1.

FRITZ KRAUZE

3.

W tym budynku był sklep
papierniczy, mleczarnia,
no i oczywiście Foto „Irena”
a właścicielem był Pan Waldek.
A obok, pod piątką, sklep mieli
Państwo Skinderowei. Bardzo
prawi i życzliwi ludzie. Szkoda, że
teraz takich ludzi już nie ma.
Regina Sadaj
JG2

TADEUSZ KRĘCIAŁA

5.

Jako nastolatek strzelił czymś
w portret Stalina i dostał 7 lat.
Po odsiedzeniu wyroku nie mógł
znaleźć pracy. Nie mieli z matką
co jeść więc poszedł, ukradł,
złapali. Dostał kolejny wyrok
i wilczy bilet. „Jak tak ma być –
mówi – to zostanę złodziejem”.
Chata wyczyszczona ze
wszystkiego, ale jak wychodził na
ulic, to pod krawatem. Koszula
zawsze czyściutka, wyprasowana,
prochowiec. U tego człowieka
nigdy się nie usłyszało ani
jednego przekleństwa. Od niego
emanowało takie dostojeństwo
wręcz. To była taka postać
z „Vabank”.

9.

ANDRZEJ SULEWSKI

Zanim został piratem przebierał
się za Mikołaja, za takiego
śmiesznego kuraka w okresie
przed Wielkanocą i zdaje się,
że krótko latał też po Długiej
jako diabeł – z maską na
twarzy, w pelerynie i z widłami.
Sympatyczne to było i dodawało
kolorytu ulicy. To był zresztą
życzliwy i rodzinny człowiek,
chociaż za kołnierz nie wylewał.
Trochę chciał robić za amanta,
ale generalnie krzywdy ludziom
nie robił. Wiem, że bardzo kochał
swoją córkę i wnuczkę.

KOLONIA ARTYSTÓW

10. GRZEGORZ KURKIEWICZ koncesji, tapicera, wulkanizatora, garaże, garmażerię, sklep
Od lat mieszkam przy ulicy
brzydkiej i brudnej, która dotąd rybny, dwa sklepy z mięsem,
trzy duże sklepy spożywcze, dronie widziała polewaczki. Nasz
gerię, pasmanterię i sklep włódom ma 90 lat. Ogrzewany
kienniczy. Są tu także zakłady
jest tradycyjnie – węglikami.
przemysłowe średniej wielkości,
Ale w promieniu 200 metrów
mam przedszkole i dwie szkoły, przystań kajakowa i wielka hurtownia. Koniec wyliczanki.
przychodnię i aptekę, pocztę,

Kolonia Artystów to coś więcej
niż przestrzeń galeryjna. To
przede wszystkim otwarte
pracownie artystyczne, za
których stworzeniem kryje
się potrzeba przekształcenia
najbliższego otoczenia. Kultura
i sztuka są tu podstawowymi
narzędziami pracy
PKZ

Sylwester Gałuszka
i Robert Mikołaj Jurkowski

PKZ

Danuta Płuzińska

Zbigniew Wolak

JG2

12. MEDALIŚCI Z DOLNEGO
MIASTA
Początkowo był tu klub
kajakowy Stoczni Gdańskiej,
który później został przejęty
przez wielosekcyjny Klub RKS
„Stoczniowiec”. Szpicgat jest
bezpośrednim kontynuatorem
szkolenia oraz tradycji tego
ostatniego. Nasza sekcja
kajakowa zdobyła około 400

UMG

medali Mistrzostw Polski, w tym
tytuł Drużynowego Mistrza
Polski. Na indywidualne
wyróżnienie zasługuje na
pewno Grzegorz Śledziewski
i Ewa Kamińska-Eichler. Oboje
brali udział w Olimpiadzie
w Montrealu i Moskwie.
Grzegorz zresztą zdobył 14
medali Mistrzostw Świata, co jest
osiągnięciem wybitnym.
Tadeusz Oganowski

14. ZAUŁEK FRYDERYKA
I WIKTORII
Pierzeja ulicy Śluza pomiędzy
ulicami Jałmużniczą i Wróblą
jest jedną z najciekawszych na
Dolnym Mieście. Budynek łażni
miejskiej, relikty wyjątkowego
ceramicznego przedproża,
bogato dekorowane nie tylko
elewacje, ale i wnętrza budynków
przy Śluza 2 i Łąkowej 34 - to
wszystko burzy funkcjonujący
stereotyp o przedwojennym
Dolnym Mieście jako dzielnicy
robotniczej. Po wojnie było
to zresztą tak samo miejsce
zamieszkania przedstawicieli
różnych warstw społecznych.

