
Narodowy Bank 
Polski honoruje 
wybitnych 
polskich 
ekonomistów, 

których koncepcje 
i dorobek naukowy mają 
niebagatelne znaczenie dla 
rozwoju naszej gospodarki, 
finansów i społeczeństwa. 
Ich myśl ekonomiczna jest 
znana nie tylko na gruncie 
polskim, ale także między-

narodowym. W tym gronie 
są bowiem nauczyciele 
akademiccy, doradcy 
i naukowcy znani w wielu 
prestiżowych zagranicz-
nych uczelniach, instytu-
cjach i organizacjach. 

Serię, która upamiętnia 
wybitnych polskich 
naukowców w dziedzinie 
ekonomii, w 2017 r. 
zainaugurowała moneta 
z wizerunkiem Mikołaja 

Kopernika, autora traktatu 
„O sposobie bicia monety”, 
którego memoriał miał się 
stać podstawą polityki 
pieniężnej. W marcu tego 
roku ukażą się monety 
z wizerunkami Ferdynanda 
Zweiga, Adama Krzyża-
nowskiego i Adama Heydla 
– przedstawicieli krakow-
skiej szkoły ekonomicznej. 
Wypracowane przez tych 
naukowców pomysły na to, 

jaka powinna być gospo-
darka, jaka rola państwa, 
a jaka rola rynku, mogą być 
inspiracją także dzisiaj. Ich 
idee, propagowane wzorce 
wciąż są aktualne. To, co 
możemy zrobić dla 
wybitnych ekonomistów, to 
przypominać o nich przy 
rozmaitych okazjach, 
w różnej formie. 

W planie emisyjnym serii 
poświęconej ekonomistom 

znajduje się moneta 
upamiętniająca Michała 
Kaleckiego, którego wkład 
do teorii i historii myśli 
ekonomicznej jest najbar-
dziej znaczący. W 1933 r. 
opublikował teorię, która 
o trzy lata wyprzedziła 
słynną koncepcję Johna 
Maynarda Keynesa zawartą 
w książce „Ogólna teoria 
zatrudnienia, procentu 
i pieniądza”. 

Emisja monet okoliczno-
ściowych upamiętniających 
ważne wydarzenia, postaci 
i rocznice historyczne 
związane m.in. ze światem 
sztuki, kultury, nauki, 
przyrody czy sportu 
doskonale wpisuje się 
w działalność edukacyjną 
Narodowego Banku 
Polskiego.

Autor jest prezesem 
Narodowego Banku Polskiego

WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI

Dziedzictwo, o które dbamy
Prof. Adam Glapiński

Nazywany „ojcem polskiej ekonomii” Fryderyk Skarbek, twórca konstrukcji „idealnego państwa 
gospodarczego” Tadeusz Brzeski czy odpowiedzialny za projekt ustawy o Banku Polskim 
Roman Rybarski to tylko kilku przykładowych ekonomistów, którym Narodowy Bank Polski 
poświęcił wyjątkową serię monet kolekcjonerskich „Wielcy polscy ekonomiści”.
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Był jednym z najbardziej 
wpływowych ekonomistów 
II RP i ideowym patronem 
tzw. szkoły krakowskiej. 
Współcześnie do jego myśli 
odwołują się i konserwatyści, 
i libertarianie.

Adam Krzyżanowski był czło-
wiekiem spinającym różne 
epoki. Pierwsza jego praca zo-
stała wydana w 1895 r. w języku 
niemieckim i  dotyczyła grun-
tów rolnych w  Galicji, a  jako 
ostatnią wydano w  2006 r. 
(ukończoną w 1952 r.) „Raj do-
czesny komunistów”. Jego 
uczniami byli tak krańcowo 
różni ekonomiści, jak czołowy 
endek Roman Rybarski i  ko-
munista Oskar Lange. Był po-
słem w  II RP, ale też  w  PRL, 
a  szykanowali go zarówno 
Niemcy, jak i komuniści.

Krakowski 
konserwatysta

Urodził się 19 stycznia 1873 r. 
Studiował w latach 1889–1894 
na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, gdzie uzyskał dyplom 
doktora praw, a następnie od-
był studia uzupełniające w Ber-
linie i Lipsku. Po powrocie do 
Krakowa został urzędnikiem 
w służbie c.k. monarchii, a od 
1896 r. udzielał się w zrzeszają-
cym konserwatystów Towarzy-
stwie Rolniczym w  Krakowie, 
którego sekretarzem był do 
1908 r. Pisał do krakowskiego 
dziennika „Czas”, wrócił także 
do kariery akademickiej i  za-
czął wykładać ekonomię na UJ. 
W  1912 r. został profesorem 
nadzwyczajnym skarbowości, 
a w 1916 r. – profesorem zwy-
czajnym ekonomii i skarbowo-
ści. W czasie Wielkiej Wojny był 
członkiem Naczelnego Komite-
tu Narodowego – organizacji 
patronującej Legionom i opo-

wiadającej się za odbudową 
Polski u boku Austro-Węgier.

W 1921 r. współtworzył Kra-
kowskie Towarzystwo Ekono-
miczne. W  pierwszych latach 
niepodległości często wskazy-
wał na konieczność walki z in-
flacją, ograniczenie wydatków 
państwa i  wpływu tegoż pań-
stwa na prywatny biznes. Z li-
beralnych pozycji krytykował 
m.in. politykę premiera Grab-
skiego. Wskazywał też, że eta-
tyzm polskich rządów demo-
kratycznych miał korzenie 
w polityce zaborców i w gospo-
darce wojennej z lat 1914–1921. 
Jego niechęć do polityki go-
spodarczej rządów przedmajo-
wych sprawiła, że z  radością 
powitał zamach stanu z  maja 
1926 r. Nowa ekipa rządząca 
powierzyła mu kierowanie ko-
misją mającą zdobyć dla Polski 
duży kredyt zagraniczny. 
Wspólnie z  Feliksem Młynar-
skim zdołał uzyskać taką po-
życzkę stabilizacyjną w  ban-
kach amerykańskich. W 1928 r. 
został posłem na Sejm z ramie-
nia piłsudczykowskiego BBWR. 
W  Sejmie był przewodniczą-
cym Komisji Skarbowej i człon-
kiem Komisji Budżetowej. 
Choć wybrano go ponownie 
w wyborach z 1930 r., to zrezy-
gnował z mandatu w proteście 
przeciwko osadzeniu przy-

wódców lewicowej opozycji 
w Twierdzy Brzeskiej. Powrócił 
na uczelnię i w roku akademic-
kim 1930/1931 był dziekanem 
Wydziału Prawa UJ, a w latach 
1933–1938 prorektorem UJ. 
Publikował prace dotyczące 
m.in. teorii pieniądza i kredytu, 
demografii, ekonomii rolnictwa 
i historii gospodarczej. W trak-
cie wielkiego kryzysu opraco-
wał też program walki ze zubo-
żeniem ludności Polski.

