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Sowo
od Rektora
Politechniki Warszawskiej

Profesor Ignacy Mocicki by dwukrotnie doktorem honoris causa
Politechniki Warszawskiej – w 1925 i w 1926 roku. W tych latach pracowa w Katedrze Elektrochemii Technicznej naszej Uczelni.
Wielki chemik i elektryk, technolog i wynalazca, którego dokonania przyczyniy si do powstania polskiego przemysu chemicznego.
Uzyska ponad 40 patentów. Za jego najwaniejsze odkrycie uwaa si
metod otrzymywania kwasu azotowego z powietrza, z wykorzystaniem energii elektrycznej. Wród wynalazków Mocickiego odnajdujemy m.in. kondensatory wysokiego napi cia (po raz pierwszy uyte
w radiowej stacji na wiey Eiffla) oraz aparaty do zabezpieczania sieci
elektrycznych przed wyadowaniami atmosferycznymi. Po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci Ignacy Mocicki zaangaowa si
w organizowanie polskiego przemysu chemicznego.
W setn rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci chcielimy uczci dokonania Ignacego Mocickiego i odtworzy jego pomnik,
który sta na terenie Politechniki Warszawskiej w latach 1934–1939. Ta
inicjatywa ma przybliy take naszym studentom posta profesora
Mocickiego i jego zasugi, nie tylko dla naszej Uczelni, ale take dla
polskiego przemysu chemicznego. Badania i wysiki Mocickiego docenia nawet sam Albert Einstein. Do dzisiaj wiele firm korzysta z jego
patentów, nie wiedzc nawet, kto by ich autorem.
1 grudnia br. min a 151. rocznica urodzin Ignacego Mocickiego,
mam nadziej , e przygotowalimy mu godny prezent.

Warszawa, 14 grudnia 2018 r.

prof. dr hab. in. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej
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Sowo
od Przewodniczcego
Komitetu organizacyjnego
ds. odtworzenia pomnika
Prezydenta Ignacego Mocickiego

Mao mamy wybitnych naukowców–praktyków wdraajcych
swoje wynalazki w przemyle. Odbudowa i tworzenie polskiego przemysu chemicznego po odzyskaniu niepodlegoci, w tym m.in. uruchomienie fabryki w Chorzowie w 1922 roku, w cigu trzech tygodni od opuszczenia jej przez Niemców, wymagay ogromnej wiedzy
i niezwykych umiej tnoci organizacyjnych. Skuteczno profesora
Ignacego Mocickiego na tym polu bya wprost niewyobraalna. On
odbudowa, a waciwie stworzy polski przemys azotowy – wkrótce
po Chorzowie powstay Zakady Azotowe w Tarnowie (Mocicach).
Pami  o profesorze Mocickim jest niewtpliwie ywa wród chemików technologów. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej najnowsze audytorium nosi Jego imi . Przypadkowo trafiem na informacj , e pomóg On istotnie w budowie Gmachu Technologii Chemicznej, i e w 1934 roku postawiono mu przed tym gmachem pomnik upami tniajcy 30-lecie pracy naukowej. Pomnik zosta
zniszczony na pocztku II wojny wiatowej, a po jej zakoczeniu, stan w tym miejscu obelisk powi cony Pami ci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz onierzy Wrzenia i Powstania Warszawskiego
polegych i zamordowanych w latach 1939–1945.
Rekonstrukcji pomnika Ignacego Mocickiego, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci, podj si Komitet organizacyjny powoany przez Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, na wniosek Rady Wydziau Chemicznego
naszej Uczelni.
Model popiersia Prezydenta Mocickiego – na wzór oryginau
z 1934 roku duta Stanisawa Romana Lewandowskiego, rze biarza,
absolwenta krakowskiej Szkoy Sztuk Pi knych – wykonali Anna Ge-
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tler i Piotr Grzegorz Mdrach, artyci plastycy, dyplomowani konserwatorzy dzie sztuki, absolwenci warszawskiej Akademii Sztuk
Pi knych. Bardzo pomocne okazay si zachowane zdj cia, dost pne
w Narodowym Archiwum Cyfrowym, dzi ki którym udao si oszacowa wymiary pomnika. Na podstawie modelu gipsowego firma Legart wykonaa odlew z brzu i napisy, firma IMAG przeniosa obelisk
na nowe miejsce i zrekonstruowaa postument pomnika, firma abclighting wykonaa instalacje owietlenia, a administracja Politechniki
Warszawskiej zadbaa o ziele i otoczenie.
Ostatecznie, po niemal 80 latach, moglimy znów powita Ignacego
Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW, a czytajc
ksik , któr na t okazj opracowa Andrzej Ulmer i wydaa Oficyna
Wydawnicza PW, moemy pozna wiele szczegóów z ycia Profesora
i Jego imponujcej kariery naukowej.
Zrealizowanie przedsi wzi cia zaj o nam ponad rok i nie byoby moliwe bez hojnoci Darczyców, instytucji i osób prywatnych,
czonków Komitetu Honorowego. Wszystkim, którzy nam pomogli,
a take caemu Komitetowi organizacyjnemu serdecznie dzi kuj .

Warszawa, 14 grudnia 2018 r.
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prof. dr hab. in. Ludwik Synoradzki
Przewodniczcy Komitetu organizacyjnego
ds. odtworzenia pomnika
Prezydenta Ignacego Mocickiego
przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

Ignacy Mocicki, Prezydent RP w latach 1926–1939

Wprowadzenie

Ignacy Mocicki, Prezydent RP w latach 1926–1939, aktywista
„Proletariatu II”, dziaacz niepodlegociowy, znakomity naukowiec,
twórca przemysu azotowego w Polsce, a wi c posta zdawaoby si
doskonale znana, nie doczeka si zbyt wielu ksikowych opracowa biograficznych. Napisano wiele artykuów o yciu i dziaalnoci
Mocickiego, ale moim zdaniem publikacje te nie wyczerpuj tematu. ycie Ignacego Mocickiego jest na tyle bogate, e zawsze istnieje moliwo pisania o nim w odmienny sposób, podkrelajcy inny
aspekt Jego dziaalnoci. Pomys na t ksik zrodzi si w zwizku
z powoaniem w Politechnice Warszawskiej Komitetu organizacyjnego ds. odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego przed
Gmachem Technologii Chemicznej PW. Dzi ki tej inicjatywie miaem
przyjemno podj si napisania niniejszego opracowania.
Praca miaa uwypukla aktywno Mocickiego w dziedzinie nauki
oraz zaznaczy zwizki z Politechnik Warszawsk. Tym zwizkom
powi cony jest oddzielny rozdzia. Odnoszc si do aktywnoci we
Fryburgu, staraem si stosunkowo dokadnie, na ile pozwalaa obj to publikacji, opisa opracowane przez Mocickiego metody: otrzymywania kwasu azotowego z powietrza za pomoc uku elektrycznego, pozyskiwania cyjanowodoru z azotu i w glowodorów, ulepszenia
dotyczce kondensatorów etc. Nie majc wyksztacenia technicznego
ani cisego, lecz historyczne, nie powayem si na wasny literacki
opis eksperymentów, procesów chemicznych i funkcjonowania zaprojektowanych przez Mocickiego urzdze. Pragnc unikn pomyek,
oddawaem gos mistrzowi, tj. Mocickiemu, lub innym kompetentnym w tym zakresie osobom, takim jak Kazimierz Kling, Ludwik Wasilewski, Wacaw Leniaski, Eugeniusz Kwiatkowski i inni. Czasy,
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w których Ignacy Mocicki prowadzi we Fryburgu swoje dowiadczenia, byy okresem wielkiej rywalizacji w poszukiwaniu najefektywniejszej i najtaszej metody produkcji nawozów azotowych. Na rynku dominowali chemicy niemieccy, w tej dziedzinie bowiem Niemcy
przodoway w ówczesnej Europie. Naley zwróci uwag , e badacze zachodnioeuropejscy podejmowali dziaalno dzi ki istniejcym
w tych krajach instytucjom naukowym oraz znaczcemu poparciu ze
strony pastwa. Mocicki dziaa praktycznie samodzielnie. Pastwo
polskie nie udzielao mu adnej pomocy, w czasie bowiem jego najintensywniejszej pracy twórczej pastwo polskie nie istniao. Móg on liczy tylko na wsparcie grupki Polaków w Szwajcarii oraz na przychylno wadz uczelnianych z Fryburga. Na tym tle dopiero widoczne
s w peni talent i pracowito Mocickiego. Majc tak mae zaplecze,
zdoa utrzyma si przez czas jaki w czoówce europejskich bada
prowadzonych przez najlepsze umysy. Byo to wielkie osigni cie.
Posta Ignacego Mocickiego czy w sobie dwie sfery dziaalnoci:
naukow i polityczn. W pracy tej skoncentrujemy si na naukowej
dziaalnoci Mocickiego, zgodnie z zaoeniami, które przyj Komitet organizacyjny ds. odtworzenia Pomnika Prezydenta Mocickiego
przed Gmachem Technologii Chemicznej. Naukowa aktywno, jak
si wydaje, miaa w jego yciu podstawowe znaczenie. Dzi ki niej sta
si znan postaci. Osigni cia na polu nauki, obok znajomoci z Pisudskim, przyczyniy si do tego, e zosta Prezydentem RP.
Jako naukowiec i organizator przemysu chemicznego doskonale
rozumia wano nauki w rozwoju pastwa polskiego. Majc ogromny zasób dowiadcze i wiedzy, b dc Prezydentem, móg wspiera
nauk polsk i robi to. Przyczyni si do wzniesienia gmachów Technologii Chemicznej i Elektrotechniki PW, inspirowa powstawanie polskiego przemysu chemicznego i czuwa nad jego funkcjonowaniem.
Opracowa w formie ksikowej o Mocickim powstao zaledwie
kilka. Z okresu przedwojennego naley wymieni dzieo Henryka Cepnika pt. Ignacy Mocicki. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys ycia
i dziaalnoci. Praca ta doczekaa si przed wojn kilku wyda. Piszc
o Mocickim, wykorzystaem trzecie, rozszerzone wydanie tej ksiki z 1933 r. W dziele Cepnika znalazo si duo istotnych informacji,
zwaszcza dotyczcych naukowej aktywnoci Mocickiego we Fryburgu, zakoczonych sukcesem wysików uruchomienia i poprowadzenia
produkcji fabryki zwizków azotowych w Chorzowie oraz w Mocicach
pod Tarnowem. Wartociowy jest spis zebranych do 1933 r. publikacji
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naukowych Mocickiego. Po wojnie, a cilej mówic po zmianie ustroju
w Polsce, powstay trzy ksiki. S to nast pujce pozycje:
Edward Lewandowski, Prezydent rodem z Mazowsza, Ciechanów
1992, Sawomir M. Nowinowski, Prezydent Ignacy Mocicki, Warszawa 1994, oraz Halina Lichocka, Ignacy Mocicki, Radom 2011. Pierwsza
z wymienionych pozycji jest lapidarnym, ale bardzo treciwym opracowaniem. Lewandowski akcentuje zwizki Mocickiego z rejonem Mazowsza, a szczególnie z Ciechanowem, co czyni t ksik tym bardziej
wyjtkow. Ksika Sawomira Nowinowskiego to dzieo napisane
z wielkim polotem, niestronice od kontrowersji. Autor skoncentrowa
si gównie na politycznych dokonaniach Mocickiego. Ksika prof.
Haliny Lichockiej jest najobszerniejsz i najbardziej wyczerpujc ksik o Ignacym Mocickim, jaka dotd si ukazaa. Autorka w przyst pny
sposób opisaa osigni cia naukowe i aktywno polityczn Mocickiego, akcentujc gównie jego sukcesy. Dodatkow wartociow cz ci
ksiki s reprinty wybranych dzie Ignacego Mocickiego, obejmujce
jego dyplomy, patenty, artykuy, przemówienia etc.
Wród dzie ródowych naley na pierwszym miejscu wymieni
Autobiografi Prezydenta napisan na emigracji w Szwajcarii po opuszczeniu Polski w 1939 r. Dzieo to, z wiadomych przyczyn, ukazao si
w Polsce drukiem dopiero w 1993 r. Mocicki w powcigliwy i bardzo zrównowaony sposób opisa koleje swego ycia. Autobiografia
bya dla mnie, w znacznym stopniu, przewodnikiem zarówno w odniesieniu do jego prac naukowych, jak i polityki.
Dla poznania osigni  naukowych Mocickiego niezaprzeczalne
znaczenie ma praca zbiorowa wydana z okazji 30-lecia pracy naukowej pt. Profesor Ignacy Mocicki. ycie i dziaalno na polu nauki i techniki, Warszawa 1934. Dzieo to, b dce rodzajem ksi gi pamitkowej,
zawiera artykuy na temat naukowych osigni  Mocickiego, pisane
przez tak zasuone osobistoci, jak Eugeniusz Kwiatkowski, Kazimierz Drewnowski, Kazimierz Kling, Wacaw Leniaski i inni. Jest
to prawdziwa skarbnica wiedzy o dziaalnoci Mocickiego na polu
naukowym i ekonomicznym. Opisane s tu jego najwi ksze odkrycia w zakresie metodyki produkcji nawozów azotowych, ulepszenia
kondensatorów, prac nad cyjankiem etc. Istotne informacje zawarte
w tej publikacji dotycz dziaalnoci fabryk w Chorzowie, Jaworznie
i Mocicach. Znajdujemy tu peen obraz Mocickiego jako naukowca,
organizatora i precyzyjnie kalkulujcego ekonomisty. Niezalenie od
tej publikacji, wród cile ródowych tekstów, jakie wykorzystywa-
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em, naley wymieni czasopisma: „Przemys Chemiczny” oraz „Roczniki Chemii”, w których znale  mona artykuy dotyczce produkcji
nawozów azotowych, dziaalnoci spóki „Metan”, Chemicznego Instytutu Badawczego, fabryk: w Chorzowie, Jaworznie, Mocicach, budowy Gmachu Technologii Chemicznej PW etc.
Ksika ta jest efektem nie tylko mojej pracy, ale take pomocy udzielonej mi przez pracowników Politechniki Warszawskiej.
W zwizku z tym pragn zoy podzi kowania:
Profesorowi Ludwikowi Synoradzkiemu – za inspiracj i poparcie dla pomysu pisania ksiki o Mocickim oraz powoanie mnie
do Komitetu organizacyjnego ds. Odtworzenia Pomnika Prezydenta
Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej, Profesorowi
Krzysztofowi Schmidt-Szaowskiemu – za napisanie recenzji oraz za
udost pnienie mi zbioru artykuów i publikacji dotyczcych aktywnoci naukowej Mocickiego, Profesorowi Gabrielowi Rokickiemu – za
redakcj naukow, dyskusje i cenne uwagi, którym praca zawdzi cza
swoj aktualn form , Prodziekanowi ds. Studenckich Wydziau Elektrycznego PW doc. Wojciechowi Urbaskiemu – za wsparcie, przeczytanie mojej pracy oraz inspiracj . Ponadto pragn podzi kowa osobom, które zaznaczyy swój pozytywny wkad w powstanie tej pracy.
S to: prof. Mirosaw Nader, prof. Mikoaj Szafran, dr Sawomir Safarzyski i p. Monika B bnowska.
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yciorys
Ignacego Mocickiego.
Aktywno polityczna

Ignacy Mocicki nalea do najbardziej znanych i wyróniajcych
si postaci ze wiata polityki i nauki polskiej okresu dwudziestolecia.
Nalea On do zasuonego polskiego rodu szlacheckiego pochodzcego z Mazowsza. W zwizku z tym warto zaprezentowa czytelnikowi,
przynajmniej skrótowo, dzieje rodu, z którego si wywodzi. Niecz sto
si zdarzao w historii Polski, a take w historii powszechnej, by kto,
osignwszy najwysze stanowisko pastwowe, by jednoczenie wysokiej klasy naukowcem. Obydwa pola dziaalnoci, nauka i polityka,
w przypadku Mocickiego wydaj si splata i mie podobne znaczenie i rang . Wgld w dzieje rodu Mocickich moe niewtpliwie
w pewien sposób tumaczy ten fenomen dualizmu aktywnoci. Ród
Mocickich, aczkolwiek nienalecy do puli najwyszych rodów arystokratycznych, ma dug histori , liczne rozga zienia i wyda ludzi
dziaajcych na bardzo wielu paszczyznach. Spotykamy wi c rycerzy,
teologów, ksi y, bojowników powsta narodowych, naukowców,
artystów, lekarzy. By moe wanie ta rónorodno aktywnoci,
spotykana w rodzie Mocickich, tumaczy postaw przedwojennego
Prezydenta RP. Ga rodu, z jakiej wywodzi si Ignacy Mocicki, piecz towaa si herbem lepowron.
Dziadek Prezydenta RP Walenty Mocicki wzi udzia w powstaniu
listopadowym. Oeni si on z Faustyn Józef Pilitowsk i mia z ni
omioro dzieci. Jednym z synów by Faustyn Mocicki, ojciec Ignacego.
Faustyn Mocicki zapisa chlubn kart w powstaniu styczniowym. Prowadzi wojn partyzanck przeciw Rosjanom na terenach na pónoc od
Pocka. Po upadku powstania zbieg do Drezna. Przy próbie powrotu
do Kongresówki zosta aresztowany przez rosyjsk policj i uwi ziony
w Cytadeli Warszawskiej. Nie otrzyma wyroku mierci, ale znajdowa

19

si pod policyjnym nadzorem. Osiedli si w Mierzanowie, gdzie wszed
w posiadanie folwarku. Faustyn Mocicki oeni si ze Stefani Bojanowsk. Ze zwizku tego narodzio si szecioro dzieci. Byli to Witold
Jan, Aleksandra, Wadysaw, Zofia, Ignacy oraz Ludwik Hipolit. Ignacy
urodzi si 1 grudnia 1867 r. w Mierzanowie. Ceremonia chrztu odbya si w kociele pod wezwaniem w. Antoniego w ysakowie w dniu
8 stycznia 1868 r. Oprócz Ignacego ochrzczona zostaa tego dnia jego
siostra Zofia. Opó nienie w ochrzczeniu dzieci wynikao z faktu, i
Faustyn Mocicki by wówczas wi ziony w Cytadeli Warszawskiej. Rodzina Mocickich przebywaa w Mierzanowie przez kilka lat, po czym
przeniosa si do Klic, które Faustyn odziedziczy po swoim ojcu Walentym. W 1878 r. Mociccy raz jeszcze zmienili miejsce pobytu. Faustyn
sprzeda Klice i osiad na Lubelszczy nie, w Skierbiszowie.
Od wczesnych lat Ignacy wychowywany by w „nadzwyczajnej
swobodzie”1. Do szkoy podstawowej ucz szcza w Pocku, a nast pnie
w Zamociu. W gimnazjum zamojskim po raz pierwszy wszed w konflikt z wadzami, gdy odmówi przychodzenia na msze prawosawne
do cerkwi. Kar za odmow byo zamkni cie samotnie w klasie na kilka
godzin. Sytuacja ta sprawia, e rodzice przenieli Ignacego do Warszawy. Tu chodzi do prywatnej szkoy Pankiewicza, a nast pnie do realnego gimnazjum Babiskiego, w którym zda matur . Jako ucze Ignacy
lepiej radzi sobie z matematyk i przedmiotami cisymi. Przedmioty
humanistyczne nie byy jego mocn stron. Take nauka j zyków przychodzia mu z trudem. Zastanawia si nad wyborem przyszego zawodu. Pocztkowo myla o medycynie lub pracy spoecznej, jednake
przypadek zadecydowa o innym wyborze. Wpada mu w r ce broszura
z dziedziny technologii chemicznej traktujca o suchej destylacji drewna
i pochon a go na tyle, i postanowi i w kierunku chemii. W 1885 r.
przey mier ojca. Na zje dzie rodzinnym dokonano wst pnego podziau majtku. Witold Jan zatrzyma folwark w Skierbiszowie. Aleksandra, która najwczeniej wstpia w zwizek maeski, otrzymaa
posag w gotówce, Wadysaw pracowa ju jako inynier, co dawao
mu podstaw bytu, najmodszy Ludwik za odbywa praktyk rolnicz. M Zofii by zobowizany wypaca pewne sumy na utrzymanie
dwóm braciom, Ignacemu i Ludwikowi, w okresie ich edukacji. W roku
1886, po zdaniu matury, Ignacy przystpi do egzaminu na Politechnik
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w Rydze. Niestety pierwsze podejcie do egzaminu okazao si nieudane. Zosta odrzucony z powodu podpowiadania. W nast pnym roku
zda egzamin jako jedyny absolwent szkoy prywatnej.
Nauka w Politechnice Ryskiej trwaa 5 lat. Zaj cia prowadzone
byy w j zyku niemieckim. Wród studentów byo okoo 33% Polaków. Jako kierunek studiów Mocicki wybra chemi . Postanowi kontynuowa badania destylacji drewna. W Skierbiszowie byo duo lasów. Zdobyt na studiach wiedz pragn w przyszoci wyzyska dla
rozbudowy przemysu. W Skierbiszowie zamierza zakada fabryki
dostarczajce produktów drewnopochodnych (smoa, dziegie etc.).
Podczas studiów zetkn si z korporacjami akademickimi. Korporacje studenckie powstay na terenie Niemiec i stamtd rozprzestrzeniay si na inne kraje europejskie. W Rydze dziaay dwie korporacje
grupujce Polaków: Welecja i Arkonia. Byy one form dziaalnoci
studenckiej dopuszczan przez wadze carskie. Ignacy wstpi do Welecji, jego brat Wadysaw za by czonkiem Arkonii. Przynaleno
Mocickiego do korporacji trwaa dwa i pó roku. W 1890 r. opuci
Welecj . Coraz bardziej pocigaa go dziaalno polityczna. Okazje do
tego rodzaju dziaa nie byy rzadkoci. Wszed w kontakty z Lig
Polsk, przeksztacon w 1893 r. w Lig Narodow. Nacjonalistyczne
pogldy Romana Dmowskiego nie pocigay Mocickiego. Waniejszym wydarzeniem byo poznanie w Rydze urz dnika kolejowego
Michaa Zieliskiego. By to aktywista lewicowy pragncy odtworzy,
rozbit przez rosyjsk policj , parti „Proletariat”. Znajomoci z Zieliskim sprzyjay ówczesne przekonania Mocickiego o koniecznoci
wcigni cia w dziaalno niepodlegociow jak najszerszych kr gów
spoeczestwa polskiego, a take poprawy bytu warstw niej uposaonych. Nic wi c dziwnego, e Mocicki zaangaowa si w odtworzenie
partii „Proletariat”. Okoo 20 studentów polskich z Politechniki Ryskiej zgosio akces do odradzajcego si ugrupowania, tworzc razem
z kilkoma starszymi dziaaczami zlikwidowanej partii rysk grup odnowionego „Proletariatu”. Ryska grupa „Proletariatu II” rozpocz a
dziaalno z niezwyk energi. Rozwini to agitacj w duchu socjalistycznym wród onierzy przebywajcych w Rydze oraz robotników.
Mocicki by dziaaczem bardzo aktywnym. Uczestniczy w dyskusjach, organizowa spotkania, publikowa, sumiennie paci skadki
czonkowskie wynoszce 20 rubli. Wkrótce jednak rosyjska policja przeprowadzia szereg aresztowa, praktycznie likwidujc rysk, a pó niej
take warszawsk grup „Proletariatu II”. Zieliski zaproponowa, by
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w akcie rewanu odpowiedzie na ataki andarmerii rosyjskiej spektakularnym aktem przemocy. Mocicki popar ten pomys w caej rozcigoci. Dziaalno w „Proletariacie” zbiega si z wanymi decyzjami
w jego yciu. Postanowi porzuci studia tu przed egzaminami dyplomowymi, mimo e prac dyplomow z chemii mia ju napisan. Decyzja Mocickiego braa si z ch ci uczestniczenia w planach Zieliskiego.
W tym samym czasie Mocicki zmieni stan cywilny. Zawar w lutym 1892 r. zwizek maeski z Michalin Pelagi Czyewsk. lub
nie wpyn na zmian jego zamiarów politycznych. Zieliski z Mocickim postanowili wysadzi si w powietrze w Soborze w. Trójcy, znajdujcym si przy ulicy Dugiej w Warszawie. Liczyli na to, i
na msz do tej cerkwi przyb d genera-gubernator Josif Hurko i inni
reprezentanci wadz rosyjskich. Do realizacji tego planu postanowili uy duej iloci nitrogliceryny. Plan zamachu spali na panewce,
rosyjska policja bowiem odkrya ich zamiary. Mocicki i Zieliski zorientowali si , e byli ledzeni. W tej sytuacji Zieliski zleci Mocickiemu jak najszybsze opuszczenie kraju. Samotnie próbowa dokona
zamachu. W decydujcym momencie jednak zapalnik nie zadziaa
i Zieliski zay cyjanek, by unikn pojmania. Mocicki posucha
wezwania Zieliskiego i wraz z on pospieszy najpierw w okolice
Grajewa, potem do Eku, skd pocigiem niepostrzeenie przedostali
si do Berlina. Pomys szybkiej podróy w kierunku zachodnim okaza si znakomity i zmyli rosyjsk andarmeri , która poszukiwaa
Mocickiego w Skierbiszowie. Mociccy szybko opucili Berlin, udajc
si do Rotterdamu, skd przepynwszy kana La Manche, w sierpniu
1892 r. wyldowali w Londynie. Pobyt w Anglii by ci kim dowiadczeniem dla Mocickiego. Nie znajc wystarczajco j zyka angielskiego, nie móg liczy na ambitniejsz i lepiej patn prac . Zatrudnia si
wi c jako stolarz, fryzjer, producent kefiru, zecer, posadzkarz. Zarobki
uzyskiwane w ten sposób z trudem pozwalay na przeycie.
Wybawienie z ci kiej sytuacji przyniosy propozycje pracy na uniwersytetach w Liége i Fryburgu, które Mocicki zawdzi cza poparciu
miejscowych Polaków. Szczególnie korzystna propozycja napyn a
z katolickiego Uniwersytetu we Fryburgu, gdzie pracowao wielu Polaków. Profesor Jan Wierusz-Kowalski kierowa w tej uczelni katedr fizyki i zaprasza Mocickiego do wspópracy. By to wyjtkowo korzystny
zbieg okolicznoci. Mocicki razem z rodzin, która w tym czasie powi kszya mu si do czterech osób, opuci Londyn. Pobyt za granic,
w Anglii i w Szwajcarii, obfitowa w gwatowne zmiany sytuacji i osta-
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tecznie przyniós Mocickiemu saw utalentowanego chemika. Powrót
do Polski okaza si by jednoczenie powrotem do polityki.
Wybór Ignacego Mocickiego na Prezydenta RP by efektem zbiegu kilku okolicznoci. W 1925 r. mia miejsce kryzys bankowy, który
wywoa dewaluacj zotówki. Na kopoty gospodarcze nakada si
permanentny kryzys polityczny, którego ilustracj byy krótkotrwae, zmieniajce si rzdy. Zamach stanu dokonany przez Pisudskiego
w 1926 r. mia wi c podatn gleb . Mocicki, jako kandydat na Prezydenta, otrzyma poparcie od Pisudskiego, gdy ten nie widzia
w swoim otoczeniu lepszego kandydata. W wyborach, które odbyy
si 1 czerwca 1926 r., Mocicki wygra, pokonujc kandydata prawicy
Adolfa Bniskiego i lewicy Zygmunta Marka. Po upywie siedmioletniej kadencji, w dniu 7 maja 1933 r., odbyy si nast pne wybory prezydenckie. Mocicki ponownie, dzi ki poparciu Pisudskiego, wygra
je, b dc jedynym kandydatem. Opozycja na znak protestu przeciw
sanacyjnym rzdom zbojkotowaa elekcj . W toku 13-letniego okresu
sprawowania urz du Prezydenta Mocicki podejmowa wiele wanych decyzji z zakresu polityki wewn trznej i zagranicznej.

