
Piśmiennictwo profesora Ignacego Mościckiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty 

wybranych publikacji 

Przedmowa 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej przedstawia zestawienie bibliograficzne i pełne 

teksty wybranych publikacji piśmiennictwa profesora Ignacego Mościckiego, prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zestawienie wykonano w ramach realizacji prac w Bibliotece 

Cyfrowej PW, których celem jest zachowanie dorobku naukowego wybitnych uczonych PW. 

Zaprezentowanie piśmiennictwa profesora Politechniki Warszawskiej ma na celu utrwalenie 

dokonań badawczych i zachowanie pamięci o jego osiągnięciach naukowych. W kręgu 

zainteresowań naukowych profesora były badania w dziedzinie chemii, elektrochemii 

i przemysłu chemicznego, m.in. sposoby rafinacji ropy naftowej, produkcja kwasu 

azotowego, synteza związków azotowych przez amoniak oraz fabrykacja cyjanków, 

amoniaku i kwasu siarkowego. 

Spis bibliograficzny zawiera ponad 100 publikacji w języku polskim i w językach obcych. 

Obejmuje artykuły z czasopism, odczyty i referaty (28), wydawnictwa zwarte (5) oraz patenty 

(70), których autorem lub współautorem był Ignacy Mościcki. W spisie zawarto m.in. prace 

powstałe w okresie działalności spółki „Metan" (od 1916 r.), którą kierowali jej założyciele: 

prof. Ignacy Mościcki oraz prof. Kazimierz Kling oraz w okresie działalności Chemicznego 

Instytutu Badawczego (od 1922 r.), którego dyrektorem był Ignacy Mościcki. Duża część tych 

prac to patenty polskie i zagraniczne. W ich opisach zawarto rok, w którym udzielono 

patentu. Tytuły patentów występują w języku polskim oraz w językach obcych. Przy polskich 

patentach zapisano ich zagraniczne odpowiedniki. 

Zastosowano układ alfabetyczny tytułów publikacji. Niektóre opisy bibliograficzne zawierają 

odnośniki do pełnych tekstów publikacji. Wyróżniono tytuły prac jako linki do dokumentów. 

Pliki tekstowe zapisane zostały w formacie PDF lub są dostępne w Internecie. 

Pełne teksty publikacji są cyfrowymi kopiami materiałów, które pochodzą: 

- ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (Filii BGPW – Biblioteki

Wydziału Chemicznego),

- ze zbiorów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (pełne tekstu patentów dostępne

online: Serwer Publikacji – patenty polskie ; Espacenet EP - patenty zagraniczne),

- ze zbiorów biblioteki cyfrowej - Polona, utworzonej przez Bibliotekę Narodową,

- ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej,

- z Kolekcji Archiwalnej Online Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Bibliografia została udostępniona zgodnie z prawem autorskim (Ustawa o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych). Biblioteka zastrzega wykorzystanie wszystkich tekstów jedynie 

do celów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych. Wykluczone jest ich wykorzystanie 

w działalności komercyjnej. 

Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc wszystkim pracownikom Biblioteki Głównej 

Politechniki Warszawskiej współtworzącym tę bibliografię. 

Justyna Antosik-Tylkowska 
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