Walec historii

6 listopada 1939 r. znalazł się 
w gronie 183 profesorów aresz-
towanych przez Niemców 
w  ramach Sonderaktion Kra-
kau. Zesłano go do obozu 
koncentracyjnego Sachsen-
hausen, skąd został zwolniony 
8 lutego 1940 r. 

W czerwcu 1945 r. brał udział 
w  moskiewskich rozmowach, 
które prowadziły do utworze-
nia Tymczasowego Rządu Jed-
ności Narodowej. W ten sposób 
autor wielu publikacji atakują-
cych komunizm został człon-
kiem komunistycznej Krajowej 
Rady Narodowej, a po sfałszo-
wanych wyborach z  1947 r. 
posłem na Sejm Ustawodawczy. 
Zrzekł się jednak mandatu 
w 1949 r. Jego poglądy ewolu-
owały w stronę mariażu libera-
lizmu z  chrześcijaństwem. 
W 1948 r. został odesłany z UJ 
na przymusową emeryturę. 
Działał jednak w Polskiej Aka-
demii Umiejętności do jej likwi-
dacji w 1952 r., a po reaktywacji 
był w latach 1956–1957 jej pre-
zesem. W  1957 r. wrócił do 
pracy na UJ. Trzy lata później 
przeszedł na emeryturę, ale 
wciąż angażował się naukowo. 
Jego dzieła podlegały wówczas 
ostrej cenzurze. Zmarł w Krako-
wie 29 stycznia 1963 r.

 —Hubert Kozieł

ADAM KRZYŻANOWSKI

Chrześcijański liberał
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Krakowski ekonomista robił 
po wojnie karierę w Wielkiej 
Brytanii oraz Izraelu. 
Z gospodarczego liberała stał 
się zwolennikiem gospodarki 
planowej.

Wolność jest najtańszą, naj-
skuteczniejszą i  najlepszą 
sztuką rządzenia i gospodaro-
wania – mawiał Ferdynand 
Zweig, jeden z  czołowych 
ekonomistów tzw. szkoły kra-
kowskiej, uczeń Adama Krzy-
żanowskiego. Ów uczony 
z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zrobił karierę na skalę 
międzynarodową.

Piewca liberalizmu

Ferdynand Zweig urodził 
się 23 czerwca 1896 r. w Kra-
kowie w mieszczańskiej rodzi-
nie wyznającej judaizm. Stu-
diował prawo i ekonomię na 
Uniwersytecie Wiedeńskim, 
a  później na UJ. W  latach 
1920–1921 pracował w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym. 
W 1926 r. jego praca „O pro-
gramie gospodarczym Polski” 
wygrała zorganizowany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go konkurs na esej poświęco-
ny polityce gospodarczej. 
Zweig wskazywał w  niej, że 
rozwój Polski jest ściśle zwią-
zany z rynkami zagraniczny-
mi i w jej interesie leży stwo-
rzenie unii celnej najpierw 
w  Europie Środkowo-
-Wschodniej, a  później na 
całym kontynencie. Był 
piewcą liberalizmu gospodar-
czego znajdującym wspólny 
język z Krzyżanowskim. Wraz 
z nim współtworzył Krakow-
skie Towarzystwo Ekono-
miczne. Razem też napisali 
w 1932 r. memoriał do Mini-
sterstwa Skarbu, w  którym 
postulowali m.in. wyjście 

z wielkiego kryzysu poprzez 
dewaluację złotego.

W latach 1928–1939 Zweig 
był wykładowcą na UJ. Ponad-
to w  latach 1927–1939 pełnił 
funkcję redaktora ekonomicz-
nego „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”. W 1932 r. opu-
blikował pracę „Cztery syste-
my ekonomii. Uniwersalizm – 
nacjonalizm – liberalizm – so-
cjalizm”, w  której poruszał 
problem wpływu ideologii na 
ustroje gospodarcze, zauważał 
słabnięcie liberalizmu na rzecz 
nacjonalizmu i socjalizmu, ale 
też przewidywał odrodzenie 
idei liberalnych w przyszłości. 
Temat ten rozwinął w książce 
„Zmierzch czy odrodzenie li-
beralizmu” (1938). Wskazywał 
w niej, że rynkowa dominacja 
wielkich firm może prowadzić 
do słabnięcia klasy średniej. 
Prognozował jednak, że roz-
wój technologiczny i działania 
antymonopolowe państwa 
powstrzymają wielkie koncer-
ny i ożywią kapitalizm. W wy-
danej w  1934 r. pracy „The 
Economics of Consumers’ 
Credit” dowodził, że pobudza-
nie gospodarki może przyno-
sić w krótkim terminie wzrost 
produkcji i  zatrudnienia, ale 
niesie ze sobą wyższą inflację, 
która później szkodzi gospo-
darce. W publikacji „Ekonomia 

i  technika” (1935) wskazywał, 
że choć postęp techniczny 
niszczy część miejsc pracy, to 
prowadzi też do spadku cen 
dóbr konsumpcyjnych, wzro-
stu popytu i stymuluje powsta-
wanie nowych etatów.

Zmiana poglądów

Po wybuchu II wojny świa-
towej Zweigowi udało się wy-
jechać do Wielkiej Brytanii. Był 
m.in. doradcą ekonomicznym 
premiera gen. Władysława Si-
korskiego. Jednak mocno 
zmienił wówczas swoje poglą-
dy ekonomiczne. W  1942 r. 
napisał pracę „The Planning of 
Free Societies”, w której twier-
dził, że przejście do gospodar-
ki planowej jest warunkiem 
ocalenia demokracji. W 1944 r. 
w  książce „Poland Between 
Two Wars” pokazywał brytyj-
skim czytelnikom osiągnięcia 
II RP. Po wojnie publikował 
niemal wyłącznie jako socjo-
log. Zajmował się m.in. bada-
niami nad sytuacją społeczną 
robotników w Wielkiej Bryta-
nii i  Izraelu, kobietami na 
rynku pracy i  problemem 
ubóstwa. Od 1946 r. wykładał 
na polskim Wydziale Prawa na 
Uniwersytecie Oksfordzkim. 
Był też stypendystą Uniwersy-
tetu Manchesterskiego. 

