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Szanowni Czytelnicy!

Wakacje, wakacje! Ale zanim 
urlopy, zanim zabawy, mamy 
kilka spraw do pozamykania 
jeszcze w czerwcu. Otóż kiedy 
piszę te słowa, mijają ostatnie 
godziny głosowania w budżecie 
partycypacyjnym. Żoliborz 
jak zwykle społecznikowski! 
Wykręciliśmy średnią (dane 
dostępne na 29 czerwca) na 
poziomie 98 osób głosujących 
na 1000 mieszkańców, czyli 
reszta dzielnic wciąż może się od 
nas uczyć (następna Białołęka 
66/1000). Duma!

Mamy też do posprzątania ulice 
i podwórka. Nawałnica z 29.06. 
wymiotła ogromną ilość drzew. 
Ci, którzy poszli zobaczyć, jak to 
wygląda spostrzegli, że większość 
drzew była przegniła lub wręcz 
pusta w środku. Wnioski nasuwają 
się same.

Życzymy wszystkim, żeby lipiec 
był spokojny i bezpieczny!

Zapraszam do lektury,

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny, żoliborski 
aktywista, twórca Kreatywnego Żoliborza, stworzył 
i prowadził przez 3 lata #DomKulturyWilson, aktualnie 
zarządza projektami w studio Kotbury.

Mateusz Durlik - wydawca, autor artykułów dotyczących 
spraw Żoliborza Południowego, prezes Stowarzyszenia 
Nowy Żoliborz, twórca jedynej żoliborskiej aplikacji Nasz 
Żoliborz, lokalny aktywista.

Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje 
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego 
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej 
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka 
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka 
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce 
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka 
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.

Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie? 
Da się zrobić!”, współpracuje  
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy  
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe 
i wychowawcze”.

Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”, 
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka 
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjno-
kulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej 
Żoliborzanki.
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Z Konradem spotkałem się na „RODOS” (Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone 
Siatką), gdzie zaszywa się, aby pobyć czasami samemu. 

Michał: Jesteś rozpoznawalny dzięki dużej aktywności społecznej. Tak dużej, że 
prawdopodobnie tylko Ty wiesz, co tak naprawdę robisz. 

Dziękuję za docenienie tego, co robię dla dzielnicy. To bardzo miłe. Choć mam 
nadzieję, że nie tylko ja wiem co robię, że Mieszkańcy Żoliborza śledzą moje 
poczynania, a ja cieszę się, że mogę ich informować o mojej dzielnicowej aktywności, 
m.in. na portalach społecznościowych.

Michał: Czy możesz przybliżyć swoją żoliborską działalność?

Od czego mam zacząć?

Michał: Może zacznijmy od Rzemieślników.

Do akcji „Szlakiem Mistrzów Żoliborza” zainspirował mnie nasz żoliborski kaletnik, 
który powiedział mi kiedyś: „Zobaczysz, za kilkanaście lat mój zawód zniknie”. To 
było impulsem do stworzenia mapy żoliborskich rzemieślników. Powstała, by każdy 
z nas mógł odnaleźć punkty usługowe na Żoliborzu i zarazem wspierał zanikające 
zawody. Mapa wydana została w formie online oraz drukowanej. Akcja spotkała się 
z dużym zainteresowaniem Mieszkańców i teraz propagowana jest na terenie innych 
dzielnic, co bardzo mnie cieszy, ponieważ namawiam do działań zgodnych z ideą 
„naprawiajmy, a nie wyrzucajmy i kupujmy nowe”. To tyczy się zarówno rzeczy, jak 
i współczesnych związków… 

Michał: To teraz „Miejsca Przyjazne Psom”.

Jak wiesz, moim nieodzownym kompanem jest mój kundel Bajka, tym razem to ona 
była inspiracją do kolejnej akcji. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby mieć ten komfort 
i wiedzieć, że są miejsca na Żoliborzu, do których możemy wejść razem, spędzić 
miło czas i nie spotka się to z dezaprobatą. Do akcji zaprosiliśmy knajpy, restauracje, 
punkty usługowe. Każde miejsce zostało oznaczone specjalną naklejką, zapewniającą, 

że jesteśmy tam mile widziani ze swoim pupilem, który dostanie miskę świeżej wody. 
Warto dodać, że istnieją nawet żoliborskie miejsca, w których czworonóg dodatkowo 
otrzyma coś na ząb. 

Michał: Czym jest akcja „Żoliborz nie potrzebuje reklamy”?

Moim marzeniem jest Żoliborz bez obrzydliwych reklam, wręcz szmat, oszpecających 
naszą dzielnicę, bo po prostu często inaczej nie da się tego nazwać. Reklamy wiszą 
dosłownie wszędzie, niekiedy nielegalnie, a nie jest to w żaden sposób prawnie 
ścigane. Stąd moja oddolna inicjatywa, wykorzystująca kanały social media, na 
przykład Facebook. Sam staram się wpływać na nielegalnych reklamodawców 
i proszę ich o usuwanie banerów. Muszę przyznać, że to działa! Chciałbym, abyśmy 
byli przykładem dla innych dzielnic. Oczywiście jest to akcja na małą skalę, bo całe 
nasze miasto potrzebuje uchwały krajobrazowej, uchwały, która ustali przejrzyste 
zasady umieszczania wszelkiej maści szyldów, reklam, billboardów, siatek, banerów, 
tablic, ekranów oraz ogrodzeń na terenie całej Warszawy.

Michał Lehr-Kowalski

Pan Smok od kultury

Konrad Smoczny – od 
urodzenia Mieszkaniec 
Żoliborza. Tu mieszkali 
jego Dziadek, Ojciec, 
a teraz, jak sam 
mówi, „człapie” po 
Żoliborzu ich ścieżkami. 
Współzałożyciel 
żoliborskiej agencji 
reklamowej „Vacaloca”, 
aktywista miejski ze 
Stowarzyszenia Miasto 
jest Nasze, z którego 
ramienia jest również 
Radnym Żoliborza 
i przewodniczącym 
Komisji Kultury. 
Założyciel największej 
internetowej społeczności 
„Żoliborz Moje Miasto”. 

LUDZIE ŻOLIBORZALUDZIE ŻOLIBORZA

Bajka - inspiratorka akcji 
„Miejsce przyjazne psom”
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Michał: Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie Żoliborskiej Potańcówki?