Prezydent RP Ignacy Mocicki,
1926 rok
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„Stosunki nasze zagraniczne nie byy bardzo pocieszajce” – napisa Mocicki2. Prezydent doskonale rozumia ci k sytuacj polityczn, w jakiej znajdowaa si II Rzeczpospolita. Obserwujc z uwag
aren polityki europejskiej, tak pisa: „Mona powiedzie, e prawie
wszystkie granice Polski byy zagroone, bo prawie we wszystkich
krajach ssiednich istniao nastawienie nieprzyjazne dla Polski. Poza
tym, w Niemczech, w Czechosowacji i na Litwie, dawano przytuek
Ukraicom z Maopolski Wschodniej i finansowano ich organizacje
rewolucyjne. Jedynie bardzo mae odcinki naszej granicy z Rumuni
i otw nie byy zagroone. Nic dziwnego, e Polska znajdujca si
w takich warunkach, bya w stosunkach mi dzynarodowych sabym
partnerem i tym samym bez wi kszego wpywu na ich ukad”3. Wpyw
na polityk zagraniczn Polski w najwi kszym stopniu mia Pisudski.
W tych kwestiach Prezydent Mocicki podziela jego punkt widzenia.
Na polu polityki ekonomicznej ci dwaj m owie stanu rónili si . Te
rónice uwidoczniy si szczególnie w okresie kryzysu gospodarki kapitalistycznej z 1929 r. Kryzys ten w Polsce trwa prawie do 1936 r., i mia
do drastyczny przebieg, uderzajc wyjtkowo mocno w polsk wie.
„Pisudczycy w pierwszej poowie lat 30., prowadzili tradycyjn polityk gospodarcz oraz deflacyjn polityk walutow. Wynikaa ona, po
cz ci, z niech ci Pisudskiego do eksperymentów w tej dziedzinie […] po
cz ci z przekonania, e kryzys, majcy zewn trzne wobec Polski róda,
najlepiej po prostu przeczeka”4. Prezydent Ignacy Mocicki dawa wyraz swojemu zaniepokojeniu sytuacj. Szczególnie bolesne byo dla niego
pooenie rolników dawionych polityk deflacyjn. B dc czowiekiem
o duej wraliwoci spoecznej, kierujc si trosk o gospodarczy stan pastwa polskiego, wystpi z inicjatyw ulenia wsi polskiej. „[…] badaem
moliwoci utworzenia wi kszych kredytów, dochodzcych do 500 milionów z, na podtrzymanie minimalnych cen gównych zbó. Wówczas
ju byem przewiadczony, e nic innego, jak katastrofalny kryzys w rolnictwie polskim jest gówn przyczyn wielkiego kryzysu w Pastwie.
Konferowaem w tej materii z Wiceministrem Rolnictwa, Rose. Niestety
nie zdoa mnie swymi argumentami odwie od powzi tej inicjatywy.
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Prezydent RP Ignacy
Mocicki w swoim
biurze,
fot. W. van de Poll,
1934 rok

Twierdzi on, e po podniesieniu cen zboa okae si jeszcze wi kszy
jego nadmiar, a trudno przewidzie jakie przyjmie rozmiary. Zachodzia
obawa, e kwota 500 milionów z, mogaby si okaza niewystarczajca, a wtedy groziby raptowny spadek cen zboa. Straty na zakupionym
ziarnie mogyby pochon prawie cay specjalny kredyt, uruchomiony
niewtpliwie z wielkim trudem. Sdzc, e wiceminister opiera swoj argumentacj na zdobytym dowiadczeniu, nie mogem zdecydowa si na
takie ryzyko. Tymczasem, jak pó niej stwierdziem, p. Rose w wywodach
swoich jedynie teoretyzowa i nawet nie bardzo logicznie. Przecie ludzie
posiadajcy wzgl dny dostatek, najmniej s chyba skonni do oszcz dzania w ograniczeniu swego spoycia i to a do granic godowania. Nie
sdz wi c aby nasza ludno wiejska, pomimo poprawy materialnej
w dalszym cigu chciaa godowa”5. Jakkolwiek Prezydent Mocicki nie
poway si otwarcie krytykowa decyzji Pisudskiego, ostrze krytyki ze
strony Prezydenta trafiao mocno w nominowanego przez Marszaka Ministra Skarbu Ignacego H.S. Matuszewskiego.
„Minister Matuszewski kierowa swoim resortem przez blisko dwa
lata. W gospodarce finansowej stosowa metody konserwatywne, bez
przejawiania jakiejkolwiek myli twórczej, odst pujcej od sztywnych
szablonów klasycznej ekonomii. W czasie kryzysu, który stawa si
coraz dotkliwszy, nie odst powa od deflacyjnego budetu, nie robic
adnych wysików w kierunku oywienia ycia gospodarczego przy

5
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uyciu specjalnych kredytów. W takich warunkach kryzys pog bia
si coraz bardziej, a wpywy do Skarbu Pastwa malay”6.
Du zmian w funkcjonowanie urz du prezydenckiego w Polsce
wprowadzia tzw. Konstytucja kwietniowa. Prezydent Ignacy Mocicki
podpisa j 23 kwietnia 1935 r. Od tego momentu wadza Prezydenta RP znacznie wzrosa. Móg on zwoywa i rozwizywa parlament,
mianowa premiera, zdoby prerogatywy niewymagajce asygnaty odpowiedniego ministra, mianowania i odwoania Naczelnego Wodza Si
Zbrojnych etc. T pozycj , po mierci Pisudskiego, Mocicki wykorzysta do bardziej niezalenej polityki. W porozumieniu z Eugeniuszem
Kwiatkowskim doprowadzi do powstania nowego rzdu. Premierem,
z nominacji Prezydenta RP, zosta Minister Spraw Wewn trznych Marian Zyndram-Kociakowski. Rzd Kociakowskiego, który rozpocz
urz dowanie w pa dzierniku 1935 r., odsuwa od wadzy ludzi z kr gów wojskowych, tzw. grup pukowników z Walerym Sawkiem na
czele. Grupa pukowników uczestniczya we wadzach od 1930 r., tote
usuni cie jej przez Mocickiego uznawane byo w niektórych kr gach za
bezkrwawy zamach stanu7. Premier Zyndram-Kociakowski nie sprawowa dugo rzdów, skutkiem bowiem wzrostu znaczenia Wodza Naczelnego Edwarda Rydza- migego w maju 1936 r. powsta nowy rzd,
którego szefem zosta Minister Spraw Wewn trznych gen. Felicjan Sawoj Skadkowski. Rzd ten by efektem kompromisu politycznego mi dzy Prezydentem Mocickim i Rydzem- migym. Prezydent zachowa
zwierzchnictwo nad resortami ekonomicznymi, rolnictwem i edukacj,
Rydz- migy za mia kontrol nad armi, wymiarem sprawiedliwoci i komunikacj. W ten sposób uksztatowa si w Polsce duumwirat.
Tworzya go grupa zamkowa, czyli grono polityków zwizanych z Mocickim, oraz zwolennicy Rydza- migego. W listopadzie 1936 r. Mocicki wr czy mu buaw marszakowsk, premier Sawoj Skadkowski
za w okólniku z 15 lipca 1936 r. stwierdza, e genera Rydz- migy
jest uznany za pierwszego wspópracownika Prezydenta RP i pierwsz
po Prezydencie osob w pastwie8. Tak uksztatowany podzia wadzy
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w Polsce utrzyma si , z niewielkimi wahni ciami, a do wybuchu wojny 1 wrzenia 1939 r.
Dziaalno Ignacego Mocickiego jako Prezydenta RP polegaa nie
tylko na inicjatywach z zakresu polityki ekonomicznej oraz komentowaniu polityki zagranicznej pastwa. Jako e Prezydent peni wan
funkcj reprezentacyjn, istotn rol odgryway w jego dziaalnoci
podróe po kraju oraz utrzymywanie kontaktów z osobistociami zagranicznymi. Mocicki dba, by jego podróe po Polsce miay zarówno
charakter informacyjny, kontrolny, jak i edukacyjny. „Ogromne znaczenie maj podróe Prezydenta Mocickiego po terenach kresów wschodnich, gdzie ludno jest stosunkowo mniej uwiadomiona politycznie”9.
Mocicki pragn by postrzegany jako Prezydent otwarty na problemy
przeci tnych ludzi. Zabiega o „nawizanie szerszego kontaktu z najszerszymi warstwami spoeczestwa, poznania z bliska jego pooenia
i doli, jego codziennych trosk, potrzeb i niedomaga […]”10. Prezydent
Mocicki „przemierzy ca Polsk , od hut i fabryk lska po ubogie
osiedla, rozrzucone na piaskach Woynia i botach Polesia, po gwarnej,
bajecznie kolorowej Ziemi Krakowskiej po zadumane Wilno”11.
Z podróy zagranicznych naley wymieni wizyt w Tallinie
w 1930 r., podczas której spotka si z Prezydentem Estonii Ottonem
Strandmanem. Estonia naleaa do nielicznych ssiadów Polski, z którymi nasz kraj czyy przyjazne stosunki. W 1934 r., z inicjatywy polskiego ambasadora w Berlinie Józefa Lipskiego, zaproszono do Polski
premiera Trzeciej Rzeszy Hermanna Goeringa, który nast pnie parokrotnie odwiedzi Polsk , spotykajc si m.in. z Prezydentem Mocickim. W 1937 r. Ignacy Mocicki przyby do Rumunii, gdzie spotka si
z Karolem II Hohenzollern-Siegmaringen, wadc tego kraju.
Ignacy Mocicki w czasie swej prezydentury obchodzi dwa wane
jubileusze: trzydziestolecia pracy naukowej (1934) oraz dziesi ciolecie
sprawowania urz du Prezydenta RP (1936). Obu jubileuszom nadano
rang wi ta pastwowego.
Rankiem 1 wrzenia 1939 r. o godzinie 4.30 Mocickiego obudzi telefon z informacj o niemieckiej agresji na Polsk . Prezydent wygosi
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Uroczysto z okazji
30-lecia pracy naukowej
Prezydenta RP Ignacego
Mocickiego poczona
z otwarciem nowych
gmachów Politechniki
Warszawskiej, odsoniciem popiersia Prezydenta oraz nadaniem
mu dyplomu honoris
causa Uniwersytetu we
Fryburgu. Maa aula Politechniki Warszawskiej.

W pierwszym rzdzie siedz od lewej: wiceminister spraw wewntrznych Wadysaw Korsak, minister spraw zagranicznych Józef Beck, premier Janusz Jdrzejewicz, pose Aleksander Prystor, pose
Walery Sawek, pose nadzwyczajny i minister penomocny Szwajcarii w Polsce Hans de SegesserBrunegg, marszaek senatu Wadysaw Raczkiewicz, marszaek sejmu Kazimierz witalski, Aleksandra Pisudska. W drugim rzdzie widoczni: wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, genera
Kazimierz Sosnkowski, wicemarszaek sejmu Wacaw Makowski, 7 grudnia 1934 roku

Uroczysto z okazji
30-lecia pracy naukowej
Prezydenta RP Ignacego
Mocickiego poczona
z otwarciem nowych
gmachów Politechniki
Warszawskiej, odsoniciem popiersia prezydenta oraz nadaniem
mu dyplomu honoris
causa Uniwersytetu we
Fryburgu.

Prezydent RP Ignacy Mocicki (trzyma cylinder) podczas zwiedzania nowych gmachów technologii
chemicznej. Widoczni m.in. premier Leon Kozowski (stoi obok Prezydenta w okularach), adiutanci
prezydenta RP kapitan Józef Hartman (3. z prawej) i kapitan Zygmunt Guewski (1. z lewej), zastpca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowro ski (3. z lewej), szef Gabinetu
Wojskowego Prezydenta RP pukownik Jan Gogowski (na prawo za Prezydentem), wiceminister
komunikacji Julian Piasecki (5. z lewej), 7 grudnia 1934 roku
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przez radio or dzie do narodu, które pó niej rozplakatowano w stolicy.
„Obywatele Rzeczypospolitej! – powiedzia Mocicki – Nocy dzisiejszej
odwieczny wróg nasz rozpocz dziaania zaczepne wobec pastwa
Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii”12. Mocicki opuci Zamek Królewski, udajc si do swej willi w Botach koo Falenicy. Ze
wzgl du na intensywne ataki z powietrza przeniós si do Krasnobrodu
w województwie lubelskim, a nast pnie do Oyki. 17 wrzenia Niemcy
ostrzelali Zamek Królewski pociskami zapalajcymi. W tym dniu oddziay armii sowieckiej przekroczyy granic Polski. Tego samego dnia
o godzinie 21.45 Prezydent RP wraz z innymi czonkami rzdu przekroczy granic polsko-rumusk w Czeremoszu. 30 wrzenia 1939 r.
zrzek si urz du Prezydenta, przekazujc wadz na podstawie swych
uprawnie z Konstytucji kwietniowej Wadysawowi Raczkiewiczowi.
Ignacy Mocicki swój ostatni azyl znalaz w Szwajcarii, w kraju, w którym znalaz schronienie po raz drugi w swoim yciu. Zamieszka tam,
korzystajc ze swego szwajcarskiego obywatelstwa. Rektor Uniwersytetu we Fryburgu, gdzie Mocicki przed laty dokona swych najwi kszych
odkry, zach ci go do pracy naukowej w tej uczelni. Mocicki zmar
2 pa dziernika 1946 r. w Versoix i tam zosta pochowany.
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Zarys historii bada
nad produkcj
nawozów azotowych w Europie

Niewtpliwie rozwój chemii i wiedzy na temat nawozów azotowych
w drugiej poowie XIX w. w Europie sprawi, e produkcja rolna znaczco zwi kszya swoj wydajno. Pocztkowo popyt na nawozy azotowe
by zaspokajany poprzez uytkowanie zasobów naturalnych. Wielk rol
w wykorzystaniu azotu do nawozów odegra niemiecki chemik Justus
von Liebig (1803–1873). Uwaa on, e azot musi by dostarczany do korzeni rolin w postaci amoniaku. By przekonany, e nawozy mineralne
(saletra chilijska) mog z powodzeniem zastpi nawozy naturalne, np.
odchody zwierz ce, co dotd stosoway wszystkie cywilizacje13.
Biorc pod uwag ograniczone zasoby nawozów mineralnych, w wielu orodkach naukowych Europy rozpocz to prace nad pozyskiwaniem
azotu z powietrza do produkcji nawozów. Starano si otrzymywa kwas
azotowy z azotu atmosferycznego, uywajc do tego celu pieca z ukiem
elektrycznym lub sposobem z wykorzystaniem cyjanamidu wapnia. Pod
koniec XIX w. szczególnie du popularno zdoby ten drugi sposób.
W latach 1895–1899 dwaj uczeni Adolph Frank i Nikodem Caro opracowali
i opatentowali metod wizania azotu czsteczkowego pozyskanego z azotu atmosferycznego w reakcji z w glikiem wapnia prowadzonej w temperaturze 1000°C. Kocowymi produktami tego procesu byy cyjanamid wapnia (CaCN2) i w giel. Proces Franka i Caro by pierwszym, komercyjnym
na wiatow skal , procesem wizania azotu atmosferycznego. Finalny
produkt procesu by uywany jako nawóz, który nazywano Kalkstickstoff.
Wielkie zasugi w dziedzinie produkcji kwasu azotowego z azotu
z powietrza metod uku elektrycznego mieli Norwedzy: Kristian Bir-
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keland i Sam Eyde. Skonstruowali oni urzdzenie do wytwarzania uku
plazmowego niezb dne do wizania azotu z atmosfery. W tym celu wykorzystali pot ne elektromagnesy „do przeksztacania uku elektrycznego w dwuwymiarowy pomie w ksztacie dysku wytworzonego w poprzek strumienia przepywajcego powietrza”14. Powietrze, po przejciu
przez pomie o temperaturze 3500°C, zawierao 1,5–2% tlenku azotu.
Tlenek azotu rozpuszczano w wodzie i finalny kwas azotowy zoboj tniano w glanem wapnia. Mimo e do otrzymania 1 kg zwizanego azotu
potrzeba byo 50–75 kWh energii, metoda bya opacalna dzi ki zastosowaniu hydroelektrowni. Metoda Birkelanda i Eydego wesza w ycie
w 1903 r., w 1905 r. za powsta w Notodden, na poudniu Norwegii,
pierwszy zakad produkujcy kwas azotowy z powietrza. Koncepcja uku
elektrycznego, na polu której starli si Birkeland z Mocickim, zyskaa niespodziewan kontynuacj . W 1907 r. niemiecki inynier Moritz Pauling
przedstawi projekt nowego pieca elektrycznego do produkcji tlenku azotu. Rónica, wzgl dem wczeniejszych pieców, polegaa na uproszczeniu
budowy urzdzenia, co pozwolio oszcz dzi 10% energii elektrycznej.
Równie Wochy aktywnie angaoway si w opracowanie procesu
wizania azotu. Zajmowali si tym Carlo Rossi i Ernesto Stassano. Poczwszy od 1896 r., prowadzili dowiadczenia nad zastosowaniem ukowego
pieca elektrycznego do produkcji w gliku wapnia. Wosi prowadzili te
prace nad cyjanamidem wapnia. Szczególne zasugi na tym polu mia chemik Stanislao Cannizzaro, a jego ucze Angelo Menozzi, upowszechni we
Woszech produkcj cyjanamidu wapnia. Otwarte w 1905 r. zakady w Piano d’Orta byy pierwsz w wiecie fabryk produkujc nawozy azotowe
dla rolnictwa na skal przemysow. Azot otrzymywano poprzez skraplanie powietrza dzi ki maszynie Lindego i destylacji frakcyjnej.
Najwi ksze jednak znaczenie w tej dziedzinie miay odkrycia dwóch
niemieckich naukowców Fritza Habera i Carla Boscha. Zajmowali si
oni reakcj powstawania amoniaku z azotu i wodoru w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego cinienia. Metoda Habera i Boscha znalaza powszechne zastosowanie w rolnictwie, wypierajc w znacznym
stopniu inne metody. Uwaa si , e nawozy azotowe otrzymywane
dzi ki metodzie Habera i Boscha zapewniaj wyywienie okoo jednej
trzeciej ludnoci wiata.
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Pobyt w Szwajcarii.
Okres osigni naukowych