W latach 1953–1956 praco-
wał na Uniwersytecie Hebraj-
skim w Jerozolimie, a w latach 
1964–1966 na Uniwersytecie 
w  Tel Awiwie. Od 1967 r. był 
członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Naukowego na Obczyź-
nie. Ostatnią książkę, „The 
New Acquisitive Society”, 
wydał w  1976 r. W  ostatnich 
latach życia ujawnił kolejne 
talenty: malował obrazy i rzeź-
bił. Zmarł 9 czerwca 1988 r. 
w Londynie. 

 —Hubert Kozieł

FERDYNAND ZWEIG

Wierzący w demokrację
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Był jednym z typowych 
przedstawicieli 
konserwatywnej galicyjskiej 
arystokracji: nawet pełniąc 
wysokie stanowiska 
w CK monarchii, pozostawał 
polskim patriotą.

Odpowiednikiem dzisiejszego 
Ministerstwa Finansów było 
w  II Rzeczypospolitej Mini-
sterstwo Skarbu. Resort ten 
powstał jeszcze przed odzy-
skaniem przez Polskę niepod-
ległości – na jesieni 1917 r. – 
i podlegał Radzie Regencyjnej. 
Płynnie urząd ten przeszedł 
do odrodzonej Polski, a  jego 
kadry zasilali w dużym stopniu 
urzędnicy, którzy zdobywali 
doświadczenie w  austro-wę-

gierskiej administracji. Wśród 
nich szczególnie wybijał się 
Leon Biliński, będący wcze-
śniej ministrem skarbu mo-
narchii austriackiej.

W centrum władzy

Urodził się 15 czerwca 1846 
r. w Zaleszczykach, a jego oj-
cem był posiadacz ziemski 
Wiktor Biliński herbu Sas. 
Leon Biliński kształcił się w ga-
licyjskich szkołach, a  studio-
wał w  latach 1863–1867 na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Franciszkańskiego we Lwowie. 
Został pracownikiem nauko-
wym tej uczelni – początkowo 

doktorem prawa i  docentem 
ekonomii. W  1871 r. był już 
profesorem nadzwyczajnym 
i  kierownikiem Katedry Eko-
nomii Społecznej. Trzykrotnie 
był dziekanem Wydziału Pra-
wa, w latach 1878–1879 rekto-
rem, a  w  latach 1879–1880 
prorektorem. Od 1867 r. spra-
wował też wiele funkcji w sa-
morządzie. Był m.in. radnym 
miasta Lwowa i  członkiem 
Namiestnictwa Galicji. W 1883 
r. został posłem do parlamentu 
w Wiedniu. Stał się tam szybko 
członkiem austriackiej elity. 
W latach 1893–1895 był preze-
sem państwowych austro-wę-
gierskich kolei, w  latach 
1895–1897 zaś –  ministrem 
skarbu Austrii (Węgry miały 

odrębny rząd i ministra), w la-
tach 1900–1909 prezesem 
Austro-Węgierskiego Banku 
Centralnego,  w latach 1909–
1910 ponownie ministrem 
skarbu, a w  latach 1912–1915 
wspólnym ministrem skarbu 
całych Austro-Węgier i  zara-
zem cywilnym namiestnikiem 
Bośni i  Hercegowiny. Brał 
udział w procesie decyzyjnym, 
który doprowadził do wybu-
chu I  wojny światowej (opo-
wiadał się za wojną przeciwko 
Serbii), a  wcześniej nie zare-
agował na wysłane mu przez 
serbskiego premiera Nikolę 
Pasicia ostrzeżenie o szykowa-
nym w Sarajewie zamachu na 
księcia Franciszka Ferdynan-

da, austro-węgierskiego na-
stępcę tronu.

Praca dla Niepodległej

W  latach 1911–1912 i  1915–
1918 stał na czele Koła Polskiego 
w parlamencie wiedeńskim. Od 
1916 r. kierował Naczelnym Ko-
mitetem Narodowym, czyli in-
stytucją sprawującą patronat 
polityczny nad Legionami. 
Przed I wojną światową działał 
m.in. na rzecz utrzymania pol-
skich wpływów na Uniwersyte-
cie Lwowskim. Kierował też 
w  latach 1899–1901 Towarzy-
stwem Tatrzańskim. Po wojnie 
wspierał swoją wiedzą, do-
świadczeniem i kontaktami od-
budowę państwa polskiego. Od 
31 lipca 1919 r. do 9 grudnia 1919 
r. był ministrem skarbu w gabi-
necie Ignacego Jana Paderew-
skiego. Miał ekstremalnie trud-
ne zadanie. Kraj nie miał jeszcze 
wyznaczonych wszystkich gra-
nic, na części ziem polskich 
wciąż trwała wojna, system po-
datkowy był dziurawy, ludność 
kraju zubożona, a  w  codzien-
nym obiegu znajdowało się kilka 
walut. Biliński robił, co mógł, by 
choć część tego chaosu upo-
rządkować. Choć był uznawany 
za ultrakonserwatystę, to jednak 
wykazywał się sporą elastyczno-
ścią, zarówno podczas kierowa-
nia resortem skarbu w Austro-
-Węgrzech, jak i  w  Polsce. Był 
m.in. zdania, że państwo powin-
no działać na rzecz poprawy 
warunków pracy i  życia klasy 
robotniczej. Opowiadał się 
również za tym, by kobiety 
z klasy średniej miały możliwość 
odnajdywania się na rynku 
pracy (zastrzegał jednak, że 
praca zarobkowa nie jest czymś 
dobrym dla kobiet zamężnych). 

Jako akademicki ekonomista 
zajmował się przede wszystkim 
sprawami fiskalnymi. Napisał 
podręcznik „Nauka skarbowo-
ści”, dwutomową pracę „Studia 
nad podatkiem dochodowym”, 
monografię „Opodatkowanie 
gminne”, dwutomowy „System 
ekonomii społecznej” oraz roz-
prawy publicystyczne „O istocie, 
rozwoju i obecnym stanie socja-
lizmu” oraz „O pracy kobiet ze 
stanowiska ekonomicznego”. 
Był mocno pod wpływem tzw. 
historycznej szkoły niemieckiej, 
wskazującej, że każdy kraj ma 
własną drogę rozwoju społecz-
no-ekonomicznego, na którą 
silnie wpływają jego tradycje 
i kultura. Biliński był zwolenni-
kiem m.in. progresywnego sys-
temu podatkowego. 