Pewnego dnia zadzwonił do mnie Ojciec, że przyjmuje gości spoza Warszawy i chciałby, 
abym znalazł miejsce, gdzie mogą razem pójść się pobawić. Niestety miałem problem 
ze znalezieniem atrakcyjnego miejsca odpowiedniego dla ludzi w „kwiecie wieku”. 
Dlatego pomyślałem, że przydałoby się zorganizować wydarzenie, pozwalające 
dojrzałym, ale także i młodszym ludziom spotkać się i wspólnie potańczyć. Kilka dni 
temu odbyła się już szósta edycja tej potańcówki, na której zagrała najstarsza DJ’ka 
w Polsce – znana wszystkim Wika. Partnerował jej Michał, prawnuk Mieczysława 
Fogga. Akcja skupia setki uśmiechniętych, roztańczonych ludzi. Mam nadzieję, że 
to wydarzenie stanie się tradycją Żoliborza, jak kiedyś potańcówki na Bielanach. 
Oczywiście serdecznie zapraszam, kolejna już we wrześniu! 

Michał: Prowadzisz największą żoliborską społeczność w Internecie. Na czym 
dokładnie polega Twoja działalność w social mediach?

„Żoliborz Moje Miasto” – jest to społeczność zebrana na kanałach social media, jak 
FB i Instagram, gdzie wokół Żoliborza udało mi się skupić ponad 13 tysięcy ludzi!
Cieszy mnie bardzo, że takich lokalnych patriotów i miłośników Żoliborza jest 
więcej, co świadczy o zainteresowaniu i popularności treści, które tam umieszczam. 
Staram się podtrzymywać tradycje, przypominać historię Żoliborza i przemycać 
trochę naszego dzielnicowego życia. 

Michał: Opowiedz o innych, mniejszych projektach.

Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zorganizować ścianę pod mural 
upamiętniający Davida Bowie, że udało się wpłynąć na komercyjną markę piwa, aby 
na swoim reklamowym muralu nie umieszczali wielkiej butelki, poszukali bardziej 

atrakcyjnego, klimatycznego przekazu. Lubię mój projekt „Żoliborskich Skrzydeł” 
przy Merkurym. I że udało się powstrzymać budowę przeskalowanego Mostu 
Krasińskiego. Cieszą mnie małe rzeczy, na które miałem wpływ, jak postawienie 
nowych koszy czy stacji naprawczych dla rowerów, modernizacja chodników, itp. 
Cieszy mnie, że udało się jakkolwiek zabezpieczyć jeden z najstarszych klubów 
sportowych w Warszawie – Marymont, wpisując go do rejestru zabytków, tylko teraz 
trzeba się zająć tym miejscem. Jako ciekawostkę chciałem przytoczyć, że reaktywował 
się klub piłkarski RKS Marymont, nie wiem, czy wiesz, na tym stadionie grał sam 
Zinédine Zidane! Fajne jest też to, że udaje mi się przekonać sąsiadów do naszych 
pomysłów w Budżecie Partycypacyjnym, takich jak m.in. rewitalizacja Alei Wojska 
Polskiego. 
Oczywiście wiele swoich sukcesów zawdzięczam współpracy z aktywistami ze 
Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Gdyby nie ich wsparcie, często po prostu nie 
dałbym rady. Wiele ze wspomnianych tu akcji zorganizowaliśmy wspólnie, za co im 
serdecznie dziękuję!

Michał: Od dwóch lat jesteś radnym z ramienia Miasto Jest Nasze #Żoliborz. Skąd 
pomysł na kandydowanie w wyborach?

Mieszkam tutaj już od 38 lat, od zawsze, jest to dla mnie takie trochę „miasto 
w mieście”, bo jak zwrócisz uwagę, na Żoliborzu mamy dosłownie wszystko, 
co potrzebne jest nam do życia, no może oprócz domu kultury z prawdziwego 
zdarzenia ;) Taka nasza mała enklawa. Zawsze żyłem i interesowałem się okolicą. 
Często sąsiedzi zgłaszali się do mnie z różnymi prośbami, jako do społecznika, 
choć nie lubię tego słowa. Na swojej drodze spotkałem grupę ludzi, którym też 
zależało na wspólnej przestrzeni i postanowiliśmy, że spróbujemy wspólnie zyskać 
większy wpływ na naszą dzielnicę. Spróbowaliśmy powalczyć z wielkimi partiami 
i się udało. Jako niezależny kandydat, zdobyłem około pięciuset głosów, co było 
dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. W tym miejscu, na łamach GNŻ, jeszcze 
raz pragnę podziękować za Wasze głosy i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni 
z wyboru. Pamiętajcie proszę, że przez cały czas jestem do Waszych usług, jak 
również dla tych wszystkich, którzy na mnie nie głosowali. Upiększajmy wspólnie 
nasze małe miasto Żoliborz!

Michał: Czy Twoje oczekiwania są zgodne z rzeczywistością? Jesteś w stanie 
realizować swoją wyborczą wizję? Co najbardziej Cię zaskoczyło?

Głównie to, że żoliborscy radni są dla siebie nad wyraz mili i uprzejmi. 
To naprawdę grupa wyjątkowych ludzi o dużej kulturze osobistej. 
Zaskoczyło mnie również, że jako żoliborscy radni - jesteśmy tak naprawdę bezradni. 
Jesteśmy bardziej „ciałem doradczym”, a to tam na górze, w miejskim i ogólnopolskim 
„Oku Mordoru”, są podejmowane decyzje, gdzie często naszego zdania nie bierze się 
pod uwagę, a nam wielokrotnie obrywa się i ponosimy konsekwencje za te odgórne 
decyzje. Przykładem może być m.in. reforma oświaty. Dam takie dwa przykłady. 
Złożyłem projekt do komisji kultury, aby skwer przy ul. Krasińskiego nazwać skwerem 
T.Love, od nazwy zespołu, który w swojej piosence rozpromował Żoliborz na całą 
Polskę. Uważam, że historia i tradycja są bardzo ważne, ale czasem warto odejść od 
martyrologii i nazwania ulic głównie nazwiskami generałów, księży, itp. Ku mojemu 
zaskoczeniu, wszyscy radni jednogłośnie zagłosowali za moim pomysłem. Niestety, 
na miejskiej komisji nazewnictwa zostałem wręcz obśmiany, że „co to za precedens, 
że zaraz się zgłoszą inne zespoły…”. Sam powiedz, czy nie fajne byłyby nazwy takie 
jak ulica Budki Suflera? Inny przykład, tylko z drugiej strony. Miasto przysłało 
nam projekt do uchwały, aby na żoliborskim kawałku Bulwarów Nadwiślanych 
uhonorować słynnego chirurga Zbigniewa Religę. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że 
Profesor Religa zasługuje na bardziej prestiżowe miejsce, choćby rondo w okolicach 
szpitala. Oczywiście z naszym zdaniem nikt się nie liczył i dzisiaj mamy Bulwary 
imienia Zbigniewa Religi, co świadczy o tym, że mamy bardzo minimalny wpływ 

