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Szanowni Żoliborzanie!

Puls dzielnicy wciąż bije w rytm skandowania „Nie dla Mostu 
Krasińskiego”. Na demonstracji pod kinem Wisła, 20 lutego zebrali 
się przedstawiciele najróżniejszych środowisk, nawet tych, które 
zazwyczaj toczą ze sobą spory. Wszyscy, od burmistrza Grzegorza 
Hlebowicza, przez Konrada Smocznego z Miasto Jest Nasze #Żoliborz, 
po organizatora akcji, Tomasza Michałowskiego, w towarzystwie 
przedstawicieli środowisk społecznikowskich i kulturalnych, 
zaangażowanych mieszkańców dzielnicy oraz chętnie dołączających 
przechodniów, zebrali się, by pokazać siłę merytoryki i serce ludu. 
Krótki film z tego wydarzenia zamieściłem na naszym fan page’u  
–możecie zobaczyć, że było prawie 1000 osób, co jest całkiem 
niezłym wynikiem, jak na niespełna 30-tysięczną dzielnicę.

W tym numerze postanowiliśmy zająć się tematem obiektu, którego 
obecność działa na nerwy wielu estetów. Próbujemy w pierwszym 
artykule przypomnieć historię Instytutu Chemii Przemysłowej 
i zupełnie filmowe życiorysy ekipy, która go zakładała.

Prezes Stowarzyszenia Nowy Żoliborz Mateusz Durlik zajmuje się 
tematem parkingów na Żoliborzu Południowym, przedstawiając 
realne rozwiązania, które mogą zostać zrealizowane dzięki naszym 
żoliborskim aktywistom, którzy zgłosili odpowiednie projekty do 
tegorocznego budżetu partycypacyjnego. Warto zainteresować się 
tematem i na nie zagłosować.

A w sekcji historycznej przedstawiamy pokrótce kolejną część 
dzielnicy – Żoliborz Dziennikarski oraz kalendarium historyczne na 
marzec.

Zapraszam do lektury!

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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Warszawska Arkadia, jako lider centrów handlowych w Polsce, już na etapie 
projektowania włączyła się w działania charakteryzujące się dbałością 
o środowisko naturalne. Szereg zastosowanych w obiekcie rozwiązań, a także 
udział w wybranych akcjach i wydarzeniach, stawia Arkadię w czołówce 
obiektów o proekologicznym charakterze.

Co roku Arkadia organizuje na swoim terenie wyda-
rzenie, promujące proekologiczne postawy dzięki 
współpracy z zaangażowanymi w tego typu działa-
nia podmiotami. Podczas warsztatów tematycznych 
dzieci i ich opiekunowie mogą wiele dowiedzieć się 
na temat dbałości o środowisko, a także doświad-
czyć pozytywnych emocji związanych z nadawaniem 
nowego życia przedmiotom w procesie recyklingu. 
Najbliższy eko event odbędzie się w przedostatni 
weekend kwietnia.

Arkadia stosuje również szereg proekologicznych 
rozwiązań na co dzień.

Zielony dach to kluczowy element systemu utrzy-
mywania równowagi ekologicznej. Dzięki dobraniu 
odpowiedniej roślinności, na jego powierzchni zo-
stała utworzona powierzchnia czynna, która umożliwia 
wprowadzenie wody opadowej do gruntu, pochłania pyły 
i zanieczyszczenia atmosferyczne, a także stanowi 
dodatkową warstwę izolacji termicznej i akustycz-
nej. Dach jest zbudowany z warstw pokrytych glebą.

PROEKOLOGICZNY CHARAKTER ARKADII
W wyniku zaangażowania się Arkadii w aktywne rato-
wanie populacji pszczół na zielonym dachu Arkadii 
swój dom znalazło pięć pszczelich rodzin. Pszczoły 
zamieszkują w pięciu drewnianych ulach nad częścią 
administracyjną centrum handlowego. Okazuje się, 
że okolica, ze swoją różnorodną roślinnością, to 
przyjazne pszczołom środowisko. Pszczoły mieszkają 
tu także zimą. Dzięki nim rośliny kwitnące w okolicy 
Arkadii, także te rosnące w okolicznych ogródkach 
działkowych, mogą wydawać dorodne owoce i wysiewać 
nasiona. Pszczołami opiekują się Kamil Baj i Agnieszka 
Skórska, prowadzący Pszczelarium - pionierski projekt 
propagujący miejskie pszczelarstwo w Polsce.

Ponadto w Arkadii zmniejszono zużycie energii elek-
trycznej dzięki zamianie oświetlenia na ledowe oraz 
przeorganizowaniu zasad funkcjonowania wind i schodów 
ruchomych.

Przed Arkadią znajduje się jedna z najpopularniejszych 
w Warszawie stacji Veturilo z 35 rowerami. Wygodnie 
można stąd dojechać np. do stacji metra Dworzec Gdań-
ski, gdzie także istnieje stacja Veturilo. Arkadia 
zadbała również o możliwość bezpiecznego pozostawienia 
własnego roweru przed dwoma głównymi wejściami do 
centrum oraz na parkingu. Na rowerzystów czeka ponad 
80 specjalnych miejsc postojowych.