PKZ

BP

WS
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15. HUGO CONWENTZ
Był światowym pionierem ochrony
przyrody. Kiedy widzimy w lesie
lub parku przyczepioną do drzewa
tabliczkę z napisem „Pomnik
przyrody prawem chroniony“,
powinniśmy wspomnieć tego
właśnie mieszkańca Dolnego
Miasta, bo to on właśnie wymyślił
to pojęcie i był jednym z jego
najgorliwszych promotorów.
Aleksander Masłowski

MZB

szewca, dwóch fryzjerów, pralnię chemiczną, introligatora,
bar typu mordownia i takież
dwie piwiarnie, rożen, złotnika,
ORMO, straż pożarną, szpital,
łaźnię rzymską, magiel, podnoszenie oczek, dwa kościoły,
pana fotografa, naprawę telewizorów, kwiaciarnię, trzy budki
z zieleniną i dwa sklepy tej branży. Pewex a dla niewybrednych
sklep z odzieżą posezonową
z przeceny, warsztat samochodowy i kilku naprawiaczy bez

16. KSIĄDZ SZYMON 		
ŻÓŁTOWSKI
Poszedłem załatwiać ślub. Tam
był ksiądz, miał 98 lat i taki
pierścień na palcu. Pytam: „Ile
to potrzeba?”. On nic. Kładę 50
złotych. On nic. Trzy lata byłem
ministrantem a ksiadz mnie nie
pamięta. No to ja 60, potem 70,
80, w końcu 90 złotych, a on
wtedy: „No i dogadaliśmy się!”.
Jacek Krus

Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci

SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
PO DOLNYM MIEŚCIE W GDAŃSKU

Grzegorz Kurkiewicz

JG2

17. KSIĄDZ STANISŁAW
BOGDANOWICZ
Ksiądz był najpierw wikarym. To
on stał za odbudową kościoła
przy Łąkowej. Był wielkim
społecznikiem. Tam była kaplica
dla chorych od tyłu i tam dawniej
udzielano komunii, sakramentu
świętego chorym. Bogdanowicz
ją z kościołem połączył.
Jacek Krus

PKZ

BK

Ludzie stąd

Marek Z. Barański

PKZ

PKZ

19. BOROMEUSZKI

MW

RMJ

Początkowo Siostry, działając
we Francji, tworzyły nieformalny
związek pobożnych kobiet, który
przekształcił się w stowarzyszenie
a później zgromadzenie zakonne.
Dzięki Fundacji Chauvenela
otrzymały dom pod wezwaniem
św. Carlo Boromeo w Nancy, co
szybko podchwyciła miejscowa
ludność nazywając mieszkające
w nim Siostry – „siostrami
św. Karola“ lub potocznie
„boromeuszkami“. Dziś Siostry
prowadzą swą działalność
w wielu krajach świata, w tym
również w Polsce.

PKZ

PKZ

20. PROF. ZDZISŁAW 		
KIETURAKIS

MZB

Operował dwa razy mojego ojca.
Był doskonałym chirurgiem,
doskonałym lekarzem. Bardzo
ciepły, bardzo życzliwy, taki
przytulający... Widziałam jak
zagadywał osoby chodzące po
operacji na korytarzu. Nie było
osoby, której by nie zagadnął,
nie uścisnął ręki. To był taki
naprawdę… dusza człowiek!

PKZ

Elżbieta Woroniecka
Funkcjonowało takie
powiedzenie: „Ciebie to już tylko
Kieturakis może poskładać”. Do
niego specjalnie przewieziono
po wypadku aktora Bogumiła
Kobielę. Niestety był już w tak
ciężkim stanie, że i Kieturakisowi
nie udało się go odratować.

Marek Z. Barański

DS

27. CORNELIUS VAN DEN BOSCH
OPOWIADACZE HISTORII to wędrówka po intrygującej historii ludzi
i miejsc osadzonych w przestrzeni Dolnego Miasta w Gdańsku
prowadzona przez jego mieszkańców i miłośników. To opowieść
o dzielnicowym królu, gigantycznym szczupaku oraz mrocznym
wnętrzu baru „Pod Kotwicą“. To wreszcie odkrywanie Dolnego
Miasta na nowo i poszukiwanie haków tramwajowych, aniołków
i rozruszników serca. Wszystko w ramach walki o świadomość
obywatelską, odbudowę tożsamości lokalnej i szeroką promocję
wyjątkowego, choć zaniedbanego dziedzictwa kulturowego
naszej dzielnicy.