Po przybyciu do Szwajcarii Mociccy zamieszkali we Fryburgu. Ignacy Mocicki rozpocz aktywno naukow 19 pa dziernika 1897 r. od
trzyletnich studiów uzupeniajcych z matematyki i fizyki. Jak sam wspomina, z ogromnym zaangaowaniem chon wiedz . Mimo e oficjalnie
jego dzie pracy wynosi 6 godzin, mody Mocicki zwykle przedua
go, czasami do nawet 16 godzin. Zapozna si dokadnie z setkami przyrzdów laboratoryjnych Uniwersytetu tak dokadnie, e – jak pisze Modzelewski – zna tam „kady szczegó i najmniejsz rubk ”15. Pracujcy
w Uniwersytecie Fryburskim Polacy cz sto nie byli w stanie zorientowa
si w oporzdzeniu laboratoriów, a take w wyst pujcym nieraz w twórczej pracy nieporzdku. Mocicki, który osign doskona kontrol nad
ca aparatur, by, w razie wystpienia problemów, jak powiada Modzelewski, „ostatni desk ratunku”16. Program przewidziany na jeden
rok Mocicki, dzi ki swej mrówczej pracowitoci, by w stanie przerobi
w dwa miesice. To sprawio, e szybko awansowa na stanowisko asystenta profesora Wierusza-Kowalskiego. Do obowizków Mocickiego
naleay obsuga laboratorium i, jak to nazywa, „prace eksperymentalne”. Opiekowa si doktorantami Wierusza-Kowalskiego, a take prowadzi samodzielnie zaj cia ze studentami starszych roczników.
W 1898 r. odniós swój pierwszy znaczcy sukces. Dr F. Buomberger zwróci si do Mocickiego z prob o wynalezienie smarowida na
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zaparowane szyby. Mocicki szybko poradzi sobie z tym problemem
przez ustawienie dwóch szyb równolegle. Swój pomys tak opisa: „Jeeli szyba od zewntrz si ozi bia, powoduje ozi bienie take po stronie
wewn trznej; ta za w zetkni ciu z ciepym powietrzem […] musi cz 
swej wilgoci kondensowa na niej. Zadanie wi c polega na tym, eby
powierzchni szyby, stykajcej si z ciepym powietrzem móc utrzyma
na odpowiednio wyszej temperaturze. Wobec tego jedynym praktycznym rozwizaniem b dzie ustawienie drugiej szyby w maej odlegoci
od pierwszej, do niej równolegle. Wystarczy tu odst p nawet kilku milimetrów. Najlepiej umieci obie szyby na jednej ramie, a powietrze mi dzy nimi trzyma w stanie suchym lub ciepym. Powietrze mi dzy szybami jest w tym wypadku najlepszym izolatorem cieplnym, bronicym
dostatecznie od ozi bienia si drugiej szyby”17. Pomys ten zosta zaakceptowany. W roku akademickim 1898/1899 Mocicki uzyska dzi ki
temu pierwszy swój patent, który jednak „nie by wykorzystany”18.
Zainteresowania Ignacego Mocickiego azotem zbiegy si z trendami w nauce i gospodarce. Byy jakby odpowiedzi na apel Anglika Williama Crookesa. Ju w 1900 r. Mocicki stara si i tropem prac Crookesa. Eksperymenty angielskiego badacza polegay na wykorzystaniu
iskry elektrycznej do utleniania azotu z powietrza i wytworzeniu w ten
sposób dwutlenku azotu, który po poczeniu z wod dawa kwas azotowy19. W okresie wielkanocnym 1901 r. przeprowadzi dowiadczenia
polegajce na utlenianiu azotu z atmosfery za pomoc uku elektrycznego. Proces wytwarzania tlenku azotu, jak pisze Wasilewski, skada si
z dwóch etapów: na pierwszym tlenek azotu by pozyskiwany podczas
wyadowa ukowych w piecu elektrycznym, na drugim za miaa miejsce absorpcja otrzymanego tlenku w wodzie w kwas azotowy. Mocicki
opracowa ten proces w kadym szczególe20. Uruchomienie produkcji
kwasu azotowego poprzedziy liczne przeprowadzone przez niego dowiadczenia. Pierwsze badania nad warunkami otrzymywania tlenku
azotu podczas wyadowa elektrycznych trway okoo miesica. Prace
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te cz sto kolidoway z zaj ciami wynikajcymi ze stanowiska asystenta
w katedrze fizyki, jakie zajmowa. Na szcz cie zarówno prof. Kowalski,
jaki i rzd kantonalny traktowali te dziaania modego naukowca polskiego ze zrozumieniem.
Mocicki w pracach swych posugiwa si generatorem dziaajcym
wedug systemu Thury, wyprodukowanym przez firm Comagnie de
l’Industrie Elecrique et Mecanique de Geneve. Urzdzenie to miao moc
1 kW, podnosio napi cie do 3000 V, przy cz stotliwoci 5000–6000 Hz21.
Eksperymenty te prowadzi przez cztery lata swojej asystentury. Osiga
dobre rezultaty, posugujc si stosunkowo prost aparatur. Uzyskiwa
43 g kwasu azotowego z 1 kWh energii22. Zach cony sukcesem, postanowi przej do eksperymentów na duo wi ksz skal . Niestety brak
rodków finansowych stan na drodze jego ambitnych planów. Wówczas powstaa spóka Societe pour la fabrication avec l’air et l’electricite
acides et produits nitriques, której celem byo finansowanie dalszych
prac Mocickiego. Spóka ta dysponowaa kapitaem 100 000 franków
szwajcarskich pochodzcych w przewaajcej cz ci od przedsi biorców
polskich. Wan rol w powstaniu tej spóki odegraa zgoda szefa kantonu Fryburg Georges’a Piton, który by bardzo yczliwie nastawiony
do takich inicjatyw. Mocicki opuci stanowisko asystenta i zosta kierownikiem technicznym wzmiankowanej firmy. Jego wynagrodzenie
miesi czne wzroso do 700 franków szwajcarskich. Jak napisa w swej
Autobiografii, „usun o [to] poprzednie troski o byt materialny mojej rodziny”23. Po pocztkowych kopotach zwizanych z prowadzeniem spóki, jej administracj i rachunkowo przej bogaty arystokrata i dyrektor
kolei warszawsko-wiedeskiej Karol Sulikowski, który okaza si bardzo
sprawnym sekretarzem. Zna on doskonale buchalteri i biegle wada j zykami francuskim, niemieckim i angielskim. Doc. Ludwik Wasilewski,
w swoim artykule zamieszczonym w jubileuszowej publikacji Profesor
Ignacy Mocicki. ycie i dziaalno na polu nauki i techniki, tak pisze o zadaniach stojcych przed Mocickim w tym czasie: Mocicki, „podejmujc
si dla Societe de L’Acide Nitrique a Fribourg rozwizania takiego zadania jak otrzymywanie kwasu azotowego z wody i powietrza przy uyciu
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energji elektrycznej, doskonale zdawa Sobie spraw z ogromu wysiku,
który go czeka […] tote pracowa nad tym problemem […] prawie bez
wytchnienia. W cigu dnia wykonywa eksperymenty, noce za sp dza
na przygotowaniu teoretycznych podstaw do dalszych bada. Pierwszy
etap tych prac naleaoby raczej zaliczy do bada elektrotechnicznych.
[…] stara si przedewszystkiem ustali warunki jednoczesnego uzyskania wielu pomieni elektrycznych, zasilanych z jednego generatora
wysokiej cz stotliwoci. Ju w krótkim czasie przyszed do przekonania,
e stosowanie takich generatorów nie jest racjonalne z powodu duego
wydatku prdowego (may wspóczynnik wydajnoci prdnicy) oraz
wysokiej ceny samej maszyny. Dlatego te […] przeszed do stosowania
przerywanego prdu staego, cho doskonale zdawa sobie spraw , e
i takie rozwizanie nie jest odpowiednie równie do rozwini cia na skal
techniczn. W nast pnej serji dowiadcze zosta zastosowany generator
prdu o normalnej cz stotliwoci. Napi cie prdu byo przez transformator T […] podniesione do 50 000 V. Aby uzyska cz stotliwo prdu
6 000–10 000 postanawia […] zastosowa odpowiedni ukad cewek samoindukcyjnych i kondensatorów. Okazao si jednak, e wówczas ani
w technice nie byo odpowiednich kondensatorów na wysokie napi cie,
ani teoretycznie potrzebny materia nie by przygotowany”. Produkowane w fabryce w Tessin kondensatory, mimo zapewnie wytwórcy,
nie byy zdolne do wytwarzania odpowiednio wysokich napi . Brak
wzmiankowanych kondensatorów sta si wielk przeszkod w prowadzeniu bada. Mocicki jednak nie zaama si wobec tak niespodziewanej przeszkody technicznej. Przystpi do energicznych dziaa
nad budow odpowiednich kondensatorów. Po kilkumiesi cznej pracy
w 1903 r. skonstruowa nowy typ kondensatora szklanego, wytrzymay
na wyjtkowo wysokie napi cia. Pomys zosta przedstawiony na Kongresie Elektrotechników we Fryburgu. Prezentacja ta okazaa si by
spektakularnym widowiskiem, w czasie którego wywoano 100 sztucznych piorunów. W ten sposób Mocicki zupenie przypadkowo sta si
autorytetem w dziedzinie elektrycznoci. Wynalazek zosta opatentowany, a jego warto wyceniono na 1 mln franków24.
Jako e celem Mocickiego bya produkcja kwasu azotowego na
skal przemysow, za zgod rzdu kantonalnego zdecydowano si
wybudowa w Vevey niewielk fabryk o mocy 100 KM. Uruchomio-
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no j na jesieni 1903 r. W fabryce tej zastosowano unowoczeniony
piec elektryczny. Jak utrzymuje Ludwik Wasilewski, dalsze prace byy
prowadzone na instalacji 25 kW. Pozwolio to na poczynienie wanych
obserwacji dotyczcych omawianego procesu:
„1) utlenienie NO t.j. przejcie tego na NO2 wymaga wzgl dnie
dugiego czasu; 2) nawet bardzo rozcieczone tlenki azotu mona absorbowa przez odpowiedni instalacj wie absorbcyjnych; 3) 60%
HNO3 pozbawiony zupenie HNO2 moe by uzyskany przez absorbcj
gazu wod o 60°C; 4) wydajno wzrasta o okoo 20% przez dodanie do
powietrza wybuchowej mieszanki wodoru i tlenu w iloci okoo 5%”.
Na temat szklanych kondensatorów Mocickiego ukazyway si
liczne publikacje w naukowych periodykach. W 1907 r. kondensatory
takie znalazy zastosowanie w telegrafach bez drutu, na Wiey Eiffla
w Paryu. Dzi ki nim moliwy by kontakt ze statkiem „Kleber” eglujcym po Morzu ródziemnym. Sukces kondensatorów sprawi, e
zaoono we Fryburgu firm Fabryka Kondensatorów J. Modzelewski
i Ska, która po dwóch latach przeksztacia si w Towarzystwo Akcyjne Societe Generale des Condensateurs Electriques systeme Mocicki.
Przedsi biorstwo to, do wybuchu wojny w 1939 r., wypacao systematycznie 15–20% dywidendy.
Nowe kondensatory sprawiy, e prace nad pozyskiwaniem azotu
z atmosfery mogy znaczco posun si naprzód.
Ludwik Wasilewski pisze: „Jako ródo prdu zastosowano tym
razem generator prdu zmiennego 3600 V, 50 okresów. Piec elektryczny by ju stosunkowo duych rozmiarów. rednica jego wynosia
1,5 m, wysoko za 4,6 m. […] Zewn trzn cz ci pieca jest paszcz
z elaznej blachy, w którym tkwi elektrody w dziesi ciu poziomych
rz dach. W kadym rz dzie jest dziesi  elektrod. Wewntrz pieca
znajduje si jedna wspólna uziemiona elektroda, wykonana w postaci
walca aluminjowego”. Zastosowany w piecu transformator by w stanie podnie napi cie do 50 000 V. „Tlenek azotu uzyskiwany na tym
piecu by pochaniany w odpowiedniej baterji wie absorbcyjnych”25.
Oprócz skonstruowania nowych kondensatorów Mocicki zatroszczy si take o wykonanie odpowiednich urzdze absorpcyjnych do
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kierowania procesem produkcji kwasu azotowego. Zauway, e dotychczas stosowane urzdzenia absorpcyjne nie speniaj dostatecznie
swoich funkcji. Mocicki pisa: „Aparat absorbcyjny powinien umoliwia gazom przechodzcym przez niego, jaknajdoskonalsze zetkni cie
si z ciecz. W tym celu odpowiednio due powierzchnie materyau
wypeniajcego, z któremi przechodzcy gaz si styka, powinny by
pokrywane warstw cieczy absorbcyjnej, odpowiednio cz sto odnawian. Wszystkie dotychczasowe sposoby zraszania materyau wypeniajcego maj t wad , e ciecz, chociaby najlepiej rozdzielona na
cay przekrój wiey absorbcyjnej, ma tendency do tworzenia wskich
sznurków zraszajcych stosunkowo tylko ma cz  powierzchni materyau wypeniajcego”26. Mocicki potrafi rozwiza ten problem
i skonstruowa nowe, odpowiednie do wymogów prowadzonych eksperymentów, urzdzenia absorpcyjne. „Pierwszy aparat laboratoryjny,
który przyczyni si do powstania nowego urzdzenia absorbcyjnego,
skada si ze szklanej wieyczki, umocowanej na statywie drewnianym. Rura szklana o rednicy 50 mm, zaopatrzona dwiema rurkami
bocznymi do przepywu gazu, bya wypeniona w pewnej swej cz ci
perekami szklanemi. W górnym otworze rury, zamkni tym gumowym korkiem, tkwi zwyczajny rozdzielacz z kurkiem, którego otwór
mia 5 mm rednicy. Dzi ki dosy szerokiemu otworowi mona byo
wylewa z rozdzielacza na wypenienie perekowe wieyczki pewn
ilo cieczy z tak pr dkoci, i ta spywajc na dó tworzya nierozdzieln warstw , zatapiajc cakowicie, w miar posuwania si ku
doowi, coraz to nowe wypenienia perekowe. Po kadym takim przepywie cieczy przez cz  wieyczki wypenion perekami, cakowite
powierzchnie wolne od pereek z któremi przechodzcy gaz si styka,
byy w doskonay sposób przemywane. W ten sposób maksymalna
powierzchnia wypenienia moga by stale utrzymywana w stanie
czynnym pod wzgl dem swej zdolnoci absorbcyjnej”27.
W 1904 r. pojawia si zgoda rzdu kantonalnego na zbudowanie
wi kszej fabryki produkujcej kwas azotowy metod wyadowa elektrycznych. Wydawao si , e Mocicki znalaz si o krok od wielkiego
sukcesu. Jednake okazao si , e wielka rywalizacja mi dzy uczonymi
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zachodnimi trwaa, chocia w tym wycigu przypadek odegra równie niepoledni rol . Mocicki „otrzyma w tym czasie
tómaczenie komunikatu wygoszonego
przez Siegfierida Edstroma na Kongresie
w Saint Louis w 1904 r., z którego wynikao, e Birkeland i Eyde otrzymuj wydajno 900 kg HNO3 z 1 kW/rok, a wi c
trzykrotnie wi ksz od uzyskanej na dotychczasowym piecu Pana Prezydenta”.
W swojej Autobiografii pisze on: „Zaniepokojony tym faktem, przeprowadziem odpowiednie próby, które wykazay,
e profesor norweski pobi mnie w wyIgnacy Mocicki, ok. 1904 roku
cigu. Jego metoda elektryczna dawaa
nie tylko wysz wydajno tlenków azotu, ale bya take tasza w budowie”.
Po trzydziestu latach od tych wydarze Ludwik Wasilewski tak
komentowa aktywno obu norweskich uczonych: „Jak si pó niej
okazao informacje te byy niecise i mocno przesadzone, rezultaty
uzyskiwane przez Birkelanda i Eydego nie byy bynajmniej lepsze
anieli uzyskane w Vevey. W kadym razie otrzymana wiadomo
bya dla Pana Prezydenta bod cem by zacz realizowa Swe nowe
pomysy”28. We Fryburgu w zwizku z sukcesem Birkelanda i Eydego
upada idea budowy wzmiankowanej wyej fabryki. W 1905 r. Mocicki zakomunikowa to przedstawicielom Societe de l’Acide Nitrique.
Tytuem rekompensaty przekaza on spóce swoje patenty kondensatorowe, co znacznie przeroso straty spóki. Zwizki Mocickiego z firm Societe de l’Acide Nitrique w tym momencie znaczco osaby.
Straci on te ródo dochodów. Zarzd spóki stwierdzi, e prace nad
pozyskiwaniem tlenków azotu zacz mona dopiero po odpowiednim sfinansowaniu. Gdy upad pomys Mocickiego na otrzymywanie tlenków azotu z atmosfery, znalaz si on bez adnego wynagrodzenia. Dalsza jego praca naukowa bya moliwa dzi ki osigni ciom
w zakresie kondensatorów.
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Wspomniana wyej spóka Societe General des Condensateurs Electriques zaproponowaa mu opracowanie techniczne rónych rodzajów
kondensatorów i ich fabrycznej produkcji. Miesi czne uposaenie Mocickiego spado do 400 franków szwajcarskich. Praca zwizana z kondensatorami daa mu jednak moliwo kontynuowania bada nad pozyskiwaniem azotu, cho tym razem badania te miay charakter zupenie prywatny. Napisa w swej Autobiografii, a powtarzaj to za nim inni
historycy, e zdoa ulepszy swoj metod do tego stopnia, e uzyska
wyniki porównywalne z wynikami Birkelanda. Rezultaty tej aktywnoci
Mocicki opublikowa w prestiowym czasopimie „Elektrotechnische
Zeitschrift”29. Ludwik Wasilewski tak opisuje dziaania podj te przez
Mocickiego: „Opierajc si na rezultatach prac o równowadze mi dzy
N2, O2, NO2, postanowi Pan Prezydent pracowa nad pomieniem o jak
najwyszej temperaturze ostro ograniczonej, a wi c moliwie bez caej
skali temperatur zniajcych si . Zanim jednak mona byo przystpi
do rozwizania tego zadania naleao pokona inn jeszcze trudno
a mianowicie mono uzyskania pomienia niegasncego na dostatecznie duej przestrzeni i przy, stosunkowo do zaprojektowanej odlegoci elektrod, niewysokiem napi ciu. […] Wychodzc z zaoenia,
e kady pomie daje mniej lub wi cej zjonizowane powietrze, przez
które ju atwo moe nastpi wyadowanie elektryczne w formie uku
– stosuje Pan Prezydent pomie palnika motylkowego, wstawionego
mi dzy elektrody wysokiego napi cia. Ju w pierwszych próbach realizacji tego pomysu udaje si na odlegoci 5 cm mi dzy elektrodami
przepuszcza prd o duym stosunkowo nat eniu, a mianowicie 4 A
przy wzgl dnie niskim napi ciu. Aby przekona si o praktycznych
wartociach przerobionych prób skonstruowa Pan Prezydent nowy
piec elektryczny, którego gówn cech bya spokojna praca niegasncego pomienia. Jakkolwiek piec ten posiada tylko jedn sekcj wyadowania prdowego, zuywa on jednak 6 KW, co byo bardzo duym
krokiem naprzód w porównaniu z poprzednimi ukadami, w których
trudno byo na jednej sekcji wyadowania przekroczy moc 500 Wattów. Wydajno uzyskana na tym piecu wynosia jednak tylko okoo
40 g HNO3/KWG. Jeli jednak wzi pod uwag wzgl dnie ma moc
pieca, jako caoci, to uzyskany rezultat wskazywa, i idea sama jest
suszna i pozwalaa przypuszcza, e na odpowiednio wi kszej instala-
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cji wzronie równie i wydajno”30. Mocicki nie by jednak zadowolony z takich wyników. Jego obiekcje budzi zwaszcza problem pomienia
pod wpywem elektromagnesu. Uzna on, e najlepszym rozwizaniem
byoby uzyskanie „pomienia ruchomego otrzymywanego pod wpywem prdu zmiennego w silnem polu elektromagnetycznem. Koncepcja ta opiera si na zasadzie, e uk elektryczny, jako przewodnik prdu
zmiennego, umieszczony w polu magnetycznem, którego linje si krzyuj si z kierunkiem prdu, zmuszony zostaje do ruchu”31. W 1905 r.
piec elektryczny by prawie gotowy do pracy. Mocicki uzyska oczekiwany efekt wirujcego pomienia elektrycznego. uk elektryczny by
uzyskiwany pod napi ciem 3000–5000 V. uk ten „spychany gazami
przepywajcymi” rozprzestrzenia si , nie gasnc na szerokoci rozstawienia elektrod. Wydajno tego pieca wynosia 525 kg HNO3/1 kWh
i moga wzrasta wraz z szybkoci przepuszczanego powietrza. „Dzi ki zastosowaniu wirujcego pomienia udao si znacznie obniy równie temperatur gazów opuszczajcych piec”32. Mocicki by przekonany, e dzi ki zastosowaniu tego pieca produkcja tlenków azotu na skal
przemysow powinna znaczco wzrosn. Ten pomys zrealizowany
w praktyce zosta opatentowany w Szwajcarii.
Te „[…] patenty stanowiy powan zdobycz techniczn i zostay
zakupione przez szwajcarskie konsorcjum. Pan Prezydent jednakowo
odst pujc patenty zagranicznym kapitalistom, wyra nie w umowie
wyczy tereny wchodzce dzisiaj w skad Pastwa Polskiego, pragnc tutaj odda swój dorobek do dyspozycji zbliajcej si zwyci skiej
Polsce” 33. Ponadto z zasi gu dziaania jego wynalazku wykluczone zostay Maopolska, Rosja, Austro-W gry i Finlandia. Pó niej zada, by
za wczenie do zakresu umowy Austro-W gier wypaci mu dodatkowo 50 000 franków. Poytki z patentów i licencji miay by dzielone
po poowie. Po odzyskaniu niepodlegoci Mocicki zgosi w Polskim
Urz dzie Patentowym dwa patenty na „model pieca elektrycznego”.
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Otrzymane polskie patenty nosiy numery 6371 i 636934. W zwizku z powyszym spóka Societe de l’Acide Nitrique zwrócia si do
prof. Mocickiego z prob, by prowadzi dalej swoje badania w jej
imieniu. Przywrócono mu wynagrodzenie, aczkolwiek nisze, ni mia
wczeniej, czyli 400 franków szwajcarskich. Przeprowadzono trzy próby ulepszonej metody. Na jedn z nich zaproszono Williama Crookesa. Trzeci model pozyskiwania tlenków azotu opracowany przez Mocickiego okaza si wydajniejszy ni metoda Birkelanda. Mocicki tak
o tym pisa: „[…] chocia wydajnoci tlenków azotu na kilowat-godzin energii elektrycznej nie zwi kszyem, to koncentracj tlenków azotu,
wychodzcych z pieca, uzyskaem dwa i pó raza wysz ni u norweskiego profesora. Miao to due znaczenie dla zmniejszenia kosztów
drogiej instalacji absorpcyjnej zmieniajcej je w kontakcie z wod na
kwas azotowy. W ten sposób ostateczne zwyci stwo nad konkurentami
przesun o si wyra nie na moj stron ”35. W istocie rzeczy oznaczao
to tyle, e Prof. Mocicki zdoa uratowa swoj pozycj i nie wypad
z konkurencji na rynku produkcji nawozów azotowych.
W pierwszych miesicach 1907 r. nadal by liczcym si naukowcem w tej dziedzinie, znajdowa si w tym czasie u szczytu swojej kariery. Nie spocz jednak na laurach i pilnie studiowa ukazujce si
publikacje na temat produkcji kwasu azotowego. Zdawa sobie spraw
z faktu, e jego metoda otrzymywania kwasu azotowego za pomoc
uku elektrycznego, jakkolwiek okazaa sw skuteczno i przydatno,
nie bya jedyn. Wiedzia, e oprócz metody uku elektrycznego, najbardziej upowszechnion metod uzyskiwania kwasu azotowego bya
w tym czasie metoda z amoniaku. Dlatego te, mimo e jego metoda
wykorzystania uku elektrycznego okazaa si skuteczna, zg bia take problematyk cyjanków. Ju na pocztku swojej kariery naukowej
w Szwajcarii prof. Mocicki wykona wiele dowiadcze nad otrzymywaniem cyjanowodoru metod plazmow. Jednake próby daway
niewielkie st enie cyjanowodoru – okoo 0,34%. Byo to zbyt mao, by
wykorzysta rezultaty na skal przemysow. Profesor Mocicki porzuci wi c tego typu eksperymenty i postanowi si oprze na pracach
synnego francuskiego chemika Marcelina Berthelota (1827–1907), któ-
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ry utrzymywa, e „przy wyadowaniu
elektrycznem w atmosferze mieszaniny
acetylenu i azotu tworzy si cyjanowodór
przy jednoczesnym wydzielaniu si sadzy
na elektrodach”36. Mocicki postawi sobie
za zadanie ustalenie, przy jakim st eniu
wodoru znika wydzielanie si sadzy. „Po
przeprowadzeniu caego szeregu prób
wykaza Pan Prezydent i metoda obrana
przez Berthelota nie jest korzystna, gdy
najlepsze rezultaty uzyskuje si nie przy
nadmiarze wodoru ale azotu”37. Prof.
Mocicki zmieni wi c proporcje zastosowanych gazów, uywajc do eksperyIgnacy Mocicki, 1907 rok
mentów 8% acetylenu, 20% wodoru i 72%
azotu. Przy takiej proporcji uzyska 6,7%
cyjanowodoru, przy mocy pieca elektrycznego 60 W. Dalsze dowiadczenia wykazay, e w optymalnych warunkach mona uzyska 52,9 g
cyjanowodoru z 1 kWh. Jego wspópracownikami przy opracowaniu
metody otrzymywania cyjanowodoru byli Kazimierz Jabczyski i Stanisaw Przemyski. „Reakcj syntezy cyjanowodoru naley prowadzi
przez ogrzanie do wysokiej temperatury mieszaniny azotu i w glowodorów. Aby w czasie reakcji nie nast powa rozkad w glowodorów
z wydzieleniem sadzy naley uy nadmiaru azotu (a nie wodoru, jak
to proponowa Berthelot) […] Sposób prowadzenia procesu mona
rozwiza przez utworzenie t.zw. koa cyjanowego. Gazy skadajce
si pocztkowo z azotu i w glowodorów, ogrzewa si do temperatury potrzebnej dla syntezy HCN, poczem po ozi bieniu i oddzieleniu
utworzonego cyjanowodoru dzieli si na dwie nierówne cz ci. Mniejsz cz  kieruje si do urzdze, w których gazy mog by uyte jako
materja opaowy (zawieraj wodór i w glowodory). Wi ksz cz 
gazów po uzupenieniu wie mieszanin azotu i w glowodorów,
niezawierajc wodoru wolnego, kieruje si z powrotem do syntezy.
W ten sposób udaje si usun wzbogacanie si mieszaniny w gazy
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oboj tne, t.j. nie biorce udziau w reakcji, jak np. argon, tlenek w gla
i.t.d.”38. Opracowanie metody uzyskiwania cyjanowodoru z tlenków
azotu i w glowodorów przynioso Mocickiemu w gierski patent39.
Sprawozdanie ze swoich osigni  w zakresie pozyskiwania azotu Mocicki opublikowa w „Elektrotechnische Zeitschrift”. Publikacja
spowodowaa pozytywny odbiór metody Mocickiego. Jednake zainteresowanie, jakie pocztkowo wykazaa angielska grupa finansowa,
nie byo altruistyczne. Anglicy, w istocie rzeczy, starali si wizyt Crookesa we Fryburgu wyzyska dla reklamy tego badacza, pomijajc
zasugi polskiego naukowca. Powane zainteresowanie dziaalnoci
prof. Mocickiego wykazaa szwajcarska firma Aluminium Industrie
A.G. Neuhausem. W 1908 r. firma ta zaplanowaa budow fabryki
kwasu azotowego w Chippis, w dolinie Rodanu, i zwrócia si do
Mocickiego z propozycj zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia fabryki do produkcji kwasu azotowego. Zadano od Mocickiego przedstawienia wyników wiadczcych o odpowiedniej wydajnoci procesu wytwarzania kwasu azotowego. Mocickiemu udao si
zwi kszy wydajno procesu absorpcji tlenków azotu.
„Model moich wie absorbcyjnych przygotowany do ekspertyzy,
by wykonany bardzo starannie z wysokich szklanych cylindrów. Instalacja ta, zupenie prze roczysta, pozwalaa uwidoczni cay proces
wewn trzny aparatu. W tym celu uyte zostao szko jako materia
budowlany. Ekspertyza, która trwaa trzy doby bez przerwy z piecem
obcionym 50 kW energii elektrycznej, daa wyniki przewyszajce
nawet te, które przewidywaem. Oprócz tego przybya nowa aparatura, która bia rekordowo wszystko, co istniao przedtem”40. Wobec
tak pomylnych wyników prób, firmy Aluminium Industrie A.G. Neuhausen i Societe de l’Acide Nitrique zawary z Mocickim korzystn
umow . Otrzyma on 250 000 franków szwajcarskich w gotówce. Ponadto pobiera procent od produkcji kwasu azotowego, a take wynagrodzenia z tytuu nowych patentów. Dochody Mocickiego tak
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Laboratorium
elektrotechniczne
Ignacego Mocickiego
na Uniwersytecie we
Fryburgu

znaczco wzrosy, e móg on co miesic przeznacza 500 franków na
potrzeby ksztaccej si polskiej modziey.
Budow fabryki w Chippis zacz to w 1908 r. od wykonania we
Fryburgu jej pomniejszonego kilkudziesi ciowatowego modelu.
W budowanej fabryce zastosowano wykonane tam nowe bezprzewodowe kondensatory. Do prezentacji tych kondensatorów Mocicki
wykorzysta odbywajcy si kongres elektrotechniczny we Fryburgu,
na którym wygosi kilka referatów, które cieszyy si wielkim powodzeniem. Do produkcji sztucznych piorunów uyto baterii kondensatorów z Fryburga i pot nego transformatora o napi ciu 60 000 woltów. Wytwarzane pioruny daway tak wielki haas, e podczas ich
prezentacji naleao mie uszy zatkane wat. Kongres by w znacznym
stopniu reklam fryburskiej wytwórni kondensatorów, która w cigu
nast pnego roku zarobia a 1 mln franków.
Profesor Mocicki bezpatnie wygosi wiele wykadów na temat
produkcji kwasu azotowego. Nie zawsze jego wiedza bya uywana
uczciwie, jak sam przyznaje w Autobiografii41. Pewien niemiecki uczony, którego Prof. Mocicki, ze wzgl du na sw elegancj nie wymienia
z nazwiska, prosi o wyjanienie fenomenu wyadowa elektrycznych
zachodzcych w izolatorach. Po otrzymaniu wyczerpujcej informacji
opublikowa uzyskan wiedz w znanym elektrotechnicznym czasopimie, ale pod swoim nazwiskiem.
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W 1910 r. w fabryce w Chippis wyprodukowano pierwsz cystern
st onego kwasu azotowego, która zostaa przeznaczona dla francuskiego miasta Mulhouse. Fabryka w Chippis wytwarzaa kwas azotowy na rynek szwajcarski i eksportowaa go do Niemiec. Gównymi odbiorcami kwasu azotowego wytwarzanego w fabryce w Chippis byy
firmy: Societe Suisse des Explosifs w Brig, Chemische Fabrik „Uetikon” w Zurichu, Grasset & Cie w Genewie oraz Fabrique des Produits
Chimiques de Thann et de Mulhouse.
Metoda opracowana przez Mocickiego okazaa si na tyle wydajna, e francuska spóka Thann et de Mulhouse postanowia, wykorzystujc j, uruchomi zakad przemysowy. Plany te uniemoliwi
wybuch I wojny wiatowej. Zasi g geograficzny zastosowania patentów Mocickiego zosta ustalony w umowach z Aluminium Industrie
A.G. Patenty wane na terenach Woch, Austrii, Niemiec, Belgii i Anglii miay by wyczn wasnoci firmy Societe de l’Acide Nitrique,
te za obejmujce Francj , Norwegi , Szwecj i Szwajcari znalazy si
we wadaniu Aluminium Industrie A.G. Patenty obejmujce obszary Rosji, Finlandii i Maopolski naleay do konsorcjum Sulikowski
& Co. Patenty amerykaskie miay by wasnoci wspóln. Sukces
przedsi wzi cia w Chippis sprawi, e firma Aluminium Industrie
A.G. Neuhausen zaproponowaa Mocickiemu wybudowanie duo
wi kszej fabryki kwasu azotowego w samym Neuhausen. Profesor,
we waciwym sobie powcigliwym tonie, tak komentowa to wydarzenie: „Wobec tego podczas projektowania w Neuhausen drugiej
wielkiej fabryki w Chippis, powi ciem cz  czasu nowemu zadaniu we Fryburgu”42. Wzmiankowana firma Aluminium Industrie A.G.
Neuhausen bya dobrze prosperujc spók wypacajc regularnie
od lat dywidendy wysokoci 18–20%. Generalnym dyrektorem towarzystwa przemysu aluminiowego by szwajcarski pukownik Schindler. Mocicki powiada o nim: „Stosunek do jego inynierów mona
byo porówna ze stosunkiem jaki panowa w wojsku pruskim, bo
w wojsku szwajcarskim nie mógby istnie tego rodzaju mocny rygor.
W stosunku do mnie Schindler by zawsze bardzo uprzejmy i tylko raz
ujawni swoje nerwy. Z miejsca odparem, e jeli mu si co w mojej
pracy nie podoba to moemy si rozej. Odpowiedzia mi otwarcie,
e gdyby móg znale  kogo innego na moje miejsce, to z przyjem-
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noci nie zapraszaby mnie do dalszej wspópracy”43. Zdarzenie to
Mocicki interpretuje jako efekt niech tnej Polakom propagandy ze
strony Niemiec. W istocie rzeczy przyczyny mogy tkwi w ówczesnym stosunku niektórych nacji zachodnioeuropejskich, w tym Szwajcarów, do Polaków. Trudno to obecnie ustali. Nowinowski w swej
biografii Mocickiego pisze, e mieszkanie Mocickiego byo miejscem spotka polskiej modziey studiujcej w Szwajcarii. Mocicki
by gocinny, yczliwy i wzbudza szacunek. Z drugiej strony, szwajcarscy wykadowcy podobno uwaali go za czowieka lewicy, biorc
pod uwag jego przynaleno i dziaalno w partii „Proletariat II”44.
Halina Lichocka w swej obszernej biografii Mocickiego utrzymuje,
e „W szwajcarskich kr gach przemysowych […] by postaci znan
i cenion. Mia opini utalentowanego inyniera, którego wynalazki
przynosiy nie tylko wymierne korzyci dla rozwoju lokalnego przemysu, ale take znaczne dochody”45. Sam Mocicki, mimo poczucia
niewtpliwego sukcesu, zacz odczuwa nostalgi za krajem rodzinnym. W 1912 r., „jak gdyby na zamówienie”, otrzyma list od Senatu
Politechniki Lwowskiej z propozycj obj cia katedry elektrochemii
technicznej i chemii fizycznej. W tym samym czasie pewien profesor
Uniwersytetu w Bernie, oeniony z bardzo bogat Amerykank, zaproponowa mu wybudowanie instytutu badawczego nad Jeziorem
Zuryskim. Wybór tematów do pracy naukowej pozostawia Mocickiemu do jego wasnego uznania. Honorarium, jakie miaby pobiera
Profesor, wynosio 10 000 franków szwajcarskich rocznie, a ponadto
mia obiecane 25% brutto od dochodów z pracy twórczej. Bya to niezwykle intratna propozycja. Prof. Mocicki jednak mia obiekcje. Pisa:
„Finansici, którzy byli gotowi wydziera mi moje nowoci spod r ki,
nawet przed ich wykoczeniem, sprawiali mi niesmak”46. W zwizku
z tym nie mia on adnych wtpliwoci, któr ofert wybra. Postanowi cay swój dorobek naukowy spoytkowa w Polsce. Cay czas wierzy, e odzyskanie niepodlegoci jest moliwe. W swej Autobiografii
tak pisa na ten temat: „[…] coraz ju mniej zadowolenia znajdowaem
przy dalszych sukcesach mojej twórczej dziaalnoci. Baem si nawet

43

Ignacy Mocicki, Autobiografia…, s. 95–96.

