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Odradzajàce si´ po pierwszej wojnie Êwiatowej paƒstwo polskie boryka∏o si´ od pierwszych

swych dni z wieloma trudnoÊciami w polityce wewn´trznej i zagranicznej. Do

najwa˝niejszych problemów nale˝a∏a ci´˝ka sytuacja gospodarcza kraju. Rozbita w okresie

rozbiorów infrastruktura gospodarcza ziem polskich, zniszczenia wojenne, koniecznoÊç 

wystawienia ogromnej armii w zwiàzku z walkami na granicach Rzeczypospolitej, brak

w∏asnego kapita∏u, który by∏by zdolny wy∏o˝yç fundusze na niezb´dne inwestycje, rozregulowany

system podatkowy - wszystkie te problemy sp´dza∏y sen z powiek kierownikom polskiej 

gospodarki, starajàcym si´ doprowadziç do stabilnoÊci bud˝etowej kraju. Ich wysi∏ki nie

dawa∏y jednak rezultatu. WartoÊç marki polskiej systematycznie mala∏a. Wiosnà 1923 roku

zjawisko to przybra∏o kolosalne rozmiary. Finanse paƒstwa stan´∏y w obliczu katastrofy, 

a kolejni ministrowie skarbu daremnie usi∏owali jej zapobiec. Na tle ich nieudolnoÊci tym

wi´kszym blaskiem zajaÊnia∏a ju˝ wkrótce gwiazda W∏adys∏awa Grabskiego, który przedstawi∏

i wcieli∏ w ˝ycie program reform wyprowadzajàcych Polsk´ z otch∏ani hiper inflacji.

RODZINA

Grabscy herbu Pomian z Grabi na Kujawach, o przydomku Jarand, znani byli ju˝ 
w póênym Êredniowieczu. Jan z Grabi by∏ na poczàtku XV wieku kasztelanem kruszwickim.
Póêniej Grabscy jeszcze kilkakrotnie pe∏nili ten urzàd. D∏ugosz wspomina jego syna, Jaranda
z Grabi (zwanego komesem z Brudzewa), który dowodzi∏ 25. choràgwià Wojciecha Jastrz´bca
pod Grunwaldem. Póêniej zosta∏ wojewodà inowroc∏awskim i jednym z najwybitniejszych
senatorów u schy∏ku panowania W∏adys∏awa Jagie∏∏y. Starsza linia jego potomstwa u˝ywa∏a
póêniej nazwiska Brudzewscy, m∏odsza - Grabscy. Wojciech z Brudzewa, wybitny matematyk,
by∏ nauczycielem Miko∏aja Kopernika. Jan Grabski w czasach Batorego ws∏awi∏ si´ m´stwem
pod Po∏ockiem. Jego brat Piotr te˝ musia∏ byç barwnà postacià, skoro zosta∏a po nim taka
wzmianka w szesnastowiecznym herbarzu Bartosza Paprockiego: „... gotujàc si´ do stanu
duchownego, za przypadkiem nieszcz´Êcia ch∏opa zabi∏, szed∏ by∏ do Rzymu po rozgrzeszenie; w drodze
drugiego zabi∏, wróciwszy si´ musia∏ si´ o˝eniç; zostawi∏ potomstwo”1. Grabscy byli wybitnà rodzinà;
od XV do XVIII wieku pi´ciu jej przedstawicieli osiàgn´∏o godnoÊç senatorskà.  Do tego trzeba
dodaç szeÊciu senatorów Brudzewskich. Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej przysz∏y i dla
Grabskich ci´˝kie czasy.
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1 B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1858, s. 537.



Pradziadek W∏adys∏awa, Franciszek Grabski prawdopodobnie bra∏ udzia∏ w konfederacji
barskiej i w zwiàzku ze swà dzia∏alnoÊcià niepodleg∏oÊciowà straci∏ ca∏y majàtek. Jego syn, Andrzej
Rafa∏ (1787-1878), dziadek W∏adys∏awa, utrzymywa∏ si´ jako administrator cudzych majàtków.
Chcàc uchroniç swoich synów przed d∏ugoletnià s∏u˝bà w wojsku rosyjskim wylegitymowa∏
si´ ze szlachectwa przed Heroldià Królestwa Polskiego2. Aby jednak uniknàç towarzyszàcej
takiej procedurze przysi´gi na wiernoÊç carowi, gotów by∏ wspomóc swe starania ∏apówkà.
Ostatecznie da∏ ∏apówk´ i przysi´gi nie z∏o˝y∏. Jego syn Feliks (1829-1897), ojciec W∏adys∏awa,
ukoƒczy∏ gimnazjum we W∏oc∏awku. Dzier˝awiàc majàtki, dorobi∏ si´ na hodowli buraka cukro-
wego i w 1859 r. naby∏ od Grabowskich majatek Borów nad Bzura ko∏o ¸owicza, który sta∏ si´
odtàd rodzinnà siedzibà Grabskich. Feliks by∏ ˝onaty ze Stanis∏awà z domu Mittelstaedt, córkà

pos∏a do Reichstagu, Seweryna.
Mia∏ z nià dwóch synów: Stanis∏a-
wa, znanego dzia∏acza Narodowej 
Demokracji, ministra oÊwiaty,
a po wojnie wiceprzewodniczàce-
go Krajowej Rady Narodowej,
oraz W∏adys∏awa i dwie córki:
Zofi´ Kirkor-Kiedroniowà, ˝on´
Józefa Kiedronia, ministra prze-
mys∏u i handlu w rzàdzie W∏a-
dys∏awa oraz Halin´ Brzeziƒskà,
˝on´ profesora Józefa Brzeziƒ-
skiego z Krakowa. 

DZIECI¡STWO, EDUKACJA I POCZÑTKI DZIA¸ALNOÂCI PUBLICZNEJ

Przysz∏y premier urodzi∏ si´ 7 lipca 1874 roku w Borowie. W latach 1883-1892
ucz´szcza∏ do V Gimnazjum Filologicznego w Warszawie. Dzia∏a∏ wówczas w tajnych
kó∏kach samokszta∏ceniowych. W tym czasie pozostawa∏ pod wp∏ywem poglàdów
socjalistycznych. W 1892 roku wyjecha∏ na studia do Pary˝a. Ucz´szcza∏ do École des
Sciences Politiques (1892-1894), studiowa∏ te˝ histori´ i ekonomi´ na Sorbonie (1892-1895).
W latach 1896-1897 kontynuowa∏ studia w Halle, gdzie poÊwi´ca∏ si´ agronomii. W okresie
studiów zagranicznych poglàdy Grabskiego ewoluowa∏y w kierunku liberalnym 
i solidarystycznym. 
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2 E. S´czyn: Szlachta Wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Wyd DIG  2000, s. 204.

Majàtek Borów (po przebudowie w 1926 r.)



Po Êmierci ojca Grabski powróci∏ do kraju 
i objà∏ majàtek. Nast´pne lata wype∏ni∏a mu
praca spo∏eczna i naukowa. Od 1901 roku
wspó∏pracowa∏ z Centralnym Towarzystwem
Rolniczym. Opublikowa∏ wówczas dwutomo-
wà Histori´ Towarzystwa Rolniczego (Warszawa
1904), za którà otrzyma∏ nagrod´ Akademii
Umiej´tnoÊci. W 1905 roku zosta∏ uwi´ziony
przez w∏adze rosyjskie za prac´ spo∏ecznà
wÊród ch∏opów. Po uwolnieniu zwiàza∏ si´
z Narodowà Demokracjà i trzykrotnie, 
w latach 1905-1912, by∏ pos∏em do Dumy.
W listopadzie 1902 roku zawar∏ ma∏˝eƒstwo
z Katarzynà Lewandowskà, z którà mia∏ 
czterech synów.

Po wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej
w 1914 roku zosta∏ wiceprezesem Central-
nego Komitetu Obywatelskiego. Komitet
pod przewodnictwem ksi´cia Seweryna 
Âwiatope∏ka-Czetwertyƒskiego, zorganizowany
z inicjatywy w∏adz rosyjskich, mia∏ stanowiç
reprezentacj´ sfer gospodarczych i politycz-
nych Królestwa Polskiego. W 1915 roku,
po zaj´ciu Królestwa Polskiego przez 
Niemców, Grabski wyjecha∏ do Rosji. Do
kraju powróci∏ po rewolucji paêdziernikowej
i zawarciu pokoju brzeskiego. Jako reprezen-
tant orientacji antyniemieckiej zosta∏ przez
Niemców uwi´ziony i osadzony w twierdzy
modliƒskiej. Napisa∏ wówczas trzeci tom
swych Memoria∏ów w kwestii w∏oÊciaƒskiej –
dwa pierwsze tomy opublikowa∏ jeszcze
przed wybuchem wojny. Po uwolnieniu by∏
przez dwa tygodnie ministrem rolnictwa
w rzàdzie Józefa Âwierzyƒskiego (paêdziernik-
listopad 1918 roku).
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Synowie W∏adys∏awa Grabskiego, 1909 r.

Katarzyna Grabska, 1900 r.



U PROGU II RZECZYPOSPOLITEJ

W 1919 roku Grabski wszed∏ do Sejmu Ustawodawczego z ramienia endecji, 
wyst´pujàcej w tym czasie pod nazwà Zwiàzku Ludowo-Narodowego. Zorganizowa∏ 
wówczas G∏ówny Urzàd Likwidacyjny. By∏a to instytucja powo∏ana do regulowania 
zobowiàzaƒ finansowych z czasów wojny. Prezesem GUL pozosta∏ do 1922 roku. Z racji 
pe∏nienia tej funkcji zosta∏ do∏àczony do sk∏adu polskiej delegacji na konferencj´ pokojowà
w Pary˝u.

