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Zawrat
Dzielnice: Mokotów
Osiedla: Wierzbno
Atrybuty: Nazwy pochodzące od wyrazów pospolitych Topograficzne Nazwy pochodzące od
położenia
Rok utworzenia nazwy:

Opis
Zawrat - wąska przełęcz w Tatrach Wysokich na wysokości 2159 m n.p.m., oddzielająca Zawratową
Turnię od Małego Koziego Wierchu.

Ciekawostki
W XIX w. mieściły się tu Szopy Francuskie: sklepy, wozownie, kramy i stragany, przetwórnie. Nazwa
Szopy F. pochodzi prawdopodobnie od francuskich osadników. W 1936 oddzielił się jako osobna ulica
od ul. Idzikowskiego na gruntach rozparcelowanych przez Martę z Pusłowskich hr. Krasińską.
Stan obecny:

Nr 1: Willa Kuleszów. Powstała w latach 30 XX w. Na ogrodzeniu ślady po kulach z czasów II wojny.
Nr 3: Willa. Jej właścicielem był Michał Wierusz-Kowalski (1903-?) - agronom, wiceminister
rolnictwa i reform rolnych w latach 1938-39, który 3 IX 1944 roku w proteście przeciw
zdymisjonowaniu gen. Kazimierza Sosnkowskiego z funkcji naczelnego Wodza spoliczkował
ówczesnego Prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Ogród obsadzony był
pięknymi kwiatami sprowadzanymi przez właściciela z Turcji, gdzie w Istambule odbywał praktyki
zawodowe.
Nr 4: Willa. Powstała w 1937 roku a jej pierwszym właścicielem był Jan Stanisław Bystroń
(1892-1964) - etnograf i socjolog, członek PAN, profesor m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, autor
takich publikacji, jak "Artyzm pieśni ludowej", "Bibliografia etnografii polskiej", "Człowiek i książka",
"Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI - XVIII", "Etnografia Polski", "Historia w pieśni ludu
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polskiego", "Komizm", "Księga imion w Polsce używanych", "Kultura ludowa i ludoznawstwo w
Polsce", "Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego 1815-1831", "Łańcuch szczęścia i
inne ciekawostki", "Megalomania narodowa", "Nazwiska polskie", "Nazwiska tak zwane szlacheckie
(z końcówką -ski)", "Nazwy i przezwiska polskich grup plemiennych i lokalnych", "O istocie życia
społecznego", "Pieśni ludu polskiego", "Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147-1914",
"Przysłowia polskie", "Publiczność literacka", "Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej",
"Słowiańskie obrzędy rodzinne", "Socjologia", "Socjologia literatury", "Studia nad zwyczajami
ludowymi", "Szkoła i społeczeństwo", "Szkoła jako zjawisko społeczne", "Typy ludowe J. P. Norblina",
"Ugrupowanie etniczne ludu polskiego", "Uspołecznienie szkoły i inne szkice", "Uwagi nad dziesięciu
pieśniami ludowymi Żydów polskich", "Warszawa", "Wpływy pieśni szlacheckiej w poezji ludowej",
"Wpływy słowiańskie w niemieckiej poezji ludowej", "Wspomnienia syryjskie", "Wstęp do
ludoznawstwa polskiego", "Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa", "Z dziejów polskiej pieśni
ludowej", "Zagadnienie reformy szkolnej", "Zwyczaje żniwiarskie w Polsce". Profesor miał również
mieszkanie w kamienicy przy pl. Inwalidów 3. Dziś mieści się tu Przedszkole Językowe Bajkowa
Kraina.
Nr 22: Przedszkole nr 191.
Data nadania nazwy:

Wszelkie prawa zastrzeżone. www.iutm.pl

