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Inskrypcje w języku polskim i francuskim:
U góry wizerunek krzyża, poniżej tekst:
PROFESOR.DR.H.C.
IGNACY MOSCICKI
1867 – 1946
PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LATACH 1926-1939
MARYA HUBAL-DOBRZAŃSKA
IGNACOWA MOŚCICKA
1896 -1979
Na metalowej tabliczce tekst francuski:
LE PRÉSIDENT
I. MOSCICKI
REPOSE DEPUIS LE 13 SEPTEMBRE 1993
EN LA CRYPTE DE LA CATHÈDRALE
SAINT-JEAN Á VARSOVIE
R.I.P.

Geneza

P

rezydent Ignacy Mościcki jesienią 1939 r.
planował wyjazd z Rumunii do Szwajcarii –
posiadał obywatelstwo tego kraju, był także
honorowym obywatelem gminy Fribourg. Władze
Rumunii wyraziły wstępną zgodę na jego wyjazd, ale
sprzeciwili się temu Niemcy. Interwencja rządu USA
zmusiła władze Rumunii do zmiany stanowiska.
Również generał Władysław Sikorski polecił
Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie udzielenie
wszelkiej pomocy Mościckiemu. Do Szwajcarii
jechał przez Mediolan. Początkowo mieszkał we
Fryburgu, gdzie mógł kontynuować pracę naukową.
W tym okresie m.in. spisywał swe wspomnienia
opublikowane dopiero przez czasopismo
Niepodległość w latach 1979–1981. Mościcki
wspierał datkami pieniężnymi żołnierzy Armii
Polskiej we Francji, warszawian przebywających w
obozach jenieckich, obozach koncentracyjnych i
obozach pracy przymusowej. Przez 5 miesięcy
prowadził zajęcia na Uniwersytecie we Fryburgu.
Później zmuszony był podjąć pracę zarobkową. W
1940 przeprowadził się do Genewy, gdzie pracował
w laboratorium chemicznym Hydro-Nitro. Stan jego
zdrowia gwałtownie pogorszył się po 1943. Zmarł 2
października 1946 w Versoix niedaleko Genewy.
Zgodnie z jego
życzeniem, został
pochowany na
tamtejszym cmentarzu, a
na grobie ustawiono
prosty, drewniany krzyż
z inicjałami "I. M." W
1993, z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy i
prymasa ks. Józefa Glempa, szczątki Ignacego
Mościckiego przewieziono do Polski i złożono w
krypcie prezydenckiej Bazyliki Archikatedralnej św.
Jana w Warszawie. Symboliczny grób Mościckiego
znajduje się w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie (tam też pochowana
jest Maria Mościcka).
Położenie
CH – 1290 Versoix
Ruelle du cimétiere - boczna Av.Adrien-Lachenal
Cmentarz Versoix. Pierwsza aleja na lewo przy
bramie wejściowej. Linia grobów T, numer grobu 29
Dojazd
Samochodem z Genewy kieruj się na Boulevard
Georges Favon – Autostrada Nr 1 około 9, 5km na
północ, aż do Versoix.
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Mościcki Ignacy
– w 1926 r., wkrótce po przewrocie
majowym, wybrany prezydentem w
Polsce, a decyzja Zgromadzenia
Narodowego stanowiła wypełnienie w
Polsce woli Józefa Piłsudskiego aż przez
ponad 13 lat. Przypadkowy był na
pewno wybór Mościckiego na urząd
prezydenta wiosną 1926 roku. Sugestia, którą podsunął
urzędujący premier – Kazimierza Bartel, odnośnie osoby
kolegi z Politechniki
Lwowskiej, Ignacego
Mościckiego, znalazła
akceptację Marszałka i
Zgromadzenia Narodowego.
Wysunięcie kandydatury
Mościckiego na prezydenta
zaskoczyła wszystkich,
łącznie z zainteresowanym. Problemem dla większości
elektorów było zdobycie informacji o zapatrywaniach
kandydata. Wiedziano, że w młodości był członkiem Ligi
Narodowej oraz „Zetu”, utrzymywał kontakty z ruchem
socjalistycznym; jednak, gdy udał się na emigrację
(Anglia) i osiadł w Szwajcarii (1897), z życiem
politycznym nie miał już styczności. „Bilans mój z pobytu
w Szwajcarii uważałem za
bardzo dodatni. (...) Z
takim dorobkiem
obiecywałem sobie wnieść
dużo wartości do
środowiska polskiego” –
napisał w swej
Autobiografii Ignacy
Mościcki. Kiedy w roku