W grudniu 1919 roku po raz pierwszy zosta∏ ministrem skarbu. W rzàdzie Leopolda
Skulskiego reprezentowa∏ Narodowà Demokracj´. Pe∏ni∏ t´ funkcj´ do listopada 1920 roku.
Inflacja towarzyszy∏a II Rzeczypospolitej od pierwszych dni. Polska przej´∏a po okupantach 
instytucj´ emisyjnà – Polskà Krajowà Kas´ Po˝yczkowà, emitujàcà marki polskie. Od
poczàtku traktowano jej dzia∏alnoÊç jako przejÊciowà. Ju˝ w lutym 1919 roku Sejm uchwali∏,
˝e przysz∏à polskà instytucjà emisyjnà b´dzie Bank Polski, a przysz∏a waluta b´dzie nosiç nazw´
„z∏oty”. Bank Polski mia∏ nawiàzywaç do tradycji instytucji o tej samej nazwie, dzia∏ajàcej
w Królestwie Polskim w latach 1828-1885. Na razie, wobec potrzeb zwiàzanych z odbudowà

i trwajàcymi ciàgle wojnami o granice, wygodnie
by∏o pozostaç przy marce polskiej, a stabilizacj´
od∏o˝yç na lepsze czasy. Niemniej jednak pro-
blem jeÊli nie zakoƒczenia, to przynajmniej
ograniczania inflacji by∏ aktualny od poczàtku.

Grabski wiosnà 1920 roku próbowa∏
st∏umiç inflacj´ poprzez uporzàdkowanie
gospodarki bud˝etowej. Wprowadzi∏ podzia∏
dochodów i wydatków paƒstwa na zwyczajne
i nadzwyczajne, forsujàc jednoczeÊnie zasad´,
˝e na pokrycie zwyczajnych wydatków 
wystarczyç muszà zwyczajne dochody. Liczàc
si´ z potrzebami toczàcej si´ wojny, stara∏ si´
o uzyskanie po˝yczki zagranicznej. Planowa∏
reform´ walutowà opartà na po˝yczce amery-
kaƒskiej i dochodach z eksportu drewna.
Poczàtkowe sukcesy tej pierwszej rundy walki
Grabskiego z inflacjà zniweczy∏ rozwój wyda-
rzeƒ na frontach latem 1920 roku. 
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W∏adys∏aw Grabski, minister skarbu



Podj´ta w kwietniu 1920 roku ofensywa kijowska zakoƒczy∏a si´ wprawdzie zaj´ciem
ukraiƒskiej stolicy, ale budowa niepodleg∏ego paƒstwa ukraiƒskiego przez sprzymierzonego 
z Polskà Semena Petlur´ post´powa∏a opornie. Na domiar z∏ego w 1920 roku armia radziecka
przesz∏a do kontrofensywy. Politycznà odpowiedzialnoÊç za pora˝k´ poniós∏ rzàd Leopolda
Skulskiego, który 9 czerwca 1920 roku poda∏ si´ do dymisji. Rozpoczà∏ si´ dwutygodniowy
kryzys rzàdowy. Poczàtkowo brano pod uwag´ mo˝liwoÊç utworzenia rzàdu centro-
lewicowego z Wincentym Witosem na czele. Kombinacja taka nie mia∏aby jednak
arytmetycznej wi´kszoÊci w Sejmie, choç znajdowa∏aby si´ i tak w lepszej sytuacji ni˝ prawica.
Kiedy ju˝ wydawa∏o si´, ˝e dojdzie do powo∏ania rzàdu w takim kszta∏cie, rokowania rozbi∏y
si´ o kwestie podzia∏u tek. W tej sytuacji pozostawa∏o powo∏anie rzàdu pozaparlamentarnego.
23 czerwca 1920 roku W∏adys∏aw Grabski po raz pierwszy zosta∏ premierem. 

PIERWSZY RZÑD GRABSKIEGO - ROK 1920

Rzàd mia∏ charakter fachowy; wp∏yw partii politycznych na obsad´ stanowisk by∏
ograniczony. Z rzàdu Skulskiego pozostali na swych stanowiskach: sam Grabski, który
zachowa∏ ministerstwo skarbu, genera∏ Józef LeÊniewski, Tadeusz ¸opuszaƒski, Kazimierz
Bartel, Ludwik To∏∏oczko, Edward Pep∏owski, Witold Chodêko, Stanis∏aw Âliwiƒski i Antoni
Olszewski. Nowymi ludêmi w rzàdzie byli: Józef Kuczyƒski, Eustachy Sapieha, Jan Morawski,
Franciszek Bujak, Gabriel Narutowicz, W∏adys∏aw Kucharski i Wies∏aw Chrzanowski. 

Grabski przejà∏ w∏adz´ w momencie, gdy istnienie odrodzonego paƒstwa polskiego by∏o
powa˝nie zagro˝one. Koleje wojny odwróci∏y si´ na niekorzyÊç Polski. Rozpocz´ta 26 maja
1920 roku kontrofensywa radziecka na Ukrainie doprowadzi∏a 5 czerwca do przerwania
frontu polskiego. Kilka dni póêniej oddzia∏y polskie, zagro˝one okrà˝eniem, musia∏y opuÊciç
Kijów. Oznacza∏o to przekreÊlenie szans na realizacj´ politycznego celu kampanii -
utworzenia niepodleg∏ego paƒstwa ukraiƒskiego. W obliczu pora˝ek na froncie zaostrzy∏y si´
wewn´trzne spory polityczne i tarcia spo∏eczne, wyciszone wiosnà przez eufori´ po sukcesie
ofensywy kijowskiej. 

30 czerwca 1920 roku W∏adys∏aw Grabski wyg∏osi∏ w Sejmie exposé. PodkreÊli∏ w nim
bezpartyjnoÊç i fachowoÊç rzàdu. Ze wzgl´dów zarówno politycznych, jak i spo∏ecznych oraz
gospodarczych jednà z podstawowych spraw by∏ wówczas problem reformy rolnej. Grabski
zapowiedzia∏ zg∏oszenie trzech projektów ustaw w tej sprawie: o Banku Rolnym, o przeznaczeniu
1 mld marek na cele reformy i przymusowym wykupie ziemi na cele reformy przez paƒstwo.
W zwiàzku z sytuacjà militarnà zaproponowa∏ powo∏anie na czas wojny Rady Obrony Paƒstwa
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(ROP), wyposa˝onej w kompetencje w∏adzy ustawodawczej. W sk∏ad Rady mieli wchodziç:
Naczelnik Paƒstwa, marsza∏ek sejmu, premier, 3 ministrów, 3 osoby wyznaczone przez 
Naczelnego Wodza oraz 10 pos∏ów, po jednym z 10 g∏ównych ugrupowaƒ sejmowych. 

Tabela 1
Pierwszy rzàd W∏adys∏awa Grabskiego (od 23 czerwca do 24 lipca 1920 roku)

Uwaga: kursywà zaznaczono kierowników ministerstw.

Projekt ROP w dyskusji uzyska∏ poparcie prawicy, by∏ natomiast atakowany przez lewic´.
Kiedy jednak nast´pnego dnia przysz∏o do g∏osowania, uzyska∏ jednomyÊlne poparcie. Rada
po raz pierwszy zebra∏a si´ 1 lipca 1920 roku. 3 lipca wyda∏a odezw´ zaczynajàcà si´ od s∏ów
„Ojczyzna w potrzebie”. Odezwa wzywa∏a naród do odparcia najazdu i zapowiada∏a
utworzenie armii ochotniczej. 

4 lipca 1920 roku nastàpi∏o prze∏amanie frontu polskiego na pó∏nocy, gdzie zaatakowa∏y
oddzia∏y Tuchaczewskiego. Odtàd a˝ do po∏owy sierpnia front pó∏nocny nieustannie si´ cofa∏.

