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Przywrócą pamięć o Żydach

Noc kryształowa
w historii Słupska
W Słupsku po raz pierwszy uczczona zostanie rocznica „Nocy
kryształowej", pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech. To m.in. wtedy
doszczętnie zniszczono słupską synagogę.

W nocy z 9 na 10 listopada
1938, w ciągu paru godzin, hi-
tlerowcy zniszczyli wszystkie
synagogi oraz zdewastowali
sklepy i domy Żydów. W czasie
pogromu wybito tysiące szyb,
stąd akcja ta przeszła do hi-
storii jako „Noc kryształowa".
Podczas jej trwania spalo-
na została m.in. synagoga
w Stolp, czyli dzisiejszym
Słupsku.

Latem tego roku Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego, opiekująca się nieru-
chomościami odzyskanymi
przez gminy żydowskie w Pol-
sce, zajęła się także placem
przy ulicy Niedziałkowskiego,
gdzie stała synagoga. Niedaw-

no odbudowano część histo-
rycznego płotu, na którym
umieszczono tablicę upamięt-
niającą miejscową społeczność
żydowską i jej ostatniego rabi-
na.

Do upamiętniania tego frag-
mentu historii miasta włączyli
się także uczniowie Zespołu
Szkół Mechanicznych, którego
budynek sąsiaduje z placem.
Nauczycielki Beaty Podoba
i Wioleta Knetka, w ramach
ogólnopolskiego programu
„Przywrócić pamięć", opraco-
wały projekt przedsięwzięcia.
Uczniowie uporządkują plac,
na którym jutro o godz. 14 od-
będą się uroczystości upamięt-
niające „Noc kryształową". Po-

prowadzi je Monika Krawczyk,
prezes FODŻ.

Także jutro, o godz. 16,
w sąsiadującym z placem
Ośrodku Teatralnym Ron-
do odbędą się wykłady Pawła
Szapiro z Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego w Warszawie
i Kacpra Pencarskiego z Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku.
Przedstawią oni historyczne
tło tamtych dramatycznych
wydarzeń. O godz. 18 na placu
przy ul. Niedziałkowskiego od-
będzie się jeszcze okoliczno-
ściowa instalacja plastyczno-
-poetycka, będąca wkładem ar-
tystów Ronda w te
uroczystości.

(maź)

Plac przy ul. Niedziałkowskiego. To stada synagoga (tak wyglądała, patrz obok). Zaniedbanym miejscem mają
zająć się uczniowie „mechanika", których szkolę widać na dalszym planie.
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