Żoliborz Moje Miasto  
- internetowa społeczność 
wielbicieli Żoliborza

Radny z ramienia 
stowarzyszenia Miasto 

Jest Nasze #Żoliborz

Żoliborscy bez-radni. 
Decyzje podejmuje 

„góra”
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na otaczającą rzeczywistość. Jeszcze taka kwestia, która mnie osobiście dotyczy, bo 
walczę z reklamami. Jako radni, jesteśmy zupełnie bezradni jeśli chodzi o obrzydliwe 
pawilony przy ulicy Potockiej, które wyglądem szpecą naszą dzielnicę. 

Michał: Wokół Fortu Sokolnickiego zbierają się czarne chmury. Coraz więcej 
osób dostrzega, że jest to miejsce dedykowane imprezom korporacyjnym, a nie 
działalności kulturalnej, która schodzi na dalszy plan. Jakie jest Twoje zdanie 
w tej sprawie?

Fort Sokolnickiego wyremontowało miasto i oddało Dzielnicy w zarządzanie. Miało 
być to miejsce spełniające funkcje domu kultury. Już podczas samego przetargu było 
dużo kontrowersji wokół tej sprawy. Cudowne miejsce, w magicznej lokalizacji Parku 
Żeromskiego. Niestety, miejsce, które miało być dla Mieszkańców, stało się lokacją pod 
wesela, plany filmowe czy wiece wyborcze, a jak jest już cokolwiek dla Mieszkańców, 
to kosztuje niebagatelne kwoty. My, jako Urząd, cały czas to miejsce dofinansowujemy, 
a jak przyszło co do czego i chcieliśmy tam zrobić Jubileusz Samorządności Żoliborza, 
to zaczęli nas liczyć za pojedyncze krzesła. Po prostu jakaś kpina! Już nie wspomnę, że 
ostatnio to miejsce już wyjątkowo się zagalopowało, bo pozwolili sobie na zamknięcie 
części publicznego parku Żeromskiego. 
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że żaden dom kultury nie utrzyma się z samych 
zajęć plastycznych i musi robić wydarzenia kulturalne, ale powinna być w tym jakaś 
równowaga, sprawiedliwy balans. Teraz niestety ich nie ma. Najbliższe posiedzenie 
komisji kultury poświęcę właśnie sprawie żoliborskiego domu kultury i postaram się 
coś zrobić w tej kwestii. Niestety, jeśli chodzi o Fort i ogólnie cały Park Żeromskiego, 
to będzie on niebawem w zarządzaniu Miasta, więc będziemy mieli jeszcze mniejszy 
wpływ. 

Michał: Środowisko, z którego się wywodzisz, przechodzi kryzys - Jana Śpiewaka 
pozbawiono funkcji, więc odszedł i założył nową organizację. Czy to dla Ciebie 
znak kryzysu w środowisku aktywistów?

Ja bym tego nie nazywał kryzysem, uważam, że w każdej „rodzinie” są rozstania 
i tak też stało się tutaj. Oczywiście, ubolewam nad tym, bo Janek jest moim bliskim 
znajomym i prywatnie bardzo się lubimy. Jednak jako aktywiści mamy wspólny cel 
i wierzę, że nasze drogi wielokrotnie się jeszcze przetną. My, jako Stowarzyszenie, 
dalej robimy swoje. 
Natomiast jeśli pytasz o środowisko aktywistów, to myślę, że wciąż jest to pewna 
forma „doświadczenia” na żywym organizmie, bo przed nami czegoś takiego jeszcze 
nie było. 
Ludzie, którzy się połączyli i oddolnie chcą lepszego miasta dla nas wszystkich. 
Cały czas uczymy się na swoim błędach, ale sądzę, że to jest dopiero początek 
działalności ruchów miejskich. Moim zdaniem w samorządach powinni zasiadać 
mieszkańcy, sąsiedzi, ludzie, którzy faktycznie żyją danym miejscem, a nie 
przypadkowi, nadani przez partię. 
Odłączmy samorządy od wielkiej polityki! 

Michał: Planujesz start w kolejnych wyborach z list MJN?

Michał, przyznam Ci się szczerze, że wciąż się waham. Z jednej strony, jak mówiłem 
powyżej, często czuję się bezradny, że jako radny nie mam żadnego większego wpływu 
na otaczającą nas rzeczywistość i mógłbym to wszystko robić oddolnie. Z drugiej 
strony, mam sąsiadów, którzy sobie żartują, że jak się poddam, to pogniewają się na 
mnie. Oczywiście mam też radość, że udało mi się zrobić dużo fajnych akcji dzięki 
interpelacjom, które złożyłem. Myślę, że moje prośby są szybciej rozpatrywane 
niż gdybym napisał je jako zwykły mieszkaniec. Dlatego, jeśli chcielibyście coś 
zmienić, zapraszam do mnie na spotkanie do Urzędu, w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca. Spróbujemy coś wspólnie zdziałać. Możecie również po prostu zadzwonić. 

Póki jeszcze jestem radnym, zależy mi na tym, abym był takim trochę „ziomkiem 
z osiedla”, który przynajmniej w małym stopniu ma wpływ na nasze sąsiedztwo. 

Michał: Ponieważ jesteś ekspertem od żoliborskiej kultury, chciałbym zapytać 
Cię na koniec o Twoje ulubione i warte polecenia miejsca, gdzie warto bywać.

