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Czerwonego Krzyża
Dzielnice: Śródmieście
Osiedla: Solec
Atrybuty:
Rok utworzenia nazwy: 1898

Opis
Czerwony Krzyż międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona na podstawie
konwencji genewskich z 1864 roku, z inspiracji szwajcarskiego lekarza H. Duanta. Powstała w celu
udzielania pomocy rannym i wziętym do niewoli żołnierzom w czasie wojny. Symbolem organizacji
jest czerwony krzyż na białym tle.

Ciekawostki
Powstała pod koniec XVIII w. po rozdzieleniu dwóch parceli. Po jednej stronie stał dworek wojewody
pomorskiego Feliksa Łosia, a po drugiej magazyn Czartoryskiego. Nazwę otrzymała w 1898 roku.
Została uregulowana ok dwa lata potem jako dojazdowa do Szpitala rosyjskiego Czerwonego Krzyża.
W 1915 roku było tu już 11 numerów posesji. Podczas poszerzania ul. Kruczkowskiego w 1968 roku
została skrócona.

Stan obecny:
Nr 4 (przedwojenny nr 13) : kamienica. Przedwojenna. Dwie górne kondygnacje zostały zniszczone
podczas bombardowania Powiśla 21 IX 1939 roku. W podwórzu niewielka, skrzynkowa kapliczka.
Nr 6 (przedwojenny nr 9/11): kamienica Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Domostwo"
Banku Polskiego. Wybudowana w latach 1927-28 (co potwierdza data na kartuszu marmurowej
bramy). Zaprojektował ją Józef Napoleon Czerwiński a zbudował Zakład Przemysłowo-Budowlany
Bracia Horn i Rupiewicz S.A. Podwójna (o czym świadczył numer), o otwartym dziedzińcu, ma
wejścia, których portale ujęte są jońskimi pilastrami. Frontowe elewacje mają charakterystyczne
półkoliste wykusze a balkony ręcznie kute balustrady. Miała 40 luksusowych mieszkań (20 5izbowych, 14 4-izbowych i 6 3-izbowych). W lokalu nr 32 znajdował się gabinet lekarski dr.
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Władysława Brodowskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej w lokalu nr 24 (Państwo Farnerowie)
prowadzone były tajne komplety. 6 IX 1944 roku wszyscy mieszkańcy budynku zostali wysiedleni.
Budynek nie został zburzony, jednak prawie połowa lokali została wypalona. Przez siedem lat
mieszkali tu Maria i Lech Kaczyńscy. Ich sąsiadem był Jerzy Ludwik Choróbski (1902-1986) neurochirurg, profesor AM. Do grona lokatorów zalicza się również profesor Stefan Karol Kozłowski
(ur. 1938) - archeolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie epoki
kamienia (mezolitu europejskiego oraz neolitu bliskowschodniego). Kamienica ma swoją stronę
internetową http://www.czerwonegokrzyza6.blogspot.com/
Nr 10\14: Szpital Śródmiejski (drugi adres Solec 93). Powstał ok. 1930 wg proj. M. Szabuniewicza
jako Szpital Ubezpieczalni Społecznej.
Data nadania nazwy: rok 1898. 24.07.1951 jej odcinek między ul. Solec a Wybrzeżem
Kościuszkowskim otrzymał imię Stefana Jaracza.
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