Van den Bosch śmiałym ruchem, cyrklem wbitym w ratusz Głównego
Miasta, zakreślił na zlecenie gdańskiej Rady szeroki krąg bastionów,
z których część, na styku ze Starym Przedmieściem, Dolnym Miastem
i Olszynką, zachowała się do dzisiaj. Jego projekt zawierał także
pierwszą propozycję zagospodarowania terenów przyszłego
Dolnego Miasta.
Aleksander Masłowski

Projekt „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci“ dostarczył
wielu informacji i wrażeń. Były tematyczne spotkania dyskusyjne,
wycieczki, wywiady, szkolenia i warszaty. Ich efektem jest subiektywny
przewodnik, który oddajemy z satysfakcją w Państwa ręce.

22. LECH GRZMOCIŃSKI

24. KRÓL PATRYK

Na Toruńskiej mieszkał
wybrzeżowy amant, Lech
Grzmociński. Wszystkie
dziewczyny podkochiwały się
w tym przystojnym aktorze.
Gdy tylko widziałyśmy z daleka,
że zbliża się jego samochód
to szybko zaczynałyśmy
spacerować. Aktor serdecznie
się do nas uśmiechał, a nawet
rozmawiał. Czułyśmy się
niebywale wyróżnione.
Znałyśmy przecież samego Lecha
Grzmocińskiego!

Tutaj król Cyganów mieszkał.
Prezencję miał. Stale był
elegancki. Pięknym samochodem
jeździł. Garnitury wisiały. On
się ustawiał. Muzyka cygańska
grała. Bogaty był i taki niebrzydki
w góle. To był wielki Pan.

JG2

Koordynacja Projektu: M.Z. Barański, Koncepcja: M.Z. Barański, J. Gajewicz, J.
Górski, D. Płuzińska, J. Płuzińska, A. Sarnowska, D. Słowikowski, E. Woroniecka,
Projekt graficzny, obróbka i skład: J. Herman, Konsultacje: M. Chełstowska,
M. Buliński, A. Masłowski, G. Sulikowski, J. Szczepański, Wywiady: J. Gajewicz, J.
Górski, D. Płuzińska, E. Woroniecka, J. Zorn, Fotografie: M.Z. Barański (MZB), A.
Borowski (AB), J. Braun (JB), I.M. Burda (IMB), J. Gajewicz (JG1), J. Górski (JG2), T.
Jensen (TJ), R. M. Jurkowski (RMJ), B. Kramek (BK), D. Kubicz (DK), B. Płuziński (BP),
W. Sompolski (WS), J. Tarnacki (JT), A. Tymiński (AT), Z. Wolak (ZW), E. Woroniecka
(EW), M. Wójcik (MW) oraz Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ), Urząd Miejski
w Gdańsku (UMG), forum.dawnygdansk.pl (FDG) oraz filmpolski.pl (FP) i old.amg.
gda.pl (AMG).

Anna Pyśk

W przewodniku wykorzystano materiały z: wywiadów indywidualnych (A.
Awsiej, T. Bryk, D. Byra, K. A. Degutis, J. Górski, J. Krus, D. Kubicz, J. Janowska,
D. Płuzińska, A. Pyśk, J. Rudnicka, F. Szmaglik, J. Świędziewska, Z. Wolak, E.
Woroniecka, W. Żukowska), spotkań dyskusyjnych i wycieczek z udziałem
gości specjalnych (T. Błyskosz, M. Buliński, M. Bumblis, W. Charkin, J. Głomb,
M. Kosycarz, M. Krzemiński, T. Keslinka, A. Masłowski, B. Peltz, T. Piotrowski, J.
Semków, M. Stąporek, G. Sulikowski, J. Szczepański, J. Tarnacki, W. Wojnowska),
szkolenia Żywa Pamięć (P. Wołkowiński), warsztatów VJ Dolne Miasto (S.
Gałuszka, R.M. Jurkowski), kwerend archiwalnych (J. Górski, E. Woroniecka) oraz
konta projektowego na Facebooku (E. Szulc).

DK

Dziękujemy Gimnazjum Nr 9, Kolonii Artystów oraz Królewskiej Fabryce
Karabinów za udostępnienie pomieszczeń w trakcie trwania prac nad
przewodnikiem. Dziękujemy także Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz
wszystkim innym instytucjom i osobom, które przyczyniły się do powstania
niniejszego opracowania.