Po zakończeniu pracy w Mi-
nisterstwie Skarbu zajął się 
prywatnym biznesem. Działał 
na rzecz rozwoju polsko-au-
striackich stosunków handlo-
wych i  kierował Bankiem Pol-
sko-Austriackim w  Wiedniu. 
Zmarł 15 czerwca 1923 r. w au-
striackiej stolicy. Po 98 latach od 
śmierci pozostaje mało znaną 
postacią, choć był mężem stanu 
klasy europejskiej.  

 —Hubert Kozieł

WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI

Leon Biliński 
– mąż stanu cesarstwa
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Wśród członków tzw. 
Szkoły Krakowskiej Heydel 
uznawany był za teoretyka 
najbardziej zbliżonego 
pod względem poglądów 
do Ludwiga von Misesa 
i Szkoły Austriackiej.

O swoim przyjacielu Adamie 
Heydlu ekonomista Ferdy-
nand Zweig napisał: „Heydel 
był ortodoksyjnym liberałem 
pur sang. Wierzył, że libera-
lizm to nie tylko obrona 
warstw mieszczańskich czy 
ziemiańskich, ale to obrona 
interesów całego narodu, 
a  przede wszystkim obrona 
wolności, pokoju, kultury 
i  postępu. Wolność, a  ściśle 
mówiąc wolność gospodar-
cza, była dla niego magiczną 
formułką na wszystkie bolącz-
ki życia”. Razem z  Adamem 
Krzyżanowskim współtwo-
rzyli oni tzw. Szkołę Krakow-
ską, czyli grupę akademickich 
ekonomistów opowiadającą 
się przeciwko etatyzmowi 
gospodarczemu. 

Zwolennik 
europejskiej jedności

Adam Zdzisław Heydel 
urodził się 6 grudnia 1893 r. 
w Gardzienicach pod Ciepie-
lowem, czyli na terenie ówcze-
snej guberni radomskiej, sta-
nowiącej część Imperium Ro-
syjskiego. Pochodził z rodziny 
ziemiańskiej, a  gimnazjum 
ukończył w Krakowie. Później 
kształcił się na uczelniach 
Moskwy i Kijowa. Po epizodzie 
służby w  Wojsku Polskim 
i pracy w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w 1922 r. ukoń-
czył prawo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Tam też zrobił 
doktorat, a w 1925 r. habilita-
cję z  ekonomii politycznej. 
W  1927 r. zaczął wykładać 
ekonomię na tej uczelni, 
a w 1929 r. zdobył tytuł profe-
sora nadzwyczajnego. 

W swojej rozprawie habili-
tacyjnej z 1925 r. „Podstawowe 
problemy metodologiczne 
ekonomii” starał się wykazać, 
że ekonomia jest nauką opar-
tą na niepodważalnych zasa-
dach wywodzących się 
z „psychologii gospodarczej”. 
Ekonomia miała być „prak-
tycznym wykorzystywaniem 
zdrowego rozsądku”. W swo-
jej publicystyce Heydel opo-
wiadał się przeciwko ingeren-
cji państwa w gospodarkę i za 
swobodnym działaniem me-
chanizmów wolnego rynku. 
Opowiadał się za szeroką 
prywatyzacją i wolnym han-
dlem. Był sceptycznie nasta-
wiony wobec powstającej 
w jego czasach teorii makro-
ekonomicznej. Kwestionował 
nawet zasadność badania 
kondycji gospodarki narodo-
wej jako całości. Uważał, że 
zmiany koniunktury są głów-
nie wywoływane przez zabu-
rzenia monetarne, co było 
poglądem wyznawanym 

również przez Szkołę Au-
striacką. Heydel opowiadał 
się też za znoszeniem granic 
celnych w  Europie, tak by 
wolna konkurencja niszczyła 
pozycje monopolistów dzia-
łających w  poszczególnych 
państwach. Jego zdaniem 
pełne wprowadzenie liberal-
nego ustroju gospodarczego 
możliwe byłoby tylko w  ra-
mach procesu integrowania 
się politycznego i gospodar-
czego Europy.

Heydel miał jednak też za-
interesowania badawcze wy-
chodzące poza ekonomię. 
Jego najbardziej obszerną 
pracą była książka „Jacek 
Malczewski – człowiek i arty-
sta” wydana w  1933 r. Spod 
jego pióra wyszły również 
„Myśli o kulturze”.

Tragiczny koniec

Heydel był ekonomistą 
sympatyzującym z  endecją. 
W 1930 r. brał udział w prote-
ście przeciwko uwięzieniu 
posłów opozycji, a  później 
głośno się sprzeciwiał refor-
mie szkolnictwa wyższego 
prowadzącej do ograniczenia 
autonomii uczelni. W 1933 r. 
stracił z  tego powodu pracę 
na UJ. Sanacyjne władze nie 
były jednak szczególnie mści-
we, szybko więc został za-
trudniony jako szef Instytutu 
Ekonomicznego przy Polskiej 
Akademii Umiejętności. Re-
dagował tam wówczas czaso-
pismo „Studia Ekonomiczne” 
publikujące prace polskich 

ekonomistów w językach ob-
cych. Już w 1937 r. wrócił zaś 
do pracy na UJ jako profesor 
zwyczajny.

W październiku 1939 r. zo-
stał, wraz z innymi profesora-
mi UJ, aresztowany przez 
Niemców w ramach Sonderak-
tion Krakau. Spędził kilka 
miesięcy w obozie koncentra-
cyjnym Sachsenhausen, 
z którego został wypuszczony 
wraz z  grupą polskich uczo-
nych, po fali protestów mię-
dzynarodowych. Po wyjściu 
z  obozu zaangażował się 
w prace konspiracji. W swoim 
rodzinnym majątku organizo-
wał tajne nauczanie i  działał 
w  Związku Walki Zbrojnej. 
Padł jednak ofiarą prowokacji 
i  23 stycznia 1941 r. został 
aresztowany wraz ze swoim 
bratem Wojciechem przez 
gestapo. Gdy przebywał 
w więzieniu w Skarżysku-Ka-
miennej, niemiecki komen-
dant pułkownik von Heydel (!), 
namawiał go do podpisania 
volkslisty, obiecując zwolnie-
nie z aresztu. Profesor Heydel 
odmówił, został więc wywie-
ziony do Auschwitz. Tam roz-
strzelano go w zbiorowej egze-
kucji 14 marca 1941 r. Po wojnie 
myśl Heydla została skazana 
na zapomnienie. Komuni-
styczny ekonomista Oskar 
Lange usuwał jego publikacje 
z  biblioteki uniwersyteckiej. 
Pamięć o Heydlu jednak prze-
trwała i obecnie jest on ekono-
mistą często przywoływanym 
przez polskie środowiska libe-
ralne i libertariańskie.

