LUDZIE PRZYMORZA
Na początku do Spółdzielni „Przymorze" trafiali: lekarze, naukowcy, prawnicy,
inżynierowie, artyści. Była to dla nich pierwsza dostępna możliwość uzyskania mieszkania
(budownictwo jednorodzinne dostępne było jedynie za tzw. dewizy).
Później wielu nabywcom mieszkań na Przymorzu, przyszły z pomocą duże zakłady pracy,
udzielając pożyczek swoim pracownikom. Stąd wśród społeczności Przymorza bardzo wielu
mieszkańców związanych jest z gospodarką morską, szczególnie pracownicy stoczni i portów
morskich.
Na Przymorzu mieszkało i mieszka wiele znanych postaci ze świata kultury, nauki, sztuki, polityki i sportu. Wśród nich:
- Franciszek Fenikowski - znany pisarz, mieszkał w jednym z pierwszych budynków przy
ul. Śląskiej.
- Henryk Bista - wybitny aktor, przez wiele lat mieszkał przy ul. Chłopskiej.
- Jan Sieradziński - aktor Teatru Wybrzeże, mieszkał przy ul. Chłopskiej.
- Krzysztof Gordon - aktor Teatru Wybrzeże i Teatru Atelier, mieszkał wiatach 1971-77 przy
ul. Chłopskiej.
-Zbigniew Jujka - rysownik, znany nie tylko w Polsce, ale i na świecie, zdobywca wielu
prestiżowych nagród w kraju i zagranicą. m. in.: Gloria Artis w 2006 r., Medal za Zasługi dla
Województwa Pomorskiego w 2006 r. Medal św. Wojciecha w 2009 r. Na Przymorzu
mieszkał od 1964 r. do1998 r. przy ul. Obrońców Wybrzeża. Zmarł w 2019 r.
-Maria Aftanas-Jujka, znana artystka, plastyczka, twórczyni tkaniny artystycznej, malarka,
uczennica prof. Józefy Wnukowej.
- Alina Afanasjew - wybitny scenograf, mieszkała na ul. Piastowskiej od 1997 r., autorka wielu
projektów, m.in."Sybir pro memento".
- Halina Gajewska- twórczyni tkaniny artystycznej, malarka, uczennica prof. Tadeusza
Kantora. Mieszka przy ul. Olsztyńskiej.
- Halina Wieczerska - powieściopisarka, felietonistka, krytyk literacki,
- prof. dr hab. Stefan Zabłocki - filolog, założył filologię klasyczną i germanistykę na
Uniwersytecie Gdańskim
- prof. dr hab. Małgorzata Czermińska -filolog Uniwersytetu Gdańskiego
- prof. dr hab. Leszek Moszyński - slawista
- prof. dr hab. Mieczysław Widernik -historyk Uniwersytetu Gdańskiego.
- Barbara Żurowka-Sutt i Grzegorz Sutt - współzałożyciele „Orkiestry Kameralnej Przymorze",
przez wiele lat współpracowali z klubami osiedlowymi
- Piotr Szczepański - poeta, autor wielu tomików poetyckich w tym poezji „haiku", członek
klubu KOGA
- Dorota Pyra - poetka, laureatka wielu konkursów „haiku", również w Japonii
Stąd wywodzą się sportowcy:
- Władysław Komar - mistrz świata w pchnięciu kulą, złoty medalista z Monachium
1972 r. Mieszkał w latach l965-1971 r. przy ul. Chłopskiej. - Zginął w 1998 r.

- Waldemar Malak - mistrz polski w podnoszeniu ciężarów, brązowy medalista z Barcelony
1992 r. Zginął w 1992 r.
- Dariusz Michalczewski - mistrz Europy w boksie, w wadze półciężkiej
- Monika Milewska - poetka, dramaturg i pisarka.
- Jerzy Wąsowicz - żeglarz, opłynął dookoła świat w latach 1992-1995.
Z rejonu Przymorza wywodzi się wielu polityków, m.in.:
- Maciej Płażyński - marszałek RP;
- Czesław Nowak - poseł na Sejm RP pierwszej kadencji, radny M. Gdańska.
- Bogdan Borusewicz - poseł na Sejm RP, marszałek Senatu RP.
- Alina Pieńkowska-Borusewicz - posłanka na Sejm RP - oboje byli współtwórcami
„Solidarności" w 1980 r., mieszkali przez wiele lat przy ul. Chłopskiej 34 w tzw.
„kawalerkowcu"
Z ciekawostek: przy ul. Jagiellońskiej 42 mieszkała potomkini Królowej Bony
- Halina Wieczorek.
Przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 88 przez wiele lat mieszkał
- Stanisław Jeliaszewicz- ostatni dowódca jazdy tatarskiej w Europie, pochowany w Warszawie
na Cmentarzu Centralnym w Alei Zasłużonych
Przymorze ma bogatą historię zasługującą na oddzielną monografię i jest to ostatni moment
na zbieranie materiałów, dopóki żyją mieszkańcy, którzy przybyli tu przed 60 laty, często z
różnych regionów Polski. Są oni żywym dokumentem tej historii. Przedstawione w tym krótkim
opracowaniu informacje to zaledwie niewielki wycinek dziejów Przymorza - zarówno
Spółdzielni, jak i dużej części Gdańska. Z doświadczeń i historii PSM „Przymorze" korzystali
studenci Uniwersytetu Gdańskiego zbierając materiały do opracowań referatów i prac
magisterskich.