44

Sawomir M. Nowinowski, Prezydent Ignacy Mocicki, Warszawa 1994, s. 29.

45

Halina Lichocka, Ignacy Mocicki, Radom 2011, s. 102.

46

Ignacy Mocicki, Autobiografia…, s. 96.

47

nawrotu psychicznego cierpienia, jakie przechodziem w Londynie.
Uwiadomiem sobie, e po wszystkich przejciach yciowych jedynym czynnikiem, który moe podtrzyma moj energi do poytecznej dziaalnoci, jest mocne uczucie do mojego kraju i narodu. Osobiste
radoci ycia ju dawno utraciem. […] Tymczasem fryburskie prace
moje w dziedzinie produkcji kwasu azotowego, jak równie cyjankowe, zbliay si ku kocowi. Nowych tematów ju nie podejmowaem
ze wzgl du na projektowany wyjazd”.
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Budowa
polskiego przemysu azotowego

Okres pobytu we Lwowie
„Perspektywa powrotu do swoich wzmocnia mnie bardzo psychicznie i daa mi nawet podniet do wzmoenia moich wysików
celem szybszego zakoczenia prac w Szwajcarii”. Zaj cie nowego stanowiska pracy natrafio jednak na pewne przeszkody ze strony rzdu
austriackiego. Przygotowywano dla niego katedr profesora nadzwyczajnego w uczelni lwowskiej. Pracownicy Politechniki domagali si
dla Mocickiego katedry profesora zwyczajnego. Takie stanowisko
natrafio na opór ze wzgl dów formalnych. Mocicki bowiem nie uzyska stopnia doktora, ani na uczelni w Rydze, ani we Fryburgu. W tej
sytuacji ministerstwo w Wiedniu zwrócio si do Mocickiego z oficjalnym zapytaniem, czy zechce przyj stanowisko profesora nadzwyczajnego na katedrze nadzwyczajnej we Lwowie. Mocicki, jak pisze
w Autobiografii, da odpowied „nie tylko odmown ale nawet nie bardzo uprzejm”. Jak dalej wyjania, byy konkretne powody takiego
zachowania. „Baem si nieco swojej wraliwoci gdyby mnie miano
traktowa jako modszego koleg . W kadym razie sprawa mniejszych
poborów nadzwyczajnego profesora nie odgrywaa tu roli, bo przecie
opuszczajc swoje stanowisko w Szwajcarii, wiadomie zgadzaem si
na pobieranie czterokrotnie mniejszej pensji”. Przez kilka tygodni lata
1912 r. sprawa zmiany pracy pozostawaa jakby w zawieszeniu. Wreszcie, dzi ki zabiegom Koa Polskiego w Wiedniu, wadze i Politechnika
osign y porozumienie w sprawie Mocickiego i w dniu 19 sierpnia
1912 r. zosta on powoany na stanowisko profesora zwyczajnego chemii fizycznej i elektrochemii technicznej. Zawiadomienie o tym fakcie
przyszo do Fryburga pod koniec sierpnia. „Gdyby zawiadomienie
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to si jeszcze o dwa tygodnie opó nio”
– pisa prof. Mocicki – „bybym zapewne przyj bardzo korzystn propozycj
profesora berneskiego”. Politechnika
Lwowska bya w tym czasie prestiow
uczelni w Galicji, z polskim j zykiem
wykadowym od 1871 r.
Rektorem Cesarsko-Królewskiej Szkoy Politechnicznej we Lwowie w roku
akademickim 1912/1913 by Edwin Hauswald. W czasie jego kadencji Ignacy
Mocicki rozpocz prac we lwowskiej
Ignacy Mocicki w Politechnice Lwowuczelni. Prof. Mocicki, przybywajc na
skiej, fot. M. Munz, ok. 1925 roku
terytorium pastwa Habsburgów, by
obywatelem Szwajcarii, ale szybko otrzyma take obywatelstwo
austriackie. Na pewien czas powróci do Szwajcarii celem formalnego zakoczenia dziaalnoci naukowej w tym kraju. Upewni si , e
jego metoda produkcji cyjanków znajdzie zastosowanie przemysowe
w nowej fabryce w Neuhausem. Odkupi od spóki Societe de l’Acide
Nitrique wac kilkanacie ton aparatur , na której pracowa we Fryburgu, i wysa j pocigiem do Lwowa. Pod koniec grudnia 1912 r.
Mocicki wraz z rodzin znalaz si we Lwowie, rozpoczynajc tym
samym nowy okres swojego ycia. Aparatura przywieziona ze Szwajcarii zostaa uruchomiona dzi ki przychylnoci dyrektora miejskich
zakadów elektrycznych Józefa Tomickiego. Prof. Mocicki pisa: „Doprowadzono prd wysokiego napi cia do mego obszernego gabinetu,
gdzie zbudowano pi kn rozdzielni , otoczon lustrzanymi szybami.
A wszystko to stanowio dar dla Instytutu Elektrochemicznego”. Osigni cia polskiego chemika byy powszechnie znane w Europie, czego
dowodem by fakt, e prof. Bonert z Mulhouse zwróci si do Mocickiego z prob o zaprojektowanie fabryki kwasu azotowego. „Prof. Bonert” – relacjonowa Mocicki w swej Autobiografii – „by dyrektorem
duego zakadu przemysowego wytwarzajcego sztuczny jedwab.
[…] Fabryka projektowana miaa pobiera energi elektryczn, dostarczan w dziesi ciu godzinach nocnych z duej elektrowni opartej
o siy wodne. Elektrownia nie bya dotychczas wyzyskiwana w tym
czasie i dlatego mona byo bra w kalkulacji koszty po pó feniga za
1 kilowatogodzin ”. Mocicki wyrazi zgod i umowa zostaa podpisana. Realizujc projekt fabryki, zaprosi do wspópracy in. Stanisawa
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Mrowca. Prof. Mocicki pojawi si w Mulhouse 31 lipca 1914 r., gdzie
oczekiwa go prof. Bonert. „Przed nocnym spoczynkiem udalimy si
razem do fabryki sztucznego jedwabiu, b dcej bez przerwy w ruchu.
Tu zauwayem, e pracownicy zakadu uywaj dialektu identycznego ze szwajcarskim. Poza tym dowiedziaem si , e aden Niemiec
tam nie pracowa, a tylko sami Alzatczycy”. Nast pnego dnia wybucha I wojna wiatowa, która przekrelia wszelkie plany wspópracy
z prof. Bonertem. Wie o wojnie sprawia, e prof. Mocicki piesznie
uda si do Bazylei, a stamtd do Berna i do Lwowa. We Lwowie nie
zasta ju swego wspópracownika in. Mrowca, który zacign si
do Legionów.
Profesor Mocicki by g boko zaniepokojony rozwojem sytuacji
spowodowanej rozwijajcym si konfliktem narodowociowym polskoukraiskim. Pozostawa w miecie, mimo e wi kszo kadry politechnicznej opucia Lwów. Oczekiwa niecierpliwie na przyjazd rodziny ze
Szwajcarii, jednoczenie za obawia si , e moe zosta zaaresztowany
przez rosyjskich andarmów z powodu swej dziaalnoci w Partii Proletariat II. Wiedzia doskonale, e jego dane znajdoway si w kartotekach
rosyjskiej policji. Jednake, przyby do Lwowa jako obywatel Szwajcarii, którym, w warunkach wojennych i po 18 latach pobytu za granic,
policja rosyjska si nie interesowaa. W listopadzie przybya do Lwowa
Michalina Mocicka z trójk dzieci. Realnym i wielce uciliwym kopotem dla rodziny Mocickich okaza si brak pieni dzy. Po wycofaniu
si Austriaków z Galicji Prof. Mocicki straci gówne ródo utrzymania, wszelkie bowiem rezerwy finansowe, jakie przywióz ze Szwajcarii,
ulegy ju wyczerpaniu. Ale, jak sam pó niej utrzymywa, szcz cie go
nie opuszczao. Okazao si , e dr Borowska, któr Mocicki wspiera
materialnie w czasie pobytu w Szwajcarii, teraz postanowia mu zwróci ówczenie poyczone pienidze. Bya to poka na suma. „W ten
sposób” – pisa – „kasa moja zostaa w tym czasie wydatnie zasilona”.
Niezalenie od dr Borowskiej, u Prof. Mocickiego zjawi si dyrektor
gorzelni w Sutiskach nad Bohem Kochaski. Wacicielem gorzelni by
kurlandzki baron oeniony z rosyjsk arystokratk. „Dyrektor gorzelni
mia zamiar zbudowa fabryk technicznego chloroformu z alkoholu
produkcji sutiskiej”. Jednake do zrealizowania tych ambitnych planów
nie znalaz w Rosji adnego kompetentnego specjalisty. Okazao si , e
nawet w Politechnice Wiedeskiej brakowao naukowców ze specjalnoci elektrochemii technicznej. Prof. Mocicki by jedynym czowiekiem
w Galicji znajcym te dziedzin nauki i dysponujcym odpowiednimi
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kwalifikacjami, wi c bez wi kszych obiekcji podj si wybudowania
takiej fabryki i pokierowania jej dziaalnoci. Zada tylko urz dowego zezwolenia na wyjazd do Sutisk. Dyrektor Kochaski zdoby listy
polecajce do wadz rosyjskich i Mocicki bez przeszkód wyjecha do
Sutisk. Nie zasta tam jednak wzmiankowanego barona, który w tym
czasie znajdowa si w armii gen. Aleksieja Brusiowa, zasta natomiast
jego plenipotenta w osobie – jak powiada Mocicki – rosyjskiego „oberpolicmajstra”. Podpisano umow , na mocy której Mocicki tytuem
wynagrodzenia mia otrzyma 6000 rubli, w trzech wypatach do ukoczenia fabryki. Otrzymawszy pierwsz cz  honorarium w wysokoci
2000 rubli, Mocicki wróci do Lwowa, gdzie zaj si realizacj pomysu. Gdy projekt by gotowy, zawiadomi o tym Kochaskiego. Jednake wszelkie plany zwizane z budow fabryki chloroformu zniweczya
sytuacja wojenna. W czerwcu 1915 r. rosyjskie wojska wycofay si ze
Lwowa, a w dwa dni pó niej na ulicach miasta pojawiy si oddziay austro-w gierskie. Politechnika Lwowska zostaa w tym czasie zmieniona
w wojskowy szpital armii habsburskiej. Zaj cia si nie odbyway. Dzi ki swoim umiej tnociom Mocicki by w stanie funkcjonowa nawet
w niebezpiecznej sytuacji wojennej. Otrzyma zaproszenie do wspópracy ze strony prof. Stefana Ossowskiego, który po ukoczeniu Politechniki Lwowskiej przebywa we Fryburgu na praktyce mechanicznej dotyczcej budowy turbin wodnych i wtedy pozna Mocickiego. Ossowski
by pracownikiem Wyszej Szkoy Technicznej w Krakowie.
Po opuszczeniu Galicji przez armi rosyjsk Ossowski dostrzeg
szans budowy fabryki zwizków azotowych, w osobie Mocickiego za
widzia jedynego polskiego naukowca zdolnego do realizacji tego celu.
Sfinansowaniem pomysu zaj si dyrektor Banku Krajowego Jan Kanty Steczkowski, który w 1901 r. wszed do powstaego we Lwowie zarzdu Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, pó niejszy premier
polskiego rzdu. Prof. Mocicki popiera cakowicie pomys Ossowskiego dotyczcy fabryki. Obydwaj uwaali, e mona zastosowa w przyszym zakadzie technologi uku elektrycznego, jak w Chippis, a take
metod produkcji cyjanków. Mocicki uzna, e naley zbudowa nawet
dwie fabryki i jedn elektrowni . Pracowa nad projektem w Krakowie
wraz z in. Mrowcem, podczas gdy ona z dziemi przebywaa we
Lwowie. Zastanawiajc si nad lokalizacj fabryk, uzna, e najlepszym
miejscem b dzie Maopolska ze swymi zasobami energetycznymi. Ostateczny wybór pad na Jaworzno przy granicy niemieckiej, ze wzgl du
na wyst pujce tam zasoby w gla kamiennego. Wszystkie wielkie plany
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Ossowskiego i Mocickiego okazay si nierealne, gdy maszyny wraz
z oprzyrzdowaniem, niezb dne do uruchomienia elektrowni, zostay
zamówione w firmach niemieckich, a Niemcy nie widziay interesu we
wspieraniu rozbudowy polskiego przemysu chemicznego. W zwizku
z tym zamówione maszyny nie zostay dostarczone do polskiego adresata. Pomys upad i dopiero po odzyskaniu niepodlegoci pojawiy si
moliwoci jego realizacji.

Instytut Metan i Chemiczny Instytut Badawczy
Mocicki pozosta czowiekiem czynnym zawodowo. 30 listopada
1916 r. zosta zarejestrowany, z jego inspiracji, Instytut Bada Naukowych i Technicznych – „Metan”. Funkcje kierownicze w tej spóce zaj li prof. Ignacy Mocicki i dr Kazimierz Kling. Kling by absolwentem
Uniwersytetu Lwowskiego. Wspópracowa z Mocickim przy organizacji spóki „Metan”, a take w badaniach zasobów gazu ziemnego
i ropy naftowej. W 1917 r. zosta redaktorem naczelnym czasopisma
„Metan”, a od 1929 r. by profesorem zwyczajnym chemii ogólnej na
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Przyj to tak form
organizacyjn spóki, by unikn jakiejkolwiek zalenoci od wadz austriackich. Kapita zaoycielski spóki wynosi zaledwie 100 000 koron
austriackich, a jego udziaowcami byli sami Polacy. Zadeklarowany
kapita zosta w gotówce wpacony tylko w 1/4 i t kwot wykorzystano na rozpocz cie dziaalnoci. Siedzib spóki „Metan” by Lwów,
a jej pocztkowym celem byo prowadzenie bada w zakresie przemysu naftowo-gazowego. W Radzie Nadzorczej spóki zasiadali: prof. dr
Stanisaw Tooczko, kierownik kopal, in. Emil Piwoski, in. Wadysawa Szaynok oraz in. Józef Tomicki. Wród zaoycieli Instytutu
naley wymieni, oprócz prof. Mocickiego i Klinga, take firm Gaz
Ziemny S-ka z o.o., z siedzib we Lwowie, prof. dr. Walentego Dominika z Uniwersytetu Lwowskiego, in. Wodzimierza Kunowskiego,
przemysowca, in. Michaa Jakubowskiego i in. Mariana Wieleyskiego. Personel Instytutu skada si z 16 osób. Interesujcy by sposób samofinansowania spóki, jaki przyj li jej zaoyciele. Postanowili
polega na wasnej produkcji i sprzeday wasnych patentów. Walne
Zgromadzenie uchwalio, e kady pracownik, który wprowadzi jak
nowo, któr b dzie mona wykorzysta w technice, mia obowizek
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odda j na wasno spóki za opat 25% brutto od wpywów wynikajcych z jej realizacji i upowszechniania. Wszelkie koszty wynikajce
z prób i realizacji pomysu spóka braa na swoje ryzyko za przypadajc jej reszt 75% wpywów brutto. W Instytucie utworzono pracownie dla poszczególnych badaczy, laboratorium chemiczne, bibliotek ,
warsztat mechaniczny itd. Pocztkowo cz  prac badawczych prowadzono w stworzonym przez Mocickiego laboratorium Politechniki
Lwowskiej i w laboratorium prof. Tooczki w Uniwersytecie Lwowskim. Laboratorium Mocickiego, ze wzgl du na nowoczesn aparatur przywiezion ze Szwajcarii, szczególnie dobrze nadawao si do
prac eksperymentalnych. Prace badawcze Instytutu koncentroway
si na przetwarzaniu ropy naftowej. Zapotrzebowanie na produkty
naftowe w czasie trwajcej wojny znacznie wzroso. Od momentu zawodnienia ropononego Zag bia Borysawsko-Tustanowickiego duym problemem byy odpady z produkcji ropy w postaci mieszaniny
wody z rop, co ówczenie nazywano „kaem ropnym” lub te emulsj ropn, która to nazwa utrzymaa si do dzi. W pierwszym dwudziestoleciu XX w. emulsja ropna bya odprowadzana do rzek, które
straszliwie zanieczyszczaa. Emulsja, w miejscach, gdzie pozbywano
si jej z szybów wydobywczych, niszczya przyrod i charakteryzowaa si przykrym zapachem. Ten problem by zagadnieniem intrygujcym pracowników Instytutu, w tym Mocickiego, który tak go opisa:
„Zaraz na wst pie udao mi si usun jedn z najwi kszych bolczek
galicyjskiego przemysu naftowego, która powodowaa straty ropy
naftowej, wynoszce tysice cystern. Wdzieranie si wody, a waciwie solanki, pod duym cinieniem do podziemnych pól naftowych,
tworzyo emulsj , posuni t daleko w swej dyspersji. Emulsji nie mona byo puszcza do rurocigów, bo wówczas zanieczyszczao si ni
ca produkcj . Ropa taka, w postaci emulsji, przy dalszej przeróbce jej
w rafineriach sprawiaaby trudnoci powodujce znaczne zwi kszenie kosztów produkcji. Ca wi c emulsj wpuszczano do rzeki, której
woda ulegaa przez to zanieczyszczeniu. Czynniki rzdowe nie mogy
tego stanu rzeczy tolerowa i wysun y propozycj tworzenia wielkich stawów, zwanych apaczkami i przeznaczonych do zatrzymywania w nich emulsji; wyasygnowano nawet odpowiedni dotacj na ich
budow . Zbiorniki te jednak szybko si zapeniay i nie wiadomo byo
co dalej czyni. Zagadnienie to znalazo si równie na warsztacie naszego instytutu. Przysano nam butelk z emulsj, zapraszajc nas do
wspópracy nad usuni ciem tej plagi. W drodze z instytutu do domu,
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w czasie okoo 10 minut zadanie teoretycznie rozwizaem. […] Moje
teoretyczne rozwizanie zostao ju na drugi dzie potwierdzone laboratoryjnie przez dr. Klinga. Trzeba byo pod odpowiednim cinieniem
nagrza emulsj powyej temperatury wrzenia wody, aby wywoa
momentalne prawie oddzielenie si czystej ropy od solanki. Cinienie
kilku atmosfer okazao si zupenie wystarczajce. […] W ten sposób
wielkie iloci emulsji, które uprzednio gin y i w dodatku sprawiay
wiele kopotu, uzyskay pen warto czystej ropy”47. Opracowana
przez Mocickiego metoda rozdzielania emulsji ropy naftowej zostaa opatentowana w 1917 r. Patent ten znalaz szerokie zastosowanie
w gospodarce48. Dzi ki tej metodzie Pastwowa Fabryka Olejów Mineralnych bya w stanie wyprodukowa 555 wagonów czystej ropy
naftowej z „odpadkowej emulsji ropnej”. Inne za zakady prywatne
i pastwowe osign y wówczas produkcj okoo 1 200 wagonów czystej ropy. Nast pny wany patent w dziedzinie przemysu naftowego, dotyczcy ulepszania metody rozdzielania emulsji naftowej, zosta
opracowany wspólnie przez Mocickiego i Klinga.
Profesor Mocicki wykazywa inicjatyw nie tylko w zakresie uytkowania ropy. Opracowa ulepszon technologi utleniania chlorowodoru. By to jego pierwszy patent, jaki uzyska, pracujc dla Instytutu „Metan”. „Zbliywszy si do przemysu naftowego” – wspomina
Mocicki – „opracowaem cay szereg patentów, z których cz  zostaa zrealizowana, przynoszc dalsze dochody naszemu instytutowi”49. Lata 1917–1919 okazay si okresem duych trudnoci Instytutu.
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Metoda i aparat do rozdzielania mieszanin lotnych cieczy, patent polski, 56, 1917;
Metoda oddzielania wody lub roztworów wodnych z emulsji oleju skalnego i innych
emulsji olejowych, patent polski 164, 1917; Metoda i urzdzenie do cigego oddzielania wody lub wodnych roztworów soli z emulsji oleju skalnego lub innych emulsji
olejowych, patent austriacki, 85653, 1918, patent polski, 167; Metoda odparowywania
sposobem cigym mieszanin zawierajcych w glowodory, jak ropy naftowej, teru itp.,
patent polski, 158, 1919; Metoda cigego frakcjonowania ropy naftowej, smoy itp. materiaów, patent polski, 1027, 1920; Sposób i urzdzenie do podgrzewania par i gazów
za pomoc gorcych gazów spalinowych, patent polski, 2132, 1920; Metoda wydzielania
pynnych skadników z mieszanin ich par z gazami trwaymi, jak np. gazoliny z gazów
ziemnych, za pomoc absorpcji w olejach chonnych, patent polski, 1173, 1922; Metoda
i urzdzenia do uwalniania olejów smarowych od zanieczyszcze, jak wody, cia asfaltowych, itp. domieszek, patent polski, 4594, 1925; Metoda destylacji olejów mineralnych,
patent polski, 6544, 1925.
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Wpywy patentowe nie równowayy wydatków i strat wynikajcych
z sytuacji wojennej. Pierwszym negatywnym dla Instytutu wydarzeniem byo przej cie wadzy przez Ukraiców w 1918 r. Instytut praktycznie przesta wtedy dziaa. Cz  oprzyrzdowania przetrwaa
dzi ki pomocy dr. Konstantego Zakrzewskiego z Uniwersytetu Jagielloskiego, który udost pni pomieszczenia w Krakowie na przechowanie instytutowego dobytku. Kolejnym destrukcyjnym czynnikiem
bya zaczynajca si wojna polsko-radziecka, która przyczynia si
znacznie do kryzysu finansowego Instytutu. Dopiero w 1920 r. Instytut móg powróci do Lwowa i osign równowag budetow.
Mimo kopotów, utrzymywano wysoki poziom prowadzonych bada.
Instytut wydawa periodyk „Przemys Chemiczny”, który z roku na
rok zwi ksza sw obj to, rosa bowiem liczba pisanych artykuów.
Publikacje „Przemysu Chemicznego” zwracay uwag zagranicznych
wydawnictw, zwaszcza niemieckich i francuskich. Teksty polskich
uczonych tumaczone byy i pojawiay si w tak fachowych wydawnictwach, jak: „Zeitschrift fur angewandte Chemie” czy „Revue des
produits chimiques”.
W grudniu 1919 r. Pastwowa Rada Chemiczna zwrócia si do
Mocickiego z propozycj zorganizowania, pod jego kierunkiem, Pastwowego Instytutu Chemicznego w Warszawie. Mocicki wyrazi
zgod i energiczne przystpi do realizacji tego zamiaru. Uwaa on, e
istniejcy ju Instytut „Metan” stanowi doskona podstaw do przeksztacenia go w duo wi ksz placówk badawcz. Przedstawi ten
pomys na Walnym Zgromadzeniu spóki „Metan”. 1 lipca 1920 r. uzyska pen akceptacj dla swej sugestii. Walne Zgromadzenie zdecydowao przela cay majtek „Metanu” wraz z upowanieniami patentowymi na rzecz Pastwowego Instytutu Chemicznego. Prof. Mocicki
zadba, by nowo powstajca placówka naukowa zachowaa szerok
doz autonomii. Pastwowy Instytut Chemiczny mia podlega Ministerstwu Przemysu i Handlu, ale jednoczenie zachowywa pewien
zakres niezalenoci gospodarczej. Wszelkie dochody Pastwowego
Instytutu Chemicznego nie przechodziy na Skarb Pastwa, ale byy
uytkowane wycznie na cele rozwoju tej jednostki. Tak daleko posuni ta autonomia spotkaa si z dezaprobat Ministerstwa Skarbu
i w zwizku z tym zmiana chwilowo nie nastpia. Jednake konieczno utworzenia naukowego instytutu tkwia w wiadomoci pracowników spóki „Metan”. Eugeniusz Kwiatkowski tak pisa o tym, jak
wany jest przemys chemiczny: „Ale jeli w kadej dziedzinie ycia
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i produkcji praca naukowa i badawcza jest fundamentem rozwoju, to
stokrotnie bardziej jest ona cenn dla caego przemysu chemicznego,
tego wybitnie naukowego przemysu, który swoj wszechstronnoci
wyciska najcharakterystyczniejsze pi tno na yciu i cywilizacji biecego stulecia. Ten bowiem wanie przemys zwiza si nierozerwalnie z tak podstawowymi zagadnieniami gospodarczymi, jak rozwój
produkcji rolnej i przemysu przetwórczo-spoywczego, jak wyzyskanie róde energji, jak rozwój górnictwa, hutnictwa i metalurgji, jak
zaopatrzenie ludnoci w materjay lekarskie i farmaceutyczne a armji
w rodki wybuchowe i gazy wojenne, jak utrzymanie przy yciu przemysu wókienniczego etc. etc.”50. Uzasadniajc potrzeb powoania
instytutu badawczego, Kwiatkowski wskazywa, jako przykady dla
Polski, na przodujce w wiecie kraje, które otwieray instytuty. „Tak
wi c przedewszystkiem w Angliji, Kanadzie i kolonjach utworzono
szereg instytutów naukowych, przedewszystkiem z zakresu chemji,
stworzono szereg stypendjów, a do budetu Ministerstwa Owiaty
wczono specjalny dodatek na cele popierania bada naukowych
i technicznych”51. W dniu 24 marca 1922 r. odbyo si we Lwowie zebranie akcjonariuszy i zaoycieli spóki „Metan” i w obecnoci notariusza Zygmunta Groblewskiego podj o uchwa o rozwizaniu
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spóki. Cay majtek „Metanu” wraz ze wszystkimi prawami autorskimi i zobowizaniami zosta przelany na rzecz powstajcego Stowarzyszenia Pastwowy Instytut Badawczy. Trzystu wacicielom
akcji „Metanu” z Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Wagonów i Maszyn L. Zieleniewski oraz 900 akcjonariuszom ze Spóki Akcyjnej Azot
(czyli opisywanej poniej fabryki – przyp. aut.) w Jaworznie wypacono dywidendy. Cay majtek „Metanu” mia sta si wasnoci Instytutu. 20 maja 1922 r. odbyo si pierwsze Zgromadzenie Czonków
Zaoycieli Instytutu. W tym dniu oraz w nast pnych dniach maja
wybrano organy wadzy Instytutu: Wydzia Czynny, Walne Zgromadzenie i Komisj Rewizyjn. Wydzia Czynny sprawowa funkcj
Zarzdu Instytutu. Czonkowie Wydziau penili swe obowizki do
65. roku ycia. Obieralny dyrektor sprawowa kadencj przez 5 lat.
Dyrektorem Instytutu zosta Profesor Ignacy Mocicki. Walne Zgromadzenie byo organem uchwaodawczym, zbierajcym si przynajmniej raz do roku. Kuratorium speniao rol Rady Opiekuczej Instytutu. Jego czonkowie, w liczbie 10, zajmowali si m.in. ustalaniem
wynagrodze, zmianami statutowymi i innymi czynnociami administracyjnymi. Przeprowadzono wybory na czonków organów wadz,
w których znale li si m.in.: prof. Kazimierz Kling, dr Wacaw Leniaski, in. Wadysaw Szaynok, dr Stanisaw Piat, gen. Kazimierz
Sosnkowski, gen. in. Wadysaw Sikorski, szef sztabu generalnego,
Minister Robót Publicznych Gabriel Narutowicz oraz pracownicy Politechniki Lwowskiej: dr Stefan Niementowski, in. Gabriel Sokolnicki,
in. Micha Nikiel, pracownicy Politechniki Warszawskiej: dr Jan Bielecki, prof. Henryk Mierzejewski, doc. in. Eugeniusz Kwiatkowski,
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Zawidzki i wiele innych
zasuonych osobistoci. Instytut na pocztku liczy 35 czonków rzeczywistych, czyli zaoycieli, oraz 70 czonków rzeczywistych przybranych. Pó niej liczba ta si zmieniaa. W 1936 r. Instytut zatrudnia
116 pracowników. Ustalono wysoko skadek czonkowskich, sprecyzowano cele dziaania Instytutu oraz róda i sposoby finansowania
tej instytucji. Przyj to, e rodki suce dziaalnoci Instytut czerpa
b dzie: z realizacji patentów, „dochodów wasnych przedsi biorstw
przemysowych”, ze skadek czonków, z subwencji firm przemysowych, dochodów wydawniczych, subwencji rzdowych etc. Na wynagrodzenie za prac twórcz pracowników Instytutu skadao si 20%
wpywów brutto wynikajcych z patentów, ulepsze, publikacji, nowych metod produkcji etc.
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Instytut, w swej wczeniejszej fazie istnienia, skada si z 6 wydziaów. Byy to:
– Wydzia Wielkiego Przemysu Nieorganicznego,
– Wydzia W glowo-Naftowy,
– Wydzia Przemysu Rolnego,
– Wydzia Syntetyczno-Organiczny,
– Wydzia Handlowy,
– Wydzia Administracyjny.
W 1926 r. Chemiczny Instytut Badawczy przeniesiono ze Lwowa
do Warszawy. Nowa siedziba Instytutu miecia si przy ul. Rydygiera 8. Budow gmachu przy ul. Rydygiera rozpocz to w sierpniu
1925 r., a ostatecznie ukoczono wiosn 1927 r. Budynek by dzieem
architekta Tadeusza Zieliskiego. Gmach instytutowy zaistnia dzi ki
wydatnej pomocy Zwizku Hut Polskich, Spóce Akcyjnej B. Hantke,
Spóce Akcyjnej Maruszewski i P dzich, Spóce Akcyjnej Kadzielnica, pracowników kolejowych z Wilna, a take Polonii Amerykaskiej,
która przekazaa na ten cel 30 000 dolarów. W dniu 14 stycznia 1928 r.
odbyo si uroczyste powi cenie gmachu Chemicznego Instytutu
Badawczego, w którym wzi li udzia Prezydent RP Ignacy Mocicki,
czonkowie rzdu, prezydent Warszawy oraz ks. Aleksander kardyna
Kakowski, który dokona samego aktu powi cenia.
Wydziay Instytutu prowadziy intensywne prace badawcze. Warto
wymieni niektóre z inicjatyw Instytutu, majce wielkie znaczenie dla
gospodarki narodowej. Wydzia Wielkiego Przemysu Nieorganicznego
opracowywa od 3 lat „[…] problem otrzymywania metalicznego gli-