 —Hubert Kozieł

Adam Heydel 
– krakowski liberał
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Choć z wykształcenia był 
chemikiem, to jest uznawany 
za najlepszego ministra 
skarbu II RP. 

Eugeniusz Kwiatkowski był 
gospodarczym praktykiem 
i  sprawnym menedżerem, 
który zostawił po sobie Gdy-
nię oraz Centralny Okręg 
Przemysłowy. Napisał też kil-
ka ciekawych prac poświęco-
nych polityce gospodarczej, 
roli w  niej gospodarki mor-
skiej oraz nierównościom 
ekonomicznym.

Ciągnąć Polskę wzwyż

Urodził się 30 grudnia 1888 
r. w Krakowie. Jego ojciec był 
urzędnikiem kolejowym, który 
odziedziczył majątek ziemski 

pod Zbarażem. Tam i we Lwo-
wie spędzał młodość przyszły 
wicepremier II RP. W  latach 
1907–1910 studiował chemię 
na Politechnice Lwowskiej, 
a w latach 1910–1912 na Uni-
wersytecie Monachijskim. 
W  tym czasie angażował się 
w działalność młodzieżowych 
organizacji patriotycznych Zet 
i  Zarzewie, a  także Polskich 
Drużyn Strzeleckich. W czasie 
I  wojny światowej walczył 
w Legionach Polskich i w POW, 
a także był… zastępcą dyrekto-
ra Gazowni Lubelskiej. Po od-
zyskaniu niepodległości przez 
Polskę został wykładowcą 
chemii na Politechnice War-
szawskiej, a  w  czasie wojny 

polsko-bolszewickiej pracował 
w sekcji chemicznej Głównego 
Urzędu Zaopatrzenia Armii. 

W 1921 r. został dyrektorem 
technicznym w  Państwowej 
Fabryce Związków Azotowych 
kierowanej przez Ignacego 
Mościckiego – późniejszego 
prezydenta i  jego patrona 
politycznego. Choć Niemcy 
zostawili fabrykę bez doku-
mentacji technicznej i perso-
nelu inżynierskiego, Kwiat-
kowski w  ciągu czterech lat 
doprowadził ją do rozkwitu. 
W 1926 r. prezydent Mościcki 
zarekomendował więc swoje-
go sprawdzonego współpra-
cownika na stanowisko mini-
stra przemysłu i  handlu. 
Kwiatkowski sprawował tę 
funkcję do 1930 r. i  bardzo 
mocno przyczynił się do przy-
spieszenia budowy portu 

i  miasta Gdynia. Niestety, 
w 1930 r. premier Walery Sła-
wek nie znalazł dla niego 
miejsca w swoim nowym gabi-
necie. Kwiatkowski na pięć lat 
wylądował na bocznym torze 
politycznym. W latach 1930–
1931 był posłem BBWR na 
Sejm Śląski, a w latach 1931–
1935 – dyrektorem zakładów 
azotowych w  Chorzowie 
i  Mościcach. W  tym czasie 
napisał też „Powrót Polski nad 
Bałtyk” (1930) i  „Dyspropor-
cje. Rzecz o  Polsce przeszłej 
i obecnej” (1932).

W  październiku 1935 r. 
triumfalnie powrócił do wiel-
kiej polityki – został ministrem 
skarbu i  de facto głównym 

zarządcą gospodarki. Prezy-
dent Mościcki dał mu zielone 
światło na realizowanie swo-
ich koncepcji, sprowadzają-
cych się do wyciągnięcia Pol-
ski z kryzysu za pomocą pań-
stwowych inwestycji. Swoją 
misję Kwiatkowski widział 
przede wszystkim w  wyrów-
naniu ogromnych nierówności 
rozwojowych w Polsce. „Wieś 
polska w  XX w. powróciła 
prawie do gospodarki natural-
nej. Szereg potrzeb wsi zaspo-
kaja się w sposób anormalny 
i  niezwykle prymitywny, za-
pałki dzieli się na części, wraca 
się do łuczywa, a  transport 
pieszy i  kołowy nawet na 
znaczne odległości przyszedł 
ponownie – po przerwie od 
końca XIX w. – do znaczenia” 
– mówił podczas wystąpienia 
sejmowego w 1935 r. Drogę do 
modernizacji Polski widział 
przede wszystkim w aktywnej 
polityce przemysłowej i refor-
mie rolnej.

Jego czteroletni plan gospo-
darczy – realizowany od 1936 
r. – okazał się dużym sukce-
sem. To w jego ramach powsta-
wał m.in. Centralny Okręg 
Przemysłowy. Do wybuchu 
wojny zrealizowano 80 proc. 
inwestycji z planu. Polski PKB 
na głowę wzrósł w tym czasie 
aż o  jedną trzecią. Tempo 
wzrostu gospodarczego przy-
spieszyło z 0,2 proc. w 1935 r. 
do 19,3 proc. w 1938 r. W grud-
niu 1938 r. Kwiatkowski przed-
stawił koncepcję 15-letniego 
planu gospodarczego mające-
go prowadzić do modernizacji 
kraju i  zasypania przepaści 
pomiędzy Polską A i Polską B.

Kwiatkowski był w  drugiej 
połowie lat 30. w gronie czte-
rech osób podejmujących 
kluczowe decyzje w państwie. 
Był blisko związany z  frakcją 
prezydenta Mościckiego. Na-
leżał do Obozu Zjednoczenia 
Narodowego, ale prowadził też 
dialog z opozycją.

W nowej rzeczywistości

Wraz z rządem opuścił Pol-
skę w nocy z 17 na 18 września 
1939 r. i do 1945 r. był interno-
wany w Rumunii. Premier Si-
korski odrzucił jego prośbę 
o przyjęcie do Wojska Polskie-
go. W lipcu 1945 r. Kwiatkowski 
wrócił do Polski i został dele-
gatem rządu ds. Wybrzeża. 
Nadzorował odbudowę por-
tów. W  latach 1947–1952 był 
bezpartyjnym posłem na Sejm 
Ustawodawczy. Krytykował 
niektóre aspekty polityki ko-
munistów, a oni odwdzięczyli 
mu się, wysyłając go na przy-
musową emeryturę w 1948 r. 
i  zakazując przebywania na 
Wybrzeżu i  w  Warszawie. 
W 1956 r. wrócił do pracy na-
ukowej i  jeszcze na początku 
lat 70. oceniał koncepcję bu-
dowy Portu Północnego. 
Zmarł 22 sierpnia 1974 r. 
w Krakowie.