8

Premier W∏adys∏aw Grabski

Minister Spraw Zagranicznych Eustachy Sapieha

Minister Spraw Wewn´trznych Józef Kuczyƒski

Minister Spraw Wojskowych genera∏ Józef LeÊniewski

Minister Skarbu W∏adys∏aw Grabski

Minister SprawiedliwoÊci Jan Morawski

Minister Wyznaƒ Religijnych 

i OÊwiecenia Publicznego
Tadeusz ¸opuszaƒski

Minister Rolnictwa i Dóbr Paƒstwowych Franciszek Bujak

Minister Kolei ˚elaznych Kazimierz Bartel

Minister Poczty i Telegrafu Ludwik To∏∏oczko

Minister Przemys∏u i Handlu Antoni Olszewski do 26 VI

Wies∏aw Chrzanowski

Minister Pracy i Opieki Spo∏ecznej Edward Pep∏owski

Minister Robót Publicznych Gabriel Narutowicz

Minister Aprowizacji Stanis∏aw Âliwiƒski

Minister Zdrowia Witold Chodêko

Minister Kultury i Sztuki Zenon Przesmycki

Minister by∏ej dzielnicy pruskiej
W∏adys∏aw Seyda do 3 VII

W∏adys∏aw Kucharski



W obliczu takiej sytuacji zachwia∏a si´ wiara w to, ˝e Polska sama zdo∏a odeprzeç najazd.
Dojrzewa∏a myÊl zwrócenia si´ o pomoc do Ententy. W belgijskim kurorcie Spa obradowali
w tym czasie przywódcy Ententy. Jeszcze 3 lipca Eustachy Sapieha instruowa∏ polskiego
delegata na konferencj´ Stanis∏awa Patka, ˝e mediacja aliantów nie by∏aby po˝àdana,
pociàgn´∏aby bowiem za sobà ingerencj´ w warunki pokoju. Przerwanie frontu nast´pnego
dnia zmusi∏o jednak rzàd polski do zmiany stanowiska. 6 lipca Grabski pojecha∏ do Spa. Pod
presjà brytyjskiego premiera Davida Lloyd-George'a zgodzi∏ si´ na bardzo ci´˝kie warunki
mediacji brytyjskiej. Polska uznawa∏a lini´ Curzona (zaproponowanà w grudniu 1919 roku
przez Brytyjczyków jako podstaw´ porozumienia Polski z Rosjà, ale bia∏à, denikinowskà) jako
podstaw´ rokowaƒ na temat granicy polsko-radzieckiej. Grabski zgodzi∏ si´ te˝ uznaç
Ukraiƒców z Galicji Wschodniej jako stron´ negocjacji, pójÊç na ust´pstwa w sprawach
gdaƒskich i sporze polsko-czechos∏owackim o Zaolzie. W zamian Anglicy obiecali
poÊredniczyç w rokowaniach rozejmowych i doprowadziç do tego, ˝e Armia Czerwona
zatrzyma si´ na linii Curzona. Gdyby to si´ nie uda∏o -  mieli przyjÊç z pomocà. 

Grabski pojecha∏ do Spa z upowa˝nienia ROP. Wyniki jego misji zosta∏y przez Rad´
przyj´te i zatwierdzone 13 lipca. 17 lipca rzàd radziecki zawiadomi∏ jednak Wielkà Brytani´,
˝e odrzuca jej poÊrednictwo i oczekuje inicjatywy bezpoÊrednio od Polaków. Postanowienia
konferencji w Spa zachowywa∏y, z polskiego punktu widzenia, swe wady, nie mia∏y ju˝
natomiast ˝adnych zalet. W tej sytuacji premier umo˝liwi∏ Polsce póêniejsze dystansowanie
si´ od przyj´tych ustaleƒ oÊwiadczajàc, ˝e do Spa pojecha∏ z w∏asnej inicjatywy, na w∏asnà
odpowiedzialnoÊç i nie mia∏ uprawnieƒ do czynienia tak daleko idàcych ust´pstw. Nie by∏o
to do koƒca zgodne z prawdà, dobrze jednak Êwiadczy∏o o Grabskim, który nie waha∏ si´
wziàç na siebie odpowiedzialnoÊci za niefortunne posuni´cie. 

Tymczasem rzàd Grabskiego do˝ywa∏ swych dni. W ∏onie ROP dojrzewa∏a
koncepcja „rzàdu obrony narodowej”, opartego na szerokiej koalicji. Samemu Grabskiemu
idea ta by∏a bliska. Swojà misj´ szefa rzàdu od poczàtku traktowa∏ jako rozwiàzanie
tymczasowe. Âwiadczy∏o o tym obsadzenie wi´kszoÊci resortów albo dotychczasowymi
ministrami, albo kierownikami resortów. Jedynymi znaczàcymi nominacjami by∏o powo∏anie
do rzàdu Narutowicza i Sapiehy. Ju˝ 1 lipca tymczasowy charakter rzàdu zosta∏ oficjalnie
potwierdzony, kiedy lewica zgodzi∏a si´ poprzeç utworzenie ROP w zamian za takà w∏aÊnie
obietnic´. 24 lipca 1920 roku rzàd Grabskiego poda∏ si´ do dymisji. Nowym premierem,
stojàcym na czele Rzàdu Obrony Narodowej, zosta∏ Wincenty Witos. 

W gabinecie Witosa Grabski pozosta∏ ministrem skarbu. Jesienià 1920 roku
próbowa∏ uzyskaç po˝yczk´ od Francji. W koalicyjnym rzàdzie powróci∏ do roli reprezentanta
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Narodowej Demokracji. 24 listopada 1920 roku zosta∏ przez parti´ wycofany z rzàdu. Od
tego momentu stosunki Grabskiego z endecjà sta∏y si´ ch∏odne. Do otwartego konfliktu
dosz∏o w 1922 roku na tle utworzenia monopolu tytoniowego, do ostatecznego zerwania -
po zabójstwie Gabriela Narutowicza. 

INFLACJA

BezpoÊrednio po I wojnie Êwiatowej wi´kszoÊç paƒstw europejskich zmaga∏a si´ 
z problemem inflacji. By∏ to od∏o˝ony w czasie skutek wojny. Jednak tylko niektóre
kraje dosz∏y na tej drodze a˝ do hiperinflacji. Dotyczy∏o to przede wszystkim paƒstw,
które przegra∏y wojn´: Niemiec, Austrii i W´gier oraz, z innych powodów, Rosji
Radzieckiej. O przynale˝noÊci Polski do grupy krajów hiperinflacyjnych zadecydowa∏a
wojna 1920 roku, która przekreÊli∏a szanse podejmowanych wczeÊniej prób stabilizacji.
Latem 1920 roku wydatki wojskowe zosta∏y praktycznie wy∏àczone z bud˝etu. Wojsko
dostawa∏o tyle, ile potrzebowa∏o. W sytuacji zagro˝enia bytu paƒstwa trudno czyniç 
z tego zarzut.

Zakoƒczenie wojny w 1921 roku otwiera∏o ponownie mo˝liwoÊci wyjÊcia z inflacji. Nie
nastàpi∏o to jednak z dwóch powodów. Po pierwsze, wytworzy∏o si´ jakby b∏´dne ko∏o.
Przyczynà inflacji by∏ deficyt bud˝etowy, ale inflacja – zmniejszajàc wartoÊç dochodów
paƒstwa i zmuszajàc do sta∏ego zwi´kszania wydatków – uniemo˝liwia∏a jego
zrównowa˝enie. Po drugie, inflacja mia∏a równie˝ zalety. Nakr´ca∏a koniunktur´, u∏atwia∏a
eksport, zmniejsza∏a zad∏u˝enie w walucie nià obj´tej. Deprecjacja zobowiàzaƒ prowadzi∏a do
sytuacji, w której praktycznie nie mo˝na by∏o zbankrutowaç. Mala∏y p∏ace realne
pracowników najemnych, ale ros∏o zatrudnienie. By∏a dobra koniunktura, wi´c robotnicy
byli potrzebni. A to zwi´ksza∏o ich si∏´ przetargowà. Warto zwróciç uwag´, ˝e PPS, która 
w okresie mi´dzywojennym dwa razy mia∏a realny wp∏yw na polityk´ gospodarczà (na
samym poczàtku, w rzàdzie J´drzeja Moraczewskiego i w latach 1925-1926, w rzàdzie
Aleksandra Skrzyƒskiego), opowiada∏a si´, w mniej lub bardziej otwarty sposób, za inflacjà.
Dynamik´ inflacji w Polsce ilustruje tabela 2.

Do koƒca 1920 roku inflacja by∏a nieuchronna. Rok 1921 przyniós∏ dwie zmiany 
w charakterze tego zjawiska. W czerwcu zniesiono reglamentacj´ handlu i uwolniono ceny.
Inflacja sta∏a si´ jawna. Dotychczas objawia∏a si´ pustymi sklepami i kartkami
˝ywnoÊciowymi. Teraz sklepy si´ zape∏ni∏y, a inflacja objawia∏a si´ szybkim wzrostem cen.
Druga zmiana polega∏a na tym, ˝e do 1921 roku przyrosty emisji by∏y ni˝sze od deficytów
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bud˝etowych. Dodatkowa emisja w ca∏oÊci sz∏a na potrzeby bud˝etu. Od 1921 roku
przyrosty emisji sta∏y si´ wy˝sze od deficytów. Inflacj´ zacz´to traktowaç jako instrument
nakr´cania koniunktury w okresie powojennej odbudowy.

Tabela 2
Miesi´czne i roczne stopy inflacji w Polsce wed∏ug kursu marki polskiej do dolara (w %)

Uwaga: wartoÊci ujemne oznaczajà, ˝e w danym miesiàcu kurs marki w stosunku do dolara wzrasta∏.
èród∏o: opracowanie autora na podstawie J. Zdziechowski: Finanse Polski w latach 1924 i 1925, Warszawa 1925, s. 13-15.

W tym czasie doÊç powszechnie przyj´to dwa za∏o˝enia. Uznano po pierwsze, ˝e nie
mo˝na przeprowadzaç reformy walutowej bez wczeÊniejszego zrównowa˝enia bud˝etu, a po
wtóre, i˝ nie b´dzie to mo˝liwe bez uzyskania po˝yczki zagranicznej. Nast´pca Grabskiego
w Ministerstwie Skarbu, Jan Kanty Steczkowski (listopad 1920 roku - czerwiec 1921 roku),
by∏ zwolennikiem obu za∏o˝eƒ. Skupi∏ si´ wi´c na zupe∏nie bezowocnych staraniach 
o po˝yczk´ zagranicznà. 