1912 wracał ze Szwajcarii do kraju, by objąć katedrę
elektrochemii technicznej i chemii fizycznej w
Politechnice Lwowskiej, miał już na swoim koncie wielkie
osiągnięcia naukowe i sukces finansowy. Na skalę
przemysłową produkowano jego metodą stężony kwas
azotowy. Dla spółki „Societe Generale
des Condensateurs Electriques„opracował
technologię do produkcji wielu typów
kondensatorów i bezpieczników.
Stosowano ją przez długie lata w Europie.
A jeszcze w 1897 r. nie posiadał ani
dyplomu ukończenia ryskiej politechniki,
którą opuścił przed złożeniem egzaminów
końcowych, ani kwalifikacji do objęcia stanowiska
asystenta w katedrze fizyki. Do tej pory zajmował się
chemią, w dodatku przez ostatnie 5
lat jego kontakt z nauką
sprowadzał się jedynie do
odświeżania, nie zaś poszerzania
ongiś zdobytej wiedzy. Konieczne
stało się podjęcie regularnych
studiów uzupełniających z zakresu
fizyki i matematyki. Formalnie
trwały one przez trzy lata
począwszy od 19 października 1897 roku Faktycznie
przebiegały szybciej, Mościcki nie zamierzał, bowiem
zaprzepaścić szansy poprawy swej społecznej i finansowej
pozycji. Rozpoczął od czteroletniej asystentury u profesora
Józefa Wierusza-Kowalskiego we Frybourg’u. Po latach
wspominał: „Naukę pochłaniałem we Fryburgu z
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niesamowitą chciwością. Szesnastogodzinny dzień pracy
nie należał do rzadkości”. W pierwszym roku nowego
stulecia Mościckiego zafascynował „problem azotowy". W
1901 objął kierownictwo techniczne firmy „Sociètè de
l’Acide Nitrique”, która uruchomiła fabrykę kwasu
azotowego, według technologii opracowanej przez
Mościckiego.
Większość akcji tego
towarzystwa wykupił
ojciec inżyniera Karola
Sulikowskiego z
Warszawy, który
przyjechał do
Frybourg’a i stał się
gorącym zwolennikiem
produkcji kwasu
azotowego z powietrza. Rząd kantonalny, widząc sukcesy
naukowe i – rysujące się w perspektywie – przemysłowe
Mościckiego, przydzielił mu bezpłatnie do wyłącznej
dyspozycji trzy sale uniwersyteckie z odpowiednim
wyposażeniem. Gdy w wyniku olbrzymiej pracy i nakładu
znacznych środków materialnych, rozwiązanie problemu
technologicznego zostało pomyślnie ukończone, a
półtechniczna aparatura do produkcji kwasu azotowego
działała bez zarzutu, do Fryburga dotarła wiadomość o
analogicznym odkryciu dokonanym przez dwóch
uczonych norweskich.
Był to już rok 1905,
prawie pięć lat minęło
od pierwszych udanych
doświadczeń. Metoda
Norwegów była
wszechstronnie
opracowana i
dopracowana. Mościcki
był bliski załamania.
Ale, jak już wspomniano, Mościcki był mistrzem
udoskonalania. Usiłował unowocześnić swoją własną
metodę tak, aby osiągnąć wysoką wydajność produkcji
Norwegów, a przewyższyć ich w uzyskiwaniu kwasu
azotowego bardziej stężonego. Dlatego latem 1908 roku
podpisano umowę ze szwajcarską firmą „Aluminium
Industrie A. G.” w Neuhausen na
budowę fabryki produkującej w
Chippis w kantonie Wallis
syntetyczny kwas azotowy metodą
Ignacego Mościckiego. Po dwóch
latach budowy, w 1910 roku
wyjechała z tej fabryki pierwsza w
świecie cysterna stężonego kwasu
azotowego wyprodukowanego metodą elektrochemiczną.
W związku z
wynalazkiem
Mościckiego
powstała również
kompania
przemysłowa o
nazwie „Société
Générale des
Condensateurs
Electriques” we
Frybourg’u.
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Wreszcie po tylu latach, wszystkie drogi wiodące do
światowej naukowej kariery i bogactwa stały przed
Mościckim
otworem. Każdy
wysoko
uprzemysłowiony
kraj Europy i
Ameryki
przyjąłby go z
otwartymi rękami.
Zdecydował się
jednak na powrót
do kraju. W 1912 roku został powołany na katedrę chemii