 —Hubert Kozieł

WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI

Eugeniusz Kwiatkowski 
– gospodarczy wizjoner
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Reforma walutowa 
i uzdrowienie Skarbu 
Państwa stały się 
najważniejszymi zadaniami 
powołanego 19 grudnia 
1923 r. rządu, na którego 
czele stanął Władysław 
Grabski.

Władysław Dominik Grabski 
herbu Pomian urodził się 
7 lipca 1874 r. w Borowie nad 
Bzurą – majątku kupionym 
przez jego ojca Feliksa. Rodzi-
nę stać było na to, by kształcić 
syna (oraz pozostałe dzieci) 
najpierw w V Gimnazjum Fi-
lologicznym w  Warszawie, 
a następnie na uczelni w Pa-
ryżu. W  latach 1892–1895 
młody Grabski zgłębiał wie-
dzę na Sorbonie – studiował 
równocześnie historię i eko-
nomię. Dwa lata później do 
powrotu do kraju zmusiła go 
śmierć ojca. Władysław osiadł 
w rodzinnym majątku w Bo-
rowie, gdzie prowadził dzia-
łalność gospodarczo-społecz-
ną i  naukową, zajmując się 
głównie tematyką wiejską. 
W 1899 r. założył pod Kutnem 
rolniczą stację doświadczalną 
(drugą tego typu w Królestwie 
Polskim), w 1901 r. – fabrykę 
spółdzielczą, dwa lata później 
– drugie na ziemiach polskich 
chłopskie kółko rolnicze pod 
Łowiczem i  jedną z  pierw-
szych spółdzielni mleczar-
skich, a w 1904 r. zorganizował 
i przez pewien okres prowa-
dził Towarzystwo Melioracyj-
ne w Warszawie. Rok później 
założył pierwsze w Królestwie 
Polskim spółdzielcze chłop-
skie Powiatowe Towarzystwo 
Rolnicze w Łowiczu. Grabski 
tworzył również kasy spół-
dzielcze dla chłopów, wspie-
rał szkoły rolnicze, a w Boro-
wie łożył na nielegalną wów-
czas polskojęzyczną szkołę 
dla dzieci. W  tym też czasie 
został na krótko uwięziony 
przez władze rosyjskie, które 
w ten sposób chciały go uka-
rać za pracę społeczną wśród 
chłopstwa. 

Od ekonomii 
do polityki

W 1905 r. rozpoczął karierę 
polityczną – został wybrany 
w wyborach na posła do ro-
syjskiej Dumy (funkcję tę 
pełnił trzykrotnie w  latach 
1905–1912 z  ramienia Naro-
dowej Demokracji). Jak pisał: 
„W  Królestwie Polskim ani 
jedno stronnictwo lewicowe 
nie stoi na gruncie 70 proc. 
ludności, to jest ludności 
włościańskiej”.

Po wybuchu I wojny świa-
towej w  listopadzie 1914 r. 
Władysław Grabski wszedł 
w skład prorosyjskiego Komi-
tetu Narodowego Polskiego. 
W wyniku działań wojennych 
i  zajęcia Kongresówki przez 
wojska niemieckie zmuszony 
został do wyjazdu do Rosji. 
Tam z jego inicjatywy 24 sierp-

nia 1915 r. powstał Centralny 
Komitet Obywatelski Króle-
stwa Polskiego w Rosji. Stanął 
na jego czele i kierował dzia-
łalnością Komitetu przez trzy 
lata. Celem organizacji była 
m.in. pomoc polskim jeńcom 
i wygnańcom oraz reprezen-
towanie interesów Polaków 
w Rosji. Po wybuchu rewolu-
cji październikowej i zawarciu 
pokoju brzeskiego Grabski 
powrócił na ziemie polskie. 
Został jednak uwięziony 
przez Niemców i  osadzony 
w  twierdzy modlińskiej. Po 
uwolnieniu (26 października 
1918 r.) razem ze swym  bra-
tem Stanisławem współtwo-
rzył program Związku Ludo-
wo-Narodowego.

Dwukrotny 
premier rządu

W 1919 r. został wybrany na 
posła z  ramienia ZLN. 
W grudniu 1919 r. objął tekę 
ministra skarbu w  rządzie 
Leopolda Skulskiego. Już 
wówczas musiał się borykać 
z wysokim wskaźnikiem infla-
cji: postulował uporządkowa-
nie gospodarki budżetowej 
i planował reformę walutową 
(podobnie zresztą niespełna 
rok później, gdy po raz pierw-
szy został premierem). W ko-
lejnych latach pełnił funkcję 
ministra skarbu w  rządach 
Sikorskiego i Witosa. 

11 stycznia 1924 r. Sejm 
przyjął ustawę o  naprawie 
Skarbu Państwa i  reformie 
walutowej, nadającą premie-

rowi nadzwyczajne pełno-
mocnictwa i  umożliwiającą 
mu przeprowadzenie reform, 
które uchroniły Polskę przed 
katastrofą gospodarczą i po-
lityczną. Funkcję szefa rządu 
ponownie piastował Włady-
sław Grabski. Premier wpro-
wadził jednorazowy podatek 
majątkowy (płacony od ma-
jątku powyżej 10 tys. ówcze-
snych franków), radykalne 
cięcia kosztów w administra-
cji państwowej, a także egze-
kucję danin publicznych. 
Rząd ustanowił również nową 
walutę – złotego – i powołał 
jej emitenta – Bank Polski, 
który rozpoczął działalność 
28 kwietnia 1924 r. Nowa 
waluta została oparta na pa-
rytecie złota: wartość 1 zł 
ustalono na równoważną 
0,2903 g złota.

Niestety, już 13 listopada 
1925 r. Grabski podał się wraz 
z  gabinetem do dymisji. Po 
złożeniu rezygnacji wycofał 
się z życia politycznego i sku-
pił na pracy naukowej na 
SGGW w  Warszawie. Na 
uczelni tej utworzył Zakład 
Polityki Ekonomicznej na 
Wydziale Leśnym. Zorganizo-
wał również Sekcję Agronomii 
Społecznej. Od 1926 do 1928 
r. był rektorem SGGW, a w la-
tach 1928–1929 – jej prorek-
torem. Jest autorem około 150 
prac poruszających zagadnie-
nia ze sfery ekonomii, banko-
wości, nauk politycznych, 
agronomii społecznej, historii 
i socjologii wsi. Zmarł 1 marca 
1938 r. w Warszawie.