Na parkingu Arkadii działa ekologiczna myjnia sa-
mochodowa Autonatura, która oferuje innowacyjną 
technologię mycia aut bez użycia wody, co pozwala 
zaoszczędzić do 200 litrów wody na jednym pojeździe 
w stosunku do myjni tradycyjnych. Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom, zastosowanym w myjni, zminimalizowana 
jest także ilość odpadów i zanieczyszczeń. Produkty 
myjące są przyjazne środowisku i w blisko 100 pro-
centach biodegradowalne.
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Od ulicy umieszczono pomieszczenia gospodarcze. Z drugiej 
zaś - już normalne okna wychodzą na małe ogródki przy-
domowe. Ten wewnętrzny zieleniec niedostępny jest dla 
oczu gapiów. Ze wszystkich stron otaczają go budynki, tej 
i sąsiednich ulic. Luki między budynkami wypełniają ogro-
dzenia. I choć jest to tzw. Żoliborz Dziennikarski, inwestorem 
był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak widać - odgrodzone od świata osiedla apartamentowców 
to nie taki nowy pomysł.

Takie miało bowiem być to osiedle: ciche, spokojne i nieco 
ekskluzywne. Powstawało w latach 1922-30. Korespondowało 
z położonym po drugiej stronie ulicy Krasińskiego Żoliborzem 
Oficerskim, tworząc wraz z nim żoliborskie miasto - ogród. 
Główna, najwcześniejsza część powstała w rejonie ulic:  
Krasińskiego, Dziennikarskiej, Sułkowskiego i Tucholskiej, 
kilka lat później rozbudowano osiedle, zajmując tereny przy 
Bohomolca i Promyka.

Pojedyncze wille w stylu dworkowym mieszają się z bliź-
niakami o ciekawych kształtach i domami szeregowymi. 
Przez wiele lat osiedle uległo zmianom. Wojna dokonała 
wyłomów w przedwojennej zabudowie. Na miejscu dawnej 
willi Melchiora Wańkowicza przy Dziennikarskiej 3 stoi dziś... 
altanka śmietnikowa. Typowe szeregowce zachowały się przy 
Dziennikarskiej i Promyka. W tej samej okolicy znajdziemy 
także kilka oryginalnych w formie bliźniaków.

Dworkowe wille otoczone ogrodami cieszą oczy przy Suł-
kowskiego. Niektóre z nich mają ciekawą historię. Jak choćby 
dom Rossmanów,  w którym w 1942 roku ukryto tablicę 
z pomnika Kopernika, zdjętą przez Alka Dawidowskiego.

Czasy wojny i Powstania Warszawskiego pamiętają też oko-
lice ulicy Tucholskiej i dzisiejszego Placu Kampanii Żniwiarz, 
co upamiętnia nazwa Placu i ustawiony na nim obelisk.

LILIANA KOŁŁĄTAJ
przewodnik warszawski, pilot wycieczek, dziennikarz, prelegent,
autor i redaktor portali i stron o tematyce varsavianistycznej i turystycznej,  
inicjatorka i koordynator Klubu Globtrotera Warszawa.

ŻOLIBORZ DZIENNIKARSKI
Dziwne te budyneczki, prawda? Jak bunkry, z maleńkimi okienkami „strzelniczymi”. 
Ale to przemyślana koncepcja architektów, zespołu znanych przedwojennych 
projektantów w składzie: Józef Szanajca, Bohdan Lachert, Roman Piotrowski.

r e k l a m a

KALENDARIUM 
MARZEC

3 marca 1934 r.  
urodził się we Lwowie Jacek Kuroń, jeden z najbardziej 
znanych Żoliborzan. Na Żoliborzu mieszkał od 1947 
roku, w budynku przy ul. Mickiewicza, na wprost Parku 
Żeromskiego.

16 marca 1949 r. 
dokonano ekshumacji Jana Rodowicza „Anody”,  
potajemnie pogrzebanego w styczniu w kwaterze Na 
Łączce. Pochowano go oficjalnie w grobie rodzinnym na 
Cmentarzu Powązkowskim.

21 marca 2014 r.  
w Pawilonie Kulturalnym (Sady Żoliborskie 4) odbyła się 
inauguracja Klubu Sady – klubu miłośników architektury 
Sadów Żoliborskich i architektury Haliny Skibniewskiej.

28 marca 2006 r.  
na spotkaniu założycielskim Rotary Club w Warszawie, 
powstał Polski Rotary Club Warszawa-Żoliborz.
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MELCHIOR WAŃKOWICZ
Urodził się 10 stycznia 1892 r. w Kalużycach (obecnie Biało-
ruś). Zmarł 10 września 1974 r. w Warszawie. Jego biografii 
wystarczyłoby na całą serię powieści. 

Pisarz, dziennikarz, reporter i publicysta. Dzieciństwo spędził 
na terenach obecnej Białorusi i na Kowieńszczyźnie, młodość 
w Warszawie, Krakowie i na Ukrainie. Lata międzywojenne 
to działalność literacka i współpraca z różnymi instytucjami. 
Z tego okresu pochodzą dwa znane polskie slogany rekla-
mowe: „Cukier krzepi” i „Lotem bliżej”, obydwa autorstwa 
Wańkowicza.

Powieść „Na tropach Smętka”, o relacjach niemiecko-pol-
skich na Warmii i Mazurach, spowodowała, że we wrześniu 
1939 Wańkowicz trafił na listy Gestapo. Zdążył zbiec do 
Rumunii. Podczas II wojny światowej, jako korespondent 
wojenny przy II Korpusie Polskim gen. Andersa, przemierzył 
szlak od Iranu przez Syrię, Liban, Egipt do Włoch. Wziął udział 
w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie początkowo został 
w Rzymie, później trafił do Londynu i Nowego Jorku. Pobyt 
w USA zaowocował otrzymaniem obywatelstwa amerykań-
skiego, co bardzo przydało się w późniejszych podróżach pi-
sarza. Z emigracji powrócił do Polski w 1958 roku. W 1964 r. 

podpisał tzw. List 34, z protestem m.in. przeciwko cenzurze, 
czego efektem był kilkutygodniowy areszt i proces sądowy 
o współpracę z Radiem Wolna Europa, zakończony skaza-
niem Wańkowicza na 3 lata więzienia. Wyrok na szczęście nie 
został wykonany.

