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nikiem PTTK, - Stolzenberg
mial być now)..rn, konkuren-
ryjnym miastem dla Gdańska
- opowiada Piotr Mazurek. -
Utworzyl je po pierwszym
tozbiorze polski króI prus
Fryderyk II.

Nowe miasto miało wla-
snego burmistrza, radę miej-
ską, urząd pocztowy Nakla-
dalo wlasne podatki, akryzę i
clo. OgóIem miasto posiadalo
14 ulic, Mieszkalo w nim po-
nad 10 tysięcy mieszkańcóvl
Wśród nich znajdowalo się
również 78 rodzin żydow-
skich liczących lącznie 402
osoby

Miasto konalo dwukrotnie.
W roku 1807 spustoszyli je
oblegaiącv Gdańsk żołnierze
francusry w 1813 ograbili Ro-
sjanie i sami Prusary

, U podnóża Stolzenbergu
leży cmentarz Nowy Salwator
- kontpuuje PiotrMazurek. -
To jeden z ostatnich zacho-
wanych starych gdańskich
cmentar4ł Cmentarz Stary
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Salwator dziś jest podwór-
kiem szkoiy podstawowej.

T[ż obok cmentarza Nowy
Salwator j est stara nekropolia
żydowska, Dziś już prawie
zupeinie zapomniana,

Zjeżdżamy z góry. Za chwi-
lę jesteśmy przy kościele św
Ignacego Loyoli. To już Stare
Szkoty czasem mylnie nazy-
wane Orunią.

Przewodnik opowiada o
istniejącym niegdyś w fym
miejscu gimnazium jezuic-
kim. Szko]e ekskluzywnej i
prestiżowej, Absolwentem
gimnazjum byl m.in. Józef
Wybicki, twórca naszego
h].rynnu narodowego,

Opuszczamy teren kościo-
la i za chwilę jesteśmy znów
w Gdańsku na Trakcie śvr
Wojciecha. Kto chce zobaczyć

"inny" Gdańsk niech wdrapie
się na górę i zeidzie w dól
małymi brukowan).ryni ulicz-
kami. Jednlłrni z ostatnich w
mieście.

Marcin Tymiński

lM|
Poznajmy lepiej gdański Chelm

U podn oza krzesełka
,,..! ,:,i,.j] iał być
l"i: ,i;il,li konku-
,;.1 l. łi tl rencją dla
,i i", ł li Gdańska,
i ;n ,j" ii choć mo-

'j] ';,,:, ii że trudno
.- :,r, :.r; W to

uwierzyć. Dziś Chelm to
,,z-lvykla" gdańska dzielnica.

Niegdyś byi Cheim tpową
polską osadą w majętno-
ściach biskupich. Nazwano ją
w dokumencie z 1356 r, Nową
Górką. W 1456 r. pojawia się
w źródłach niemieckich jako
Stolzenberg.

Po 1945 r. nie przywrócono
jego prastarej polskiej nązwy
Poprzestano na przetłuma-
czeniu drugiego czlonu -
berg, zastosowawszy jeĄmie
staropolską nazwę - chełm -
zamiast góra. W woln}rm tlu-
maczeniu, Stolzenberg może-
my nazwać też ,,krzeselkową
8órą"

Wlaśnie w te okolice wlru-
szamy dzisiaj z Piotrem Ma-
zurkiem, gdańskim przewod-

Piotr Mazurek, nasz przewodnik przy wejściu do kościola św. lgnacego Loyoli na Sta-
rych Szkotach, Zdj ęcia Woj ciech Lendzion
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Znajdziemy go pośrodku ronda przy ul. Worcella. Niegdyś budynek zdobil zegar. Dziś na froncie budynku znajdzie-
my zaledwie jego ślad, lle dziś zostalo ze starego Stolzenbergu? W dawną częściowo zachowaną architekturę co-
raz agresywniej wkracza ,,nowe" miasto a wraz z nią spelnia.ją się koszmarne sny architektów. Stojąc twarzą do
ratusza, zerknijmy w prawo. Kilkadziesiąt metrów dale.i usadowil się architektoniczny potworek z alu-
miniulrr l szkia. lupeinie bez ciuszy jakć! mialo stare ,,krzeselkowe wzgorze."
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Jego resztki znaj-
dziemy na wzgórzu
obok cmentarza Nowy Sal-
wator. Zapomniany, zdewastowa-
ny, opuszczony, W krzakach możemy od-
naleźć porozrzucane, częściowo porozbijanie ży-
dowskie naqrobki-macewy. Stoi,jeszcze na,cmentarzu zrujno-
wany grobowiec-kohel. Niegdyś znajdowaty się tu groby m.in,
rodziny gdańskich fabrykantów Rottenborgów i rabina lsraela
ben Jedalija Lipschitza, Na jego grób zmierzały niegdyś piel-
grzymki Zydów z catej Polski. Pierwsza historyczna wzmianka
o cmentarzu pochodzi z '1 694 roku.
Gdy zejdziemy z cmentarnej górki zwróćmy uwagę na ozna-

czony nUmerem 4 maty domek przy ul. Stoczniowców.To dawny XVlll-wieczny dom popogrzebowy, Na frontonie
znajdują się reliefy przedstawiające drzewo wiadomości zlego i dobrego.
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Stoi przy ul. Brzegi. Pochodzi prawdopodobnie z XVlll
wieku. Bliźniaczy domek jakiś czas temu rozebrano.
Budynek stużył grabarzom obstugującym cmentarz

Nowy Salwator. Na samym cmentarzu
istnialv niegciyś osobne parce-

le, jedne przeznaczone
dla zmarlych doro-

slych, druga
dla dzieci.

Miejski 0środek
sportu i RekreaCii
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/ / # ill.Tł.ill:/ / , ciwko mają pierw-

/:\ Ratusż dawneoo ' szeństwo) i zatrzy-
\J/ stolzenbprou mujemy się przy ko-

/ł\ cmentarz żvdowski " sclele o- mocno czer-
tł1 iób]"'il,],7s".'ńó*v woneifasadzie Ko

i31 domekgrabarzy _, : i*iuw.iu'i.iot"*.. Jvvlę(ylllq udluń
cmentarza NOWV !alwator ':

w Gdańsku. We

kościól św. lgnacego Loyoli Wnętrzu żnajdziemy bogate wyposaŻenie - zachowata
się oryginalna ambona, dziesięć oltarzy bocznych i za-
krystia. Pierwszy kościól na Starych Szkotach zbudo-
wano.|uż w 16'l 5 roku. Parafia pod wezwaniem św
lgnacego Loyoli zostala en/gowana 1 maja 1939 roku.

(5__} toS,iulnu dzwonnica

Stoi w rogu świątynnego podwórza. - Ta dzwonnica to w skali
Gdańska unikat - mówi Piotr Mazurek. Dlaczego? Prawdopodobnie
zbudowano ją bez pomocy gwoździ. Sprawni niegdysiejsi rzemieśl-
nicy poslugiwali się drewnianymi czopami. Mita odmiana w cza-
sach, gdy w mieście dominowala cegla i budownictwo szachulco-
we (potocznie nazywane pruskim murem).
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