 —Agnieszka Niemojewska

Władysław Grabski 
– reformator pieniądza
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Często jest uznawany za 
najważniejszego polskiego 
ekonomistę XIX w., 
a jego prace cytowali 
zachodnioeuropejscy autorzy. 
Na tym jednak jego talenty się 
nie kończyły. Był też 
powieściopisarzem, 
dramaturgiem, poetą, 
tłumaczem, historykiem 
i malarzem.

Fryderyk Skarbek urodził się 15 
lutego 1792 r. w Toruniu. Jego 
ojciec Kacper był kasztelani-
cem inowrocławskim, a matka 
Ludwika – córką toruńskiego 
bankiera Jakuba Fengera. 
Dzieciństwo spędził w Toruniu 
oraz w  dobrach rodzinnych 
w Izbicy Kujawskiej i Żelazowej 
Woli. Jego nauczycielem był 
Mikołaj Chopin, ojciec Fryde-
ryka Chopina (którego chrzest-
nym został później Fryderyk 
Skarbek). Naukę kontynuował 
w  Liceum Warszawskim, 
a  w  1809 r. rozpoczął studia 
ekonomiczne w  paryskim 
Collège de France. Jednym 
z jego nauczycieli był wówczas 
Camille Saint-Aubin, populary-
zator dzieła Adama Smitha. 

W Królestwie 
Kongresowym

Wrócił do kraju w  1812 r. 
i znalazł zatrudnienie w admi-
nistracji Księstwa Warszaw-
skiego, z której płynnie prze-
szedł do administracji Króle-
stwa Polskiego. W 1818 r. został 
zastępcą profesora ekonomii 
politycznej na Królewskim 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Rok później został profesorem 
Szczególnej Szkoły Leśnictwa 
i doktorem filozofii Uniwersy-
tetu Krakowskiego, a w 1820 r. 
profesorem stałym Królew-
skiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Od 1821 r. należał do 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Prowadził wykłady z  ekono-
mii, finansów, administracji 
oraz prawa policyjnego. Bar-
dzo interesował się kwestią 
reformy więzień i opieki spo-
łecznej. W  1828 r. odbył po-
dróż po Europie Zachodniej, 
by przyjrzeć się tamtejszym 
zakładom karnym i  placów-
kom dobroczynnym.

W trakcie powstania listopa-
dowego przebywał w  Sankt 
Petersburgu, gdzie prowadził 
prace badawcze. Wcześniej był 
znany z dość ugodowych po-
glądów, dlatego po powstaniu 
utrzymał pracę w administra-
cji Królestwa Polskiego. Został 
członkiem Rady Głównej 
Opiekuńczej Instytutów Do-
broczynnych (od 1845 r. pełnił 
funkcję jej prezesa), a w latach 
1842–1855 był też prezesem 
Dyrekcji Ubezpieczeń. Należał 
do współzałożycieli Kasy 
Oszczędności powstałej 
w 1843 r. w Warszawie. W la-
tach 1854–1858 był dyrekto-
rem rezydującym Komisji 
Rządowej Sprawiedliwości 
i członkiem Rady Administra-

cyjnej Królestwa. Stanowiska 
te stracił po konflikcie z Paw-
łem Muchanowem, dyrekto-
rem Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych.

Ekonomia narodowa

Pierwszą większą pracą 
ekonomiczną Skarbka była 
dwutomowa rozprawa „Ele-
mentarne zasady gospodar-
stwa narodowego” (1820 r.), 
której kontynuacją było „Go-
spodarstwo narodowe zasto-
sowane, czyli nauka admini-
stracyi” (1821 r.). Międzynaro-
dowe uznanie zdobył dzięki 
wydanej w  1829 r. pracy 
„Theorie des riches sociales” 
(wydanej w  języku polskim 
w 1859 r. jako „Ogólne zasady 
nauki gospodarstwa narodo-
wego, czyli czysta teorya eko-
nomii politycznej”). Pracę tę 
cytował m.in. Karol Marks. 

Skarbek przenosił na polski 
grunt teorie Adama Smitha 
i Jeana-Baptiste’a Saya. Nada-
wał naukom ekonomicznym 
rys ogólnonarodowy i z tego 
powodu jest nazywany „ojcem 
polskiej ekonomii”. Krytyko-
wał odgórnie prowadzoną 
industrializację, co było pole-
miką z poglądami Stanisława 
Staszica i Ksawerego Druckie-
go-Lubeckiego. Opowiadał się 
za obniżaniem ciężarów fi-
skalnych i  za popularyzacją 
oszczędzania. Uważał, że 
rozwój gospodarczy będzie 
możliwy dzięki istnieniu sze-
rokiej grupy średnich właści-
cieli. Postulował, by stopnio-

wo znosić feudalne obciąże-
nia wobec chłopów i  by 
przekształcać ich w  grupę 
drobnych posiadaczy. Był 
pierwszym polskim uczonym, 
który zajmował się kwestią 
ubóstwa. Poświęcił mu w 1827 
r. książkę „O ubóstwie i ubo-
gich”. Z ubóstwem walczył też 
praktycznie – wspierając za-
kładanie kas oszczędnościo-
wych dla robotników oraz 
przytułków dla biednych. 

Napisał trzytomową syntezę 
dziejów Polski, której część 
została wydana już po jego 
śmierci. „Dzieje Księstwa War-
szawskiego” (1860 r.), „Króle-
stwo Polskie od epoki począt-
ku swego do rewolucji Listopa-
dowej” (1877 r.) i  „Królestwo 
Polskie po rewolucji Listopa-
dowej” (1877 r.). Źle oceniał 
w  nich I  Rzeczpospolitą za 
zapóźnienie gospodarcze, 
chwalił Księstwo Warszawskie 
jako próbę modernizacji i kon-
solidacji narodu, a Królestwo 
Polskie przedstawiał jako byt, 
w  którego fundamentach 
kryła się sprzeczność – ko-
nieczność godzenia carskiego 
despotyzmu ze swobodami 
konstytucyjnymi. Generalnie 
wierzył w  jedność Słowian 
i  widział pod rządami Rosji 
więcej swobód niż pod pano-
waniem Prus. Uważał jednak, 
że Polska może odzyskać nie-
podległość tylko w  wyniku 
konfliktu między zaborcami.

Fryderyk Skarbek w 1858 r. 
został przeniesiony na emery-
turę. Zmarł 22 listopada 1866 
r. w Warszawie.