Myślę, że nie będę oryginalny, jeśli powiem, że do spędzania czasu polecam nasze 
wszystkie tereny zielone. Zapomniany i zaniedbany Park Kaskada, Forty Cytadeli czy 
naszą Riwierę Potocką. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, to po prostu uwielbiam nasze 
żoliborskie kina, tj. Wisła i Elektronik. Są dalekie od współczesnych multipleksów 
i mają naprawdę niebanalny repertuar. Proponuję się przejść po naszych bibliotekach 
i czytelniach, które nabrały zupełnie innego wymiaru, szczególnie lubię tę w starej 
willi na ulicy Sułkowskiego. Polecam też wyjątkowe i magiczne miejsce, jakim jest 
„Kalinowe Serce”, nie ma wielu takich miejsc na kulturalnej mapie Żoliborza, z tak 
bogatym repertuarem. To jest takie miejsce, w którym można posłuchać wspaniałych 
koncertów, zjeść pyszne wypieki i po prostu się zapomnieć. Bardzo podoba mi się 
to, co robi Prochownia i Pracovnia. Uważam, że na Żoliborzu jest dużo wspaniałych 
miejsc, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatnio coraz częściej mówi się, że 
Żoliborz stał się bardzo „pozerski”, z czym zupełnie się nie zgadzam. Oczywiście 
pojawiło się trochę miejsc z przysłowiową „latte za 12 zł”, ale to przecież od nas 
zależy, gdzie wypijemy kawę…

Michał: Dziękuję za rozmowę!

To ja bardzo dziękuję. 

r e k l a m a

Urząd dofinansowuje 
Fort Sokolnickiego, gdzie 
urządzane są wesela 
i wiece wyborcze.

Środowisko aktywistów 
uczy się wciąż na swoich 
błędach
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Przed nami wakacje. W ciągu naj-
bliższych dwóch miesięcy wielu z nas 
uda się na zasłużony odpoczynek. Nie-
którzy wybiorą wyjazd na tzw. własną 
rękę, inni zdecydują się na skorzystanie 
z oferty biura podróży. W pierwszym 
przypadku wszystko zależy od nas sa-
mych i sami ponosimy odpowiedzial-
ność za dokonane wybory. W drugim 
zaś ryzyko związane z przygotowaniem 
wyjazdu zostaje przeniesione na profe-
sjonalistę zajmującego się organizowa-
niem wycieczek. To on odpowiada za 
to, aby zastane na miejscu warunki od-
powiadały zapewnieniom znajdującym 
się w ofercie, którą wykupiliśmy. 

Zgodnie z art. 11a ustawy o usłu-
gach turystycznych, organizator wyjaz-
du turystycznego, czyli po prostu biuro 
podróży, w którym wykupiliśmy wy-
cieczkę, ponosi odpowiedzialność za 
niewykonanie albo nienależyte wyko-
nanie umowy o świadczenie usług tu-
rystycznych. Co to oznacza? Turysta, 
wobec którego biuro podróży nie wy-
wiązało się z warunków zawartej umo-
wy (np. zamiast samolotem na miejsce 

pobytu przewiozło go autokarem, za-
kwaterowało w hotelu o niższym stan-
dardzie niż umówiony), może żądać 
odszkodowania. Jego wysokość zależna 
będzie od rodzaju wyrządzonej szkody. 
W niektórych przypadkach ustalenie 
wysokości odszkodowania nie będzie 
jednak proste (np. w razie zakwatero-
wania w hotelu położonym daleko od 
morza, mimo zakupu oferty z bezpo-
średnim do niego dostępem, czy za-
kwaterowania w pokoju o powierzchni 
mniejszej niż wynikało to z zapewnień 
biura podróży). W tym przypadku po-
mocą może być tzw. karta frankfurcka, 
która określa wielkość bonifikaty, której 
możemy żądać za wystąpienie poszcze-
gólnych niedogodności. 

Odszkodowanie nie jest jednak jedy-
nym roszczeniem, jakie możemy pod-
nieść w stosunku do organizatora tury-
styki. Jeżeli w związku z wystąpieniem 
niedogodności czujemy, że nasz urlop 
został zmarnowany, możemy wystą-
pić z żądaniem zapłaty zadośćuczynie-
nia. Zadośćuczynienie to sposób na-
prawienia szkody niemajątkowej, czyli 

krzywdy. Jego podstawa będzie zależna 
od konkretnych okoliczności sprawy. 
Roszczenie to jest niezależne od rosz-
czenia o naprawienie szkody material-
nej, zaś jego wysokość nie jest zależna 
od ceny wykupionej wycieczki, ale od 
stopnia zawinienia organizatora oraz 
dyskomfortu poszkodowanego. 

Co powinniśmy zrobić, aby zgłosić 
nasze roszczenia do biura podróży or-
ganizującego nasze wakacje? W pierw-
szej kolejności – albo jeszcze na miej-
scu, albo tuż po powrocie - warto złożyć 
do organizatora wakacji stosowną re-
klamację, w której opiszemy nasze za-
strzeżenia co do sposobu wykonania 
umowy o usługę turystyczną. Jeżeli ope-
rator turystyczny odmówi uwzględnie-
nia naszych roszczeń albo uwzględni je 
jedynie w części, sprawę możemy od-
dać pod rozstrzygnięcie sądu, sądu po-
lubownego albo mediatora. 

Pamiętajmy jednak o tym, że przepisy 
ustawy o usługach turystycznych prze-
widują wyłączenie odpowiedzialności 
biura podróży za niewykonanie albo 
nienależyte wykonanie zawartej z nami 
umowy. Odpowiedzialność ta nie po-
wstaje, jeżeli niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie umowy spowodowane 
było wyłącznie siłą wyższą, działaniem 
lub zaniechaniem klienta albo nie-
uczestniczących w wykonaniu usługi 
osób trzecich, których działania lub za-
niechania nie można było przewidzieć 
ani uniknąć. 

Odszkodowanie za 
zmarnowany urlop

Małgorzata Buczkowska
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TRADYCYJNE LODY 
WARSZAWSKIE,  
pl. Wilsona

Malutka lodziarnia, a w zasadzie bud-
ka z lodami, niemal niezauważalnie 
wciśnięta między cukiernię a kino Wi-
sła. Na czas letni szyld Tradycyjne Pącz-
ki Warszawskie zmienia się właśnie na 
Tradycyjne Lody Warszawskie. Pączki, 
wielokrotnie przeze mnie pałaszowa-
ne, są bardzo smaczne, wielkie i naszpi-
kowane przeróżnymi nadzieniami. Jeśli 
ktoś jeszcze nie spróbował, to niech wy-
trwale czeka do jesieni. 

