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GDAŃSK. C mina żłdolu ska prote stuj e

Władze Gdańska nie godzą się
na budowę żydowskiej świątyni
v, miejscu daw,nej Wielkiej Syna-

gogi. Żydzi sugerują, że to konty-

nuacja działań rozpoclętych prie1
nazistów w ]939 r.

RoMAN ołszczyŃsxl

To reakcja Zwtązku
Gmin Wyznaniowych
Zydowskich na wydaną
w styczniu br. decyzję
władz Gdańska o odrzu-
ceniu wniosku w sprawie

budowy na terenie po przedwojennej
Wielkiej Synagodze. Chodzi o bardzo
atrakcyjną parcelę przy ul. Bogusław-
skiego - między Domem Harcerza
a siedzibą Urzędu Ochrony Państwa.
Miasto ma w planach budowę tam tea-
tru szekspirowskiego oraz drogi doja-
zdowej do podziemnego parkingu, któ-
ry ma powstać pod Targiem Węglo-
wym, Sytuację utrudnia lokalizacja
UOP, który ma prawo do ponad 30-
-metrowego pasa ochronnego wokół
swojej siedziby . Zydzi chcą jednak po-
stawić tam budynek łączący funkcje sa-
kralne z mieszkaniowymi.

,,Odmowną dęryrię Zarządu Miasta
Cdańska uważamy za pogwalcenie na-
szego niezbywalnćgo prawa do swobod-
nego odbywania praktyk religijnych
w tym świętym dla nas miejscu, histo-
rycznie związanym z pamięcią Gdań-
skiej Cminy Synagogalne.j unicestu io-
nej przez nali\tów" - stwierdzają w w1-
danym wczoĄ oświadczeniu liderzy
gdańskiej gminy Andrzej Wróblewski

Nazistowskie władze Gdańska wymusiĘ na Zydach sprzedaż Wielkiej Synagogi,
powstałej w latach 1885-87, Gmach rozebrano w drugiej połowie 1939 r.
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(przewodniczący) i Michał Samet (wi-
ceprzewodniczący) oraz Piotr Kadlczik,
w i ceprzewodn i c zący zar ządu ZC\N Ż
w Warszawie, Wszyscy trzej dodają: ,,W
maju 1 939 roku władze Gdańska zade-
cydowały o zburzeniu naszej świątyni.
W styczniu 2002 roku nadano temu roz-
porządzeniu ffloc ostateczną i truałąpo-
stanauiając. że nawel w zmniejszonej
skali, nie ma prawa istnieć w cenfium
miasta obiekt żydowskiego kultu reli-
gijnego. Zestawienie tych dwóch decy-
zji jest szokujące. nie chcemy jednak
dopatrywać się podobieństw w działa-
niach obu Zarządów Miejskich".

Ryszard Gruda, wiceprezydent Gdań-
ska ds. zagospodarowania przestrzen-
nego. nie chciał wczoĄ komentować
)prawy \ynago8i.
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główny proj e ktant planu zagospoclarowania

. gduńskiego Śrótltnieściu

/ydowscy działacze bezpodslar\ n ie sta-

L wiajązututy. Zgłosili roszczenia o kil-
ka lat pózniej niŻ wl magaly tego przepi-

ry. Nie możemy zrywać wcześniejszych
uzgodnień. Miejsca nie ma. proponujemy
więc postawienie tam obelisku upamięt-
niającego Wielką Synagogę. Jako kom-
pensatę miasto chce dać atrakcyjnądział-
kę przy ul. Dtugie Ogrody, doszło już do
wstępnego porozumienia. Ale nie wiado-
mo, komująprzekazać. W gdńskiej gmi-
nie żydowskiej nastąpił rozłam ijest dwóch
ohętnych na tę nieruchomość. Sąd musi
wskazać, komu się onanależy, not.RoD
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