 —Hubert Kozieł

WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI

Fryderyk Skarbek 
– ojciec polskiej ekonomii
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To człowiek, który stworzył 
Bank Pekao SA. W jego życiu 
służba Polsce na polach bitew 
przeplatała się z pracą na 
rzecz wzmocnienia 
ekonomicznego kraju. Dzięki 
własnej pracy, zdolnościom 
i patriotyzmowi zrobił w II RP 
niesamowitą karierę.

Henryk Gruber urodził się 13 
lutego 1892 r. w Sokalu i był 
synem urzędnika z kancelarii 
adwokackiej. Do gimnazjum 
uczęszczał we Lwowie, ale 
rzucił naukę uznając, że bar-
dziej przyda mu się „fach 
w ręku”. Zaczynał jako pisarz 
w  kancelarii adwokackiej, 
później pracował w działają-
cych we Lwowie towarzy-
stwach ubezpieczeniowych, 
by w 1913 r. zatrudnić się Der 
Anker, jednym z największych 
towarzystw ubezpieczenio-
wych w naszym regionie. Do-
kształcał się w  wiedeńskiej 
Akademii Eksportowej, 
a w 1916 r. zdał eksternistycz-
nie maturę.

Z frontu do urzędu

Po wybuchu I wojny świa-
towej zaciągnął się do Legio-
nów. Walczył m.in. pod 
Jastkowem i  Kostuchniów-
ką. Dał się wówczas też po-
znać jako publicysta i poeta. 
Dosłużył się stopnia chorą-
żego, a po kryzysie przysię-
gowym wystąpił ze służby 
i  przeniósł się do admini-
stracji cywilnej Królestwa 
Polskiego. Pracował w pod-

ległym Radzie Regencyjnej 
Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych, gdzie m.in. 
tworzył regulacje dotyczące 
branży ubezpieczeniowej. 
Równolegle studiował pra-
wo. 10 listopada 1918 r. znów 
założył mundur legionowy 
i kierował akcją zajęcia Zam-
ku Królewskiego w Warsza-
wie z rąk Niemców. Na wieży 
zamkowej zatknął polską 
flagę. W  rządzie Jędrzeja 
Moraczewskiego został za-
trudniony w MSW, ale w lip-
cu 1920 r. zgłosił się do woj-
ska. Walczył przeciwko bol-
szewikom w  trakcie bitwy 
o  Płock i  nad Niemnem. 
Otrzymał order Virtuti Mili-
tari,  trzykrotnie Krzyż Wa-
lecznych, a  później Krzyż 
Niepodległości.

Po wojnie kontynuował 
karierę urzędniczą i w 1923 r. 
zrobił doktorat z  prawa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Był m.in. autorem ustawy 
o  obowiązkowym ubezpie-
czeniu od ognia z  1919 r. 
W latach 1923–1929 był sze-
fem Państwowego Urzędu 
Kontroli  Ubezpieczeń. 
Uczestniczył w pracach komi-
sji przeliczającej na złote zo-
bowiązania obywateli pol-
skich zaciągnięte w walutach 
państw zaborczych.

Twórca potęgi PKO

W 1928 r. został prezesem 
Pocztowej Kasy Oszczędno-
ści i zrobił z niej największą 
instytucję finansową w II RP. 

W  1929 r. wybrano go na 
prezesa rady nadzorczej 
nowo utworzonego Banku 
Polska Kasa Opieki SA. Pełnił 
tam funkcje kierownicze do 
1939 r. i zrobił z niego bank 
działający na skalę między-
narodową. Pekao SA miał 
swoje oddziały w: Nowym 
Jorku, Paryżu, Tel Awiwie 
i Buenos Aires. 

O ile Gruber nie był akade-
mickim ekonomistą, o tyle był 
ekonomicznym „praktykiem”. 
Nikt tak mocno jak on nie 
przyczynił się w  Polsce do 
popularyzacji oszczędzania 
w bankach i kupowania polis 
ubezpieczeniowych. Starał 
się propagować tę ideę wśród 
szczególnie wśród rolników, 
żołnierzy, gospodyń domo-
wych i  dzieci (dla których 
tworzono szkolne kasy 
oszczędności). Akcja ta oka-
zała się wielkim sukcesem. 
Liczba książeczek oszczędno-
ściowych PKO wzrosła z około 
300 tys. w  1928 r. do niemal 
3,5 mln w  1938 r., a  łączna 
wysokość wkładów powięk-
szyła się niemal siedmiokrot-
nie do 790 mln zł. Gruber po 
przejęciu przez Pekao biura 
podróży Orbis wspierał ruch 
turystyczny do Polski i  pro-
mował nasz kraj jako dobre 
miejsce dla inwestorów za-
granicznych.

W 1936 r. został członkiem 
Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów. Mocno się 
wówczas opowiadał za wdra-
żaniem w  Polsce rozwiązań 
propagowanych przez Johna 
Maynarda Keynesa. Uważał, 
że interwencja państwa 
może zapewnić dynamiczny 
rozwój polskiej gospodarce. 
Pekao czynnie więc uczest-
niczył w  inwestycjach roz-
wojowych II RP, takich jak 
budowa Gdyni oraz Central-
nego Okręgu Przemysłowe-
go. Mocno opowiadał się też 
za zwiększaniem wydatków 
na wojsko i  rozbudową 
krajowego przemysłu zbro-
jeniowego.

Po napaści III Rzeszy 
i ZSRR na Polskę we wrześniu 
1939 r. znalazł się na emigra-
cji. Przez Rumunię dotarł do  
Francji, a po jej klęsce w 1940 
r. do Argentyny, gdzie został 
prezesem Banco Polaco – ar-
gentyńskiej filii Banku Pekao. 
Konflikt z rządem gen. Włady-
sława Sikorskiego (czyszczą-
cego urzędy ze zwolenników 
sanacji) sprawił, że w 1942 r. 
Gruber musiał zrezygnować 
z  kierowania Banco Polaco 
i Polską Kasą Opieki. Pozbyto 
się w  ten sposób wielkiego 
finansisty i  patrioty, który 
robił później karierę w ame-
rykańskich firmach ubezpie-
czeniowych działających 
w Argentynie. Henryk Gruber 
przeszedł na emeryturę 
w  1965 r. Zmarł 20 stycznia 
1973 r. w Buenos Aires, a spo-
czywa na cmentarzu w  uru-
gwajskiej stolicy Montevideo.

 —Hubert Kozieł

Henryk Gruber 
– finansista z Legionów
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