Ignacy Mocicki
(z prawej) i dyrektor
Instytutu dr Zenon
Martynowicz podczas
uruchamiania aparatury w Chemicznym
Instytucie Badawczym
w Warszawie., stycze
1928 roku

59

nu z krajowej glinki. W pierwszym rz dzie
opracowao si otrzymywanie aunu glinowo-amonowego, siarczanu glinowego oraz
zbadao warunki i moliwoci otrzymywania zupenie czystego tlenku glinowego dla
produkcji aluminium”52. Wydzia zajmowa
si technologicznym wykorzystaniem gipsu. Prace te zostay uznane za priorytetowe,
gdy stworzy miay one dobre moliwoci uzyskiwania kwasu siarkowego i siarki.
Wspieranym przez Pastwo Polskie celem
dziaa Instytutu, w tej materii, byo uwolnienie si od importu siarki i pirytu z zagranicy.
Instytut wspópracowa z Pastwow Fabryk Olejów Mineralnych w dziedzinie uszlachetnienia destylacji ropy naftowej i olejów
smarowych. „Przy wspópracy z Pastwow
Fabryk Zwizków Azotowych w Tarnowie,
otrzymano szereg danych odnonie do pirogenetycznego rozkadu w glowodorów, ceAwers i rewers medalu wybitego
lem otrzymania wodoru i sadzy. Przeprowaz okazji powicenia Chemicznego
dzono nast pnie studja nad rozkadem gazu
Instytutu Badawczego w Warszawie.
Na awersie widoczny proﬁl Prezyziemnego”53. Wydzia W glowo-Naftowy
denta RP Ignacego Mocickiego –
zajmowa si optymalizacj brykietowania
inicjatora i twórcy Instytutu, stycze
miau w glowego, przeróbk w gla polskie1928 roku
go, szczególnie destylacji w gla w warunkach
niskich temperatur. Podj to badania nad oznaczeniem wartoci opaowej
paliwa. Prowadzono prace nad koksowaniem i pókoksowaniem w gla.
Pracownicy tego Wydziau skonstruowali i opatentowali przyrzd „[...] do
oznaczania punktu zaponienia koksu i w gli drzewnych, technicznych”54.
„Z problemów opanowanych przez Instytut” – pisa pó niej Mocicki –
„wyrónia si specjalnie, jeden sw doniosoci i wielkoci swego zastosowania. Jest to sucha destylacja w gla kamiennego i brunatnego oraz
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torfu, prowadzona w niskich temperaturach. Metoda opracowana dla tego
celu pozwala nadzwyczaj ekonomicznie oddziela wartociowe destylaty,
pozostawiajc w zast pstwie w gla
doskonay materia opaowy, tak zwany pókoks. Naley tu nadmieni, e
pókoks z w gla brunatnego, a nawet
z torfu stanowi pierwszorz dny materia, dajcy si uy do wszelkich celów opaowych. Racjonalna eksploatacja w gla brunatnego i torfu jest spraw nadzwyczaj donios i ze wzgl du
obrony kraju w razie militarnego zagroenia zag bia w gla kamiennego.
Oprócz wartociowych kondensatów,
zwi kszajcych produkcj w glowoIgnacy Mocicki w laboratorium
dorów zag bia naftowego, otrzymuje
Chemicznego Instytutu Badawczego,
si nadzwyczaj tanio gaz wysokokafot. W. Pikiel, 1929 rok
loryczny, który specjalnie interesowa
moe miasta, wytwarzajce dotychczas swój gaz wietlny metod stosunkowo bardzo nieekonomiczn”55. „Drugim wanym problemem rozwizanym w naszym Instytucie” – napisa Mocicki – „jest frakcjonowana
destylacja ropy naftowej. Nowa metoda zuywa opau 6 razy mniej anieli
dotychczasowe i daje specjalnie inne jeszcze korzystne warunki dla otrzymywania wysokowartociowych destylatów naftowych”56. Te ostatnie
dziaania referowane przez Mocickiego zwizane byy z budowanymi
wówczas rafineriami ropy naftowej w Jedliczach i Borysawiu.
Chemiczny Instytut Badawczy podj wspóprac z Politechnik
w Zürichu w zakresie bada nad paliwami i w glem. Prace laboratoryjne
prowadzono jednoczenie w Warszawie i Zürichu. Geologiczn stron tych
prac zajmowa si naczelnik Wydziau W glowego Pastwowego Instytutu Geologicznego in. Stefan Czarnocki. W latach trzydziestych przystpiono do prac nad ulepszeniem stopów aluminiowych metod Grainingu.
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Wród priorytetowych problemów realizowanych wówczas w Instytucie
wymieni naley prace nad pozyskiwaniem dwutlenku siarki i cementu
portlandzkiego z gipsu, technologi kauczuku syntetycznego, odwadnianiem poledniejszych gatunków spirytusu oraz elektroliz chlorku glinu.
W latach 1934–1935 Instytut popad w zaduenie i kopoty finansowe,
które uniemoliwiay mu funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach.
Prezydent RP Ignacy Mocicki, nazywany ówczenie Protektorem Instytutu, zaangaowa si osobicie w akcj wsparcia tej instytucji. Dzi ki jego
inicjatywie Rada Ministrów przekazaa Instytutowi 500 000 z. W ten sposób interwencja pastwa pozwolia na przezwyci enie trudnoci.
Instytut przetrwa zawieruch wojenn z lat 1939–1945. Istnieje do dzi
jako Instytut Chemii Przemysowej im. Prof. Ignacego Mocickiego. Jego
siedziba znajduje si w tym samym miejscu, cho w nowym budynku.

Spóka Akcyjna Gazolina
Osobistoci biorce udzia w zorganizowaniu „Metanu”, takie jak
Marian Wieleyski, Wadysaw Szaynok, Józef Tomicki i oczywicie
Ignacy Mocicki, tworzyy krg niezwykle aktywnych postaci w yciu
gospodarczym Lwowa i Galicji. Cz sto dziaali na kilku polach aktywnoci jednoczenie. W 1913 r. powstaa firma Zakad Gazu Ziemnego
In. Marian Wieleyski Sp. z o.o. W 1913 r. Wieleyski i Szaynok zaoyli firm Gaz Ziemny Sp. z o.o. Obydwie spóki weszy w fuzj tworzc
jedn z pierwszych w Europie fabryk gazoliny. W 1916 r. firma Gaz
Ziemny Sp. z o.o. powoaa do ycia w Tustanowicach kolejn fabryk
gazoliny pod nazw Gazolina Sp. z o.o. W tym samym roku firma Gaz
Ziemny Sp. z o.o., przeniosa si do Lwowa, gdzie otrzymaa miejsce na
dziaalno w siedzibie „Metanu”. W 1920 r. wymienione wyej przedsi biorstwa dokonay nast pnej fuzji, tworzc przedsi biorstwo Spóka
Akcyjna „Gazolina”. Jej prezesem zosta Józef Tomicki, wiceprezesem
za Ignacy Mocicki. Spóka funkcjonowaa na zasadzie akcjonariatu
pracowniczego. W zwizku z zakupem akcji „Gazoliny” przez personel
pracownicy dzielili si na pracowników staych, czyli uczestniczcych
w zakupie akcji (zwanych prowizorycznymi), i najemnych, czyli tych,
którzy nie uczestniczyli w akcjonariacie. W pierwszym roku dziaalnoci „Gazolina” wydobya 1 520 ton ropy naftowej, 3 524 000 metrów
szeciennych gazu ziemnego i wyprodukowaa 593 tony gazoliny.
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Praca w Politechnice Lwowskiej
We Lwowie Mocicki rozpocz wykady na Wydziale Chemii Technicznej. Mia problemy z dydaktyk, albowiem polski j zyk nauk technicznych dopiero powstawa, przeto przed zaj ciami dugo przygotowywa pisemnie prelekcj , a pó niej odczytywa z kartki swój wykad.
Czytanie przerywa tylko wtedy, gdy musia napisa na tablicy odpowiedni wzór lub wykona rysunek57. W zwizku z tym wykady pocztkowo nie przycigay studentów. Pewnego razu na wykad, oprócz
wykadowcy, czyli Mocickiego, stawili si tylko jego asystent i jeden
student. Profesor Mocicki wykaza si poczuciem humoru. Wyrecytowa rzymsk zasad tres faciunt collegium i przystpi do prowadzenia wykadu dla jednego suchacza58. Z biegiem czasu nabra wi kszej
wprawy i pokonujc trudnoci zwizane z ograniczeniami technicznego
j zyka polskiego, przesta uywa kartek i czyta. Prof. Mocicki prowadzi dwa przedmioty: chemi fizyczn i technologi chemiczn. Wykady z chemii dla studentów pierwszego roku mia po 3 godziny w tygodniu w semestrze letnim. Na drugim roku wykady odbyway si w obu
semestrach po 2 godziny w tygodniu. Chemi fizyczn prowadzi do
roku 1924, kiedy to kurs ten przej dr Tadeusz Kuczyski, który uzyska habilitacj na Wydziale Chemii w dziedzinie technologii chemicznej i elektrochemii technicznej. Kuczyski zosta profesorem i kierowa
Katedr Technologii Chemicznej I i Elektrochemii, a pó niej peni take funkcj Dziekana Wydziau Chemii. Mia wielkie zasugi w zakresie
nauki o koloidach. Prof. Mocicki kontynuowa natomiast rozszerzony
kurs technologii chemicznej (3 godziny w tygodniu w semestrze zimowym i 2 godziny w tygodniu w semestrze letnim dla studentów drugiego roku; 4 godziny w tygodniu w semestrze zimowym dla studentów
trzeciego roku oraz po 2 godziny w tygodniu, w obydwu semestrach
dla studentów czwartego roku). Prof. Ignacy Mocicki by dwukrotnie
dziekanem Wydziau Chemii (1915/1916 i 1916/1917) oraz dwukrotnie
prodziekanem tego wydziau (1917/1918 i 1918/1919). W roku akademickim 1925/1926 zosta wybrany rektorem Politechniki Lwowskiej.
W tym czasie konflikt narodowociowy mi dzy Polakami i Ukraicami znacznie si zaostrzy. Wycofujcy si Austriacy przekazali Ukra-
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icom due iloci broni, co spowodowao reakcj Polaków, którzy zacz li tworzy wasne jednostki bojowe, nad którymi dowództwo obj
m.in. chory Ludwik Wasilewski, asystent Profesora Mocickiego.

Fabryka w Jaworznie
„Bezporednio przed wojn projektowa Prof. Mocicki fabryk elazocyjanków, w której cyjanowodór otrzymywa si miao drog syntezy elektrotermicznej w piecach Mocickiego”59. Wszelkie ambitne plany
zwizane z Jaworznem upady wraz z wybuchem I wojny wiatowej.
Jednak wkrótce due zapotrzebowanie na nawozy azotowe w Galicji
sprawio, e pomys zbudowania fabryki ponownie nabra aktualnoci.
W 1916 r. powoano Komitet Zaoycielski Towarzystwa Akcyjnego
Azot w miejscowoci Bory koo Jaworzna. W noc sylwestrow z 1916 na
1917 rok ukonstytuowa si Komitet Budowy Fabryki, w którego skadzie znale li si Ignacy Mocicki, Stefan Ossowski i Józef Sare (lub te
Saare, Sary). Ten ostatni, absolwent Politechniki Wiedeskiej, inynier
ldowy, drogowy i wodny, peni wówczas funkcj wiceprezydenta
Krakowa. Teren na budow fabryki pozyskano przez odkupienie odpowiedniej powierzchni od kurii biskupiej diecezji krakowskiej. W maju
1918 r. uchwalono statut Towarzystwa Azot, a miesic pó niej powoano wadze spóki. Fabryk zacz to budowa w 1917 r., a w 1918 r. budynki zakadu oraz „urzdzenia wodne” byy ju ukoczone, natomiast
firmy niemieckie opó niay realizacj lub nie wywizyway si z zamówie maszyn. Niektóre firmy austriackie zakupione maszyny przysyay terminowo, jak np. J. Pintsch z Wiednia, której dyrektorem by
wówczas Polak A. Lewalski. Rzd polski wspiera inicjatyw uruchomienia fabryki w Jaworznie, ale kryzys zwizany z dewaluacj marki
polskiej utrudnia mu dziaanie. Dopiero w 1920 r. park maszynowy jednej z gównych cz ci fabryki zosta skompletowany i na jesieni 1920 r.
mona byo rozpocz produkcj kwasu azotowego.
Realizowany z trudem projekt fabryki zakada jej podzia na dwie
cz ci: kwasow i cyjanow, które miay dziaa odr bnie i wytwa-
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rza mniej wi cej równowane iloci
kwasu azotowego i amoniaku, a nast pnie po neutralizacji, azotan amonowy na potrzeby rolnictwa60. Ze
wzgl du na fakt, e wydobycie gazu
ziemnego w Galicji byo w tym czasie sabo rozwini te, postanowiono,
by rol niezb dnego paliwa spenia
mia w glowy, którego ceny byy
wtedy niskie – 40 koron austriackich
za 10 ton. Te ekonomiczne rachuby
jednak zawiody, gdy po zakoczeniu wojny ceny miau podskoczyy 1200 razy, ceny saletry za tylko
400 razy. W tej sytuacji zmienia si
Wiee absorbcyjne systemu Ignacego
koncepcja funkcjonowania fabryki.
Mocickiego w fabryce „Azot” w Jaworznie
W cz ci pierwszej, „kwasowej”,
zaprzestano produkcji nawozowej saletry sodowej, przestawiajc si
na wytwarzanie artykuów bardziej opacalnych w tych warunkach,
takich jak: st ony kwas azotowy, azotyn sodowy, saletra potasowa
itp. W cz ci drugiej skoncentrowano si na przeróbce cyjanowodoru
na elazocyjanek sodu. Gówne urzdzenie zakadów znajdowao si
w cz ci pierwszej. By to, opracowany przez Mocickiego jeszcze we
Fryburgu, piec elektryczny do produkcji kwasu azotowego. Najwaniejszymi elementami pieca byy dwie miedziane elektrody, mi dzy
którymi pod wpywem wysokiego napi cia powstawao wyadowanie. Elektrody musiay by nieustannie w regulowany sposób chodzone. Jak pisze Walenty Dominik: „Kres wydajnoci kadzie konieczno
nagego ostudzenia gazów na temperatur okoo 1000°C, przy której
szybko reakcji jest ju bardzo maa”61. System chodzenia elektrod
by pomysem Mocickiego. „Chodzenie odbywa si w rónych metodach rónie. U Birkelanda osiga si je za pomoc nadmiaru powietrza, u Mocickiego chodzenie odbywa si na powierzchniach metalowych, studzonych od wewntrz wod. Ten rodzaj chodzenia jest
korzystniejszy, osiga si bowiem znacznie wi ksz koncentracj NO.
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Otrzymane w piecach rozcieczone tlenki po stopniowem ostudzeniu
na prawie 60°C i po równoczesnem utlenianiu prowadzi si do systemu wie absorbcyjnych dziaajcych wedug patentów Mocickiego.
[…] Wiea zawiera dwie przestrzenie gazowe oddzielone od siebie cylindryczn budowl, wykonan z dziurkowatych cegie, tworzcych
dwa wspórodkowe cylindry, mi dzy które nasypano gruzu kwasotrwaego gruboci fasoli. Wypenienie to jest zalewane co 5 minut wielk
iloci absorbujcej cieczy”62. W 5 wieach fabryki w Jaworznie uzyskiwano okoo 2/3 kwasu azotowego, 1/3 uywanych tlenków azotu
przeznaczana za bya do dalszej absorpcji w 6 wiey, gdzie przetwarzano je na azotyn sodu. Kwas azotowy natomiast poddawany by
dalszej przeróbce, w wyniku której uzyskiwano rafinowan saletr
sodow, saletr potasow, azotan amonowy i st ony kwas azotowy.
Cz  pieców zaprojektowanych przez Mocickiego uywana bya
do syntezy cyjanowodoru. Fabryka w Jaworznie bya placówk, w której
urzeczywistni on swoje pomysy z czasów pobytu we Fryburgu w zakresie syntezy cyjanowodoru, cyjanków i przeróbki tyche na amoniak.
Cay proces otrzymywania cyjanowodoru w piecu elektrycznym opisa
Mocicki w swym patencie nr 5253463. „Przy wysokiej temperaturze uku
elektrycznego azot wchodzi atwo w poczenie nie tylko z tlenem lecz
i z w glem, dajc cyjan wzgl dnie w obecnoci wodoru cyjanowodór.
Dotychczas ta synteza cyjanowodoru nie bya w przemyle stosowana
z powodu trudnoci, jakie napotyka jej techniczne wykonanie i dopiero
Mocicki pierwszy przeprowadzi j w skali technicznej. Na podstawie
prób z mniejszym piecem, które wypady zupenie zadawalniajco zaprojektowa Mocicki urzdzenie do wizania N2 na cyjanowodór dla
«Azotu» (tj. dla fabryki w Jaworznie, przyp. aut.). Urzdzenie skada
si z pieców dla produkcji azotu i t.zw. koa cyjanowego, utworzonego
z dmuchawy, pieców elektrycznych, chodnic i aparatów abosorbcyjnych dla HCN. Synteza cyjanowodoru moliw jest tylko w atmosferze
beztlenowej, nawet tak trwae poczenie tlenu jak woda, uniemoliwia
syntez . Dlatego azot dostarczany do syntezy musi by wolny od pocze tlenowych. Piece azotowe Mocickiego przez zastosowanie odpo-
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wiednich urzdze i warunków pozwalaj otrzyma azot bardzo czysty, suchy i nie zawierajcy ani wolnego tlenu, ani jego zwizków”64. Od
1928 r. zacz to tu wytwarza rodki ochrony rolin, które w znacznym
stopniu eksportowano za granic .
W 1933 r. fabryki w Jaworznie, Chorzowie i Mocicach utworzyy
przedsi biorstwo pastwowe Zjednoczone Fabryki Zwizków Azotowych. Produkt otrzymywany przez fabryk w Jaworznie by na tyle
wysokiej jakoci, e zadawala nawet do wybredne wymogi rynków
zachodnioeuropejskich i amerykaskiego. Mimo e zakady w Jaworznie nie byy w stanie produkowa taniej saletry dla caej polskiej gospodarki, to jednak stay si wanym wytwórc elazocyjanków na uytek
przemysu farbiarskiego w Polsce i za granic. Kolejnymi dyrektorami
zakadu byli Ignacy Mocicki, Stanisaw Mrowiec, Tadeusz Zwisocki
i Ludwik Brzozowski. Szefem dziau chemicznego i jednym z zaoycieli fabryki w Jaworznie by cytowany kilkakrotnie Walenty Dominik.
Fabryka w Jaworznie istnieje do dzi pod nazw Zakady Chemiczne Organika-Azot SA. Uruchomiona po zakoczeniu II wojny wiatowej,
wytwarzaa na rynek krajowy i rynki zagraniczne rodki ochrony rolin
(np. DDT). W epoce transformacji fabryka przesza pewne zmiany wasnociowe. Przestaa by zakadem pastwowym. Intensywna produkcja
chemikaliów doprowadzia do zatrucia rodowiska. W okolicach Jaworzna zakopanych w ziemi zostao okoo 200 000 ton toksycznych substancji.
W 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej udzieli miastu dotacji w wysokoci 1,5 mln z na likwidacj tego zagroenia. Podj to ju pewne dziaania, jednak wiele kwestii prawnych
zwizanych z usuni ciem trucizn czeka dopiero na uregulowanie.
Dzi pamitk po Profesorze Ignacym Mocickim w Jaworznie jest,
oprócz fabryki, take ulica Jego imienia.