Wracając do lodów: robione są one 
z naturalnych składników. Smaków 
mamy do wyboru kilka, z pewnością 

każdy znajdzie dla siebie coś dobre-
go, choć niekoniecznie wszystkie sma-
ki są tradycyjne. Decydujemy się na coś 
nietypowego, a mianowicie na orzeź-
wiającą cytrynę z bazylią oraz delikat-
ną miętę z kawałkami czekolady. Porcje 
są dość duże, adekwatne do ceny (5 zł 
za porcję). Niestety, tak samo jak w kil-
ku ostatnio odwiedzonych przeze mnie 
lodziarniach, tutaj również nie uda się 
Wam połączyć dwóch smaków w jed-
nej porcji. Nie uda się też dostać do-
datkowego wafelka dla malucha, trzeba 
za niego zapłacić. Cóż, jest jeszcze jed-
no, co się raczej nie uda - zjedzenie lo-
dów wygodnie, gdyż stolików jest: je-
den! Goście miotają się pod okienkiem, 
przeciskając się z lodami wśród widzów 

wchodzących do kina i przechodniów 
zmierzających do parku. My byliśmy 
na rowerze więc zakotwiczyliśmy się 
przy pobliskim stojaku do rowerów 
i usiedliśmy na murku pobliskiej ka-
wiarni. Pomijając owe niedogodności, 
muszę przyznać, że wybrane przez nas 
smaki kodów były pyszne.

LODZIARNIA ULICA 
BAŚNIOWA,  
al. Wojska Polskiego 41

Jeśli macie nieco więcej czasu niż na 
szybki deser lodowy, to idealnym wybo-
rem będzie Lodziarnia Ulica Baśniowa. 
Czas będzie Wam potrzebny na posta-
nie w sznureczku spragnionych smacz-
nego ochłodzenia, niekiedy aż na ze-
wnątrz lokalu. Mimo że perspektywa 
stania w długiej kolejce, w pełnym słoń-
cu, może jawić się jako zniechęcająca, 
to lokal ten jest fenomenem wśród lo-
dziarni na Żoliborzu, odkąd powstał są 
tam niemal zawsze tłumy. Skąd ten fe-
nomen? Otóż, zawsze proponowany jest 
bardzo duży wybór smaków oraz lody 
bez cukru, bezglutenowe i vege. Nie-
kiedy można również zobaczyć na wła-
sne oczy jak kręci się lody, np. nietypo-
we piwne na dzień ojca, czy inspirowane 
włoskim caprese. Dodatkowo do wybo-
ru są pyszne torty lodowe, kawa i koktaj-

le. Wszystko pięknie się prezentuje i na-
prawdę zachęca do spróbowania. 

Po chwili namysłu wybieramy w por-
cji małej dwa smaki (uwaga, można łą-
czyć ): orzeźwiający cytrynowy i nie-
typowy - różany, w porcji średniej trzy 
smaki: bezowy z truskawkami, pista-
cjowy i risotto z szafranem. Jedząc lody 
różane, można poczuć smak najlep-
szych pączków, ten aromat i smak bar-
dzo pozytywnie mnie zaskoczył, ponie-
waż nie przepadam za różą. Cytrynka 
i pistacja to smaki naturalne i delikat-
ne, beza z truskawką była słodka, choć 
mało w niej truskawki, natomiast risot-
to z szafranem z kawałkami preparowa-
nego ryżu to forma lodowego lunchu, 
który do mnie nie przemawia. 

Lody są rzeczywiście pyszne, jed-
ne bardziej wyraziste w smaku, inne 
mniej, jedne fenomenalne i nietypowe, 
inne zwyczajne i po prostu poprawne. 
Porcje są spore, podawane w kubecz-
ku lub w smacznym wafelku, cena za 

małą porcję to 5 zł. Możemy zjeść na ze-
wnątrz, choć jest niewiele stolików, mo-
żemy też w środku jeśli jest gorąco. Jest 
stojak na rowery.

Mimo fenomenu tego miejsca i ku-
szącej propozycji smaków, nie mam 
przekonania, żeby poświęcać czas i siły 
na stanie w tak ogromnych kolejkach 
tak często jak bym chciała. Dobrze, że 
na Żoliborzu mamy coraz większy wy-
bór lodziarni i cukierni. O kolejnych 
miejscach w numerze sierpniowym. 
Zapraszam i życzę smacznego, lodo-
wego lata .

Lody, lody dla ochłody, cz. 2

Karolina Kołodziejska
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Wakacyjne kamyki

Anna Szymańska

Na wakacyjnych ścieżkach często poja-
wiają się kamyki – czy to wielkości ziarn-
ka piasku, czy też głazu. Czy wszystkie 
powinniśmy usuwać? Czy faktycznie 
„wypasiony” ośrodek zapewni szczęśli-
we chwile i wymarzone wakacje?

Ścieżka na górskim szlaku. Rodzin-
ka raźno wspina się pod górę, słychać 
śmiechy, podpowiedzi: „Michu, złap 
ten korzeń powyżej”, „Zoś, nie strasz 
traszki”… Są spięci liną, każdy ma kask, 
mały plecaczek i odpowiednie buty. Do-
rośli asekurują, dzieci przyglądają się, 
gdy jedno z rodziców pokonuje kolejny 
fragment ścianki. Po chwili zatrzymują 
się na szerokiej półce w większości po-
rośniętej murawą. Tata rozkłada swoją 
bluzę, mama wyjmuje mapę, dzieciaki 
sięgają do plecaczków po picie i batony. 
Wspólnie śledzą na mapie ile już prze-
szli, ustalają, jak dalej wędrować. 

Basen przy hotelu. Drewniane leżaki, 
porozkładane ręczniki, osobiste drobia-
zgi, zabawki. Z głośników płynie muzy-
ka. Kelner podaje napoje. Trener uczy 
dwójkę dzieci pływania na małych ma-
teracach. 

Obóz harcerski w środku lasu nad je-
ziorem. Jedna grupka kopie dół, druga 
rozstawia namioty, kolejna łączy sznur-
kami gałęzie, tworząc regał, inna obiera 
ziemniaki na obiad.