Jerzy Gajewicz

28. GEORG FRIEDRICH
ABEGG
Idea Fundacji Abegga będzie
miała swoją kontynuację. Kiedyś
ludzie niemajętni mogli liczyć na
wsparcie i dach nad głową w tym
miejscu. Wkrótce ten budynek
ożyje na nowo dzięki środkom
unijnym w ramach programu
rewitalizacji Dolne Miasto
Otwarte. Znowu zapełni się
ludźmi. Już widzę rozkrzyczane
dzieci, biegające na placu zabaw.
Tak, naprawdę nie mogę się
doczekać tego gwaru.

TJ

Krystyna A. Degutis

PKZ

PKZ

ZW

Zosia, jego żona, to miała z nim
ciężkie życie. A ona dama,
w każdym calu… Kobieta taka
z klasą, piękna!

Wojciech Charkin
MZB

AT
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UMG

UMG

30. GABRIEL MILEWSKI

PKZ

29. TADEUSZ MATUSIAK
Na Dobrej mieszkał też Pan
Tadeusz Matusiak. Był bardzo
miły. Dzięki niemu zaczęłam się
interesować historią Gdańska,
bo zapraszał nas na różne
imprezy, które organizowało
Miasto. Posiadał też ciekawe
lektury, które chętnie pożyczał.
Tak dowidziałam się, że na
Dobrej istniało pierwsze chyba
budownictwo społeczne.
Krystyna A. Degutis

PKZ

Krystyna A. Degutis

PKZ

IMB

EW

PKZ

EW

PKZ

Najbardziej znanym mieszkańcem
Dobrej był Pan Milewski. Napisał
podobno bardzo nowatorską
pracę o oczyszczaniu kotłów
i pokazywano go w kronice
filmowej jak pił szampana
z Bierutem. Byliśmy z niego bardzo
dumni. Pan Milewski malował
też piękne obrazy, głównie konie
i pejzaże.

Opowieści o Dolnym Mieście zostały zainicjowane w 2010 przez członków
Partnerstwa Dolne Miasto Otwarte: M.Z. Barańskiego, Ł. Darskiego, J. ŚnieżkoMisterek i P. Wołkowińskiego. Stanowią część programu rewitalizacji Dolnego
Miasta w Gdańsku.

Kontakt: opowiadaczehistorii@gmail.com

Projekt „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci” dofinansowany jest przez
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz
przez Gminę Miasta Gdańska w ramach programu rewitalizacji Dolne Miasto
Otwarte.

Magdalena Chełstowska

Dolne Miasto jest piękne! Trzeba tylko chcieć to zobaczyć,
zrozumieć i chronić.
www.facebook.com/opowiadaczehistorii

opowiadacze.indd 5
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6.

OTTO STRAUSS

7.

Kupiec, radny i skarbnik miejski,
którego imieniem nazywano
obecną ulicę Chłodną. Słowo
Strauß oznacza po polsku struś,
co z przymrużeniem oka wpisuje
się w ptasią tradycję dolnomiejskich nazw ulic.

STEFANIA SEMPOŁOWSKA

8.

Nauczycielka i działaczka
oświatowa. Bojowniczka o prawa
dziecka, która za swą działalność
dziennikarską i pisarską wielokrotnie szykanowana była przez
władze carskie. Zapewne nigdy
na Dolnym Mieście nie była.

EW

9. KOLONIA ARTYSTÓW
Przedwojennym właścicielem
kamienicy przy Dolnej 4 był
Alfred Gräber, znany gdański
architekt. Najpierw tu mieszkał
a później miał pracownię. W tym
samym domu wychował się Jacek
Bogdziewicz - basista zespołu
Golden Life. Tu też odbyły się
warsztaty VJ Dolne Miasto w otwartych pracowniach artystycznych Kolonii Artystów.

AB

10. GRZEGORZ KURKIEWICZ

11. ANDRZEJ WAJDA

Felietonista początkowo
„Głosu Wybrzeża“ i tygodnika
„Czas“, a później „Wieczoru
Wybrzeża“, „Dziennika Bałtyckiego“ i „Przekroju“ znany
pod pseudonimem Jan Chrzan.
Laureat nagród Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.

Dolne Miasto kilkakrotnie w swojej powojennej historii stanowiło
tło dla akcji znanych lub ważnych
filmów. Tu nakręcono jeden
z odcinków „Stawki większej niż
życie“i sceny do filmu „Czarny
Czwartek. Janek Wiśniewski
padł“. To tu także pracował Andrzej Wajda nad „Krajobrazem po
bitwie“ i „Wałęsą“.