Fabryka w Chorzowie
„Po obj ciu przez wojsko i administracj cywiln przydzielonej Polsce
cz ci Górnego lska, ministrowie Ossowski i Narutowicz prosili mnie
o zaopiekowanie si wielk fabryk rzdow sztucznych nawozów azo-
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towych w Chorzowie prowadzon przez niemieckich inynierów. Nie
mogem odmówi yczeniu polskich ministrów, jakkolwiek nie miaem
ochoty prowadzi fabryki opartej o obce metody pracy. Wobec braku fachowców w Polsce dla tej skomplikowanej wytwórni, uwaaem to za
spenienie obowizku wobec pastwa. W pocztkach lipca 1922 r. zjawiem si w asycie lskiej wadzy administracyjnej, w Chorzowie, celem
przej cia od Niemców zakadu przemysowego”65. Mocickiemu towarzyszyo 10 polskich inynierów, Stefan Alfred Ossowski, absolwent Politechniki Lwowskiej, mi dzy marcem a lipcem 1922 r. Minister Przemysu
i Handlu RP i Gabriel Narutowicz – Minister Robót Publicznych.
Eugeniusz Kwiatkowski tak opisywa zakady w Chorzowie: „Z oddali wielu kilometrów wieciy w nocy blaski z pot nych pieców
elektrycznych. Wszystkie urzdzenia w gigantycznej skali. Olbrzymie
turbiny i generatory elektryczne, setki elektromotorów w ruchu, morze budynków i dachów, oguszajce myny karbidowe i azotniakowe,
setki jedcych kranów i transporterów, pot ne cinienia, ekstremy
najwyszych i najniszych temperatur, wszystko to zlewao si w jeden przytaczajcy czowieka wielkoci obraz”66. Fabryka chorzowska
bya obsugiwana przez kolej.
W 1915 r. firma Bayerische Stickstoffwerke przystpia do budowy zakadu na zlecenie rzdu niemieckiego. Produkowaa cyjanamid
wapnia i azotniak na potrzeby wojenne. Zakady zuyway 400 000
ton miau w glowego i 75 000 ton koksu. Mocicki spotka si z dyrektorem Schickiem. Przedstawi polski punkt widzenia, który zakada,
e mimo zmiany waciciela, wszystkie patenty osób prywatnych oraz
opaty „za stosowane metody” miay by honorowane przez wadze
polskie. Schick podziela ten pogld, wyrazi jednak wtpliwo, czy
tajny radca i prezes Rady Administracyjnej fabryki chorzowskiej wyrazi na to zgod . Tajnym radc by wówczas dr Nikodem Caro, wspótwórca metody wytwarzania cyjanamidu wapnia. Caro, mimo polskiego pochodzenia, nie czu chyba adnych zwizków z Polsk, jego bowiem, niepodana do oficjalnej wiadomoci, decyzja spowodowaa, e
po czterech dniach od przybycia prof. Mocickiego do Chorzowa cay
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kierowniczy i merytoryczny niemiecki personel fabryki, skadajcy si
ze 196 pracowników, odjecha do Bytomia, po niemieckiej stronie granicy. Byli wród nich inynierowie, technicy, konstruktorzy, chemicy,
majstrowie oraz urz dnicy administracyjni i handlowi. Zabrali oni ze
sob ca naukow i administracyjn dokumentacj fabryki. Przed wyjazdem zdoali te zdemontowa róne elementy aparatury, blokujc
w ten sposób funkcjonowanie zakadu. W fabryce pozostao tylko 3 000
lskich, niemiecko- i polskoj zycznych pracowników fizycznych.
Po pewnym czasie Mocicki natkn si na korespondencj Caro
z Schickiem, z której jasno wynikao, e manewr ten by przygotowany przez nich obu. Mocicki próbowa porozumie si z robotnikami,
bez rezultatu, gdy – jak sam twierdzi – ich wiadomo narodowa
bya na bardzo niskim poziomie. Równoczenie, wykorzystujc sw
wiedz i zdobyte w Szwajcarii dowiadczenie, przystpi wraz z polskimi inynierami do uruchamiania fabryki. Po okoo trzech tygodniach
zakad rozpocz dziaalno. Mocicki tak opisywa w swej Autobiografii te wydarzenia: „[…] zacz limy stopniowo uruchamia piece karbidowe i dalsz przeróbk karbidu na azotniak. Obraz dymicych, a widocznych z Bytomia fabrycznych kominów chorzowskich, przekona
naocznie inynierów niemieckich o opanowaniu przez nas trudnoci
fabrycznych”. Ten fakt spowodowa, e Caro napisa do Mocickiego
list, przestrzegajc go przed kontynuowaniem produkcji, gdy brak dowiadczenia moe doprowadzi do eksplozji w fabryce, zagraajcych
ludzkiemu yciu. Prasa niemiecka upowszechniaa wiadomoci, jakoby
Polacy ukradli urzdzenia fabryki chorzowskiej, a pó niej z niej uciekli.
Polski rzd, jak pó niej pisa Eugeniusz Kwiatkowski67, by moe
pod wpywem niemieckiej propagandy i niekorzystnej sytuacji, zwtpi w moliwo wykorzystania fabryki chorzowskiej dla gospodarki
polskiej. Take sektor bankowy wstrzyma si z wszelkimi kredytami
dla przedsi wzi cia, jakiemu przewodniczy Mocicki. Równoczenie
strona niemiecka rozpocz a akcje sabotau w celu unieruchomienia
fabryki. Niemcy blokowali dostawy wapna, a nieznani sprawcy sypali
piasek do panewek motorów i wywoali wybuch w mynie karbidowym. Przez 10 dni polscy inynierowie próbowali schwyta sabotaystów, ale ci pozostawali nieuchwytni. Wówczas Mocicki ponownie
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przemówi do robotników. Odwoa si do ich wiadomoci spoecznej, mówic, e jeli nie uda si uruchomi fabryki, trzeba b dzie j zamkn, oni za strac prac . Ta argumentacja okazaa si nad podziw
skuteczna. Wszelkie akty sabotau nagle ustay. By to wielki sukces
Mocickiego, nast pny po udanym uruchomieniu fabryki. Dzi ki intensywnej pracy udao si mu po kilku miesicach osign niemiecki
poziom produkcji zakadu chorzowskiego. „Trzeba uzna, e wspópraca caej zaogi bya wzorowa i przyczynia si w duej mierze
do zdobywania coraz to lepszych wyników produkcji. Ta gorliwo
w pracy robotników opieraa si na zainteresowaniu materialnym, poczonym z jednoczesnym obnianiem kosztów produkcji. Ustalilimy
pewn funkcj matematyczn, w której byy uwzgl dnione wszystkie
czynniki zwizane z produkcj, a wpywajce na ostateczne koszta.
Funkcja ta stale okrelaa wysoko premii pobieranej przez wszystkich bez wyjtku pracowników. […] Wydatki przedsi biorstwa, z tym
zwizane (przyp. aut. tzn. z premiami pracowników) szy w dziesitki
tysi cy, podczas gdy dochody rosy w miliony”68.
Profesor Ignacy Mocicki pilnie obserwowa urzdzenia fabryczne
i dotychczasowy sposób prowadzenia instalacji produkcyjnych. Wynajdywa b dy i usterki. Uczy swoich pracowników i stara si podwysza ich umiej tnoci. Nocami, wspólnie z inynierem Felicjanem Zaleskim, odtwarza zaginion dokumentacj zakadu. O skrupulatnoci
i innowacyjnoci Profesora Mocickiego pisa Eugeniusz Kwiatkowski:
„[…] zastalimy w karbidowni piece owalne, kady o mocy 7 400 kW.
Okres ycia takiego pieca wynosi 7–14 miesi cy, a najcz ciej przepala
si w miejscach najbliszego kontaktu owalu z jedn z trzech umieszczonych w piecu elektrod. Koszt budowy pieca by znaczny a ponadto
musiay istnie due rezerwy w jednostkach piecowych. Profesor Mocicki opracowa z Oddziaem Karbidowym i jego znakomitym szefem
p. in. Felicjanem Zaleskim, nowy typ pieca prostoktnego, którego
ciany byy jednakowo odlege od miejsc wysokiej temperatury. We
wrzeniu 1923 r. pierwszy taki piec zosta uruchomiony a identycznie
przeksztacone dalsze piece stay si stay si pierwszym wielkim elementem gospodarczego powodzenia Chorzowa”69.
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Opracowane przez prof. Mocickiego piece
byy w stanie pracowa „w ogniu” przez 45 miesi cy bez przerwy, a po tym okresie nadaway si
jeszcze do remontu. Piece uzyskay te wi ksz
moc – 10 000 kW, pó niej jeszcze podwyszon. Dzi ki temu osigni to wysz produkcj ,
przy jednoczenie mniejszych kosztach. W latach
1917–1921 fabryka produkowaa okoo 70 000 ton
azotniaku, w latach nast pnych produkcja znaczco wzrosa. W 1923 r. wyprodukowaa 39 371 ton
azotniaku, w 1926 r. za – 117 931 ton70. Naley
wyra nie podkreli, e te lata s okresem kierownictwa Ignacego Mocickiego w chorzowskiej
fabryce. Sukces fabryki chorzowskiej pod kierunkiem Mocickiego okaza si niezaprzeczalny.
Z inicjatywy Mocickiego fabryka w Chorzowie
poszerzya sw aktywno na produkcj nowych
zwizków, takich jak: amoniak, kwas azotowy
i saletrzak. W 1925 r. rozpocz to wytwarzanie
Przekrój pionowy wiey
azotanu amonowego, czyli wysokoprocentowego
kamionkowej do absorbcji
dwutlenku azotu, zbudowanej
nawozu azotowego (35% czystego azotu), który
w fabryce w Chorzowie, wedug
na tyle zaspokoi polski rynek, e zrezygnowano
patentu Ignacego Mocickiego
z importu tego produktu, który jeszcze w 1924 r.
sprowadzano w iloci 3 000 ton, pacc za to okoo 2 mln z71. Wiosn
1926 r. fabryka chorzowska wypucia na rynek jeszcze jeden nawóz
azotowy, tzw. saletr chorzowsk „Nitrofos”, która szybko znalaza zbyt
w mniejszych gospodarstwach rolnych72. Dzi ki tak intensywnej produkcji ceny nawozów azotowych nieco spady. Okoo 30% produkcji chorzowskiego zakadu przeznaczone byo na eksport73.
Prof. Mocicki zorganizowa specjalne wydziay zajmujce si wytwarzaniem tych produktów. Wydzia produkujcy kwas azotowy
pracowa wedug metody Ostwalda, wydzia wytwarzajcy saletr
amonow za – wedug patentów Mocickiego. W 1924 r. zysk fabryki
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wynosi 800 000 zotych. W 1934 r. Eugeniusz Kwiatkowski pisa: „Rezultatem tej pracy byo to, e Chorzów stale deficytowy w okresie zarzdu niemieckiego – pocz przynosi Pastwu powane zyski, które
sumarycznie po roku 1930 wyniosy w przyrocie majtku i wypatach
gotówkowych do Skarbu Pastwa kilkadziesit miljonów zotych”74.
Inwencja Profesora Mocickiego w zakresie kierowania fabryk chorzowsk nie ograniczaa si do spraw naukowych. Wykaza on w Chorzowie znaczce zdolnoci w zakresie organizacji pracy i doboru pracowników. Sprawy administracyjne powierzy dyrektorowi Adamowi
Podoskiemu, który przed rewolucj pa dziernikow zarzdza cukrowniami na „Podolu rosyjskim”. „Od wspópracowników domaga si tylko dwóch uzdolnie, a mianowicie wspópracy z innymi, tj. pracowania
zespoem dla osigni cia wspólnego ustalonego celu i pewnego podporzdkowania wasnych interesów tam, gdzie dominowa wyszy interes spoeczny lub pastwowy”75. „Profesor Mocicki znajdowa czas dla
wszystkich. W Jego gabinecie dyrekcyjnym cz stymi gomi byli robotnicy. W tym stosunku nie byo kwestyj maowanych. On wysuchiwa
kadego i stara si wmyle w jego sytuacj . W takiej atmosferze stosunki miedzy robotnikami a kierownictwem fabryki w Chorzowie w latach 1922–1926 ukaday si szczególnie dobrze i poprawnie. Istniao
wzajemne zrozumienie i wzajemne zaufanie. «Lojalno musi by dwustronna» mówi Profesor Mocicki, majc na myli cise przestrzeganie
zobowiza i umów, zawieranych miedzy pracodawc a pracobiorc.
To te robotnicy chorzowscy gorco kochali swego «Profesora»”76. Mocicki docenia rol pastwa w funkcjonowaniu gospodarki. „Wszystkie wasne pomysy, patenty i ulepszenia, oddawa bezinteresownie na
rzecz Pastwa i przedsi biorstwa pastwowego, a Chorzów i Mocice
korzystaj z tego prawa do obficie. Podobnego stosunku wymaga zawsze od Swoich wspópracowników”77. W momencie, kiedy Prof. Mocicki obj kierownictwo fabryki, na Górnym lsku panowa gospodarczy kryzys. Wyst powaa droyzna i niedobór w zaopatrzeniu. Mocicki poradzi sobie z tymi problemami, sprowadzajc z innych cz ci
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Polski niezb dne produkty i rozprowadzajc je po cenie zakupu bez doliczenia kosztów transportu. Na terenie zakadu chorzowskiego otwarto
nawet rze ni , z której mi so sprzedawano po cenie niszej o 60% od
cen rynkowych. Zaoono te szko techniczn dla dzieci pracowników
fabryki, gdzie oficjalnie zaj cia prowadzi jeden inynier, pozostali za
czynili to poza swoimi godzinami pracy. Biura techniczne fabryki chorzowskiej rozrzucone byy na wielkim terenie, przeto Mocicki zatrudni
50 goców pracujcych w godzinach od 8.00 do 16.00. „[…] zauwayem” – pisa prof. Mocicki – „e chopcy ci jako marnie wygldaj,
zainteresowaem si ich losem. Stwierdziem, e cay omiogodzinny
czas pracy sp dzaj bez posiku, a pobory ich ustalone wedug obowizujcych norm dla caego lska, byy bardzo mae. Jadali odtd obiady
w kasynie urz dniczym, za które pobierao si tylko symboliczna opat ,
jedynie ze wzgl dów pedagogicznych”78.
W 1923 r. prof. Mocicki zatrudni w chorzowskiej fabryce uzdolnionego inyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego na stanowisku dyrektora technicznego. Wybór ten okaza si wyjtkowo trafny. Mocicki
pisa: „Swoj wspóprac tak mnie odciy, e ju po niedugim czasie
mogem swoje zaj cia dzieli po poowie mi dzy Chorzowem a Politechnik Lwowsk”. W nast pnych latach chorzowskie zakady znacznie si rozbudoway, stanowic pierwowzór dla wybudowanych pó niej bli niaczych fabryk w Knurowie na Górnym lsku i w Mocicach
pod Tarnowem. Fabryka w Chorzowie istnieje do dzi jako Zakady
Azotowe w Chorzowie S.A. i wchodzi w skad Grupy Azoty S.A.
Nie tylko fabryka jest obecnie materialnym ladem po Profesorze Mocickim w Chorzowie. Jedna z ulic nosi nazw Jego imienia,
a w willi, w której mieszka, znajduje si wystawa Jemu powi cona.

Fabryka w Mocicach pod Tarnowem
Mimo sukcesów, produkcja chorzowskiej fabryki okazaa si niewystarczajca w skali caej gospodarki polskiej. Prof. Mocicki w Autobiografii
napisa: „Wkrótce zapotrzebowanie na nawozy azotowe tak wzroso, e
zasza potrzeba budowy jeszcze jednej wytwórni. Tote na samym po-
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cztku mojej Prezydentury podjem inicjatyw stworzenia takiej wielkiej fabryki w miejscu wybranym celowo pod Tarnowem w Maopolsce.
Par wsi, przylegajcych do nowo budujcej si fabryki, utworzyo razem
z ni gmin pod nazw Mocice. Ówczesny Minister Przemysu i Handlu,
Eugeniusz Kwiatkowski, powierzy budow wytwórni dr. Tadeuszowi
Zwisockiemu, którego uwaa za najodpowiedniejszego kandydata na to
bardzo odpowiedzialne stanowisko. Zwisocki bra od samego pocztku
udzia w udzia w pracy nad uruchomieniem Chorzowa i kierowa bardzo umiej tnie najwi cej czuym i trudnym do opanowania dziaem produkcji. […] Zwisocki by moim zi ciem, wi c wybór ministra nie bardzo
mi dogadza, jakkolwiek miaem najlepsze wyobraenie o kwalifikacjach
Zwisockiego. Chciaem unikn posdzenia mnie przez ludzi zoliwych
o nepotyzm. Gdy jednak minister E. Kwiatkowski pomimo to w dalszym
cigu na mnie nalega, argumentujc bardzo przekonywujco, nie miaem
prawa dalej si upiera. I rzeczywicie wybór ministra Kwiatkowskiego
okaza si trafny. Dyrektor Zwisocki wyjtkow swoj energi i inteligencj przewyszy wszelkie oczekiwania. Wybudowa fabryk bardzo celowo i zastosowa w niej nowoczesne urzdzenia, stojce na najwyszym
poziomie. Niestety nie doczeka uruchomienia swego dziea, z wielkim
trudem stworzonego. Umar przedwczenie w lutym 1929 r. z powodu
przepracowania umysowego”.
Fabryka w Mocicach pod Tarnowem bya jednym z najwi kszych
przedsi wzi  II Rzeczypospolitej. Mocicki skromnie pomija w Autobiografii fakt, e On by wanie gównym rzecznikiem budowy i uruchomienia fabryki. Ide t przedstawi 12 wrzenia 1922 r. na zebraniu
w sali Banku Krajowego we Lwowie. W dniu 12 marca 1927 r. Rada
Ministrów RP podj a decyzj o wybudowaniu fabryki. Wybór miejsca
nie by przypadkowy. Rejon ten zapewnia moliwo atwego wykorzystania, spawnego na tych odcinkach, Dunajca i rzeki Biaej i mia
do dobre poczenie z drogami koowymi oraz tras kolejow Kraków
– Lwów. Pobliski Tarnów zapewnia podstaw ekonomiczn w postaci
elektrowni i wodocigów, wadze miejskie za odnosiy si do pomysu z wielk aprobat. W pobliu znajdoway si zoa soli kamiennej
i gazu ziemnego. Wybrany pod budow fabryki teren mia w przyblieniu ksztat trójkta o powierzchni 670 ha i znajdowa si w majtku
ksi cia Romana Sanguszki. Rzd polski wykupi ten obszar za cen okoo 210 000 dolarów amerykaskich. Zakad mia zosta wzniesiony na
terenach dwóch wsi folwarcznych: wierczków i Dbrówka Infuacka.
Chopi z tych wsi dostarczyli podstawowej siy roboczej w powstaj-
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cym zakadzie. Obie te wsie z przylegymi terenami utworzyy now
miejscowo Mocice, odleg o 4 km od Tarnowa. Prezydent i rzd,
wybierajc lokalizacj fabryki w poudniowej Polsce, mieli na wzgl dzie
podniesienie efektywnoci gospodarczej tego regionu. Zuycie nawozów azotowych w rolnictwie poudniowo-wschodniej Polski wynosio
zaledwie 0,5–0,6 kg/ha, co byo niskim wska nikiem. Ponadto ówczesne wadze naszego kraju dyy do zwi kszenia samodzielnoci gospodarczej Polski. Pragn y zmniejszy zaleno polskiej gospodarki
od importowanych produktów. W latach 20. ubiegego wieku a 42%
nawozów sztucznych stosowanych w Polsce pochodzio z saletry chilijskiej i wapniowej79. Budow fabryki rozpocz to 5 maja 1927 r. Biuro budowy zakadu miecio si pocztkowo w jednym z pomieszcze Zamku Królewskiego w Warszawie, a pó niej przeniesiono je na Plac Napoleona. Chemiczny Instytut Badawczy by czynnie zaangaowany w to
przedsi wzi cie. Uczestniczyli w nim inynierowie Tadeusz Chmura,
Stefan Pawlikowski, Karol Hulle, Bronisaw Nartowski, Zbigniew Wojnarski i dr Stanisawa Hempel. Szefem Biura konstrukcyjnego by dr
in. Tadeusz Hobler, absolwent Politechniki Lwowskiej. W 1927 r. rzd
polski uzyska tzw. poyczk stabilizacyjn w wysokoci 62 mln dolarów i 2 mln funtów z banków amerykaskich i zachodnioeuropejskich.
rodki z tej poyczki w wysokoci 23,8 mln zostay przeznaczone na
budow fabryki w Mocicach.
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Tempo budowy byo imponujce i nawet ci ka zima w latach
1928–1929, kiedy to temperatura spadaa do –40°C, nie wpyn a hamujco na post py prac. Gdy w 1929 r. zmar dyrektor Zwisocki, zastpi go na stanowisku in. Romuald Wowkonowicz. Pastwowa Fabryka Zwizków Azotowych bya wznoszona gównie siami polskich
przedsi biorstw. Jeszcze w 1927 r. przystpiono do pooenia nowych
linii torów kolejowych, budowy osiedla mieszkaniowego oraz urzdze kanalizacyjnych. Zaprojektowano wytwórni chloru, pracujc
wedug tzw. systemu przeponowego elektrolizy soli, opracowanego
przez zespó inynierów z Zakadów Chemicznych „Azot” w Jaworznie. Wytwórnia ta zostaa ukoczona w lipcu 1930 r. Od 2 pa dziernika do 15 grudnia 1927 r. uruchomiono urzdzenia energetyczne i elektrowni , cig technologiczny gazu syntezowego, syntez amoniaku,
instalacj siarczanu amonu, wytwórni kwasu azotowego oraz produkcj azotanu amonu i nitrofosu80.
Uroczyste otwarcie fabryki w Mocicach odbyo si 18 stycznia 1930 r.
Ceremoni uwietnili sw obecnoci: Prezydent RP Ignacy Mocicki, premier Kazimierz Bartel i Minister Przemysu i Handlu Eugeniusz
Kwiatkowski. W tyme roku produkcja amoniaku wynosia 60 ton na
dob , kwasu azotowego – 170 ton na dob , nawozu zwanego „Nitrofos”
za – 240 ton na dob . czna produkcja fabryki w Mocicach w 1930 r.
wynosia 57 000 ton, w tym 80% to nawozy azotowe. Ponadto wytwarzaa ona azotan amonu dla przemysu zbrojeniowego oraz chlorobenzen,
chloronaftalen, wapno chlorowe i stopiony wodorotlenek sodu81.
Produkcja zakadu w Mocicach dynamicznie rosa i poda przekroczya popyt. Okazao si , e spódzielnie i firmy rolnicze nie dysponoway dostatecznymi rodkami finansowymi i z tego powodu zalegay
z opatami lub popaday w dugi. W zwizku z tym w pierwszym roku
produkcji sprzedano zaledwie 10% tego, co wytworzono. Fabryka stan a przed widmem zamkni cia. Personel zakadu w latach 1927–1928
skada si z okoo 5 500 pracowników. W 1930 r. zwolniono ponad
2 000 zatrudnionych. W 1931 r. dyrektorem fabryki zosta in. Eugeniusz Kwiatkowski. Podj on szereg ryzykownych posuni  majcych
na celu ratowanie fabryki. Zainicjowa eksport nawozów po cenach
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dumpingowych, wymuszajc spadek cen i zdobywajc w ten sposób
wi cej moliwoci eksportowych dla polskiej produkcji na zagranicznym rynku nawozowym. Zakupi te licencj na technologi produkcji
saletry norweskiej. Byy to doskonae posuni cia. Ju w 1932 r. Pastwowa Fabryka Zwizków Azotowych odrobia straty i zyskaa nowe
moliwoci na rynkach krajowym i zagranicznym. Profesor Ignacy
Mocicki tak opisywa organizowanie pracy w trudnych warunkach:
„Do zorganizowania pracy w Mocicach powoano cz  inynierów
z Chorzowa, którzy stworzyli tu jeszcze doskonalsz harmoni wród
wszystkich pracowników wielkiego zakadu przemysowego. Równie i tu ufundowano wspólny sztandar, który udekorowaem take
Zotym Krzyem Zasugi”82.
W 1933 r. fabryki w Mocicach i Chorzowie poczono w jedno
przedsi biorstwo. Z dniem 1 stycznia 1935 r. z poczonych zakadów
odszed zasuony dyrektor Kwiatkowski, obejmujc stanowisko wicepremiera i Ministra Skarbu RP. W Mocicach zastpi go dotychczasowy dyrektor finansowy Czesaw Benedek. Funkcjonowanie fabryki w Mocicach od pocztku jej istnienia oparte byo na polskiej
myli technicznej. W zakadzie funkcjonowao 10 tzw. wie Mocickiego do absorpcji tlenków azotu. Wytwarzanie roztworu soli amonowych odbywao si zgodnie z patentem in. Mieczysawa Kalousa. Do
produkcji siarczanu amonu wykorzystywano metod wypracowan
w Chemicznym Instytucie Badawczym83. „Wiee absorbcyjne systemu
Pana Prezydenta s w Polsce stosowane w trzech fabrykach zwizków
azotowych, a mianowicie: w dwu Z.F.Z.A., w Mocicach i Chorzowie
oraz w «Azocie» w Jaworznie. We wszystkich tych fabrykach su
one do absorbcji NO2 przez wod , a wi c do fabrykacji HNO3. […]
Wiee absorbcyjne w Mocicach su do absorbcji tlenków azotu uzyskanych przez spalanie NH3. Wie pracujcych szeregowo jest dziewi  […] Piercie warstwy absorbcyjnej podzielony jest pionowymi
cianami na segmenty. Ilo ich wynosi 30. Kady segment zraszany
jest oddzielnie przez specjalne urzdzenie. Gazy absorbcyjne przechodz w kierunku poziomym. […] Przeprowadzone w swoim czasie
dowiadczenia wykazay doskonae funkcjonowanie wie. Otrzymane
rezultaty pozwoliy stwierdzi, e nawet przy silnym forsowaniu iloci
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spalanego NH3 (w Mocicach uzyskuje si w tym oddziele tlenki azotu
przez spalanie NH3 na siatkach platynowych) wspóczynnik wydajnoci ukadu absorbcyjnego niewiele ulega zmianom i na ogó jest bardzo
wysoki”84. „Pomimo stosowania na du skal bardziej ekonomicznych metod, cz  st onego kwasu azotowego otrzymuje si obecnie
wedug niektórych metod dawniejszych. Z poród tych metod pozwalajcych st a syntetyczny kwas azotowy otrzymywany w przemyle naogó jako 40–50%, metoda Pana Prezydenta wyrónia si swoj
oryginalnoci i pomysowoci”85. Inynierowie z Biura Konstrukcyjnego fabryki, pod kierunkiem dr. Stanisawa Hempla, pracowali nad
opracowaniem technologii otrzymywania wodoru, jako najwaniejszego obok azotu komponentu do wytwarzania amoniaku. Jako e
zagraniczne firmy odmówiy udzielenia licencji, dr Hempel ze swymi
pracownikami zaadaptowa instalacje gazowe z odzi do konwersji
gazu wodnego metod Habera86. W 1934 r. w zakadzie w Mocicach
skonstruowano pierwsz na wiecie instalacj do produkcji „st onego kwasu azotowego 98,5% metod Wentlandta”87. W 1937 r. ukoczono budow gazocigu, który doprowadza gaz do Mocic z zag bia
lwowskiego i kronieskiego.
W 1936 r. uruchomiono w zakadzie w Mocicach Laboratorium
Badawcze, którego kierownikiem zosta dr in. Józef Hawliczek. Do
1939 r. zrealizowano w Laboratorium wiele ambitnych i wanych tematów naukowych. Byy to m.in.: otrzymywanie gazu syntezowego
z metanu, synteza metanolu na katalizatorze miedziowo-cynkowoglinowym, otrzymywanie aldehydu mrówkowego przez utlenianie
powietrzem metanolu na katalizatorze srebrnym, chlorowanie kauczuków, otrzymywanie kwasu szczawiowego z melasy, otrzymywanie azotanu guanidyny z azotniaku, otrzymywanie azotanu i azotynu
sodu oraz azotynu amonu z wykorzystaniem emitowanych tlenków
azotu z wytwórni kwasu azotowego88. W latach 1937–1938 uruchomiono 80 punków sprzeday produktów Zjednoczonych Fabryk (Moci-
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ce, Chorzów, Jaworzno) w rónych krajach za granic. Ich produkcja
w latach 1937–1938 wzrosa o 180,8%89. W 1939 r. fabryka w Mocicach
zatrudniaa 3 300 osób.
Sam Profesor Ignacy Mocicki, ju b dc Prezydentem RP, z wielkim sentymentem wspomina fabryk w Mocicach: „Odwiedzaem
ch tnie Mocice, bo za kadym razem miaem mono zwiedzania
nowych cz ci rozbudowujcej si bezustannie wytwórni. Raz tylko
nie zastaem nic nowego, zwiedziem wi c tym razem tylko kwietniki
urzdzone wokó budynków fabrycznych. Inynierowie z Chorzowa,
porównujc Mocice do poprzedniego miejsca ich pracy, nazywali je
artobliwie wielkim sanatorium. Wsz dzie panowa wzorowa czysto, a budynki ton y wród kwiecia, pomimo e zakady sw przestrzeni znacznie przewyszay wytwórni chorzowsk. Odczuwao
si tu potrzeb dostosowania pi kna zewn trznego do harmonii wewn trznej zespou pracujcego. Mocice daway przykad, e i zakady
chemiczne mog wzbudza przyjemne wraenie”90.
Profesor PW Wojciech wi tosawski tak pisa o korzyciach wynikajcych ze zbudowania fabryki w Mocicach: „Ogó spoeczestwa
walczcego dzi z kryzysem gospodarczym nie zdoa oceni doniosoci tych poczyna, przysze jednak pokolenia niewtpliwie uwaa b d wybudowanie wytwórni w Mocicach za jedno z wi kszych
i najbardziej udatnych posuni  w polityce gospodarczej i ogólnej Polski”91. Fabryka w Mocicach przetrwaa zawieruch wojenn. W okresie PRL-u nosia nazw Zakady Azotowe im. Feliksa Dzieryskiego
w Tarnowie. W 2005 r. przeprowadzono prywatyzacj fabryki, w wyniku której, po rónych restrukturyzacjach, w 2013 r. utworzya ona
wraz z innymi zakadami brany azotowej Grup Azoty S.A.
W Tarnowie jednym z materialnych wiadectw chlubnej dziaalnoci Profesora Ignacego Mocickiego jest ulica Jego imienia.
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Ignacy Mocicki
i Politechnika Warszawska