Z Jego obfitej twórczości warto przypomnieć: powieści 
autobiograficzne - „Szczenięce lata” i „Ziele na kraterze”; 
reportaże z Warmii i Mazur - „Na tropach Smętka”; utwory 
o tematyce wojennej - „Bitwa o Monte Cassino”, „Wester-
platte”, „Hubalczycy”; cykl powieściowy „Panorama losu 
polskiego” (cz. 1 „Tworzywo”, cz. 2 „Droga do Urzędowa”); 
felietony „Zupa na gwoździu”.

W latach powojennych pisarz wraz z żoną mieszkał w małym 
mieszkanku na Puławskiej, a ostatni rok w nowowybudo-
wanej willi na Studenckiej. Dlaczego zatem wiążemy go 
z Żoliborzem?

Ostatnie lata przedwojenne Wańkowicz, z żoną i dwiema 
córkami, spędził na Żoliborzu, w „Domeczku” przy ulicy 
Dziennikarskiej 3. Obserwował z niego, jak - na kompletnym 
pustkowiu - powstaje Żoliborz Dziennikarski. Próżno by jed-
nak dziś szukać tego domu. Nie pozostał po nim nawet ślad.
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Późniejsze koncepcje urbanistyczne zamknęły rejon dwoma „mrów-
kowcami”. W latach 1937-38 od strony ul. Mickiewicza powstał, 
ekskluzywny na owe czasy dom, zaprojektowany przez Juliusza 
Żórawskiego, wzorującego się w konstrukcji budynku na pracach Le 
Corbusiera. Budynek ma obszerne, widne mieszkania, podziemny 
garaż, windy i taras wypoczynkowy na dachu. Zbudowano go dla 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Pracowników 
Umysłowych. Ciągnące się przez wszystkie kondygnacje długie 
pasy okien przyczyniły się do nadania mu nazwy „Szklany Dom”. 
Na podniebnym tarasie urządzono przyjęcie dla Picassa podczas 
jego jedynej wizyty w Polsce 3 września1948 roku.

Koncepcję  szklanego domu w zwielokrotnionej wersji powtórzył 
po wojnie dziesięciokondygnacyjny budynek, ze 196 miesz-
kaniami,  przy ulicy Promyka 5, zaprojektowany przez Hannę 
Graff i Bogusława Chylińskiego. Trzy megaszafy mieszkalne,  
w tym wspomniany Mister Warszawy 1969 i  dwa 18-piętrowe 
wieżowce, skutecznie zamknęły perspektywę od strony Wisły. 
Na północ od nich  rozłożyły się ogródki działkowe, między ulicą 
Promyka i Kępą Potocką, zresztą w miejscu, gdzie przed wojną 
planowany był Park Żeromskiego.

Zdjęcia: Liliana Kołłątaj

UWAGA! Zainteresowanych tematem zapraszamy  
na spacer z przewodnikiem po Starym Żoliborzu.  

20 marca, niedziela, godz.11.00.  
Spotkanie przy pomniku Aliny w Parku Żeromskiego.
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MATEUSZ 
DURLIK

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

ŻOLIBORZ POŁUDNIOWY  
CZY ŻOLIBORZ PARKINGOWY?
Jeżeli ktokolwiek z Was miał przyjemność 
odwiedzić Żoliborz Południowy i wątpliwą 
przyjemność poszukania na nim miejsca 
parkingowego, wie jaki to koszmar… – Takimi 
słowami rozpocząłem prezentację dwóch 
projektów do budżetu partycypacyjnego 2017. 
Ostatnio na fan page’u Gazety Nowego Żoliborza i Stowarzysze-
nia Nowy Żoliborz pojawiły się zdjęcia „mistrzów parkowania”, 
którzy sięgają wyżyn swoich możliwości twórczych, prześciga-
jąc się w coraz to dziwniejszych sposobach parkowania (wszerz, 
wzdłuż, skośnie) - byleby na trawie.  Opinii dotyczących takiego 
parkowania było tak wiele, jak wielu było uczestników dysku-
sji. Jedni mocno krytykowali i z chęcią skazaliby na karę chłosty 
tych „magików”, inni usprawiedliwiali ich, uzasadniając takie 
parkowanie nieprzystosowaniem tej części dzielnicy do potrzeb 
mieszkańców i pracowników okolicznych biur. Tak czy inaczej, 
mamy konkretny problem, z którym trudno sobie poradzić. Brak 
zrównoważonego rozwoju Żoliborza Południowego (co w dużej 
mierze „zawdzięczamy” byłemu v-ce burmistrzowi Witoldowi 
Sielewiczowi) powoduje, że w moim odczuciu zarówno jedni jak 
i drudzy mają rację. Prawie wszystkim zależy na tym, aby było 
tutaj więcej zieleni i zwyczajnie nie godzą się na „rozjeżdżanie 
Żoliborza”. Inni chcą mieć gdzie zaparkować w drodze z pracy 
do domu po to, żeby chociażby zrobić w międzyczasie zakupy.  