Domek na działce. Mama sadzi kwia-
ty, tata z dziećmi budują domek na 
drzewie. Na działce obok dziadkowie 
z wnukami budują szałas, gdzieś sły-
chać kosiarkę, dalej grupka dzieci gra w   
dwa ognie przeciw grupce rodziców...

Dla prawidłowego rozwoju dziec-
ka potrzebne są doświadczenia, ucze-
nie się przez przykład. Dzieci są genial-
nymi obserwatorami i barometrami 
uczuć. Jeśli robimy coś na siłę, wbrew 
sobie, to nie uwierzą nam. Ale zaintere-
sują się tym, co zostanie odpowiednio 
przedstawione.

W czasie wakacji można więcej czasu 
przeznaczyć na bycie razem, na wspól-
ne działania, na wspólny śmiech i zaba-
wy. To czasami ważniejsze niż kolejny 
opanowany język czy kolejny zwiedzo-
ny kraj. O atrakcyjności wakacji nieko-
niecznie musi świadczyć kwota na nie 
wydana. Zastanówmy się, co jest na-
szym najlepszym, najmilszym wspo-
mnieniem z dzieciństwa? Czego na-
uczyliśmy się latem u dziadków na wsi 
czy na obozie harcerskim? 

Zabawy bez zabawek, wymyślanie hi-
storyjek, budowanie zamków z piasku 
czy szałasów, znajdowanie różnych za-
stosowań przedmiotów, poznawanie 
nowych zawodów i obrzędów są równie 
ważne jak zwiedzanie muzeów i oglą-
danie programów edukacyjnych. Wy-
korzystajmy okazje – pokażmy jak daw-
niej mielono ziarna, jak tkano sukno, 
jak flisacy ładują tratwy, jak działa elek-
trownia, upieczmy wspólnie ciasteczka 
według tajnego przepisu babci… 

Zabawa w błocie, poparzenie pokrzy-
wami, łażenie po drzewach i zaroślach, 
picie wody z górskich strumieni, turla-
nie po trawie czy jej sianie, wiszenie na 
trzepaku, budowanie szałasów, palenie 
ognisk... Dla wielu współczesnych dzie-

ciaków pojęcia nieznane, dla ich rodzi-
ców - powód do przerażenia i trwogi. 
Czy faktycznie tak musi być? Pamię-
tam stare powiedzenie: „Dzieci są albo 
czyste albo szczęśliwe”. Z lekkim za-
skoczeniem, ale i radością, zobaczy-
łam obrazek na osiedlu: po deszczu 
w zagłębieniach asfaltu pozostały spo-
re kałuże. Mama włożyła dwulatkowi 
kalosze i powiedziała: „Idź pochlap so-
bie w kałuży”. Po kilku minutach ma-
lec zdjął kaloszki i z zachwytem skakał 
na bosaka. A jakiś czas temu pewien 
tata wstawił na fb swoje zdjęcie z córką, 
z którą bawili się w ćwiczenia na trze-
paku. Coraz częściej można też spotkać 
rodziców ćwiczących ze swoimi dzieć-
mi na siłowniach plenerowych, jeżdżą-
cych rodzinnie na rowerach. Z pew-
nością jest to cenny czas budowania 
relacji rodzinnych i pokazywanie dzie-
ciom ciekawych form aktywnego spę-
dzania czasu.       

Jak często wołasz: „Uważaj, bo… 
(upadniesz, przewrócisz się, spadniesz, 
skaleczysz się, rozlejesz…)”? Nawet naj-
bardziej czujny rodzic nie jest w stanie 

uchronić dziecka przed wszystkimi nie-
bezpieczeństwami, które na nie czyha-
ją. Dziecko odbiera to jako informację: 
świat jest niebezpieczny i trudny, a ono 
samo nie jest w stanie poradzić sobie 
z wyzwaniami. A przecież dzieci najle-
piej uczą się przez swobodne doświad-
czanie, testowanie, próbowanie. Od-
bierając im to, pozbawiamy je szans na 
poznanie swoich możliwości, zdolno-
ści, ograniczeń i nauczenia się radzenia 
sobie w codziennych sytuacjach. Wy-
obraźmy sobie, że prowadzimy samo-
chód, pada gęsty śnieg/deszcz, jest duży 
ruch. Zaczynamy wyprzedzać, gdy pa-
sażer krzyczy: “Uważaj!”. Co się wtedy 
dzieje? Dekoncentrujemy się! Okrzyk 
powoduje, że zamiast skupić się na ma-
newrze, skupiamy się na okrzyku i rozu-
mieniu na co właściwie mamy uważać. 
Z czysto praktycznego punktu widze-
nia – taki okrzyk może być przyczyną 
stłuczki czy nawet wypadku. U małych 
dzieci taka nadopiekuńczość może ode-
brać im wiarę w siebie i swoje możliwo-
ści. Mogą obawiać się podejmowania 
nowych wyzwań, eksperymentowania, 

nawet uczenia się („po co mam próbo-
wać, przecież i tak mi się nie uda”). 

Popatrzmy na ptaki. Aby nauczyć mło-
de latać, pokazują jak machać skrzydła-
mi, a po pewnym czasie wypychają je 
z gniazda, pozwalając w pełni rozwinąć 
skrzydła. Pierwsze loty bywają niepo-
radne, ale w miarę ćwiczeń mali lotnicy 
dochodzą do perfekcji. Podobnie z na-
szymi pociechami – muszą mieć możli-
wość doświadczania prób i porażek, by 
móc nauczyć się podnosić. Lepiej po-
wiedzieć „wstań i otrzep ręce” niż biado-
lić nad każdym upadkiem uczącego się 
chodzić malucha. Nakłaniajmy do po-
dejmowania prób, chwalmy postępy. 

Dajmy dzieciom doświadczyć jak 
mogą żyć, by mogły zdecydować jak 
chcą żyć, gdy będą dorosłe. Wizyta 
w straży pożarnej, u babci na wsi czy 
w warsztacie samochodowym może 
rozbudzić zainteresowania i w przy-
szłości stać się drogą życia. 

Rozważmy przesłanie hasła: „Nie za-
bieraj dziecku kamieni spod nóg, bo 
gdy dorośnie, potknie się o ziarenko 
piasku” (autor nieznany). 