W roku 1924 Politechnika Warszawska rozpocz a nadawanie tytuu doktora honoris causa. Pierwszymi laureatami zaszczyconymi przez
Politechnik tym tytuem byli: Ignacy Mocicki, Karol Franciszek Pollak
i Aleksander Rothert. 20 czerwca 1924 r. z wnioskiem o nadanie doktoratu honorowego Ignacemu Mocickiemu wystpia Rada Wydziau
Elektrycznego PW, a Senat Uczelni zatwierdzi t decyzj . Uroczysto
wr czenia dyplomu doktora h.c. trzem laureatom odbya si 11 stycznia
1925 r. Dyplomy wr czy Rektor PW Czesaw Skotnicki. Promotorem
Ignacego Mocickiego by prof. Kazimierz Drewnowski, który wygosi
referat na temat osigni  naukowych uhonorowanego. Rok 1926 by
dla Prof. Mocickiego wyjtkowy pod wzgl dem uznania jego osigni 
przez Politechnik Warszawsk. Na wniosek Wydziau Chemicznego
otrzyma po raz drugi doktorat honoris causa.
„W uznaniu zasug Dr. I. Mocickiego Senat Akademicki na posiedzeniu w dn. VI 23/1926 r. uchwali nada Mu godno profesora
honorowego”92.
Profesor Ignacy Mocicki by wykadowc Politechniki Warszawskiej
od roku 1925. Prowadzi zaj cia na Wydziale Elektrycznym PW93. W roku
akademickim 1925/1926 wykada elektrochemi w semestrze letnim.
Przedmiot ten nie wymaga obowizkowego egzaminu94. Na przydzie-
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Po uroczystoci
wrczenia pierwszych
doktoratów honoris
causa w Politechnice
Warszawskiej. Stoj
od lewej: Aleksander
Rothert, Ignacy Mocicki i Karol Pollak,
11 stycznia 1925 roku

lony prof. Mocickiemu przedmiot w roku akademickim 1924/1925 by
vacat, co wymienia skad osobowy95. Praca dydaktyczna prof. Mocickiego w Politechnice Warszawskiej nie trwaa dugo. W skadzie osobowym
z roku akademickiego 1926/1927 znajduje si nast pujca informacja.
„Wyszed z grona czynnych profesorów Dr. Ignacy Mocicki profesor
zwyczajny Elektrochemji Technicznej, obrany w dn. 1 czerwca 1926 r.
przez Zgromadzenie Narodowe Prezydentem Rzeczypospolitej”96. Równoczenie z odejciem Mocickiego z Politechniki Warszawskiej ponownie wystpi vacat na wykadowc przedmiotu elektrochemia97. Jakkolwiek prof. Ignacy Mocicki by przez krótki czas wykadowc Politechniki Warszawskiej, jego zwizki z najwi ksz w Polsce uczelni techniczn
nie kocz si na wykadach i zdobytych tytuach honorowych.
Wielk zasug Mocickiego, ju jako Prezydenta RP, byo przyczynienie si do wzniesienia Gmachu Technologii Chemicznej przy ulicy
Koszykowej 75. Na pocztku lat 20. ubiegego wieku Wydzia Chemiczny Politechniki Warszawskiej nie by w stanie spenia swojej roli
w zakresie ksztacenia inynierów chemików. Gmach Chemii, powstay
w czasach funkcjonowania Instytutu Politechnicznego im. Mikoaja II,
by pomylany dla 250 studentów, podczas gdy w tym czasie ksztaci-
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Wizyta Prezydenta RP
Ignacego Mocickiego
w Politechnice Warszawskiej, na pierwszym planie od lewej
Prezydent, Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. Józef Zawadzki
i prorektor prof. Marian
Lalewicz. W tle nowe
gmachy Politechniki
i postument z popiersiem Prezydenta,
czerwiec 1937 roku

o si na nim 600 studentów98. Potrzeby Wydziau, by sprosta swoim
zadaniom, byy wi c bardzo due. W 1924 r. Rada Wydziau zgosia
do Ministerstwa Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego wniosek o koniecznoci zbudowania nowego gmachu. Ministerstwo przeznaczyo na ten cel 300 000 z. W tym czasie Wydzia wyliczy, e konieczna powierzchnia powinna wynosi 15 300 m2, czego koszt wynosi
mia 3 893 000 z. Bya to wi c, w zamyle, pot na inwestycja. Niestety w tym czasie wybuch, wzmiankowany powyej, kryzys bankowy,
który wstrzsn finansami pastwa. Zjawisko to w negatywny sposób
wpyn o na plany rozbudowy Wydziau Chemicznego PW.
W zwizku z tym faktem Wydzia powoa Komisj Technologiczn, która miaa opracowa plany rozbudowy przystosowane do sytuacji ekonomicznej kraju. Komisja rozpocz a wspóprac z architektoniczn spók Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego. Spóka i Komisja, ze wzgl du na ograniczone rodki, skorzystay z materiaów
przysanych przez profesorów Wojciecha wi tosawskiego i Józefa
Mikuowskiego-Pomorskiego z USA oraz profesora Wacawa Iwanowskiego z Niemiec, Danii i Holandii. Dzi ki temu powsta projekt,
jaki przedstawiono Prezydentowi RP Ignacemu Mocickiemu, premierowi Kazimierzowi Bartlowi oraz Ministrowi Przemysu i Handlu
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Wydzia Chemiczny powoa Komi-
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tet Budowy gmachów Technologicznych, nad którym patronat obj li:
Prezydent Mocicki, premier Bartel i minister Kwiatkowski. Profesor
Ignacy Mocicki wyst powa w ramach Komitetu jako protektor inicjatywy rozbudowy Wydziau Chemicznego.
Wkrótce jednak okazao si , e Komitet nie spenia oczekiwa i w zwizku z tym, na wniosek Prezydenta Mocickiego, powoano w jego miejsce
Towarzystwo „Studjum Technologiczne” z siedzib w Warszawie. W lipcu 1928 r. uchwalono statut Towarzystwa, w pa dzierniku za powoano
jego poszczególne organy. Na czele Zarzdu Towarzystwa stan, jako
Prezes, Rektor PW prof. Wojciech wi tosawski. Jego nast pc na tym
stanowisku zosta pó niejszy Rektor PW prof. Edward Warchaowski.
Utworzono Komitet Budowlany, którego czonkami zostali profesorowie:
Kazimierz Drewnowski, Janusz Groszkowski, Wacaw Iwanowski, delegatami ze strony Ministerstwa W.R. i O.P. byli za prof. Oskar Sosnowski
i in. Zbigniew Mczeski. Dyrektorem Generalnym Komisji Rewizyjnej
zosta J. Wojnar, a w jej skadzie znale li si m.in. prof. Ludwik Szperl oraz
prof. Leon Staniewicz. Towarzystwo „Studjum Technologiczne” zostao
poszerzone o delegatów Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Generalnym sekretarzem Towarzystwa zosta
in. Pawe Wojcieszak. Towarzystwo rozpisao konkurs architektoniczny,
w którym udzia wzi li: prof. Czesaw Przybylski, prof. Tadeusz Towiski, in. Franciszek Lilpop i in. Romuald Gutt. Po rezygnacji Tadeusza
Towiskiego z udziau w konkursie Towarzystwo rozpatrzyo projekt
przedstawiony przez Czesawa Przybylskiego. Do oceny projektu zaproszono Prezydenta Warszawy Zygmunta Somiskiego oraz przedstawicieli spóki F. Lilpop i K. Jankowski. Czesaw Przybylski by absolwentem
Instytutu Politechnicznego im. Mikoaja II, Ecole Nationale Superieure
des Beaux-Arts de Paris i Karlsruher Institut für Technologie. Pracowa
zawodowo w Warszawie, a w czasie I wojny wiatowej – w Rosji. Od
1919 r. by profesorem Politechniki Warszawskiej, a nast pnie dziekanem
Wydziau Architektury. Towarzystwo, rozpatrzywszy pomys Czesawa
Przybylskiego, postanowio realizowa ten projekt. Gmach Technologii
Chemicznej usytuowany zosta na rogu ulic Koszykowej i Topolowej
(obecnie al. Niepodlegoci). W przyszoci mia on zosta poczony
z Gmachem Elektrotechniki99. Gmach Technologii Chemicznej od stro-
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ny architektonicznej nawizywa do zaoe holenderskiego modernisty
Jacobusa Johannesa Pietera Ouda, zwizanego z grup artystyczn De
Stijl100. Oud studiowa architektur na Politechnice w Delft i na Uniwersytecie w Amsterdamie. By burmistrzem Rotterdamu i gównym architektem tego miasta. Rozwizania Ouda, zwane „chaosem rotterdamskim”,
zainspiroway Przybylskiego. Naley podkreli, e Gmach Technologii
Chemicznej by wznoszony równolegle z innym projektem Czesawa
Przybylskiego – Gmachem Elektrotechniki PW.
Fundusze na budow gmachów pochodziy gównie z subsydiów
instytucji pastwowych. Najwaniejszymi sponsorami tej inwestycji
byy: Ministerstwo Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego –
1 330 000 z, Ministerstwo Spraw Wojskowych – 1 015 000 z, Ministerstwo Pracy i Opieki Spoecznej – 94 000 z, Fundusz Pracy – 150 000 z,
Ministerstwo Poczt i Telegrafów – 44 500 z. Najwi kszym prywatnym
sponsorem bya Fundacja im. Zygmunta Toeplitza zwizana z Zakadami „Solvay” w Warszawie, Krakowie i w Rosji, która wpacia
na budow obu gmachów 238 000 z. Wród darczyców wymieni
naley równie Ministerstwo Spraw Wewn trznych, Ministerstwo
Komunikacji (które zaoferowao bezpatne przewozy na opisywany
cel), P.K.O., Zrzeszenie Producentów Drody, Polskie Radio, spók
Centrocement, Polsk Akcyjn Spók Telefoniczn (PAST) i innych.
Wykorzystano te wpywy z patentów przemysowych. Budowa obu
gmachów politechnicznych kosztowaa okoo 4 500 000 z101.
Cay budynek, wysokoci trzech pi ter, skada si z dwóch wysuni tych skrzyde, lewego i prawego, oraz bloku centralnego mieszczcego szatnie, klatki schodowe, sal rekreacyjn z bufetem audytorium i pokoje przygotowawcze. Gmach ten, wedug zaoe, skada
si mia z Zakadu Metalurgii i Metaloznawstwa, Zakadu Technologii
Materiaów Wybuchowych, Zakadu Technologii Chemii Nieorganicznej, Zakadu Wielkiego Przemysu Organicznego i Farbiarstwa oraz
Zakadu Technologii Fermentacji i Produktów Spoywczych.
Zakad Metalurgii i Metaloznawstwa mieci si w lewym skrzydle
Gmachu. Zajmowa powierzchni 1567 m2 i mia kubatur 10 400 m2.
Mia 14 laboratoriów, trzy odlewnie metalurgiczne, dwie ciemnie fo-
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Widok nowego Gmachu
Technologii Chemicznej,
1934 rok

tograficzne, warsztat mechaniczny oraz bibliotek i pomieszczenia
administracyjno-gospodarcze. W Zakadzie tym mia swój gabinet wybitny polski uczony wiatowej sawy Jan Czochralski. By on twórc
tzw. Bahnmetal (metalu B), uytecznego w kolejnictwie, oraz stosowanej, z pewnymi modyfikacjami, do dzi metody krystalizacji metali.
Jan Czochralski pracowa w Niemczech. Zatrudniony by w koncernie
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft oraz w Politechnice Berliskiej.
W 1928 r., pod wpywem nalega Prezydenta RP Mocickiego, Czochralski wróci do kraju, nie przyjmujc intratnych zagranicznych ofert
pracy (m.in. stanowiska dyrektora w fabryce duraluminium Henry’ego
Forda). Czochralski zorganizowa na Wydziale Chemicznym Katedr
Metalurgii i Metaloznawstwa, w której zosta profesorem. W 1929 r.
Politechnika Warszawska nadaa mu tytu doktora honoris causa.
Zakad Technologii Materiaów Wybuchowych mieci si równie w lewym skrzydle budynku, w elewacji po lewej stronie. Zakad
Technologii Chemicznej Nieorganicznej mieci si w cz ci rodkowej
i tylnych partiach lewego skrzyda.
Zakad Wielkiego Przemysu Organicznego i Farbiarstwa znajdowa si w tylnej cz ci budowli po prawej stronie. Zakad Technologii
Fermentacji i Produktów Spoywczych mieci si w prawym skrzydle.
Kady zakad mia hal technologiczn wysokoci dwóch kondygnacji.
Partery przeznaczone byy, wedug planów Przybylskiego, na pracownie
technologiczne z ci k aparatur. Na pierwszych pi trach usytuowano
pracownie chemiczne, na drugich za – pracownie pomiarów fizycznych,
fizyko-chemicznych i biochemicznych. Ze wzgl du na fakt, e gmach
przeznaczony by m.in. do bada chemicznych, istotn rol przy jego
wznoszeniu odegrao odpowiednie rozplanowanie wentylacji. Prof. Wa-
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caw Iwanowski tak opisywa rozwizanie tego problemu: „Zaoeniem
podstawowym przy opracowaniu wentylacji byo denie do usuni cia
monoci przenikania wyziewów od ssiada do ssiada – zarówno mi dzy zakadami, jak i salami w jednym zakadzie, dostatecznie szybkie
usuwanie wyziewów z pracowni, dostateczne dostarczanie wieego
powietrza i niezawodno caej instalacji”102. Ukad wentylacyjny skada
si z systemów: nadmuchowego i wycigowego. „System nadmuchowy
skada si z wentylatora, umieszczonego na strychu i czerpicego powietrze przez okno w cianie na wysokoci strychu. Odkurzone w filtrze
olejowym powietrze zostaje podgrzane i toczone do blaszanych przewodów magistralnych i rozdzielczych”103. System wycigowy oparty by na
naturalnym przebiegu powietrza poprzez wbudowane w ciany kominy
wycigowe. „Dzi ki temu w pomieszczeniach cuchncych panuje mniejsze cinienie ni w ssiednich i istnieje prd powietrza do miejsca cuchncego, nie za odwrotnie”104. Kada pracownia w Gmachu Technologii
Chemicznej zostaa wyposaona w sie przewodów i rurocigów. Starano si instalowa rury kamionkowe odporne na dziaanie chemikaliów.
Zrezygnowano cakowicie z rur i kanaów metalowych wraliwych na
dziaanie substancji chemicznych. Ogrzewanie Gmachu Technologii Chemicznej zapewniaa centralna kotownia. Tworzyy j dwa koty Wolfa
o powierzchni ogrzewalnej 124 m2. Koty te dostarczay do poszczególnych bojlerów w zakadach par pod cinieniem 3 atm. Gmach pod kadym wzgl dem by dobrze przystosowany do swych funkcji i potrzeb.
Budowa Gmachu Technologii Chemicznej trwaa przez kilka lat
z przerwami. 7 grudnia 1930 r. odbya si uroczysto pooenia kamienia w gielnego pod budynek. W ceremonii, w imieniu Prezydenta RP,
wygosi mow Minister Komunikacji Alfons Walenty Kuhn. rodowiska przemysowe reprezentowa dyrektor Edmund Trepka. Prace budowlane ukoczono zim 1931 r. W 1934 r. Gmach by prawie gotów do
uytku. Cakowite wykoczenie Zakadu Technologii Fermentacji i Produktów ywnociowych oraz Zakadu Wielkiego Przemysu Organicznego i Farbiarstwa przewidziano na rok 1935. W 1934 r. zbiego si kilka
wanych wydarze. Ukoczono budow i otwierano Gmach Elektro-
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techniki, dzieo Czesawa Przybylskiego.
Na ten rok przypado te trzydziestolecie
pracy naukowej Prezydenta RP Ignacego
Mocickiego. Upami tnienie tego jubileuszu przyj o oficjalny charakter. By to
jeden z tych momentów w yciu Mocickiego, w których nauka i polityka zbiegay
si nierozerwalnie. Jednym z elementów
upami tnienia byo otwarcie Gmachu
Technologii Chemicznej PW. Ceremonia
ta przybraa bardzo uroczyst form .
Jednym z istotnych elementów obchodów trzydziestolecia pracy naukowej Profesora Mocickiego byo ustawienie przed
centralnym blokiem Technologii Chemicznej popiersia ówczesnego Prezydenta RP.
Twórc popiersia by polski rze biarz, medalier i dramatopisarz Stanisaw Roman
Lewandowski. Lewandowski ukoczy
Popiersie Prezydenta PR Ignacego
Akademi Sztuk Pi knych w Krakowie
Mocickiego ustawione na postumencie
oraz Akademi w Wiedniu. By wychoprzed nowym Gmachem Technologii
Chemicznej, 1934 rok
wankiem Jana Matejki i Walerego Gadomskiego. Pracowa jako konserwator na
Zamku Królewskim w Warszawie. Popiersie, b dce brzowym odlewem, znajdowao si na granitowym cokole. Na cokole umieszczono
napis: „Ignacemu Mocickiemu w trzydziestolecie pracy naukowej. Towarzystwo Studjum Technologiczne – 1934”.
Dzieami Lewandowskiego byy m.in. pomnik Adama Mickiewicza
w Rzeszowie, popiersie Kazimierza Grocholskiego w gmachu parlamentu w Wiedniu czy sarkofag Heleny Modrzejewskiej na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. Zasyn w dziedzinie medalierstwa i portretu. Skania si ku symbolizmowi i secesji. wiatopogldowo by
masonem. Podj si on wykonania dwóch popiersi Prezydenta RP.
W kwietniu 1934 r. spotka si z Prezydentem Mocickim, pokazujc
mu swoje dzieo. W grudniu 1934 r. Prezydent przyby na Politechnik Warszawsk by dokona otwarcia gmachu i obejrze jego wn trze. Mocickiemu towarzyszyli: Premier Leon Kozowski, adiutanci
Prezydenta RP, kapitan Józef Hartman i kapitan Zygmunt Guewski,
zast pca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowro-
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Uroczysto odsonicia
popiersia Prezydenta
RP Ignacego Mocickiego w 30-lecie pracy
naukowej na dziedzi cu nowych gmachów
Technologii Chemicznej
i Elektrotechniki,
7 grudnia 1934 roku

ski, wiceminister Komunikacji Julian Piasecki, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP Jan Gogowski, maonka Maria Mocicka, córka Helena Bobkowska oraz pose Konfederacji Szwajcarskiej Hans de
Segesser-Brunegg. Uroczycie odsoni to popiersie Prezydenta przed
Gmachem Technologii Chemicznej, pose szwajcarski za wr czy mu
dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu we Fryburgu.
We wrzeniu 1939 r. Niemcy zniszczyli pomnik Mocickiego stojcy przed Gmachem Technologii Chemicznej.
W 2018 r., z okazji stulecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci,
Rektor Politechniki Warszawskiej, na wniosek Dziekana i Rady Wydziau
Chemicznego, powoa Komitet organizacyjny ds. odtworzenia pomnika
Prezydenta Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, pod przewodnictwem prof. dr hab. in. Ludwika
Synoradzkiego z Wydziau Chemicznego. W skad Komitetu weszli: prof.
nzw. dr hab. in. Janusz Walo, prorektor ds. studenckich – wiceprzewodniczcy; prof. dr hab. in. Stanisaw Radkowski, przewodniczcy komisji
senackiej ds. historii i tradycji – wiceprzewodniczcy; prof. dr hab. in.
Mirosaw Nader, penomocnik Rektora ds. dziedzictwa PW; prof. dr hab.
in. Gabriel Rokicki i prof. dr hab. in. Mikoaj Szafran, Wydzia Chemiczny PW; dr Andrzej Ulmer, dyrektor Muzeum PW; mgr Piotr Mdrach,
rzeczoznawca konserwacji zabytków; dr in. Sawomir Safarzyski, rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; mgr in.
Józef Bartosiewicz, prezes Zwizku Kombatantów RP.
Gipsowy model popiersia wykonali artyci rze biarze, konserwatorzy zabytków Anna Getler i Piotr Grzegorz Mdrach na wzór dziea

89

Stanisawa Lewandowskiego. Granitowy postument wykonaa warszawska spóka z o.o. IMAG, a odlew z brzu firma Legart Sp. z o.o.
z Legionowa. Odtworzony pomnik Ignacego Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej odsoni to 14 grudnia 2018 r.

Odtworzony pomnik Ignacego Mocickiego
przed Gmachem Technologii Chemicznej,
fot. P.G. Mdrach
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Podsumowanie
osigni naukowych

O wyjtkowym talencie naukowym Profesora Mocickiego wiadczy moe opisane przez Jana Modzelewskiego spotkanie z Albertem
Einsteinem. „Patrzc na czyny naukowe i przemysowe Ignacego
Mocickiego widzimy, e u róda kadego z nich ley to co, cechuje
prawdziwego przyrodnika: uchwycenie pod jakim wzgl dem istoty
rzeczywistoci. […] Widzimy to wyra nie, bo bez przesaniajcych akcesorjów technicznych na przykadzie Jego rozmowy Einsteinem, któr nam niegdy opowiada. Einstein by wówczas funkcjonariuszem
szwajcarskiego urz du patentowego i w przedoonym opisie patentowym uwaa za niedostatecznie uzasadnione twierdzenie, e uk wirujcego pomienia w piecu Mocickiego ma mie tendencj nastawiania
si w paszczy nie. Wtedy prof. Mocicki narysowa koo i w kole promie, ale nie prosty lecz w uk zgi ty (bo wirujcy). Momentalnie Einstein zrozumia. Tym dwom intelektom wystarczyo to proste wyobraenie, aby uchwyci ca istot rzeczy, bez sów tómaczenia [...]”105.
W caej aktywnoci Profesora Ignacego Mocickiego nauka przeplataa
si cile z ekonomi, zwaszcza od momentu, kiedy wróci do Polski.
Swoje osigni cia w dziedzinie chemii, zdobyte we Fryburgu, pragn wykorzysta dla dobra kraju. Rozbudow przemysu azotowego
uzna za wany element jego rozwoju gospodarczego. Mocicki by
zwolennikiem szeroko poj tej samowystarczalnoci gospodarczej, jako
warunku niezalenoci politycznej. Jak pisa w biografii Prezydenta
Henryk Cepnik, Mocicki dostrzega zacofanie gospodarcze naszego
kraju uwidocznione faktem, e w latach trzydziestych XX w. okoo
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70% ludnoci Polski mieszkaa na wsi i zatrudniona bya w rolnictwie.
Na to nakaday si szybki przyrost naturalny i mae moliwoci emigracji106. Rozbudowujc przemys azotowy, prof. Mocicki zmierza do
poprawy sytuacji gospodarczej i spoecznej kraju.
Eugeniusz Kwiatkowski tak opisywa osigni cia Mocickiego
w tworzeniu przemysu nawozów sztucznych: „Mona powiedzie, e
dzi – dzi ki Profesorowi Mocickiemu, dzi ki jego niezomnej pracy –
gospodarstwo spoeczne Polski jest cakowicie niezalene od zagranicy
w zakresie azotowym. Posiada nie tylko olbrzymie zakady produkcyjne, których strona techniczna i organizacyjna wytrzymuje porównanie
w najwyszej skali mi dzynarodowej, ale ponadto posiada zespó kilkudziesi ciu inynierów wpracowanych w to pot ne zagadnienie do tego
stopnia, e kady nowy problemat w tej dziedzinie moe by i b dzie
w przyszoci rozwizany samodzielnie, siami polskimi”.
Jednym z ostatnich naukowych osigni  Mocickiego, zrealizowanych ju w czasie Prezydentury, byo skonstruowanie aparatu oczyszczajcego powietrze (pierwszego w wiecie z funkcj antysmogow).
Aparat ten wykona dla Pisudskiego cierpicego na chorob ukadu
oddechowego. Za aparat ten Profesor otrzyma 2 patenty. Dwa tego
typu urzdzenia dziaay, jedno w Zamku Królewskim, drugie za
w siedzibie Generalnego Inspektora Si Zbrojnych Józefa Pisudskiego
(ob. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)107.
Profesor Ignacy Mocicki jest autorem 37 patentów i okoo 60 publikacji naukowych pisanych samodzielnie. Jubileuszowa publikacja
Ignacy Mocicki. ycie i dziaalno na polu nauki i techniki, Warszawa
1934, wymienia take wykaz 49 ksiek i artykuów polskich i zagranicznych, których autorzy powoywali si na naukowe odkrycia Ignacego Mocickiego lub komentowali je. Jak zaznaczaj autorzy wykazu,
nie jest on kompletny.
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Pismo Prezesa Urz du Patentowego RP Alicji Adamczyk do Rektora PW Prof. dr.
hab. in. Jana Szmidta, z dn. 6 lipca 2018 r.; Sposób nadawania powietrzu waciwoci
powietrza górskiego, patent polski, 18202, 1933; Sposób i urzdzenie do wytwarzania
zjonizowanego powietrza w przestrzeni uytkowej odbitymi i rozproszonymi promieniami krótkofalowymi, patent polski, 20170, 1934.
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Odznaczenia
i nagrody

Profesor Ignacy Mocicki by laureatem licznych nagród i odznacze. Wi kszo z nich wymieniona jest we wzmiankowanej wyej
ksi dze pamitkowej.
„Ignacy Mocicki jest Doktorem h.c. Wydziau Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, Profesorem honorowym Politechniki Lwowskiej,
Doktorem h.c. Wydziaów Chemicznego i Elektrotechnicznego (obecnie Elektrycznego) Politechniki Warszawskiej, Profesorem honorowym
Politechniki Warszawskiej, Doktorem h.c. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Doktorem h.c. Paryskiej Sorbony, Uniwersytetu Estoskiego w Tartu (Dorpacie) i Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim,
Czonkiem Zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Czonkiem Zaoycielem, a obecnie Czonkiem Honorowym Akademji
Nauk Technicznych w Warszawie oraz Czonkiem Czynnym Polskiej
Akademji Nauk w Krakowie. Posta Ignacego Mocickiego, czowieka
o wielkim celu ycia o twórczej niecierpliwoci urzeczywistniania zamiarów, b dzie rosa w miar pyncego czasu”108.
By odznaczony: Krzyem Komandorskim z Gwiazd, Krzyem
Wielkim Orderu Polonia Restituta, Orderem Ora Biaego, Krzyem
Niepodlegoci z Mieczami oraz chilijskim Orderem Zasugi, szwedzkim Orderem Serafinów, norweskim Orderem w. Olafa, etiopskim
Orderem Salomona, greckim Orderem Zbawienia, portugalskim Orderem w. Benedykta z Avix, belgijskim Orderem Leopolda, fiskim
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Orderem Biaej Róy, japoskim Orderem Chryzantemy, brazylijskim
Krzyem Poudnia I klasy, estoskim „Krzyem Ora” oraz wieloma
innymi odznakami i nagrodami.