Sprawa nielegalnego parkowania była wielokrotnie zgłaszana do 
straży miejskiej, nawet pisemnie. W okresie 1.01.–10.02.2016 r. 
odnotowano 96 zdarzeń związanych z nieprawidłowym postojem 
pojazdów. Wobec sprawców wykroczeń podjęto 200 przewidzia-
nych prawem czynności, z czego 141 to czynności zmierzające 
do ukarania mandatem karnym, a 3 pojazdy usunięto z drogi 
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Na tym etapie jedyne rozwiązania, to takie, które będą hybrydo-
wym połączeniem zaspokojenia obu deficytów - zarówno miejsc 
parkingowych, jak i zieleni. Do budżetu partycypacyjnego zgło-
siliśmy w tym roku dwa projekty, które mają na celu rozwiązanie 
problemu. Pierwszy to utworzenie 27 nowych miejsc parkingo-
wych przy ul. Anny German, na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera. Drugi 
projekt to rewitalizacja ul. Przasnyskiej, który zakłada stworzenie 
22 nowych miejsc parkingowych, zasadzenie 10 nowych drzew, 
oddzielenie parkingu od chodnika szeroką 1,5-metrową rabatą 
kwiatową, otoczenie obecnie istniejących kasztanowców płotka-
mi, tak aby ich korzenie nie obumierały pod wpływem nacisku 

samochodów, itp. Jest jednak jeden warunek, aby te dwa projekty 
zostały zrealizowane – będą potrzebne Wasze głosy i bardzo na 
nie liczymy. Głosowanie rozpocznie się już wkrótce. 

Musimy jednak pamiętać, że nawet jeśli wygramy i te projekty 
będą realizowane, miną prawie dwa lata (realizacja na ogół od-
bywa się pod koniec roku, czyli w tym przypadku pod koniec roku 
2017). Do tego czasu drzewa już dawno uschną, a nam popękają 
serca z rozpaczy i zbankrutujemy od ilości wykonanych telefonów 
do straży miejskiej, nie wspominając o radykalistach, którzy mają 
bujniejszą wyobraźnię i znacznie ciekawsze pomysły na zwalcza-
nie takich procederów. W związku z tym, już wkrótce Wydział 
Infrastruktury Dzielnicy Żoliborz najpierw na ul. Przasnyskiej, 
a potem na ul. Rydygiera, zamontuje „płotki zomowskie”, które 
uniemożliwią parkowanie na tym terenie, a dodatkowo zrewi-
talizuje tam zieleń. Będzie piękna nowa trawa i drzewa w końcu 
odżyją.  Do czasu zrealizowania naszych projektów trzeba będzie 
poszukać zastępczych miejsc i tutaj idealnym rozwiązaniem zdaje 
się parkowanie na dużym, wolnym, ale i płatnym parkingu przy 
ul. Przasnyskiej 6a.

3 CZY 5 LAT, 
CZYLI ILE MAMY CZASU  
NA ZGŁOSZENIE DEWELOPEROWI 
WAD UJAWNIONYCH 
W MIESZKANIU

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach 
konsumenta, która wydłużyła okres tzw. rękojmi za 
wady nieruchomości do 5 lat, licząc od dnia wydania 
jej konsumentowi. Jednak jak to zazwyczaj bywa, 
prawo nie działa wstecz, pojawia się zatem pytanie 
kto  może skorzystać z dłuższego okresu rękojmi, 
a kto musi zgłosić swoje wady w ciągu 3 lat?

Art. 51 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że nowe przepisy należy stosować 
do umów zawartych po dniu wejścia w życie nowej ustawy, nie wskazuje jednak, 
o którą z umów dot. lokali chodzi. Nie ma zatem wątpliwości, jaki okres rękojmi 
przysługuje, jeżeli  zarówno tzw. umowę deweloperską jak i umowę przenoszącą 
własność zawarliśmy przed wejściem w życie ustawy – wówczas przysługuje nam 
3-letni okres gwarancji. Podobnie problem nie występuje, jeżeli obie umowy  
zostały zawarte po 25 grudnia 2014 r. – wówczas obowiązuje wydłużony do 5 lat 
okres rękojmi. Wątpliwości mogą się jednak pojawić, jeśli umowę deweloperską 
zawarliśmy przed zmianą przepisów, ale umowa ostateczna została podpisana 
już pod rządami nowych regulacji. 

Ponieważ ustawa konsumencka nie daje jednoznacznej wskazówki, terminem 
zawarcia której z wyżej wymienionych umów powinniśmy się kierować przy 
ustaleniu przysługującego nam okresu rękojmi, a w związku z krótkim czasem 
obowiązywania nowych regulacji nie możemy podeprzeć się orzecznictwem 
sądów, które mogłoby dawać wskazówki w tym zakresie, pozostaje nam jedynie 
wykładnia przepisów ustawy. 

Według mnie dla zastosowania wydłużonego okresu rękojmi decydujące znacze-
nie ma umowa przenosząca własność lokalu, bowiem uprawnienia wynikające 
z rękojmi, które nakładają na dewelopera obowiązek usunięcia wad lokalu, wy-
nikają właśnie z tej umowy, a nie z umowy deweloperskiej. Powyższe stanowisko 
znajduje swoje uzasadnienie w tym, że przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy 
zostały zawarte w tej części Kodeksu cywilnego, która poświęcona jest umowie 
sprzedaży, a ustawa konsumencka nie rozszerzyła ich zastosowania do umów 
deweloperskich, które uregulowane są w zupełnie innej ustawie. Co więcej, 
umowa deweloperska jest jedynie umową zobowiązującą do wybudowania 
lokalu o określonych parametrach i standardzie i przeniesienia jego własności 
na drugą stronę i wobec tego nie przesądza o powstaniu uprawnień wynikają-
cych z rękojmi, bowiem na etapie jej zawierania nie jest jeszcze wiadome, czy 
rzeczywiście umowa ta zostanie wykonana oraz czy i kiedy umowa sprzedaży 
lokalu zostanie zawarta. 