Na prze∏omie 1921 i 1922 roku funkcj´ ministra skarbu pe∏ni∏ Jerzy Michalski (wrzesieƒ
1921 roku - czerwiec 1922 roku). Napraw´ skarbu zamierza∏ oprzeç na o˝ywieniu
gospodarczym. W tym celu zamierza∏ m.in. wyd∏u˝yç czas pracy, co zwróci∏o przeciw niemu
ca∏à lewic´. Równowag´ bud˝etowà chcia∏ osiàgnàç poprzez podniesienie podatków, ale bez
wprowadzenia trwa∏ych, niepodlegajàcych deprecjacji mierników. W tej sytuacji sukces,
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I - 22,2 30,8 33,9 17,9 100,3 45,9

II - 9,1 10,4 12,7 17,9 25,6 -0,5

III - 12,5 -1,8 -8,6 -4,7 -5,5 0,0

IV - 14,3 16,1 0,4 5,4 10,2 0,0

V - -2,8 -0,6 23,8 -1,8 13,4 -

VI - 16,7 -21,4 104,2 17,4 96,7 -

VII - 12,3 33,9 0,7 29,3 89,2 -

VIII - 42,5 12,8 36,2 42,0 26,6 -

IX - 25,0 26,2 130,0 2,8 40,6 -

X - 17,9 10,2 -52,7 59,5 360,6 -

XI 6,3 86,7 71,4 15,8 22,5 119,3 -

XII 5,9 43,0 15,7 -18,6 2,8 80,3 -

Roczna stopa 

inflacji - 1 123,6 435,8 395,3 509,1 35 714,6 -

Miesiàce 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924



jakim by∏o ustabilizowanie marki, okaza∏ si´ przejÊciowy. Ponadto inflacja nie osiàgn´∏a
jeszcze takiego poziomu, by ÊwiadomoÊç koniecznoÊci jej zakoƒczenia by∏a powszechna.
Lewica, postawiona przed wyborem: dalsza inflacja czy reforma stabilizacyjna ze wszystkimi
jej przykrymi skutkami, wówczas jeszcze zdecydowa∏a si´ opowiedzieç przeciw stabilizacji.
Niemniej Michalski by∏ jedynym ministrem, który zostawi∏ po sobie mark´ w lepszym stanie,
ni˝ jà przejà∏. Kiedy zostawa∏ ministrem, kurs wynosi∏ 6.550 marek za dolara, w dniu dymisji
– 4.700 marek za dolara. 

Nast´pcà Michalskiego zosta∏ Zygmunt Jastrz´bski (lipiec 1922 roku - styczeƒ 1923 roku).
Zerwa∏ on z koncepcjà po˝yczki zagranicznej, proponujàc oparcie reformy na po˝yczce
wewn´trznej, cz´Êciowo nominowanej w markach, a cz´Êciowo w przysz∏ych z∏otych. Mia∏
nadziej´, ˝e cz´Êç z∏otowa, niepodlegajàca deprecjacji, przyciàgnie tych, którzy myÊlà 
o tezauryzacji swych zasobów. Nadzieje te nie spe∏ni∏y si´, a okres urz´dowania
Jastrz´bskiego zaznaczy∏ si´ zwi´kszeniem tempa inflacji. 

U PROGU HIPERINFLACJI

W grudniu 1922 roku, po zabójstwie pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza,
g∏owà paƒstwa zosta∏ Stanis∏aw Wojciechowski. JednoczeÊnie, wobec sk∏ócenia stronnictw
sejmowych i braku trwa∏ej koalicji, utworzono pozaparlamentarny rzàd W∏adys∏awa
Sikorskiego. Prezydent, od którego decyzji premier uzale˝ni∏ obsad´ resortu skarbu, zwo∏a∏
do Belwederu narad´ wszystkich dotychczasowych ministrów skarbu w celu ustalenia zasad
dalszej polityki skarbowej i walutowej. Zebrani ró˝nili si´ w wielu kwestiach, byli jednak
zgodni, ˝e nale˝y zwaloryzowaç podatki i opracowaç d∏ugofalowy plan sanacji skarbu.
Rezultatem konferencji by∏o powo∏anie Grabskiego na ministra skarbu w rzàdzie
Sikorskiego.

Grabski widzia∏ koniecznoÊç przeprowadzenia dwóch reform: skarbowej i walutowej. 
Poniewa˝ êród∏em inflacji by∏ deficyt bud˝etowy, najpierw nale˝a∏o przeprowadziç pierwszà
z nich, usuwajàc przyczyn´, a nast´pnie drugà, usuwajàc skutki. Równowag´ bud˝etowà 
zamierza∏ osiàgnàç poprzez zmniejszenie wydatków, g∏ownie wojskowych oraz likwidacj´
dotacji do kolei. W pierwszych latach niepodleg∏oÊci paƒstwo celowo utrzymywa∏o taryfy 
kolejowe na niskim poziomie, traktujàc to jako pomoc w odbudowie gospodarczej kraju. 
Teraz taryfy mia∏y wzrosnàç tak, by kolej nie wymaga∏a dotacji. Przede wszystkim jednak
Grabski zamierza∏ zwi´kszyç dochody poprzez waloryzacj´ podatków. Dotychczas podatki
by∏y naliczane i nast´pnie p∏acone wed∏ug wartoÊci nominalnej, co w warunkach inflacji
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zach´ca∏o do opóêniania wp∏at
i powodowa∏o, ˝e bud˝et uzy-
skiwa∏ zawsze realnie mniej, ni˝
zak∏adano. Teraz podatki mia∏y
byç liczone wed∏ug z∏otego
miernika, opartego na indeksie
cen hurtowych. W praktyce
zacz´to je liczyç we frankach
szwajcarskich co przy okazji
przesàdza∏o o parytecie przysz∏ej
polskiej waluty. Sejm uchwali∏
ustaw´ w takim kszta∏cie do-
piero w grudniu 1923 roku.
Reform´ skarbowà Grabski
planowa∏ na trzy lata, przewidujàc, ˝e w tym czasie bud˝et b´dzie w niewielkim, coraz mniejszym
stopniu wspomagany inflacyjnà emisjà pieniàdza. W wi´kszoÊci deficyty mia∏y byç pokrywane
po˝yczkami zagranicznymi oraz nadzwyczajnym podatkiem majàtkowym, z którego w ciàgu
trzech lat Grabski planowa∏ uzyskaç 600 mln przysz∏ych z∏otych. Reforma walutowa mia∏a
nastàpiç dopiero po zakoƒczeniu reformy skarbowej i zrównowa˝eniu bud˝etu. 

W okresie istnienia rzàdu Sikorskiego uda∏o si´ Grabskiemu utrzymaç stabilny kurs marki.
W maju 1923 roku dosz∏a do w∏adzy centroprawicowa koalicja Chjeno-Piasta 
z Wincentym Witosem na czele. Witos zaproponowa∏ Grabskiemu pozostanie w rzàdzie. Grab-
ski zgodzi∏ si´ pod warunkiem zaakceptowania przez rzàd jego programu i takà obietnic´ uzyska∏. 

Zmiana rzàdu w Polsce zbieg∏a si´ jednak z gwa∏townym za∏amaniem marki niemieckiej, która
spadajàc, pociàgn´∏a za sobà w czerwcu równie˝ mark´ polskà. Grabski opanowa∏ sytuacj´, ale
wydarzenia te popsu∏y jego stosunki z kolegami z rzàdu, którzy podejrzewali go o celowà gr´
obliczonà na podkopanie autorytetu nowej koalicji. JednoczeÊnie sejm odwleka∏ uchwalenie
przed∏o˝onych przez ministra skarbu projektów ustaw, a Grabski zorientowa∏ si´, ˝e nie mo˝e
w tej sprawie liczyç na zdecydowane wsparcie premiera. Razi∏ go ponadto lekcewa˝àcy stosunek
cz∏onków nowego rzàdu do prezydenta Wojciechowskiego. W tej sytuacji 30 czerwca 1923 roku
Grabski wystosowa∏ do Witosa proÊb´ o dymisj´, w której pisa∏ m. in.: „Nie czujàc dostatecznego
zrozumienia i poparcia wÊród wi´kszoÊci rzàdowej do mojego programu, jednoczeÊnie skonstatowa∏em ostatnio,
˝e nie jestem dostatecznie zharmonizowany z obecnym gabinetem i pod wzgl´dem ogólnopolitycznym...”3.
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3 W. Grabski: Dwa lata pracy u podstaw paƒstwowoÊci naszej 1924-1925. Warszawa 1927, s. 16.



Nast´pcy Grabskiego na sta-
nowisku ministra skarbu zrobili
wszystko, co by∏o w ich mocy, by
ugruntowaç jego autorytet jako
niezastàpionego fachowca. Hubert
Ignacy Linde, pe∏niàcy t´ funkcj´
do 1 wrzeÊnia 1923 roku, przepro-
wadzi∏ przez sejm przygotowanà
przez Grabskiego ustaw´ o podat-
ku majàtkowym. Przy okazji
jednak wypaczono jej sens,
uchwalajàc wp∏ywy w przysz∏ych
z∏otych w wysokoÊci nie 600 mln,
ale 1 mld w ciàgu trzech lat.

Grabski te˝, oczywiÊcie, wola∏by 1 miliard od 600 milionów, jednak uzna∏, ˝e tyle akurat jest
realne. Sejm, podwy˝szajàc planowanà kwot´ przychodów, uczyni∏ ca∏e przedsi´wzi´cie mniej
realnym. Zarazem jednak zmusi∏ przysz∏e rzàdy do przyjmowania takich w∏aÊnie, nierealistycznych
za∏o˝eƒ przy konstruowaniu bud˝etów. Na dodatek podwy˝ka dotyka∏a w nieproporcjonalnie
wysokim stopniu rolnictwa, gdzie Êciàganie podatku majàtkowego by∏o technicznie najtrudniejsze.