PKZ

AT

12. MEDALIŚCI
Z DOLNEGO MIASTA

EW

PKZ

Pierwszy proboszcz parafii
rzymsko-katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny na Dolnym Mieście.
Podpułkownik, kapelan Wojska
Polskiego II RP i wielokrotnie
odznaczany uczestnik Powstania
Warszawskiego.

18. RODZINA UPHAGENÓW

19. BOROMEUSZKI

Rodzinę Uphagenów, pochodzącą z Flandrii, zaliczano do
zamożnych i szanowanych obywateli Gdańska. Zachowało się
po niej wiele pamiątek, w tym
jeden z najstarszych obiektów
na Dolnym Mieście – dwór u
zbiegu ulic Kieturakisa i Łąkowej
zaadaptowany na katolicki szpital Sióstr Boromeuszek.

Siostry Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza sprowadzone do
Gdańska z Trewiru. Powierzono
im prowadzenie katolickiego
szpitala i sierocińca, który początkowo mieścił się w dworze
Uphagena a następnie w sukcesywnie dobudowywanych do
niego budynkach.

20. PROF. ZDZISŁAW
KIETURAKIS
Wybitny lekarz, żołnierz AK
i Gdańszczanin XX-lecia. Prekursor wielu metod leczenia chorób
wrzodowych i nowotworowych,
który wykształcił grono doskonałych chirurgów. Jako pierwszy w Polsce dokonał operacji
wszczepienia rozrusznika serca.

PKZ

PKZ

24. KRÓL PATRYK
Mediator oraz reprezentant społeczności romskiej mieszkającej
na Dolnym Mieście. O jego funkcji
królewskiej, według niektórych
samozwańczo przypisanej,
świadczyła korona zawieszona
nad drzwiami mieszkania.

Nadburmistrz Gdańska, który
patronował niemalże każdemu
przedsięwzięciu z dziedziny unowocześniania, zagospodarowania
lub estetyzacji Gdańska, w tym
również Dolnego Miasta. Przed
wojną był patronem dzisiejszej
ulicy Polnej.

PKZ

PKZ

FP

DOLNE MIASTO OTWARTE
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Burmistrz Gdańska, którego
imieniem nazywano przed wojną
dzisiejszą Radną.

AMG

23. JOACHIM
WILHELM WIECKMANN

Polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny przez wiele lat
związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Zagrał m.in.
w „Ostatnim po Bogu“, „Smaku
Wody“ i „Stanie wewnętrznym“.

25. CARL GRODDECK

JG2

PKZ

22. LECH GRZMOCIŃSKI

21. PATRONI WRÓBLEJ
Dzisiejsza ulica Wróbla trzykrotnie zmieniała swoją nazwę po
wojnie. Początkowo jej patronem
został Michał Radziwiłł – polski
generał i dowódca podczas insurekcji kościuszkowskiej, wojen
napoleńskich i powstania listopadowego, później Ernst Thälmann
-komunistyczny polityk niemiecki
stracony na rozkaz Hitlera.
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29. TADEUSZ MATUSIAK
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Gdański lekarz, filantrop i założyciel fundacji, budującej budynki
mieszkalne dla robotników. Ze zrealizowanych na Dolnym Mieście
obiektów tego typu zachował się
zespół budynków przy Reducie
Dzik oraz pojedynczy budynek
przy Dobrej 8A/B, który wkrótce
zostanie wyremontowany i zaadaptowany na cele społeczne.
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27. CORNELIUS
VAN DEN BOSCH
Niderlandzki inżynier, który
przygotował projekt otoczenia
Gdańska od południa, wschodu
i północy ciągiem nowoczesnych
na owe czasy fortyfikacji.
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Kamienna Grobla
111, 120

Plac Wałowy

Fundacja rodziny Reinecke zajmowała się realizacją projektów
taniego budownictwa mieszkaniowego, które objęły również
południową część Dolnego
Miasta. Do dziś przypomina o niej
nazwa ulicy Fundacyjnej.

PKZ

16. KSIĄDZ
SZYMON ŻÓŁTOWSKI

PKZ

EW

Następca ks. Szymona Żółtowskiego na stanowisku proboszcza
parafii przy Łąkowej. Obecny proboszcz parafii mariackiej, w której
był oparciem dla ludzi Solidarności. Honorowy Obywatel Miasta
Gdańska.