Wakacje to czas beztroski, 
ale i troski. 
Dla dzieci – laba od nauki, 
czas na zabawę i lody. 
Dla dorosłych – 
zmartwienie: jak 
zorganizować dziecku 
opiekę i atrakcje na czas 
odpoczynku od szkoły? 
Gdzie wysłać, choćby na 
kilka dni? Czy i gdzie 
wyjechać razem? Czy 
nasze dziecko już dorosło 
do kolonii lub obozu? 
A jeśli obóz, to wędrowny 
czy językowy? Wczasy 
nad morzem, wypad po 
zamkach, a może „szkoła 
przetrwania”? Czyli: jak 
zaplanować wakacje, by 
dziecko się nie nudziło 
i było bezpieczne? Tak 
wiele możliwości, tak 
wiele reklam, tak wiele 
pokus... 
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Tym razem mieszkańcy mieli okazję 
spotkać się przy projekcie jeszcze reali-
zowanym z budżetu partycypacyjnego 
z 2016 roku. Na spotkanie przybyło bli-
sko 500 osób, które w raz z pociecha-
mi, w promieniach słońca, miały oka-
zję spędzić miło czas w gronie sąsiadów 
z Żoliborza. Przedstawiciele stowarzy-
szenia udzielali informacji dotyczących 
tego, co w najbliższym czasie będzie 
działo się na Żoliborzu. Najbardziej in-
teresującym tematem był, między inny-
mi, Plan Miejscowy dla Żoliborza Po-
łudniowego, który - szybko uchwalony 
- ma zabezpieczyć resztki zieleni na tym 

obszarze. Bardzo często poruszanym 
tematem był również termin urucho-
mienia przedszkola, którego budowa 
jest już niemal na ukończeniu, a zloka-
lizowane jest nieopodal Instytutu Che-
mii Przemysłowej. O ile w pierwszym 
przypadku informacje przedstawicieli 
stowarzyszenia nie mogły być precyzyj-
ne, bo sami nie znają planowanego ter-
minu uchwalenia Planu, a zważywszy 
na to, że powstaje on od blisko dwóch 
dekad, bardzo trudno wskazać jakikol-
wiek, choćby orientacyjny termin jego 
prawomocnego wejścia w życie, o tyle 
przy drugim temacie sprawa jest dość 

oczywista. Przedszkole będzie otwarte 
od września tego roku. 

Na pikniku znalazły się też atrak-
cje dla dzieci. 3 dmuchańce zapew-
niały najmłodszym nie lada frajdę. 
Przed wejściem do każdego z nich 
ustawiały się długie kolejki, a rodzice 
w tym czasie odpoczywali na kocach 
wśród zieleni. Odwiedzili nas również 
przedstawiciele sali zabaw Fikołki 
z Arkadii, którzy malowali dzieciom 
buzie i zapewniali różnego rodzaju 
atrakcje. 

Już teraz chcielibyśmy serdecznie za-
prosić Państwa na kolejny  piknik, któ-
ry odbędzie się w 2018 roku, zapew-
ne w czerwcu. O szczegółach zostaną 
Państwo poinformowani przez przed-
stawicieli stowarzyszenia Nowy Żoli-
borz na ich stronie facebookowej. 

Coroczny piknik 
sąsiedzki

10 czerwca 
stowarzyszenie Nowy 
Żoliborz, pod naszym 
patronatem i we 
współpracy z aplikacją 
Nasz Żoliborz oraz 
Urzędem Dzielnicy 
Żoliborz, zorganizowało 
IV edycję pikniku 
sąsiedzkiego.

Mateusz Durlik
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Dlaczego? Cóż, opinii, wersji i legend na ten temat jest sporo. Ponieważ jednak 
żadna nie wydaje się w 100 procentach prawdziwa, nie będę ich tu przytaczać.

Domów powstało 10, a na środku placu zamiast wyniosłej włoskiej topoli rośnie 
rozłożysty klon srebrzysty, który nijak nie jest w stanie spełniać roli zegarowej 
wskazówki. Rośnie tam już tak długo, że został uznany za pomnik przyrody 
i wpisany do rejestru.

Domy wokół placu są dziełem Rudolfa Świerczyńskiego i Romualda Gutta, który 
zaprojektował także zabudowę innego pięknego placu żoliborskiego - placu 
Henkla, powstałego dokładnie w tym samym czasie, co Plac Słoneczny.

Segment przy placu Słonecznym 6 wpisany jest do rejestru zabytków. 

Warto przy okazji przypomnieć, że nieopodal Placu Słonecznego, w piwnicy 
domu przy Fortecznej 4, w latach okupacji, aż do końca Powstania Warszawskiego, 
działała tajna radiostacja, którą z powodu usytuowania nazwano „Łodzią 
Podwodną”. Była tak świetnie zakonspirowana, że Niemcy nie odkryli jej 
nawet w czasie rewizji, którą przeprowadzili w 1941 roku. Radiostacją kierował 
Stanisław Rodowicz, brat Kazimierza - ojca słynnego Jana Rodowicza „Anody”.

Plac Słoneczny i jego okolice ucierpiały w czasie Powstania Warszawskiego, 
czego wspomnienie spotkać można jeszcze do dziś, choćby nieopodal, przy ulicy 
Czarnieckiego, gdzie na elewacji szkoły wciąż widać ślady po kulach. Jednak 
w porównaniu z sąsiadującym Starym Miastem, można powiedzieć, że rejon ten 
wyszedł z wojny obronną ręką.

O Żoliborzu Oficerskim i okolicach Placu Słonecznego pisałam już wcześniej. 
Zainteresowanych odsyłam do lutowego numeru Gazety z roku 2016.
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Plac Słoneczny

Liliana Kołłątaj

Zbiegają się na nim promieniście od południa trzy ulice: pośrodku Śmiała, 
najstarsza ulica Żoliborza, a po bokach - dwa odcinki Fortecznej. Od północy zaś 
otoczony jest półkoliście przylegającymi do siebie piętrowymi willami, o dość 
podobnym układzie architektonicznym. Już ten układ ulic i budynków oraz ich 
podobieństwo daje do myślenia. A gdy jeszcze zobaczy się ten układ na planie, 
to nawet osoba niezorientowana w historii Żoliborza, a Żoliborza Oficerskiego 
w szczególności, zapewne zada sobie pytanie: czy to celowo, czy przypadek?

Wbrew pozorom, odpowiedź nie jest wcale taka prosta i oczywista, choć 
spodziewać można się tu od razu jakiegoś pierwotnego urbanistycznego 
zamysłu. Bo też i taki był. Tylko realizacja, świetnego skądinąd pomysłu, nie do 
końca się udała.