Jeszcze gorszym ministrem by∏ nast´pca Lindego, W∏adys∏aw Kucharski. Skupi∏ si´ on na
bezskutecznych zabiegach o po˝yczk´ zagranicznà, dopuszczajàc w paêdzierniku 1923 roku
do rekordowej inflacji (360% miesi´cznie). Ponadto pod znakiem zapytania sta∏a jego
osobista uczciwoÊç. Hiperinflacja doprowadzi∏a do napi´ç spo∏ecznych, których kulminacjà
by∏y wydarzenia krakowskie w listopadzie 1923 roku. Wojsko star∏o si´ tam z robotnikami,
w wyniku czego zgin´∏y 32 osoby. W takiej atmosferze upada∏ rzàd Chjeno-Piasta, czemu
towarzyszy∏a powszechna ÊwiadomoÊç, ˝e dla kolejnego gabinetu reforma skarbowa b´dzie
zadaniem numer jeden. 

POWO¸ANIE DRUGIEGO RZÑD GRABSKIEGO - GRUDZIE¡ 1923 ROKU

Po nieudanej próbie zmontowania przez Stanis∏awa Thugutta koalicji centro-lewicowej,
17 grudnia 1923 roku prezydent powierzy∏ Grabskiemu misj´ utworzenia rzàdu. Po dwóch
dniach sk∏ad Rady Ministrów by∏ skompletowany. Nie utrzyma∏ si´ ˝aden minister z po-
przedniego rzàdu. Grabski, poza funkcjà premiera, objà∏ tek´ ministra skarbu. Gabinet
Grabskiego by∏ rzàdem pozaparlamentarnym. Nie znaczy∏o to, ˝e premier nie myÊla∏ o oparciu
rzàdu na trwa∏ej podstawie politycznej. Gestem w stron´ lewicy mia∏o byç powo∏anie do rzàdu
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Sosnkowskiego i Darowskiego. Dalsze tego typu manewry by∏y mo˝liwe dzi´ki obsadzeniu
kilku resortów nie przez ministrów, tylko przez kierowników ministerstw. Ju˝ w styczniu
1924 roku Grabski skorzysta∏ z takiej mo˝liwoÊci, zast´pujàc w MSZ Bertoniego 
Zamoyskim, co z kolei mia∏o byç gestem wobec prawicy. 

Tabela 3
Drugi rzàd W∏adys∏awa Grabskiego (od 19 grudnia 1923 roku do 13 listopada 1925 roku)

Uwaga: kursywà zaznaczono kierowników ministerstw
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Premier W∏adys∏aw Grabski

Wicepremier Stanis∏aw Thugutt od 17 XI 1924 do 29 V 1925

Karol Bertoni do 19 I 1924
Minister Spraw Zagranicznych Maurycy Zamoyski do 27 VII 1924

Aleksander Skrzyƒski

W∏adys∏aw So∏tan do 21 III 1924

Minister Spraw Wewn´trznych Zygmunt Hübner do 17 XI 1924
Cyryl Ratajski do 14 VI 1925
W∏adys∏aw Raczkiewicz

Minister Spraw Wojskowych
genera∏ Kazimierz Sosnkowski do 17 II 1924
genera∏ W∏adys∏aw Sikorski

Minister Skarbu W∏adys∏aw Grabski

Minister SprawiedliwoÊci W∏adys∏aw Wyganowski do 17 XI 1924
Antoni ˚ychliƒski

Minister Wyznaƒ Religijnych
Boles∏aw Miklaszewski do 11 XII 1924

i OÊwiecenia Publicznego
Jan Zawidzki do 25 III 1925
Stanis∏aw Grabski

Minister Rolnictwa i Dóbr Paƒstwowych
Józef Raczyƒski do 7 I 1924
Stanis∏aw Janicki

Zdzis∏aw Ludkiewicz do 3 VII 1924

Minister Reform Rolnych
Stanis∏aw Janicki do 22 VII 1924
Wies∏aw Kopczyƒski do 25 IV 1925
Józef Radwan

Minister Kolei Kazimierz Tyszka

Minister Przemys∏u i Handlu
Józef Kiedroƒ do 16 V 1925
Czes∏aw Klarner

Ludwik Darowski do 19 I 1924

Minister Pracy i Opieki Spo∏ecznej Gustaw Simon do 18 VI 1924
Ludwik Darowski do 17 XI 1924
Franciszek Sokal

Minister Robót Publicznych Mieczys∏aw Rybczyƒski



20 grudnia 1923 roku Grabski wyg∏osi∏ przemówienie sejmowe. Zapowiedzia∏
szybkie zrównowa˝enie bud˝etu i reform´ walutowà oraz wniesienie projektu ustawy 
o pe∏nomocnictwach, dajàcej rzàdowi na rok prawo wydawania dekretów z mocà
ustawy. Rozstrzygniecie innych problemów odk∏ada∏ na okres po zakoƒczeniu
stabilizacji gospodarczej. Sejm przyjà∏ do wiadomoÊci oÊwiadczenie premiera;
nast´pnie odby∏o si´ g∏osowanie nad wotum zaufania. Za rzàdem g∏osowa∏a prawica 
i centrum (194 g∏osy), przeciw mniejszoÊci narodowe, komuniÊci i Ch∏opskie
Stronnictwo Radykalne (76 g∏osów). Wi´kszoÊç lewicy (174 pos∏ów) wstrzyma∏a si´ 
od g∏osu. 

REFORMY STABILIZACYJNE

11 stycznia 1924 roku sejm udzieli∏ ˝àdanych pe∏nomocnictw, skracajàc jedynie okres
ich obowiàzywania do pó∏ roku. Tym razem za g∏osowa∏y wszystkie ugrupowania sejmowe 
z wyjàtkiem komunistów i niektórych partii mniejszoÊci narodowych. 

Od czasu gdy w pierwszej po∏owie 1923 roku Grabski przygotowywa∏ sanacj´ skarbu,
w jego poglàdach zasz∏y dwie zmiany. Wówczas planowa∏ równowa˝enie bud˝etu na trzy
lata, ale wtedy jeszcze nie by∏o hiperinflacji. Obecnie uzna∏, ˝e reforma nie mo˝e trwaç 
d∏u˝ej ni˝ rok. Sejm skróci∏ jeszcze ten okres do 6 miesi´cy i dobrze zrobi∏, bo zdynamizo-
wa∏o to reformy. Ponadto Grabski uwa˝a∏ poprzednio, ˝e reform´ walutowà b´dzie mo˝na
przeprowadziç dopiero po zrównowa˝eniu bud˝etu i usuni´ciu przyczyny inflacji. 
Teraz uzna∏, ˝e nie mo˝na z nià czekaç i obie reformy: skarbowà i walutowà, trzeba robiç
jednoczeÊnie. 

Przed przystàpieniem do reformy nale˝a∏o zlikwidowaç niebezpieczne dziedzictwo
po poprzednim rzàdzie. Poprzedni minister skarbu, W∏adys∏aw Kucharski, zaprosi∏
w paêdzierniku 1923 roku brytyjskà misj´ ekspertów finansowych pod kierownictwem
Hiltona Younga. Komisja Younga sugerowa∏a zmiany gospodarcze zgodne z ówczesnà
politykà brytyjskà: redukcj´ wydatków wojskowych i rozluênienie sojuszu 
polsko-francuskiego. Sugestie komisji sz∏y te˝ w kierunku przekszta∏cenia jej 
w sta∏y organ doradczy rzàdu polskiego. Grabski widzia∏ miejsce dla pomocy 
zagranicznej w dziele uzdrawiania polskiej gospodarki, ale zakusy polityczne misji
Younga uzna∏ za idàce zbyt daleko. Dlatego za˝àda∏ od komisji raportu z jej 
dotychczasowych prac, a gdy go otrzyma∏, 10 lutego 1924 roku podzi´kowa∏ 
za dalszà wspó∏prac´. 
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REFORMA SKARBOWA

Reforma skarbowa mog∏a byç oparta na dwóch uchwalonych ustawach: o podatku
majàtkowym z sierpnia 1923 roku i o waloryzacji podatków z grudnia 1924 roku. Ju˝ 
w styczniu 1924 roku ukaza∏o si´ kilka rozporzàdzeƒ przyspieszajàcych sp∏at´ podatków. 
W kolejnych miesiàcach podwy˝szono niektóre podatki bezpoÊrednie i wprowadzono nowy
podatek od nieruchomoÊci. Podwy˝szono te˝ podatek od dochodów z pracy najemnej. Rzàd
zamierza∏ sprzedaç cz´Êç majàtku paƒstwowego. Planowano te˝ zorganizowanie nowych
monopoli fiskalnych (spirytusowego, solnego i zapa∏czanego, obok istniejàcych wczeÊniej:
loteryjnego, tytoniowego i eksploatacji gazu ziemnego). Monopole traktowano jako
ewentualne zabezpieczenie przysz∏ych po˝yczek zagranicznych. Zmiany systemu
podatkowego przynosi∏y, jako efekt uboczny, unifikacj´ podatków w skali ca∏ego kraju, czyli
likwidacj´ odziedziczonych po zaborcach odr´bnoÊci i wyrównanie kosztów produkcji. 