Szpicgat, połozony nad
brzegiem Nowej Motławy, to
gdański klub kajakowy z wieloletnią tradycją. I mimo że
lata świetności już dawno ma
za sobą to właśnie członkowie
tego klubu zdobywali medale
na wielu ważnych mistrzostwach w sportach wodnych.

Wybitny botanik, archeolog,
geograf, ekolog i muzealnik
pochodzący z rodziny mennonickiej. Pierwszy dyrektor Gdańskiego Muzeum Prowinsji Prusy
Zachodnie, który przez pewien
czas mieszkał w budynku na rogu
Łąkowej i Śluzy.

Dwa ślepe zaułki, dzisiaj bezimienne, odchodzące od
Śluzy. Były prywatnymi uliczkami
poświęconymi cesarskiej parze
niemieckiej, Fryderykowi III i jego
żonie Wiktorii, którzy panowali
zaledwie kilka miesięcy.

17. KSIĄDZ STANISŁAW
BOGDANOWICZ

PKZ

15. HUGO CONWENTZ

14. ZAUŁEK FRYDERYKA
I WKTORII

Gdański działacz polonijny. Za
działalność harcerską i patriotyczną został na początku wojny
aresztowany, uwięziony w obozie
koncentracyjnym w Stuthofie,
a następnie stracony.

HERMANN VON KOLKOW

Von Kolkow był gdańskim kupcem i znanym filantropem, którego imieniem nazywano przed
wojną dzisiejszą ul. Królikarnia.
Miał zresztą przy niej trzy
swoje kamienice. Po wojnie,
na krótko patronem tej samej
ulicy został twórca Esperanto –
Ludwik Zamenhof.
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13. ALF LICZMAŃSKI
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ANDRZEJ SULEWSKI

Najsłynniejszy gdański pirat,
który swą otwartością i poczuciem humoru zyskał sympatię
niejednego mieszkańca Gańska
i turysty.
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4. ANIOŁ Z ŁĄKOWEJ
Przy Łąkowej 51 mieszkał architect
Walter Perl – współwłaściciel firmy
budowlanej, która wybudowała
m.in. główny dworzec kolejowy,
synagogę i obecną siedzibę Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku.
Szczyt jego kamienicy zdobiła figura
anioła, którą zdemontowano i poddano konserwacji. Czy zdąży wrócić
na swoje miejsce?

3. TADEUSZ KRĘCIAŁA
Człowiek, który pochodził
z polskiej rodziny z Kresów
zesłanej przez Rosjan na wschód.
W wyniku różnych życiowych
perturbacji przesiedział ponad
30 lat w różnych więzieniach.
Na Dolnym Mieście uchodził za
złodzieja z klasą.

FITZ KRAUZE

Fotograf prowadzący przy Łąkowej
4 popularne, wśród skoszarowanych w pobliżu żołnierzy, atelier.
Po wojnie tradycję tą kontynuował Waldemar Bruniec, który na
potrzeby uruchomienia zakładu
fotograficznego, później przeniesionego na Królikarnię, zaadaptował istniejacy przejazd bramny.
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MASONI

W dworze przy Ułańskiej miała
krótko swoją siedzibę loża masońska „Pod Trzema Gwiazdami”
znana również jako „Eugenia
pod Ukoronowanym Lwem”.
Dziś obiekt ten już nie istnieje,
ale symbole wolnomularskie
odnaleźć można na przykład
w przejezdzie bramnym budynku
przy Ułańskiej 11.

K am
ienn

1.

Mi

ś

wa
Mosto

skok
ta Wy
R ed u

27

Reduta W

ilk

Punkt z opisem ogólnym

Były dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz
Muzeum Stutthof. W młodości,
działając w organizaci harcerskiej, naraził się władzom
komunistycznym, które skazały
go na rok pozbawienia wolności,
konfiskatę majątku i pozbawienie praw publiznych.

Punkt z opisem ogólnym i cytatem (na drugiej
stronie przewodnika)

Opowiadacze Historii to:
PKZ

30. GABRIEL MILEWSKI
Pierwszy, powojenny dyrektor ZNTK na Przeróbce.
Autor ksiązki „Walka z osadem
kamienia kotłowego i sadzy w
kotłach parowozowych“.

Aleksandra
Sarnowska

JB

Joanna
Płuzińska

JP

Danuta
Płuzińska

JG1

Elżbieta
Woroniecka

EW

Jerzy
Gajewicz

JG1

Dariusz
Słowikowski

DS

Jacek
Górski

JG1

FDG
opowiadacze.indd 6

2012-11-22 10:55:21

