli uciec przed nazistowskim
terrorem, zostali umieszczeni w get-
cie, które stworzono dla nich na W}-
spie Spichrzów, a późniei zostali z,e-

słani do obozów za łady.Zydzi,któ-
rym udało się uciec, w;.wozili rów-
nteż ze sobą fragmenty Wielkiej Sy-
nagogi.

- Synagoga byłabardzo bogato wy-
posażona-wljaśnia MiecąysławAbra-
mowicz. - To była s;,rragoga reformo-
wana, a nie ortodoksyjna. a więc mog-
ły w niej stać na prąlkład org|any. Wie-
le elementów jej cennego wyposaże-
nia zostało wyr,viezionych do Nowe-
go Jorku i możnaje zobaczyć w tam-
tejszyrn Muzeum Zydowskim. Inne
elementy trafiły do Jerozolimy, a resz-
ta została sprzedana lub rozkradzio-
na. W ten sposób naziści chcieli wy-
mazać zhistorii Gdańska wie]owie-
kową obecność żydowskich współo-
bywateli. Udalo im się io - dziś niktjuż
nie pamięta o tym, że pr4l obecnej ul.
Bogusławskiego wznosiła się Wielka
Synagoga.

UIica Wielkiej Synagogi
Prace nad wykonaniem obrysu Wiel-
kiej Synagogi ruszają w czwartek i po-
trwają około miesiąca. Ich koszt to
33 tys. zł. Zajakiś czas obok obrysu sta-
nie również miniatura obiektu, dzię-
ki której również osoby niewidome
będą mogły,,zobacryć", jak wy$ąda-
ła. Obok stanie również pamiątkowa
tab]ica informaryjna.

- Mam równie żpomysł, aby z cza-
sem kostki brukowe, które znajdą się
w obrysie Wielkiej Spagogi, ł1-.rnie-
niać na mosiężne plakiety, na których
wybite będą sztancąnazwiska daw-
nych, Ąrdowskich mieszkańców Gdń-
ska - dodaje Miec4slaw Abramowicz.
- Chciałbym również, abyfragment
ulicy, prry której zostanie wykonany
obrys, nazwano kiedyś imieniem Wie|.
kiej S5mago gi. Złożę taki wnto sek do
Rady Miasta Gdańska, mam nadzie-
ję, że radni go poprą. o
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Podobne instalacje są obecne w wie]u miastach - w Warszawie znajduje się obrys
murów getta warszawskiego (na zdjęciu)

Wielka synagoga w Gdańsku