Drugà stronà reformy mia∏a byç redukcja wydatków. Mia∏a si´ ona dokonaç przede
wszystkim przez podniesienie taryf kolejowych w takim stopniu, ˝eby znaczàco ograniczyç
dofinansowywanie kolei. Dotychczas taryfy utrzymywano na niskim poziomie, traktujàc to
jako pomoc dla gospodarki w okresie powojennej odbudowy. Redukcjà wydatków administracyj-
nych mia∏ kierowaç Nadzwyczajny Komisarz Oszcz´dnoÊciowy Stanis∏aw Moskalewski, rych∏o
obdarzony przez wystraszonych urz´dników przezwiskiem „Moskalini”. W krótkim czasie
zwolni∏ on 29 tysi´cy pracowników paƒstwowych. Akcja oszcz´dnoÊciowa napotyka∏a jednak
opory. Nie powiod∏a si´ próba likwidacji Ministerstwa Robót Publicznych. Na tle sporów
o wysokoÊç wydatków wojskowych dosz∏o do dymisji genera∏a Kazimierza Sosnkowskiego,
którego 17 lutego 1924 roku zastàpi∏ W∏adys∏aw Sikorski. Ta zmiana mia∏a skutki polityczne,
bowiem pogarsza∏a stosunki rzàdu z pi∏sudczykami. Nominacja Sikorskiego zosta∏a równie˝ êle
przyj´ta przez prawic´. Grabski próbowa∏ to zrównowa˝yç, zast´pujàc w marcu 1924 roku
W∏adys∏awa So∏tana Zygmuntem Hübnerem. 

Ukoronowaniem sukcesów w dziedzinie równowa˝enia bud˝etu by∏a ustawa bud˝etowa
na rok 1924.

Jak widaç, osiàgni´cie samowystarczalnoÊci finansowej przez PKP by∏o na tym etapie
dopiero celem. W pe∏ni zamierzano jà osiàgnàç w kolejnym roku. 

Zaplanowany deficyt bud˝etu rzàd planowa∏ pokryç emisjà skarbowà lub zagranicznymi
po˝yczkami, o które nadal si´ starano. Wiosnà 1925 roku prowadzono na ten temat powa˝ne
rozmowy z Banca Comerciale Italiana. 
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Tabela 4
Ustawa bud˝etowa na rok 1924 z dnia 29 lipca 1924 roku

èród∏o: opracowanie autora na podstawie J. Zdziechowski: Finanse Polski w latach 1924 i 1925. 
Warszawa 1925, s. 34-39.
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AA..  AAddmmiinniissttrraaccjjaa
Prezydent 0,1 1,1
Sejm i Senat 0,0 5,8
Kontrola paƒstwowa 0,0 2,6
Prezydium Rady Ministrów 0,4 2,9
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 7,4 16,2
Ministerstwo Spraw Wojskowych 15,7 615,7
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych 17,1 130,3
Ministerstwo Skarbu 1049,5 228,0
Ministerstwo SprawiedliwoÊci 6,6 61,9
Ministerstwo Przemys∏u i Handlu 85,9 72,6
Ministerstwo Kolei 0,0 3,0
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Paƒstwowych 11,9 15,9
Ministerstwo Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego 4,5 241,6
Ministerstwo Robót Publicznych 35,6 53,4
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo∏ecznej 1,5 18,4
Ministerstwo Reform Rolnych 7,6 21,5
Razem 1243,8 1490,9
BB..  PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwaa
Polskie Koleje Paƒstwowe 20,9 89,0
Wytwórnie wojskowe 0,0 0,0
Przedsi´biorstwa górniczo-hutnicze 10,5 1,0
Lasy paƒstwowe 60,1 0,2
inne 8,5 11,1
Razem 100,0 101,3
CC..  MMoonnooppoollee
Sacharyna 0,0
Sól 15,0
Tytoƒ 70,0
Spirytus -
Loteria Paƒstwowa 4,0
Razem 89,0 0,0

RRaazzeemm 11443322,,88 11559922,,22

Wyszczególnienie Dochody Wydatki (w mln z∏) 



REFORMA WALUTOWA I BANKOWA

Równolegle z reformà skarbowà toczy∏y si´ prace nad reformà walutowà. Pierwszym
zadaniem by∏o ustabilizowanie marki polskiej. W grudniu 1923 roku, kiedy Grabski
obejmowa∏ w∏adz´, szala∏a hiperinflacja. Na polecenie Grabskiego PKKP w styczniu 1924 roku
podj´∏a interwencj´ gie∏dowà, przeznaczajàc na ten cel 2,5 mln dolarów. Dzi´ki temu uda∏o
si´ ustabilizowaç kurs marki na poziomie nieco przewy˝szajàcym 9 mln za dolara. By∏ to
prze∏om psychologiczny, gdy˝ znaczna cz´Êç spo∏eczeƒstwa uwierzy∏a w skutecznoÊç
stabilizacji. W tej sytuacji ludzie, którzy przechowywali swe zasoby w obcych walutach,
zacz´li je teraz odsprzedawaç PKKP, którà staç by∏o w tej sytuacji nie tylko na dalszà
interwencj´ gie∏dowà, ale te˝ na stopniowà odbudow´ zasobów dewizowych. Do wzrostu
zaufania przyczyni∏a si´ równie˝ znaczna liberalizacja przepisów dewizowych. Sukces zosta∏
utrwalony przez deklaracj´ rzàdu zapowiadajàcà rezygnacj´ z emisji marek na cele skarbowe
od 1 lutego 1924 roku. Dodatkowa emisja mia∏a byç przeznaczana wy∏àcznie na potrzeby
gospodarki. W marcu zrezygnowano i z tego, dzi´ki czemu w kwietniu 1924 roku emisja -
po raz pierwszy od 1918 roku - by∏a mniejsza ni˝ w poprzednim miesiàcu. 

Trwa∏y przygotowania do wprowadzenia z∏otego. W skarbcu PKKP na wprowadzenie do
obiegu czeka∏y banknoty nominowane w z∏otych, zamówione jeszcze w 1919 roku. Zgodnie
z ustawà z lutego 1919 roku, przysz∏y polski bank centralny mia∏ nosiç nazw´ Bank Polski i
taka w∏aÊnie instytucja by∏a emitentem przygotowanych banknotów. Teraz nale˝a∏o nadaç jej
realny kszta∏t. 

W styczniu 1924 roku zosta∏ utworzony pi´cioosobowy komitet organizacyjny Banku
Polskiego w sk∏adzie: Stanis∏aw Karpiƒski – prezes Zwiàzku Banków w Polsce; Stanis∏aw
Adamski – kurator Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych w Poznaniu; Zygmunt Chrzanowski
reprezentujàcy organizacje rolnicze; Jan Kanty Steczkowski – dyrektor Polskiego Banku
Krajowego i dzia∏acz spó∏dzielczy Franciszek Stefczyk. Zgodnie z zaleceniami konferencji 
genueƒskiej z 1922 roku postanowiono utworzyç bank centralny w formie spó∏ki akcyjnej,
aby w ten sposób zapewniç jego niezale˝noÊç od w∏adz politycznych. 31 marca 1924 roku
rozpocz´to subskrypcj´ akcji Banku Polskiego, w wyniku której 1 mln stuz∏otowych akcji znalaz∏
si´ w r´kach 176 tys. akcjonariuszy. Akcje by∏y bardzo rozproszone – 150 tys. akcjonariuszy
posiada∏o po 1 lub 2 akcje. Przedsi´biorstwa przemys∏owe wykupi∏y 36% akcji, urz´dnicy,
wojskowi i przedstawiciele wolnych zawodów – 25%, banki – 14%, handel – 10%, rolnictwo 8%.
Skarb paƒstwa posiada∏ zaledwie 1% akcji. 
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15 kwietnia 1924 roku od-
by∏o si´ zebranie za∏o˝ycielskie
Banku Polskiego, a 28 kwietnia
rozpoczà∏ on dzia∏alnoÊç. Pierw-
szym prezesem zosta∏ Stanis∏aw
Karpiƒski. Rada Banku zosta∏a
zbudowana wed∏ug klucza
bran˝owego. Rolnictwo repre-
zentowali: Józef ˚ychliƒski, 
Kazimierz Fudakowski i Zyg-
munt Chrzanowski, przemys∏ –
Alfred Falter, kupiectwo – 
Bogus∏aw Herse, spó∏dzielczoÊç
– Roman Mielczarski i Marian

Rapacki, bankowoÊç – Henryk Kaden. Pierwszym dyrektorem zosta∏ W∏adys∏aw Mieczkow-
ski. Bank dzieli∏ si´ na dwa wydzia∏y: walutowy i kredytowy. Pierwszym kierowa∏ Zygmunt
Karpiƒski, drugim – Jan Kozie∏. 

Dnia 28 kwietnia 1924 roku Bank Polski podjà∏ emisj´ nowej waluty - z∏otego. Z∏oty
zosta∏ zrównany z frankiem szwajcarskim4. Wynika∏ z tego kurs 5,18 z∏otego za 1 dolara.
Marki polskie wymieniono na z∏ote w relacji 1,8 mln marek za 1 z∏otego. Z∏oty mia∏ byç
emitowany w systemie Gold Exchange Standard, tzn. w sk∏ad jego pokrycia mia∏o wchodziç
z∏oto i waluty obce wymienialne na z∏oto. Pokrycie nie mog∏o byç ni˝sze ni˝ 30%. Obok
banknotów Banku Polskiego w obiegu mia∏ si´ znajdowaç bilon, którego emisj´
pozostawiono w r´kach Skarbu, ograniczajàc jà ustawowo do 9,5 z∏ na osob´. Póêniej
podwy˝szono ten limit do 12 z∏ na osob´. Rzàd mia∏ prawo emitowaç bilety skarbowe
(bilety zdawkowe) do sumy 150 mln z∏. Wycofywanie z obiegu marek polskich trwa∏o do
lipca 1924 roku. 