Aktualne żoliborskie wydarzenia kulturalne 
znajdziesz na naszej stronie

www.kreatywnyzoliborz.org

Uzupełniamy je dla Was co tydzień, 
prezentując miejsca, ludzi i wydarzenia, 

pełne inspiracji i radości. 

Współpracujemy z wszystkimi lokalami, 
które prezentują kulturę, sztukę, design 

i muzykę. 

Jeśli chcesz dołączyć do teamu Kreatywnego 
Żoliborza, napisz do nas przez stronę:

www.facebook.com/kreatywnyzoliborz.

Zapraszamy do współpracy aktywistów,  
maniaków kultury  i Żoliborza!

Fot. M. Durlik

Fot. M. Durlik
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TAMARA SAWKO

INSTYTUT 
CHEMII 
PRZEMYSŁOWEJ
Powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Dziś 
straszy swoim stanem technicznym. Skąd 
wziął się i jak funkcjonuje dziś  Instytut Chemii 
Przemysłowej przy ulicy Rydygiera?

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA

Początki żoliborskiego instytutu wiążą się z założoną w 1916 roku 
we Lwowie spółką METAN. Głównym inicjatorem założenia spółki, 
której celem było rozwiązywanie problemów chemiczno-techno-
logicznych, był profesor Ignacy Mościcki. Pierwsza wojna światowa 
odkryła dominującą pozycję Niemiec w światowym przemyśle 
chemicznym. W związku z tym profesor Mościcki wpadł na pomysł 
otwarcia polskiej placówki, która doścignęłaby Niemców w rozwoju 
chemicznym oraz prowadzeniu prac badawczych w dziedzinach 
technologii chemicznej. Na pomysł sfinansowania tego typu obiektu 
wpadli pionierzy rozwoju gospodarczego Polski, Władysław Szaynok 
(1876-1928) oraz Marian Wieleżyński (1879-1945). Zauważyli oni, 
że eksploatacja złóż ropy naftowej wiąże się z marnotrawstwem 
gazu ziemnego, którego ogromna ilość ulatniała się. W 1913 roku 
Szaynok i Wieleżyński zaprojektowali pierwszą w Europie kompre-
syjną fabrykę gazoliny, odzyskiwanej z gazu ziemnego „mokrego”. 
Fabryka została uruchomiona w 1914 roku w Borysławiu. Spółka 
ta miała ogromny wpływ na kapitał stowarzyszenia METAN.

Spółka „METAN” powstała 30 października 1916 roku. Zawia-
dowcami spółki zostali profesor Mościcki i docent Uniwersytetu 
Lwowskiego Kazimierz Kling, a do Rady Nadzorczej weszli inży-
nierowie: Józef Tomicki, Władysław Szaynok, Emil Piwoński oraz 
profesor uniwersytetu Lwowskiego Stanisław Tołłoczko. Lista 
pierwszych wspólników obejmuje również nazwiska: Mariana 
Wieleżyńskiego, Romana Januszkiewicza, Włodzimierza Kunow-
skiego, Walentego Dominika i Michała Jakubowskiego.

20-LECIE MIĘDZYWOJENNE

W 1922 roku powołano oddział Chemicznego Instytutu Badaw-
czego w Warszawie, przy ulicy Ludnej 11. Jakiś czas później Ko-
mitet Ekonomiczny Rady Ministrów upoważnił Ministra Spraw 
Wojskowych do długoterminowego wydzierżawienia gruntów 

o powierzchni 22 morgów, znajdujących się na Żoliborzu, w ob-
rębie pola artyleryjskiego Cytadeli, między kolonią urzędniczą, 
obozem saperów i obwodową linią kolejową. W 1936 roku Instytut 
nabył te ziemie na własność.

Początki budowy Instytutu nie były łatwe. Ciężka sytuacja finan-
sowa państwa nie pozwoliła na pokrycie większości kosztów. 
Wydział Czynny instytutu aktywnie szukał rozwiązania problemu. 
Członkowie instytutu zorganizowali zbiórkę pieniędzy na budowę 
siedziby. Darczyńcą była między innymi Polonia amerykańska, 
która przekazała na ten cel 30 tysięcy dolarów i przekazała je na 
ręce Ministra Spraw Wojskowych, gen. Władysława Sikorskie-
go. Finansowo pomogły również przedsiębiorstwa prywatne 
i państwowe.

5 sierpnia 1925 roku udało się rozpocząć prace budowlane. Po 
półtora roku oddano do użytku część pomieszczeń. W związku 

r e k l a m a
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PRZEKSZTAŁCENIA 
INSTYTUTU:

1916  
założenie we Lwowie spółki METAN. To z jej 
inicjatywy powstał Instytut Chemii Przemysłowej

1922 
powstaje Chemiczny Instytut Badawczy (ChIB). 
Pierwsza siedziba przy ul. Ludnej 11 w Warszawie.

1926 
przeniesienie ChIB na Żoliborz, na ul. Rydygiera 8, 
a według książki telefonicznej PAST na rok 1938/39 
posiadający adres przy ul. Łączności 8, której 
fragmenty znajdują się teoretycznie na terenie 
Instytutu.

1945  
ChIB przekształca się w Instytut Przemysłu 
Chemicznego (IPCh). Działalność badawcza 
rozpoczyna się w  1946 roku.