Nazwa placu nie jest przypadkowa. Nie tylko bowiem jego okrągły kształt, 
z okrągłą wysepką na środku i promieniście odchodzącymi uliczkami, 
przypomina słońce. 

Antoni Jawornicki i Kazimierz Tołłoczko - architekci i pomysłodawcy tego 
projektu - zaplanowali więcej słonecznych nawiązań. Półkoliście ustawionych 
domów miało być dwanaście. I nieprzypadkowo otaczają plac od północy. Na 
środku placu, na owej słonecznej wysepce tworzącej „twarz” słońca, w aureoli 
obiegającej ją dokoła jezdni miała rosnąć strzelista topola włoska. I już łatwo 
się domyślić: tak, placyk swym układem miał tworzyć zegar słoneczny. Smukła 
topola o określonych porach miała wskazywać swym cieniem godziny.

A wyszło - tak jak wyszło.

Jeden z najmniejszych 
i jednocześnie 
najładniejszych placów 
Żoliborza, a ściślej - 
Żoliborza Oficerskiego. 
Powstał w latach 1922-
1925, a zamieszkać przy 
nim mieli najwyższej 
rangi oficerowie.

Ulica Forteczna, willa z radiostacją Łódź Podwodna

Plac Słoneczny
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Urodził się 8 maja 1892 r. w Stanisła-
wowie, w rodzinie kolejarskiej. W 1910 
r. rozpoczął studia ekonomiczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Po śmierci ojca powrócił do rodzinnego 
miasta, by zająć się rodziną. Tam wstąpił 
do Drużyn Strzeleckich.

W 1913 r. został powołany do armii 
austro-węgierskiej. W listopadzie 1918 
r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Ze 
względu na stan zdrowia, objął funk-
cję w Ministerstwie Spraw Wojskowych 
i nie brał udziału w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 r.

Po ukończeniu studiów w Wyższej 
Szkole Wojennej w Warszawie skierowa-
ny został do Sztabu Generalnego. W la-
tach 1928-1939 był dowódcą w oddzia-
łach 75. pułku piechoty, pułku Strzelców 
Podhalańskich, 9. Pułku Piechoty Legio-
nów i 21. Pułku Piechoty Dzieci Warsza-
wy. Zamieszkał na Żoliborzu, na osie-
dlu oficerskim, w pięknej willi w stylu 
klasycystycznego pałacyku, przy ulicy 
Hauke-Bosaka 11. Dom istnieje do dziś. 
Przylega do niego niewielki ogródek. 
To w nim Sosabowski, jeszcze wówczas 
pułkownik, zakopał we wrześniu 1939 r. 
swoją szablę, po wojnie siostra genera-
ła wydobyła ją i przekazała do Muzeum 
Wojska Polskiego. 

Na ogrodzeniu posesji umieszczono 
tabliczkę przypominającą legendarne-
go dowódcę polskich spadochroniarzy 
z czasów II wojny światowej.

W 1939 r. brał udział w walkach 
w rejonie Mławy oraz w walkach na te-
renie Warszawy, w rejonie Grochowa. 29 
września, dwa dni po podpisaniu aktu 
kapitulacji stolicy, 21. Pułk i jego do-
wódca zostali odznaczeni przez gen. Ju-
liusza Rómmla orderami Virtuti Milita-
ri III klasy.

Po zakończeniu walk Sosabowski 
przeszedł do konspiracji i wstąpił do 
Służby Zwycięstwu Polski. Polecono mu 
przedostać się do Francji, z meldunkami 
o sytuacji w kraju dla rządu na wychodź-
stwie. Sosabowski dotarł do Paryża i tam 
został dowódcą piechoty w reaktywowa-
nej 4. Dywizji Piechoty.

W czerwcu 1940 r., po ewakuacji do 
Wielkiej Brytanii, zgłosił się do pol-
skiego sztabu, gdzie otrzymał przydział 
na dowódcę formującej się 4. Kadrowej 
Brygady Strzelców.

Sosabowski postanowił ze swej bry-
gady stworzyć pierwszą w historii Woj-
ska Polskiego jednostkę spadochrono-
wą. Szkolenia odbywały się w ośrodku 
w Largo House, zaś skoki spadochrono-
we na lotnisku Ringway.

Brygada wzięła udział w najwięk-
szej w II wojnie światowej operacji po-
wietrzno-desantowej sprzymierzonych, 
której celem było opanowanie mostów 
na Renie w pobliżu holenderskiego Ar-
nhem. Niestety, straty Brygady sięgnęły 
prawie 40%, a cała operacja zakończyła 
się porażką. Za jednego z winnych uzna-

no Sosabowskiego. Zarzucono mu tak-
że niedopuszczalną krytykę brytyjskiego 
dowództwa. W efekcie, na żądanie Bry-
tyjczyków, rozkazem z 27 grudnia 1944 
r. Pierwsza Brygada Spadochronowa 
została odebrana jej twórcy i dowódcy, 
a Sosabowskiego mianowano inspekto-
rem Jednostek Etapowych i Wartowni-
czych.

Po II wojnie światowej Sosabowski 
pracował w Wielkiej Brytanii jako ro-
botnik magazynowy w fabryce silników 
elektrycznych, a następnie w fabryce te-
lewizorów.

Gen. Stanisław Sosabowski zmarł 25 
września 1967 r. w Londynie. W 1969 r. 
spadochroniarze, jego dawni żołnierze, 
przywieźli do Polski jego prochy i po-
chowali je, zgodnie z wolą Sosabowskie-
go - na warszawskim Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach.

Stanisław Sosabowski

18 lipca 1922 r. przy ul. Czarnieckiego wmuro-
wano akt erekcyjny pod budowę Żoliborza Ofi-
cerskiego. Do końca lat dwudziestych powstało 
tam ok. 400 domów, jako inwestycja spółdziel-
ni oficerów. W projekcie osiedla wzorowano się 

na angielskiej koncepcji miasta-ogrodu, łącząc 
ją z architekturą narodową. Osiedle projektowali 
najlepsi ówczesni warszawscy architekci, m.in. Ta-
deusz Tołwiński, Kazimierz Tołłoczko, Romuald 
Gutt, Rudolf Świerczyński.

Lipiec - kartka z kalendarza