Udana reforma walutowa pozwala∏a na rozwiàzanie kwestii waloryzacji zobowiàzaƒ 
z czasów wojny i inflacji. Nie przyj´to krzywdzàcej dla wierzycieli zasady nominalizmu
zobowiàzaƒ, lecz ró˝nicowano stopieƒ waloryzacji w zale˝noÊci od tego, kiedy zobowiàzanie
zosta∏o zaciàgni´te. Sprawà zaj´∏a si´ powo∏ana przez Grabskiego komisja pod
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4 Oznacza∏o to dawny parytet franka germinal, czyli franka francuskiego jeszcze z czasów Wielkiej Rewolucji. Przed 1914
rokiem by∏ to wspólny parytet walut wszystkich krajów ¸aciƒskiej Unii Monetarnej - franków: francuskiego,
szwajcarskiego, belgijskiego i luksemburskiego, lira w∏oskiego, pesety hiszpaƒskiej, drachmy greckiej, dinara serbskiego,
lewa bu∏garskiego, leja rumuƒskiego i marki fiƒskiej.



przewodnictwem profesora Ferdynanda Zolla. Wyniki prac komisji przybra∏y 14 maja 1924
roku form´ prawnà i pozwala∏y na waloryzacj´ zobowiàzaƒ w zale˝noÊci od czasu ich
powstania w wysokoÊci od 5% do 50% pierwotnej wartoÊci. Rozwiàzanie to, potocznie
zwane „Lex Zoll”, nie zadowoli∏o ani d∏u˝ników, ani wierzycieli. Inna sprawa, ˝e ka˝de
rozwiàzanie tego rodzaju problemu musia∏o wywo∏aç sprzeciwy. 

Wa˝nym elementem reform Grabskiego by∏a te˝ konsolidacja bankowoÊci
paƒstwowej. Grabski by∏ wyznawcà liberalnych poglàdów i nie uwa˝a∏ za wskazane
rozbudowywanie sektora paƒstwowego w gospodarce. Nieco inaczej widzia∏ t´ spraw´
w bankowoÊci. Uwa˝a∏, ˝e bankowoÊç prywatna powinna sobie poradziç 
z zaspokojeniem potrzeb gospodarki w zakresie kredytu krótkoterminowego, ale 
w dziedzinie odbudowy kredytu d∏ugoterminowego po latach inflacji niezb´dna b´dzie
aktywnoÊç paƒstwa. Grabski odziedziczy∏ po poprzednikach kilka os∏abionych przez
inflacj´ banków paƒstwowych, które teraz wzmocni∏ i zreorganizowa∏. Sektor
paƒstwowy mia∏ si´ odtàd sk∏adaç z: za∏o˝onych w 1919 roku Paƒstwowego Banku
Rolnego i Pocztowej Kasy Oszcz´dnoÊci oraz  Banku Gospodarstwa Krajowego,
utworzonego przez Grabskiego w maju 1924 roku z trzech instytucji galicyjskich:
Polskiego Banku Krajowego, Paƒstwowego Banku Odbudowy i Zak∏adu Kredytowego
Miast Ma∏opolskich. 

MI¢DZYNARODOWE T¸O REFORM GRABSKIEGO

Reformy Grabskiego wpisywa∏y si´ w szerszy proces powojennej stabilizacji
walutowej w Europie. W listopadzie 1923 roku komisarz walutowy Rzeszy Hjalmar
Schacht wprowadzi∏ w Niemczech nowà walut´ - rentenmark´, co zakoƒczy∏o
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W ramach reformy walutowej podj´to decyzj´ o wycofaniu z obiegu marek polskich i zastàpieniu ich nowà
walutà - z∏otym. Marki polskie wymieniono na z∏ote w relacji - 1,8 mln marek za 1 z∏otego



hiperinflacj´ w Niemczech. Rok póêniej, po zreformowaniu Reichsbanku, wprowadzono
nowà reichsmark´. W paêdzierniku 1923 roku wprowadzono guldena w Wolnym
MieÊcie Gdaƒsku. Stabilizacj´ gdaƒskà zwieƒczy∏o utworzenie w lutym 1924 roku
instytucji Bank von Danzig. Hiperinflacje austriacka i w´gierska mia∏y ∏agodniejszy
przebieg. Charakterystyczny dla obu krajów by∏ stosunkowo d∏ugi okres stabilizacji
dawnej waluty - korony, ju˝ po osiàgni´ciu równowagi bud˝etowej. Stabilizacja
austriacka, dzie∏o kanclerza Ignacego Seipela, dokona∏a si´ w 1922 roku. Wówczas
utworzono Österreichische Nationalbank, ale dopiero w grudniu 1924 roku
wprowadzono nowà walut´ - szylinga. Podobnie by∏o na W´grzech. Program
stabilizacyjny Istvána Bethlena przyniós∏ efekty w marcu 1924 roku. Powsta∏ wówczas
Magyar Nemzeti Bank, ale dopiero w listopadzie 1925 roku wprowadzono nowà walut´
- pengö. Sukces Grabskiego stawia∏ go wÊród wymienionych reformatorów. Pami´taç
jednak nale˝y, ˝e wszystkie pozosta∏e reformy stabilizacyjne odby∏y si´ dzi´ki pomocy
mi´dzynarodowej. Tylko stabilizacja polska oparta by∏a wy∏àcznie na zasobach
wewn´trznych. 

PIERWSZE EFEKTY REFORM I ZABIEGI O ZBUDOWANIE TRWA¸EGO ZAPLECZA

PARLAMENTARNEGO

W czerwcu 1924 roku Grabski zda∏ Sejmowi spraw´ z wykorzystania uzyskanych
pe∏nomocnictw. JednoczeÊnie wystàpi∏ o nowe stwierdzajàc, ˝e proces sanacji
gospodarczej nie jest jeszcze ukoƒczony. Uzyska∏ je bez problemu. Sukcesy pierwszego
pó∏rocza rzàdów by∏y oczywiste i sk∏ania∏y zarówno Sejm, jak i premiera do optymizmu.
Grabski nosi∏ si´ w tym momencie z zamiarem odejÊcia. Dla jego osobistego presti˝u
by∏oby to z pewnoÊcià najkorzystniejsze. Ostatecznie jednak uzna∏ dzie∏o reformy za
niedokoƒczone i postanowi∏ pozostaç. Mimo oczywistych sukcesów poparcie dla rzàdu 
w Sejmie nie by∏o takie, jakiego premier mia∏by prawo si´ spodziewaç. Prawicowa
Narodowa Demokracja narzeka∏a na nadmierny fiskalizm reformy, PSL „Piast” zaÊ
domaga∏ si´ przyspieszenia prac nad reformà rolnà. W lipcu 1924 roku PPS
zaproponowa∏a „Piastowi” wspólne obalenie rzàdu. Przedstawiciel „Piasta” mia∏ wówczas
powiedzieç: „Nie, bo gdybyÊmy teraz obalili Grabskiego, musielibyÊmy si´ sk∏adaç nast´pnie na
postawienie mu  pomnika, a gdy poczekamy do nast´pnej zimy, to sam upadnie”5. Pó∏ roku póêniej
ludowcy przypomnieli socjalistom t´ ofert´, ale wówczas ci nie byli ju˝ zainteresowani
obalaniem rzàdu.
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Tabela 5
Uk∏ad si∏ politycznych w Sejmie w drugiej po∏owie 1924 roku

èród∏o: A. Próchnik: Pierwsze pi´tnastolecie Polski niepodleg∏ej. Zarys dziejów politycznych, 
Warszawa 1957, s. 139.

Zmiana poglàdów socjalistów wiàza∏a si´ z tym, ˝e w drugim pó∏roczu 1924 roku 
nast´powa∏a ewolucja rzàdu w lewo. W lipcu Grabski podjà∏ prób´ „uparlamentarnienia”
swojego rzàdu, czyli zbudowania dla niego podstawy politycznej w postaci trwa∏ej koalicji
parlamentarnej. Poczàtkowo pracowa∏ nad wciàgni´ciem do rzàdu swego brata Stanis∏awa,
co da∏oby poparcie endecji, oraz prezesa PSL „Wyzwolenie” Stanis∏awa Thugutta, dzi´ki czemu
przyciàgnà∏by do rzàdu najwi´kszy klub lewicy. Ju˝ wczeÊniej Grabski powo∏a∏ obu polityków
do tzw. Komisji Czterech, przygotowujàcej koncepcj´ polityki wobec mniejszoÊci narodowych
(patrz ni˝ej). Obecnie uk∏ad ten mia∏ byç formalnie potwierdzony. Negocjacje w tej sprawie
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Stronnictwa Liczba mandatów Procent mandatów
Prawica 122 27,4

Zwiàzek Ludowo-Narodowy (endecja) 99 22,2
Stronnictwo ChrzeÊcijaƒsko-Narodowe 23 5,2

Centrum 110 25,0
ChrzeÊcijaƒska Demokracja 42 9,6
Stronnictwo Katolicko-Ludowe 5 1,1
PSL „Piast” 45 10,2
Narodowa Partia Robotnicza 18 4,1

Lewica 126 28,5
PSL „Wyzwolenie” i JednoÊç Ludowa 53 12,0
Zwiàzek Ch∏opski 16 3,7
Radykalne Stronnictwo Ch∏opskie 4 0,9
Niezale˝na Partia Ch∏opska 6 1,3
Polska Partia Socjalistyczna 41 9,3
KomuniÊci 6 1,3