1971 
powstaje Instytut Chemii Przemysłowej (IChP). 
Przyjmuje imię założyciela – Ignacego Mościckiego

Fot. Weronika Cyganek
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ul. Rydygiera 11/lokal usługowy nr 7
Telefon: 786 29 56 78

e-mail: biuro@academyoflanguage.pl
www.academyoflanguage.pl

ZAPISY TRWAJĄ, ZAPRASZAMY!
ZNIŻKI NAWET DO 20%

ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI, PORTUGALSKI, POLISH FOR FOREIGNERS

Zapraszamy dzieci (od lat 3), młodzież, dorosłych na kursy ogólne, specjalistyczne, z języka biznesu, egzaminacyjne
Zajęcia w grupach 2-6 os. i indywidualne u nas lub w dogodnym miejscu – domu, szkole, firmie oraz online, w godz. 7-21 

Zapewniamy materiały, e-dziennik, konsultacje w razie nieobecności, regularne zajęcia dodatkowe
Wyróżnia nas stały kontakt z kursantem, dbałość o klienta i wysoce wykwalifikowani lektorzy polscy i native speakerzy
Świadczymy też inne usługi językowe: tłumaczenia, edycję i proofreading, audyt językowy, doraźną pomoc językową

Chętnie udzielimy wszystkich informacji osobiście w recepcji szkoły, mailowo lub telefonicznie

Dla ciekawych świata, szkoła językowa blisko domu!
r e k l a m a

z trudną sytuacją mieszkaniową, jesienią 1926 roku postanowiono 
wybudować budynek mieszkalny dla pracowników Instytutu.

OKRES POWOJENNY

Nadejście drugiej wojny  światowej zatrzymało na sześć lat dzia-
łania instytutu.  Zniszczenia wojenne w Warszawie obejmowały 
również budynki Instytutu.  Jednakże, tuż po ustaniu wojny, pro-
fesor Marian Świderek w towarzystwie byłych członków przy-
stąpili do jego odbudowy. Pracując bez wynagrodzenia, dawni 
pracownicy instytutu usuwali gruzy, wydobywając ukryte przed 
okupantem mienie. Już we wrześniu 1945 udało się doprowadzić 
do stanu używalności pierwsze pomieszczenia. 

W październiku 1945 roku powołano do działania Instytut Prze-
mysłu Chemicznego (IPCh), który stał się prawnym spadkobiercą 
ChIB. Początkowo zatrudnienie znalazło zaledwie 25 inżynierów 
i 40 techników, jednakże z czasem instytutowi udało się wzro-
snąć, rozbudowując polski przemysł chemiczny. Kilka miesięcy 
po powołaniu nowego instytutu podjęto prace polegające na 
połączeniu jego gmachu do miejskiej sieci wodociągowej oraz 
sieci gazowej. W połowie stycznia 1946 roku instytut rozpoczął 
działalność badawczą.

Powojenna rozbudowa Instytutu Przemysłu Chemicznego 
przyniosła ze sobą powstanie nowych budynków, takich jak 
wielokondygnacyjny budynek centralny (tzw. wieżowiec), 
pawilon wysokich ciśnień, warsztaty centralne i pawilon la-
boratoryjny.  Pod koniec lat 50 powołany został Zakład Usług 
Instytutów Naukowo-Badawczych, którego celem było zago-
spodarowanie terenu i zbudowanie pawilonów badawczych na 
Żoliborzu, a także zbudowanie kompleksu dla Instytutu Chemii 
Organicznej na Żeraniu.

Rok 1971 przyniósł reorganizację instytutu i przekształcił go 
w Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), noszący imię inicjatora 
i twórcy, profesora Ignacego Mościckiego. Instytut do dziś po-
zostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze 
badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii 
chemicznej. Działające w instytucie zakłady badawcze to: zakład 
Technologii Organicznej i Procesów Rozdziału, zakład Chemii Go-
spodarczej, Kosmetyków i Półproduktów Farmaceutycznych, 
zakład Elektrochemii, zakład Proekologicznej Modernizacji Tech-
nologii, zakład Poliestrów, Epoksydów i Poliuretanów oraz zakład 
Technologii i Przetwórstwa Polimerów.

DZIŚ

Obecnie budynek instytutu pełni różne funkcje. Wciąż prowadzo-
ne są tam badania chemiczne. Oprócz tego instytut wynajmuje 
swoje powierzchnie spółkom prywatnym. Znajdują się tam firmy 
meblarskie, komputerowe oraz fotograficzne. W budynkach in-
stytutu można znaleźć również sklep spożywczy „Lux”, salę prób 
oraz Studio Fotograficzne i Bar „Tęcza”.

Mieszkańcy nie do końca znają funkcję budynku. PRL-owska, 
brudna architektura nieco odstrasza, kompleks otoczony jest 
metalowym parkanem wypełnionym bazgrołami. Stał się również 
w pewien sposób śmietnikiem i wieszakiem reklamowym. Budyn-
ki instytutu nie pasują do nowoczesnych budowli mieszkalnych. 
Są owiane tajemnicą, a ich status jest niejasny.  

Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że 
Instytut Chemii Przemysłowej wciąż funkcjonuje i wcale nie ma 
się źle. Pracownie zdobywają różne nagrody, w 2014 roku instytut 
otrzymał srebrny „Laur Innowacyjności” w kategorii „Ekologia, 
geodezja i gospodarka wodna”. Wynalazki stworzone w instytu-
cie zdobywają wyróżnienia na konkursach europejskich.  Okres 
świetności budynku przeminął, mimo to energia jego pracow-
ników wciąż jest żywa.