fizycznej i elektrochemii technicznej Politechniki
Lwowskiej, w 1922 zaś mianowano dyrektorem fabryki
azotniaku i karbidu w Chorzowie. Od jesieni 1925 roku
pracował w katedrze elektrochemii technicznej
Politechniki Warszawskiej, a także po wyborze na
prezydenta nie zaprzestał działalności naukowej i
doprowadził do powstania pod Tarnowem (Mościce)
wielkiego kombinatu chemicznego, produkującego kwas
azotowy.
W enuncjacji prasowej z 1 czerwca 1926 r. Józef Piłsudski
prezentował nowego prezydenta, jako osoby niezwiązanej
z żadnym obozem
politycznym i
posiadającego
umysł niedający
się „wepchnąć w
ramy doktryn i
doktrynek”. 4
czerwca 1926 r.
odbyło się
zaprzysiężenie poprzedzone mszą w Kaplicy Zamkowej.
Miejscem zamieszkania prezydenta został Zamek
Królewski, zajmowany do przewrotu m.in. przez biura
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przeniósł się tutaj z
rodziną – z żoną Michaliną i dziećmi. Jednak ulubionym
miejscem Mościckiego była Spała. Korzystał też z ośrodka
w Wiśle
(polowania);
wypoczywał w
Karpatach
Wschodnich, lasach
wileńskich i Puszczy
Białowieskiej.
Początkowe
onieśmielenie
szybko minęło i swe reprezentacyjne obowiązki zaczął
wypełniać z powagą i zręcznością. Od ascetycznego i
sztywnego w zachowaniu Wojciechowskiego, doceniał
przyjemności z aktywnego stylu pracy (różne
przedsięwzięcia społeczne, patronaty, podróże,
konferencje, polowania i wizyty oficjalne). Posiadał
bardzo cenne na jego
stanowisku walory
reprezentacyjne: był
wysoki, przystojny, dobrze
zbudowany, o poważnej i
nobliwej twarzy, zawsze
starannie ubrany. Poddawał
się bardzo łatwo
pochlebstwom i reagował
na nie z widoczną przyjemnością. W kontaktach z
obcokrajowcami korzysta z tłumaczy, pomimo wielu lat
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spędzonych w Anglii i Szwajcarii, miał kłopoty z płynnym
wysławianiem się w językach obcych. Politycznie generalnie – zachował pełną lojalność wobec Piłsudskiego.
Największą uwagę skupił na sprawach gospodarczych.
Chętnie odwiedzał istniejące lub
budowane fabryki oraz troska o rozwój
przemysłu zbrojeniowego, nad którym
sprawował osobisty patronat. W jego
życiu osobistym nastąpiły zmiany w
związku z śmiercią żony Michaliny
(zmarła w lutym 1932r.). Mościcki
związał się ze swoją sekretarką, Marią
Nagórną z Dobrzańskich. Jej pierwsze
małżeństwo zostało unieważnione przez Kościół. Była
osobą niską, ze skłonnościami do tycia, brunetką, o oczach
słodkich i macierzyńskich; wydawała się być osobą
łagodną i dobrą. Już po śmierci Józefa Piłsudskiego
próbował bezskutecznie przez krótki okres przeciwstawić
się wzrostowi pozakonstytucyjnej roli w państwie RydzaŚmigłego, a 1 września 1939 r.
wydał orędzie do społeczeństwa,
wyrażające przeświadczenie, iż „cały
Naród stanie obok Wodza
Naczelnego i Sił Zbrojnych celem
walki o Wolność, Niepodległość i
Honor”. Zgodnie z artykułem 13
Konstytucji wyznaczył marszałka
Śmigłego, jako swego następcę.
Przez Ołyki, Załucz dotarł do
granicy z Rumunią, którą przekroczył 17 września 1939r.
Internowany tam, przebywał w Bicaz, gdzie 30 września
złożył urząd, proponując ostatecznie na następcę
Władysława Raczkiewicza. W grudniu 1939 r. opuścił
Rumunię i osiadł w Szwajcarii (zmarł 2 października
1946r.). W Szwajcarii spisał swe wspomnienia,
doprowadzając je do 1932r.

Warszawa, Archikatedra

Warszawa – Powązki

Warszawa 2009 – Wystawa poświęcona Ignacemu Mościckiemu

Zobacz m.in.:
Kanton Genève, Versoix. Tablica nagrobkowa. Ignacy Mościcki
Kanton Fribourg, Chanson. Drzwi. Fundator Ignacy Mościcki
Kanton Fribourg, Fribourg. Tablica. Ignacy Mościcki

Kanton Genève