Prezydent RP Ignacy Mocicki
w latach 30. XX w.
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Kalendarium
odtworzenia pomnika
Ignacego Mocickiego

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodlegoci przed
Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej ponownie stan pomnik prof. Ignacego Mocickiego. Inicjatyw rekonstrukcji pomnika z 1934 roku podj Komitet organizacyjny powoany przez
prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

…1934
W roku 1934, 7 grudnia, zorganizowano szereg uroczystoci zwizanych z uczczeniem trzydziestolecia pracy naukowej Prezydenta Ignacego Mocickiego, poczonych z nadaniem mu dyplomu honoris causa
Uniwersytetu we Fryburgu, z otwarciem nowych gmachów Politechniki
Warszawskiej oraz z odsoni ciem popiersia Prezydenta w Warszawie.
Patronat honorowy nad ich organizacj obj Marszaek Józef Pisudski.
Znaczcy wkad w organizacj jubileuszu woyo Towarzystwo „Studjum Technologiczne”. Zostao ono utworzone z inspiracji Prezydenta Ignacego Mocickiego, w wyniku przeksztacenia Komitetu Budowy gmachów
Politechniki Warszawskiej. Prezydent dy do zorganizowania sieci placówek naukowo-badawczych, majcych ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego pastwa i dlatego mocno wspiera dziaania budowniczych.
Zadaniem Towarzystwa byo, oprócz wybudowania gmachów dla
Politechniki Warszawskiej, zakadanie i utrzymywanie instytutów
oraz pracowni badawczych, prowadzenie kursów naukowych z zakresu technologii chemicznej i elektrotechniki oraz rozwijanie zainteresowania rodowisk przemysowych, spoecznych, a take wadz,
powstawaniem placówek naukowych.
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Towarzystwo podj o si budowy nowych gmachów Technologii Chemicznej i Elektrotechniki. Budow tych gmachów rozpocz to
w 1930 r., a zakoczono w 1934 r.
Inwestycj w dwóch trzecich sfinansowano ze rodków publicznych, a w jednej trzeciej z wpat przemysu. Darczycami byli: Ministerstwo Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego, Ministerstwo
Spraw Wojskowych, Ministerstwo Poczt i Telegrafów oraz Ministerstwo Przemysu i Handlu. Budow wspary take przedsi biorstwa
i ich zwizki: Zrzeszenie Producentów Drody, Polskie Radio, Centrocement, Polska Akcyjna Spóka Telefoniczna.
Towarzystwo „Studjum Technologiczne” ufundowao monument upami tniajcy Prezydenta RP. Pomnik skada si z ustawionego na granitowym cokole, wykonanego z brzu, popiersia Prezydenta duta Stanisawa
Romana Lewandowskiego, rze biarza, absolwenta krakowskiej Szkoy
Sztuk Pi knych. Na cokole umieszczono napis: „Ignacemu Mocickiemu
w trzydziestolecie pracy naukowej. Towarzystwo Studjum Technologiczne. 1934”. Monument ten mia by form podzi kowania rodowiska naukowego dla Prezydenta, za jego wsparcie w rozwoju polskiej nauki.
Odsoni cia pomnika na dziedzicu nowych gmachów Technologii Chemicznej i Elektrotechniki dokona minister wyzna religijnych
i owiecenia publicznego Wacaw J drzejewicz, w obecnoci premiera
Leona Kozowskiego, czonków rzdu, prezydenta m. st. Warszawy
Stefana Starzyskiego, przedstawicieli wadz pastwowych i wojskowych, rektorów wyszych uczelni oraz przedstawicieli wiata nauki.
Po odsoni ciu pomnika odbya si uroczysto otwarcia nowych
gmachów Technologii Chemicznej i Elektrotechniki, wybudowanych
przez Towarzystwo „Studjum Technologiczne” dla Politechniki Warszawskiej. Uroczysto t zaszczyci sw obecnoci Prezydent RP
Ignacy Mocicki, który dokona otwarcia gmachów. Nast pnie Prezydent w towarzystwie premiera i czonków rzdu zwiedzi nowe placówki naukowe, oprowadzany przez Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Edwarda Warchaowskiego i profesorów Uczelni.
Wieczorem na uroczystej Akademii w gównej auli Politechniki
Warszawskiej wr czono Prezydentowi wydawnictwa jubileuszowe,
a przemówienia wygosili: prof. Wojciech wi tosawski, premier prof.
Leon Kozowski, prof. Czesaw Biaobrzeski, prof. dr Wiktor Schramm,
prof. Kazimierz Sawiski, prof. dr Kazimierz Kling.
W imieniu uczelni akademickich przemawia Rektor Politechniki
Lwowskiej prof. dr Otto Nadolski, za w imieniu Szwajcarskiej Rady
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Zwizkowej pose Hans de Segesser-Brunegg, który wr czy Prezydentowi dyplom honoris causa Uniwersytetu we Fryburgu.
Na zakoczenie uroczystego jubileuszu w Belwederze odbyo si
przyj cie na cze Ignacego Mocickiego wydane przez Marszaka Pisudskiego, honorowego przewodniczcego komitetu uczczenia jubileuszu pracy naukowej Prezydenta Ignacego Mocickiego.
Niestety ju na pocztku II wojny wiatowej, w 1939 r., popiersie
Prezydenta zostao zniszczone. Z pomnika pozostaa jedynie oryginalna, pozioma podstawa wykonana z tego samego granitu z jakiego
stworzony by postument pod popiersiem. Na zachowanej podstawie
umieszczono po wojnie obelisk z piaskowca, powi cony Pami ci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz onierzy Wrzenia i Powstania Warszawskiego polegych i zamordowanych w latach 1939–1945.

….2018
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodlegoci Polski
zapada decyzja o przywróceniu przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej pomnika prof. Ignacego Mocickiego. Inicjatyw rekonstrukcji pomnika z 1934 roku podj Komitet
organizacyjny powoany przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, któremu przewodniczy prof. Ludwik Synoradzki,
inicjator odtworzenia pomnika.
Do zada Komitetu naleao: odbudowa pomnika z popiersiem Prezydenta Ignacego Mocickiego, stojcego do 1939 roku przed gmachem
Technologii Chemicznej na terenie Politechniki Warszawskiej, jak równie konserwacja i przeniesienie w odpowiednio godne miejsce obelisku
Pami ci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz onierzy Wrzenia
i Powstania Warszawskiego polegych i zamordowanych w latach 1939–
1945 (dalej: „obelisk Pami ci”). Zarzd Koa nr 12 Zwizku Kombatantów RP i Byych Wi niów Politycznych przy Politechnice Warszawskiej wyrazi zgod na przeniesienie obelisku Pami ci, popierajc przy
tym inicjatyw odbudowy pomnika Ignacego Mocickiego.
Z uwagi na ochron konserwatorsk zespou budynków i terenu
Politechniki Warszawskiej, przed przystpieniem do realizacji konieczne byo uzyskanie stosownego pozwolenia na restytucj , umoliwiajcego formalnie wykonanie pomnika zgodnie z przedoonym
modelem i odlewem popiersia.

99

Przedsi wzi cie okazao si bardzo pracochonne i skomplikowane.
Prof. Mikoaj Szafran wraz z prof. Gabrielem Rokickim przygotowali
wystpienia do potencjalnych sponsorów. W pomoc zaangaowao si
te Koo Naukowe Chemików „Flogiston”. Z przeprowadzonej kwerendy okazao si , e poza fotografiami nie ma adnych przekazów archiwalnych dotyczcych tego obiektu. Dlatego zdecydowano si odtworzy pomnik jedynie na podstawie zachowanych fotografii. Okrelenie
wymiarów pomnika byo trudne. Po analizie i obliczeniach Piotra Mdracha wykonano dwa podobne, niewiele rónice si banery (w skali
1:1). W czasie wizji lokalnej w oryginalnym miejscu, porównano oba
banery i komisyjnie wybrano jeden z nich do realizacji.
Rze biarsk kopi popiersia Prezydenta RP Ignacego Mocickiego
oraz rekonstrukcj pomnika, na wzór tego ze zdj cia z 1934 r., wykonali:
Anna Getler – dyplomowana konserwatorka zabytków, absolwentka Wydziau Konserwacji i Restauracji Dzie Sztuki Akademii Sztuk Pi knych
w Warszawie oraz Piotr Grzegorz Mdrach – dyplomowany konserwator
zabytków, absolwent Wydziau Konserwacji Dzie Sztuki Akademii Sztuk
Pi knych w Warszawie, rzeczoznawca konserwacji zabytków m.in. Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzie Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W pracowni sztukatorskiej powstao w pierwszej
kolejnoci popiersie w glinie, a nast pnie jego model gipsowy, który zosta
zatwierdzony przez komisj z udziaem profesora Janusz Pastwy z Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie, Moniki Garnavault z Urz du Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i czonków Komitetu
organizacyjnego ds. odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW.
Majc zatwierdzony model, Politechnika zlecia wykonanie projektu budowy pomnika i przeniesienia obelisku Pami ci firmie MakroBudomat Development. Na podstawie tego projektu uzyskano decyzj
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – zgod na
restytucj oraz pozwolenie na budow Wydziau Architektury i Budownictwa m.st. Warszawy.
Przeniesienie obelisku Pami ci zrealizowaa warszawska firma
IMAG Sp. z o.o. W pierwszej kolejnoci wykonano fundament na nowym miejscu, a nast pnie posadowiono na nim obelisk. Nie obyo si
bez trudnoci. Brya z piaskowca okazaa si ci sza ni przewidywane 4,5 tony i do jej podniesienia konieczna bya wymiana HDS-u na
odpowiedni, o wi kszym ud wigu. Przeniesiono te gaz z piaskowca
z podstaw pod wiecznik. Cao oczyszczono (wypiaskowano), pod-
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dano gruntownej konserwacji i zabezpieczono impregnatem „Konsil
Z Super”, przekazanym na ten cel z Instytutu Chemii Przemysowej
im. Ignacego Mocickiego. Firma abclighting wykonaa projekt i monta owietlenia z opraw zag bionych w ziemi, a administracja Politechniki Warszawskiej uporzdkowaa otoczenie obelisku.
Kolejne trzy pi tra postumentu pod popiersie Ignacego Mocickiego
firma IMAG wykonywaa etapami, zalewajc betonem stalowe zbrojenie
otoczone pytami z granitu strzegomskiego. Postument przykryto pyt
z czarnego granitu i na niej posadowiono popiersie z brzu odlane przez
firm Legart z Legionowa metod na wosk tracony, które nast pnie zcyzelowano i patynowano. Oryginaln granitow podstaw pomnika gruntownie oczyszczono i zakonserwowano. Firma abclighting wykonaa projekt i monta owietlenia z dwóch opraw umieszczonych na supach.
Równolegle do prac zwizanych z odtworzeniem pomnika Ignacego Mocickiego, dr Andrzej Ulmer gromadzi materiay i pisa niniejsz ksik o dokonaniach naukowych Ignacego Mocickiego. Funkcj
redaktora naukowego zgodzi si peni prof. Gabriel Rokicki, recenzj
opracowa prof. Krzysztof Schmidt-Szaowski.
Nad kontaktami z Darczycami, mediami i Biurem Rektora PW,
oraz opraw caego przedsi wzi cia czuwaa twórczo Monika B bnowska (MB Konsulting), wspomagana przez liczne grono osób z LPT
i Biura Rektora PW, a obsug finansow nadzorowa Prezes Zarzdu
Fundacji Politechniki Warszawskiej Jerzy Baranowski.
Organizacj uroczystoci odsoni cia pomniku i obelisku oraz uroczystej sesji w Maej Auli zapewnio Biuro Rektora pod nadzorem Prorektora prof. Janusza Walo. Mistrzem ceremonii zosta prof. Stanisaw
Radkowski, Przewodniczcy Komisji Senackiej ds. Historii Tradycji,
wspomagany przez prof. Mirosawa Nadera, Penomocnika Rektora
ds. Dziedzictwa Politechniki Warszawskiej.
Ludwik Synoradzki
Sawomir Safarzy ski
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Kalendarium
realizacji odtworzenia pomnika Ignacego Mocickiego z 1934 roku
2016
22 listopada

Powoanie przez Radz Wydziau Chemicznego PW Komisji Dziekaskiej ds. rewitalizacji pomnika Ignacego Mocickiego przed Gmachem
Technologii Chemicznej PW, w skadzie: Ludwik Synoradzki, Gabriel
Rokicki, Mikoaj Szafran. Komisja prowadzia wielomiesi czne poszukiwania w archiwach warszawskich muzeów zachowanego rzekomo
popiersia Ignacego Mocickiego

2017
24 pa dziernika Poparcie przez Rad Wydziau Chemicznego wniosku prof. Ludwika
Synoradzkiego o powoanie przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Komitetu organizacyjnego ds. odtworzenia pomnika Prezydenta
Ignacego Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

2018
18 stycznia

Powoanie Komitetu organizacyjnego ds. odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego. Rozpocz cie zbierania rodków na realizacj przedsi wzi cia

30 stycznia

Uzyskanie zgody Zwizku Kombatantów RP i Byych Wi niów Politycznych przy Politechnice Warszawskiej na przeniesienie i konserwacj obelisku Pami ci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz onierzy Wrzenia
i Powstania Warszawskiego polegych i zamordowanych w latach 1939–1945
(dalej w kalendarium: „obelisk Pami ci”)

12 lutego

Otrzymanie zalece konserwatorskich od Wojewódzkiego Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków. Pierwsza wpata od Darczyców

1 marca

Rozpocz cie przygotowa do wykonania modelu rze biarskiego popiersia
Ignacego Mocickiego (kwerenda w celu odnalezienia informacji o pomniku)

29 maja

Przedstawienie koncepcji ksiki autorstwa Andrzeja Ulmera o Ignacym Mocickim

19 czerwca

Wst pne uzgodnienie nowej lokalizacji obelisku Pami ci; porównanie banerów (1:1) wizualizujcych pomnik Prezydenta Mocickiego

13 lipca

Rozpocz cie przez IMAG Sp. z o.o. prac nad przeniesieniem obelisku Pami ci

21 lipca

Rozpocz cie przez firm abclighting projektowania owietlenia pomników

1 sierpnia

Rozpocz cie projektu odtworzenia pomnika Ignacego Mocickiego
i przeniesienia obelisku Pami ci

3 sierpnia

Dostarczenie projektu owietlenia pomnika Ignacego Mocickiego
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21 sierpnia

Dostarczenie projektu owietlenia obelisku Pami ci

9 wrzenia

Wykonanie przez Makro-Budomat Development Sp. z o.o. projektu odtworzenia pomnika Ignacego Mocickiego wraz z przeniesieniem obelisku Pami ci, oraz owietleniem obu pomników

13 wrzenia

Zatwierdzenie modelu popiersia Ignacego Mocickiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

26 wrzenia

Wystpienie Politechniki Warszawskiej o zezwolenie na restytucj i budow odtwarzanego pomnika

4 pa dziernika

Uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków na odtworzenie pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego
przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

10 pa dziernika Zatwierdzenie projektu budowlanego odtworzenia pomnika Ignacego
Mocickiego przez Wydzia Architektury i Budownictwa m. st. Warszawy
15 pa dziernika Przekazanie manuskryptu ksiki Andrzeja Ulmera do redakcji naukowej przez prof. Gabriela Rokickiego
17 pa dziernika Rozpocz cie prac w otoczeniu pomników:
– usuni cie zniszczonych masztów na flagi
– uporzdkowanie zieleni, w tym zasadzenie nowych tuj oraz przewietlenie korony drzew wokó pomnika Mocickiego,
– pooenie chodnika przed obeliskiem Pami ci
18 pa dziernika Przeniesienie na nowe miejsce obelisku Pami ci oraz gazu z piaskowca
z podstaw pod znicz. Rozpocz cie budowy postumentu pod popiersie
Ignacego Mocickiego
22 pa dziernika Obj cie Patronatu Honorowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dud nad uroczystoci odsoni cia pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego
23 pa dziernika Wykonanie przez Legart Sp. z o.o. odlewu popiersia z brzu
Przygotowanie recenzji ksiki o Ignacym Mocickim przez prof.
Krzysztofa Schmidta-Szaowskiego
30 pa dziernika Przekazanie manuskryptu ksiki po recenzji do Oficyny Wydawniczej PW
8 listopada

Zakoczenie przez firm abclighting montau owietlenia obu pomników

13 listopada

Zakoczenie przez IMAG Sp z o.o. prac przy obelisku Pami ci
Nadanie przez Legart Sp. z o.o. patyny odlewowi popiersia Ignacego
Mocickiego oraz wykonanie miniatur pomnika

16 listopada

Zakoczenie przez IMAG Sp. z o.o. budowy postumentu pod popiersie
Ignacego Mocickiego, próbny monta popiersia na podstawie

10 grudnia

Osadzenie popiersia Ignacego Mocickiego na postumencie

12 grudnia

Wydanie przez Oficyn Wydawnicz PW publikacji Andrzeja Ulmera pt.
„Ignacy Mocicki – wybitny naukowiec i technolog”

14 grudnia

Uroczysto odsoni cia pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego
oraz obelisku powi conego Pami ci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz onierzy Wrzenia i Powstania Warszawskiego polegych
i zamordowanych w latach 1939–1945

103

Artysta rze biarz
Stanisaw Lewandowski
w towarzystwie Prezydenta RP Ignacego Mocickiego w pracowni
artysty, przy popiersiu
Prezydenta, 1934 rok

Widok popiersia Prezydenta RP Ignacego Mocickiego na dziedzi cu
nowych gmachów
Technologii Chemicznej
i Elektrotechniki, obok
jego twórca rze biarz
Stanisaw Lewandowski,
1934 rok
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Tablica pamitkowa na obelisku Pamici

Obelisk z piaskowca, powicony Pamici
Profesorów, Pracowników, Studentów oraz
onierzy Wrzenia i Powstania Warszawskiego polegych i zamordowanych w latach
1939–1945 – stan na maj 2018 roku

Obelisk Pamici Profesorów, Pracowników,
Studentów oraz onierzy Wrzenia i Powstania Warszawskiego polegych i zamordowanych w latach 1939–1945 w nowym
miejscu, gotowy do odsonicia

Banery z wizualizacj pomnika Prezydenta
RP Ignacego Mocickiego, na podstawie których okrelona zostaa wysoko pomnika
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Komisja oceniajca
wizualizacj pomnika,
od lewej Anna Bentym,
Anna Synoradzka,
Sawomir Safarzy ski,
Zbigniew Rokita, Anna
Getler, Piotr Grzegorz
Mdrach

Prezentacja modelu popiersia Prezydenta RP
Ignacego Mocickiego
wykonanego w glinie,
od lewej stoj: Ludwik
Synoradzki, Piotr Grzegorz Mdrach, Anna
Getler, Mikoaj Szafran

Prezentacja modelu popiersia Prezydenta RP
Ignacego Mocickiego
wykonanego w glinie,
od lewej stoj: Anna
Bentym, Anna Getler,
Piotr Grzegorz Mdrach, Gabriel Rokicki

Anna Getler w trakcie prac nad wyko czeniem glinianego modelu popiersia
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Piotr Grzegorz Mdrach przy glinianym
modelu popiersia

Anna Getler w trakcie prac nad wyko czeniem gipsowego odlewu popiersia

Zatwierdzenie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gipsowego odlewu popiersia Ignacego Mocickiego do
wykonania odlewu. Od lewej stoj: Ludwik
Synoradzki, Gabriel Rokicki, Janusz Pastwa,
Mirosaw Nader, Anna Getler

Gotowe do osadzenia na granitowym cokole
popiersie Prezydenta RP Ignacego Mocickiego
Etapy wykonania miniatury popiersia Ignacego
Mocickiego, od lewej:
model wykonany technik 3D, odlew mosiny,
odlew patynowany,
odlew po ostatecznej
obróbce powierzchniowej
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Próba doboru owietlenia pomnika

Odtworzony pomnik Ignacego Mocickiego i jego twórcy Piotr Grzegorz Mdrach
i Anna Getler z synkiem

Odtworzony pomnik Ignacego Mocickiego
i czonkowie Komitetu organizacyjnego ds. odtworzenia pomnika (od lewej) Mirosaw Nader
i Ludwik Synoradzki – inicjator przedsiwzicia

Fotografie na stronach 105–108 wykonali: Piotr Grzegorz Mdrach i Ludwik Synoradzki,
fotografie ze strony 104 z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej
w sprawie powoania Komitetu organizacyjnego ds. odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego
Mocickiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW
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Komitet Honorowy
ds. odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mocickiego
przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej
Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczcy
Wadysaw Wieczorek – Dziekan Wydziau Chemicznego PW, Wiceprzewodniczcy
Jarosaw Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego
Piotr Gli ski – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Duszy ski – Prezes, Polska Akademia Nauk
Janusz Jurczak – Przewodniczcy, Komitet Nauk Chemicznych PAN
Eugeniusz Molga – Przewodniczcy, Komitet Inynierii Chemicznej i Procesowej PAN
Tomasz Zieli ski – Prezes, Polska Izba Przemysu Chemicznego
Jerzy Klimczak – Prezes, Stowarzyszenie Inynierów i Techników Przemysu
Chemicznego
Janusz Zieli ski – Prorektor, Politechnika Warszawska, Fila w Pocku
Jerzy Baranowski – Prezes, Fundacja Politechniki Warszawskiej

Darczy cy
Jarosaw Szarek – Prezes, Instytut Pami ci Narodowej
Adam Siwek – Dyrektor Biura Upami tniania Walk i M czestwa, Instytut Pami ci Narodowej
Maciej Kropidowski – Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii, PKN ORLEN S.A.
Katarzyna Róycka – Prezes Zarzdu, Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”
Witold Sowik – Prezes Zarzdu, Polska Grupa Zbrojeniowa
Micha Mazurkiewicz – Dyrektor Business Unit Agro, CIECH S.A.
Aleksandra Janusz – Prezes Zarzdu, CIECH R&D
Tomasz Padée – Prezes Zarzdu, Topsil Global
Krzysztof Bednarz – Prezes Zarzdu, Grupa Azoty, Zakady Azotowe „Puawy” S.A.
Wojciech Trybowski – Radca Prawny, Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych
Andrzej Kudelski – Dziekan, Wydzia Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Zbigniew Rogulski – Prodziekan, Wydzia Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
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Tomasz Rajza – Prezes Zarzdu, Laboratorium DermaPharm
Piotr Hetnar – Prezes Zarzdu, Zakady Azotowe Chorzów S.A.
Jarosaw Gowacki – Prezes Zarzdu, PGNiG TERMIKA S.A.
Grayna Padée – Zespó Rzeczników Patentowych PW
Tadeusz Wo niak – Dyrektor Generalny, Francuski Instytut Gospodarki Polska
Andrzej Adamik – Dyrektor Zakadu, Alpha Technology
Pawe Pichniarczyk – Dyrektor, Instytut Ceramiki i Materiaów Budowlanych
Janusz Pudzianowski – Prezes Rady Nadzorczej, CMC S.A.
Jerzy Baejowski – Prezes, Polskie Towarzystwo Chemiczne
Wiesaw Ogrodnik – Prezes Zarzdu, Zakady Ceramiczne „BOLES AWIEC“
Andrzej Miazga – Prezes Zarzdu, Zakad Chemiczny „Silikony Polskie“
Marek Pudzianowski – Prezes Zarzdu, Grupa Pronicel S.A.
Pawe Bielski – Dyrektor, Instytut Chemii Przemysowej im. prof. Ignacego Mocickiego
Anna ytko-Krasuska – Prezes Zarzdu, Linegal Chemicals
Wojciech Perczy ski – Prezes Zarzdu, Motgum
Andrzej Chmielewski – Dyrektor, Instytut Chemii i Techniki Jdrowej
Jarosaw Olek – Prezes Zarzdu, TIM-EX
Rafa Lipi ski – Prezes Zarzdu, Fundacja SEENsownie
Cezary Malski – Prezes Zarzdu, MALCHEM
Stanisaw Szymczak – MetaSoft
Marek Glapa
Krystyna Glapa – Invitatio
Arkadiusz Burnos – Prezes Zarzdu, BalticBerg Consulting
Piotr Bartocha – Hurt-Chem
Piotr Koodziejczak
Andrzej Szyprowski
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Darczy cy
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Opracowanie monografii przedstawiającej życiorys i najważniejsze
osiągnięcia Ignacego Mościckiego, wybitnego chemika technologa, zasłużonego dla Rzeczypospolitej Polskiej męża stanu, wypada powitać
z głęboką satysfakcją. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz miniona sto pięćdziesiąta rocznica urodzin Mościckiego, są do tego
ważną okazją. Ukazanie się tej monografii wiąże się z aktem odtworzenia pamiątkowego pomnika — popiersia Mościckiego, który w okresie
II Rzeczypospolitej został wzniesiony przed budynkiem Technologii
Chemicznej PW.
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