BIOGRAMY:

Ignacy Mościcki  
(1867 -1946)

polski chemik, polityk, w latach 1926–1939 prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Naukowiec, wynalazca, 
budowniczy polskiego przemysłu chemicznego. 
Inicjator i zawiadowca spółki METAN. Pierwszy dyrektor 
Chemicznego Instytutu Badawczego na warszawskim 
Żoliborzu.

Władysław Szaynok 
(1876  - 1928) 

Ukończył studia w Szkole Politechnicznej we Lwowie. 
W 1911 został wspólnikiem w spółce  Mariana 
Wieleżyńskiego. Po oddaniu do użytku gazociągu 
z Tustanowic do rafinerii w Drohobyczu odbył ze 
wspólnikiem podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
zapoznali się z tamtejszym przemysłem naftowym. 
Po powrocie współpracował z Ignacym Mościckim 
w naukowo-badawczej spółce „Metan”. W 1921 r. 
został współzałożycielem państwowo-prywatnej spółki 
akcyjnej „Międzymiastowe Gazociągi”, która budowała 
sieci przesyłowe. Zaprojektował pierwszą w Polsce 
stację benzynową, która działała w oparciu o pompę 
„Rapidaytor”.

Marian Wieleżyński 
(1879 - 1945)

Urodził się w rodzinie właściciela ziemskiego Waleriana 
Wieleżyńskiego i Natalii z domu Knapp. W jego domu 
mówiło się po niemiecku, lecz znajomy rabin postanowił 
nauczyć go polskiego. W 1897 roku rozpoczął studia 
w Szkole Politechnicznej na Wydziale Chemii we Lwowie. 
Po trzech latach usunięto go ze szkoły ze względu na 
działalność polityczną i przynależność do PPS. Naukę 
kontynuował w Wiedniu.  Interesował go gaz ziemny oraz 
jego wykorzystanie w przemyśle. We wrześniu 1916 roku 
pomógł starszemu mężczyźnie na dworcu w Stryju wnieść 
do wagonu ciężką walizkę. Kilka lat później spotkał go na 

swej drodze. Okazało się, że pomógł wówczas dyrektorowi 
ordynacji spadkobierców Dawida Lindenbauma, 
a w walizce znajdowało się złoto. Dyrektor zapamiętał 
Wieleżyńskiego i w ramach wdzięczności ułatwił mu 
zakup działki oraz okazyjnie sprzedał szyby naftowe 
w Tustanowicach i Orowie. W 1920 Wieleżyński wraz 
z Władysławem Szaynokiem i Gabrielem Sokolnickim 
stworzyli spółkę akcyjną „Gazolina”.

Kazimierz Jan Kling  
(1884 - 1942)

W 1907 skończył chemię na Uniwersytecie Lwowskim. 
Jako pracownik uniwersytetu uzyskał doktorat (1908) 
a następnie habilitację (1913). Konstruowal innowacyjne 
urządzenia laboratoryjne, między innymi kieszonkowy 
tester zawartości dwutlenku węgla. Po I WŚ został 
najbliższym współpracownikiem prof. Ignacego 
Mościckiego w spółce badawczej METAN. W 1926 roku 
zamieszkał w Warszawie. W 1929 został mianowany 
profesorem zwyczajnym chemii ogólnej na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W latach 
1935-1939 był dyrektorem Chemicznego Instytutu 
Badawczego. W 1938 został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. Weronika Cyganek
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Powrót do formy 
– budzimy organizm 

z zimowego snu

RehaFit Centrum Sprawności
ul. Przasnyska 11 lok. U6

01-756 Warszawa
(na terenie osiedla Apartamenty przy Krasińskiego)

ZAPISY: tel. 22 211 34 88, 882 005 773
recepcja@rehafi t.waw.pl

www.rehafi t.waw.pl
www.facebook.com/rehafi tcs/

Sezon zimowy powoli dobiega końca. Część z nas na pewno przeżyła ten okres na sportowo, jeżdżąc 
na nartach, biegając, chodząc na siłownię bądź do klubów fi tness.

Są na pewno też tacy, którzy zamknęli się na ten czas w domu, na kanapie przed telewizorem.

Zbliża się wiosna – czas spacerów, różnego rodzaju sportów na świeżym powietrzu - warto zatem 
zadbać o swoją formę już teraz. Dotyczy to oczywiście osób, które sportowo zapadły w zimowy sen. 
Czas się z niego obudzić!

Nieważne czy uwielbiasz długie wiosenne spacery, wycieczki rowerowe czy biegowe maratony.
Do każdej z tych aktywności należy się przygotować.

Zaczynajmy od krótkich dystansów stopniowo je wydłużając, od wolnego tempa do coraz szybszego.
Jeżeli po przerwie zimowej chcesz wrócić na siłownię, nie zaczynaj od podnoszenia ciężarów takich 
jakie podnosiłeś pół roku temu. Organizm potrzebuje teraz trochę czasu zanim z powrotem zacznie 
pracować na wysokich obrotach.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami.  
Nasi fi zjoterapeuci pomogą Ci wrócić do formy, dadzą indywidualne wskazówki.

Z tym numerem 

Gazety Nowego Żoliborza 

15% rabatu 

na zajęcia indywidualne!

