
(śpiew ptaków) 

stromo, liście, ślisko, wszędzie śmieci, tyle zostało z dawnego cmentarza. Znajdujemy się 

na pewnego rodzaju skrzyżowaniu w lesie. Jedna droga prowadzi w lewo, a druga w 

prawo. Mamy skręcić w prawo, więc myślę, że według mapy powinniśmy iść w prawo. 

Więc w prawo Co tam? Ma pan może chwilę, żeby porozmawiać? A w jakiej sprawie 

chcecie porozmawiać? Jesteśmy uczniami, robimy projekt na Festiwal ZBLIŻENIA. 

Mieszka pan może w okolicy? Mieszkam. To zna pan tutejsze tereny? No powiedzmy. 

Dobrze, to wie może pan, gdzie znajduje się tutaj jakiś stary cmentarz żydowski? Po 

drugiej stronie Sobieskiego na przy koronie Lechii.  

Cmentarze żydowskie nie są koszone, nie są jakoś ustawiane specjalnie. Pójście na 

cmentarz żydowski można zauważyć, że groby są po prostu w różnych miejscach.   

Cmentarz jest tu. To jest ta ścieżka, którą tutaj prawie doszliśmy. 

Z ulicy Traugutta znajduje się ścieżka prowadząca do dawnego kirkutu leżącego na 

zboczu królewskiego wzgórza. Chociaż Żydzi pojawiali się w Gdańsku już od czasu 

średniowiecza, to przez długi czas nie mogli osiedlać się w obrębie murów miejskich. 

Podobne obostrzenia dotyczyły również innych grup etnicznych i religijnych, chociażby 

menonitów. Było to spowodowane obawą kupców i rzemieślników przed rosnącą 

konkurencją, dlatego pierwsze gminy żydowskie wyrosły w okolicach Gdańska na 

terenach należących do biskupa włocławskiego, których nie obejmowała jurysdykcja Rady 

Miasta Gdańska, bądź na przedmieściach winnicy w Chełmie,   starych szkotach czy 

właśnie we Wrzeszczu wrzeszczańska cmentarz żydowski znajduje się obecnie na terenie 

parku Jaśkowej Dolinie powstał już w 18 wieku chociaż został zniszczony  i zamknięty w 

roku 1823 Potem został zrewitalizowany i utworzony na nowo pod covid-19 wieku i służył 

w gminie aż do roku 1939 oraz tym na Chełmie opiekowało się żydowskie Bractwo 

pogrzebowe do zadań bractwa należało również przygotowanie ciała członków tutejszej 

Gminy do ostatniej drogi między innymi przeprowadzania ceremonii sacharyd 

indywidualnego obmywania słowo cieszyła się dużym szacunkiem wśród Żydów i 

działalności widziane symboliczną przysługa oddaną zmarłym wobec której nie można 

było się odwdzięczyć chociaż cmentarz przetrwał władzę nazistów oraz drugą wojnę 

światową rozpoczęta demonstracja była kontynuowana również po roku 1945 dzisiaj 

widoczne są nieliczne listy po kirkucie fragmenty matek schody prowadzące w górę 

kirkutu i okresy grobowców zwykły fascynujące 