R - 249
G - 159
B - 28

C - 0
M - 44
Y - 100
K - 0

R - 117
G - 182
B - 67

C - 60
M - 5
Y - 100
K - 0

„NIE WIADOMO”, 
ALE WARTO 
ZOBACZYĆ

W pobliskiej Galerii Sztuki „Wystawa” oglądać 
można w lutym prace Stanisława Kroszczyńskiego, 
absolwenta ASP w Warszawie, który mieszka 
i pracuje na Żoliborzu, uprawiając malarstwo, 
fotografię miejską oraz rysunek olejny. 

Miałem przyjemność uczestniczyć w wernisażu wystawy pt. 
„Nie wiadomo”, a przyznaję, że wszystkie wernisaże w galerii 
na Wojska Polskiego to wyjątkowa przyjemność – swobodna 
atmosfera, rozmowy o sztuce, plotki o ludziach sztukę tworzących, 
a przede wszystkim możliwość rozmowy z samym artystą, który 
przechadza się wśród odwiedzających. Do tego dbający o gości 
kurator, dr Łukasz Rudnicki,  nie pozostawi bez opieki chętnych 
do wysłuchania kilku zdań o prezentowanej twórczości. 

Oddajmy głos na temat prac samemu artyście:

Wychodzę od formy abstrakcyjnej, następnie poszu-
kuję skojarzeń czy anegdoty; malując coś w rodzaju 
permanentnego testu Rorschacha, doprowadzam 
moje kompozycje w takim czy innym stopniu do narra-
cyjnej figuracji. Mówiąc prościej, wszystkie te obrazy 
coś przedstawiają, ale co – nie zawsze wiadomo.

Warstwa ilustracyjna (narracyjna) jest dokończeniem 
procesu, uporządkowaniem wesołego chaosu, zabawą 
w poszukiwanie/dopowiadanie form powstałych sa-
morzutnie czy nieświadomie. Cieszy mnie, kiedy widz 
odnajduje ukryte przeze mnie w kompozycjach zna-
czenia; z jeszcze większą radością odnotowuję, gdy od-
najdywane są w nich treści, o których nie wiedziałem. 

Kolejny wernisaż 18 marca o 18:00. Swoje prace zapre-
zentuje Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz na wystawie pt.  
„NIEODWRACALNE”

MICHAŁ 
LEHR-KOWALSKI
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20 NAZWA DZIAŁUZ naszego ogromnego asortymentu wyczarujemy 
dla każdego wnętrze jego marzeń.
Pamiętajmy, że nie musimy tapetować całego pomieszczenia, 
wystarczy położyć tapetę na jednej ścianie lub jej fragmencie, 
resztę pomieszczenia malując farbą w kolorze pasującym do tapety. 
Można śmiało łączyć ze sobą różne wzory. Chętnie doradzimy, 
sprawiając, że każde wnętrze nabierze indywidualnego charakteru.

W marynarskich klimatach 
Motywy marynistyczne można ze sobą 
dowolnie łączyć, nadając wnętrzu pastelową 
lub wyrazistą charakterystykę.
Do wyboru mamy latarnie morskie, statki, 
łódki, kotwice, mapy, pasy oraz kratki.
To doskonała propozycja dla dzieci, 
nastolatków oraz dorosłych lubiących ten styl.

Motywy geometryczne
To ozdoba sama w sobie. Doskonale sprawdzi 
się w przedpokoju , eksponując dodatki, 
a nawet ubrania. 
Wybór wzorów i kolorów jest imponujący 
– od delikatnych wzorków przypominających 
plaster miodu po geometryczne fantazje 
szalonego matematyka.
Zygzaki, pasy i kraty.

Zew natury
Jeśli komuś marzą się palmy na ścianie, 
chętnie spełnimy marzenia o wiecznych 
wakacjach. Po drodze możemy spotkać zebry, 
słonie, a nawet popatrzeć na stado pięknych 
fl amingów. 
Imitacja skóry zwierząt w różnych kolorach 
stworzy niezwykle efektowne wnętrze. 
Można też wyczarować własne akwarium lub 
rafę koralową.
Dla romantyków mamy piękne motyle.
Sceny polowania w sam raz do domku na wsi.

Ptasie trele
Rajskie ptaki na drzewach i gałęziach, dumne 
pawie ukryte w bujnej roślinności, fl amingi 
dostojnie prezentujące się w szuwarach oraz 
fl amingi jeżdżące na rowerze będą wspaniale 
prezentować się w każdym wnętrzu.

Dla dzieciaków
Sowy bardzo przyjazne i urokliwe, oswojone 
małe i duże lisy.
Baletnice wdzięcznie tańczące, serduszka 
bijące,  statki kosmiczne, samochody dla 
przyszłych naukowców i sportowców.
Grzeczne misie i całe zoo zwierzaków.
Roboty, które wyglądają jakby miały 
wyskoczyć ze ściany.
Kropki, paski, kokardki... takie różne 
fi drygałki.

 

Flower power
Od delikatnych ornamentów po barokowe 
wzory, które sprawią, że wnętrze nabierze 
elegancji, a my przeniesiemy się do pałacu 
królewskiego.
Kwiaty w stylistyce pop artu, ogród różany 
i wszystkie kwiaty, jakich dusza zapragnie.
Zielnik botaniczny na ścianie w ramach 
edukacji też jest.

 

Ty zdecyduj
Od pięknych ornamentow  w różnorodnej 
stylistyce po eleganckie paski w każdym 
rozmiarze i kolorze.
Od prostych tapet strukturalnych po 
luksusowe mozaiki.
Od jedwabiu po beton. Decyzja należy do 
Ciebie
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Wszystkie tapety są sprowadzane 
na zamówienie klienta 

w krótkim terminie. 

Zapraszamy do naszego sklepu.