MniejszoÊci narodowe 81 18,0
Ukraiƒcy 12 2,6
Bia∏orusini 11 2,4
Chliborobi 5 1,1
Rosjanie 1 0,2
Niemcy 17 3,8
Ko∏o ˝ydowskie 34 7,7
˚ydowskie Stronnictwo Ludowe 1 0,2

„Dzicy” (niezrzeszeni) 5 1,1

Stronnictwa Liczba Procent 
mandatów mandatów



toczy∏y si´ poufnie. W pewnym momencie jednak w „Wyzwoleniu” wybuch∏a publiczna debata
na temat, czy aby Thugutt nie przekroczy∏ swych uprawnieƒ, wdajàc si´ w takie rozmowy
z rzàdem. Skutkiem ujawnienia planów by∏o odejÊcie Thugutta z „Wyzwolenia” oraz upadek
ca∏ego planu. Dodatkowo sprawa ta doprowadzi∏a do dymisji ministra spraw zagranicznych
Maurycego Zamoyskiego, który poczu∏ si´ dotkni´ty planami czynionymi bez jego wiedzy.
Grabski zastàpi∏ Zamoyskiego Aleksandrem Skrzyƒskim, cieszàcym si´ zaufaniem pi∏sudczyków
i lewicy. Oznacza∏o to zmian´ oblicza rzàdu, a równie˝ pewnà reorientacj´ polityki zagranicznej,
bowiem frankofila zastàpi∏ brytanofil. Drugà zmianà w rzàdzie, sygnalizujàcà ewolucj´ w lewo,
by∏o zastàpienie na stanowisku ministra reform rolnych zwiàzanego z PSL „Piastem” Zdzis∏awa
Ludkiewicza Wies∏awem Kopczyƒskim, rekomendowanym przez PSL „Wyzwolenie”. Mimo
ewolucji w lewo podczas wa˝nych g∏osowaƒ w sprawach gospodarczych, np. nad bud˝etem,
rzàd mia∏ nadal przeciw sobie socjalistów, za sobà zaÊ ca∏à prawic´.

PROBLEMY SPO¸ECZNE I GOSPODARCZE DRUGIEJ PO¸OWY 1924 ROKU

Za stabilizacj´ waluty Polska p∏aci∏a pogorszeniem koniunktury i wzrostem bezrobocia.
By∏ to typowy kryzys postabilizacyjny, którego nie uniknà∏ ˝aden kraj wychodzàcy z inflacji.
Zjawiska te pog∏´bia∏a liberalna polityka celna. Rosnàce bezrobocie Grabski stara∏ si´
∏agodziç, wprowadzajàc system zasi∏ków dla bezrobotnych i wzmacniajàc prawnà ochron´
lokatorów. JednoczeÊnie jednak zmuszony by∏ do posuni´ç niepopularnych. 

W lipcu 1924 roku, w obronie rentownoÊci polskiego hutnictwa, wprowadzi∏ przejÊciowo
10-godzinny dzieƒ pracy w hutnictwie górnoÊlàskim. Odpowiedzià by∏ strajk generalny na
Górnym Âlàsku, przegrany jednak przez robotników. Pora˝kà skoƒczy∏ si´ te˝ strajk przeciw
obni˝kom p∏ac w przemyÊle w∏ókienniczym. Jedynie pracownikom przemys∏u naftowego
uda∏o si´ we wrzeÊniu skutecznie przeciwstawiç zakusom na ich zarobki. Ogólnie jednak ruch
robotniczy znalaz∏ si´ w defensywie, czego skutkiem by∏ spadek liczby cz∏onków zwiàzków
zawodowych o 25% w ciàgu nast´pnego roku. 

Groêniejszy dla stabilnoÊci gospodarczej by∏ katastrofalny nieurodzaj w 1924 roku. Zmusza∏
on w nast´pnych miesiàcach do importu ˝ywnoÊci na wielkà skal´, niszczàc bilans handlowy,
powodujàc odp∏yw dewiz i os∏abienie z∏otego. Jednak w wielu Êrodowiskach utrzymywa∏ si´
nastrój optymizmu, wywo∏any sukcesem reform. Optymizm ten wyra˝a∏ si´ szczodrym pla-
nowaniem przez Sejm wydatków, korektami bud˝etu oraz szafowaniem kredytami przez
Bank Polski. Grabski ju˝ jesienià 1924 roku dostrzeg∏ tkwiàce w tym niebezpieczeƒstwo. Kil-
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kakrotnie spotyka∏ si´ z przywódcami stronnictw u marsza∏ka Sejmu Macieja Rataja i próbowa∏
wp∏ynàç na nastroje w parlamencie. Skutkiem tych zabiegów by∏a jedynie gwa∏towna napaÊç
prezesa endecji Stanis∏awa G∏àbiƒskiego na rzàd podczas posiedzenia Sejmu 22 paêdziernika
1924 roku. G∏àbiƒski zaatakowa∏ nie tylko polityk´ gospodarczà, ale równie˝ zagranicznà.
Zarzuci∏ rzàdowi uleg∏oÊç wobec zagranicy. Wypomnia∏ Grabskiemu nawet Spa. Grabski, 
odpowiadajàc nast´pnego dnia, postawi∏ kwesti´ zaufania do rzàdu. Sejm udzieli∏ mu wotum
zaufania, ale ca∏a ta historia jeszcze bardziej pogorszy∏a stosunki z prawicà i przybli˝a∏a rzàd
do lewicy. 

DALSZE ZMIANY W RZÑDZIE

W listopadzie 1924 roku nastàpi∏a kolejna reorganizacja rzàdu. Stanis∏aw Thugutt zosta∏
wicepremierem. W Drugiej Rzeczypospolitej by∏o to rozwiàzanie doÊç wyjàtkowe. Konstytucyjnie
funkcja taka nie istnia∏a. W praktyce dotychczas kilkakrotnie tworzono takie stanowisko.
Nominacja ta by∏a dziwna jeszcze z tego powodu, ˝e Thugutt wystàpi∏ ju˝ z PSL „Wyzwolenie”
i by∏ pos∏em niezrzeszonym, a wi´c nie móg∏ przysporzyç rzàdowi g∏osów w Sejmie. Prawdopo-
dobnie Grabski na podstawie dotychczasowych kontaktów wyrobi∏ sobie dobrà opini´ na temat
˝yczliwoÊci, lojalnoÊci i fachowoÊci Thugutta. Ponadto nowy wicepremier by∏ znanym zwolen-
nikiem pojednawczej polityki wobec mniejszoÊci narodowych, co korespondowa∏o z zamiarami
Grabskiego, a w pewnych sytuacjach mog∏o stanowiç dla niego alibi wobec prawicy. Na stanowisku
ministra spraw wewn´trznych Hübnera zastàpi∏ Cyryl Ratajski, który mia∏ byç prawicowà
„przeciwwagà” dla Thugutta. Ministrem sprawiedliwoÊci zosta∏ Antoni ˚ychliƒski. Franciszek
Sokal zastàpi∏ Ludwika Darowskiego, znienawidzonego przez lewic´ za przed∏u˝enie czasu
pracy na Âlàsku. W grudniu 1924 roku Jan Zawidzki objà∏ resort wyznaƒ religijnych i oÊwiecenia
publicznego po Boles∏awie Miklaszewskim. W marcu 1925 roku zastàpi∏ go Stanis∏aw Grabski.
W maju 1925 roku poda∏ si´ do dymisji Thugutt. W Ministerstwie Przemys∏u i Handlu Józefa
Kiedronia zastàpi∏ Czes∏aw Klarner. W czerwcu Ratajskiego zastàpi∏ W∏adys∏aw Raczkiewicz.
W odró˝nieniu od wczeÊniejszych przetasowaƒ, których celem by∏o zbudowanie trwa∏ej koalicji
w Sejmie, zmiany dokonywane od listopada 1924 roku wynika∏y z przyczyn merytorycznych
lub osobistych. Grabski pogodzi∏ si´ ju˝ z tym, ˝e jego gabinet b´dzie mia∏ charakter poza-
parlamentarny i nie zdob´dzie poparcia trwa∏ej koalicji parlamentarnej. 

Mimo braku trwa∏ej bazy politycznej i zagro˝eƒ gospodarczych po udanych reformach
stabilizacyjnych Grabski mia∏ w 1924 roku autorytet, jakim nie cieszy∏ si´ ˝aden 
z dotychczasowych premierów. Umo˝liwia∏o to zaj´cie si´ zasadniczymi sprawami, odk∏adanymi
dotychczas pod wp∏ywem bie˝àcych problemów. Dlatego rzàd Grabskiego, poza dokonaniami
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w sferze gospodarczej, upami´tni∏ si´ uregulowaniem spraw narodowoÊciowych, wyznaniowych
oraz doprowadzeniem do uchwalenia reformy rolnej.

UREGULOWANIE PROBLEMÓW MNIEJSZOÂCI S¸OWIA¡SKICH

Ju˝ maju 1924 roku Grabski powo∏a∏ Komisj´ Czterech, której zadaniem by∏o uregulowanie
stosunków z mniejszoÊciami s∏owiaƒskimi. W jej sk∏ad weszli: Stanis∏aw Thugutt z „Wyzwolenia”,
Stanis∏aw Grabski z endecji, Eugeniusz Starczewski z „Piasta” i bezpartyjny Henryk Loewenherz.
Komisja przygotowa∏a trzy ustawy, uchwalone przez Sejm w lipcu 1924 roku. Zezwala∏y one
na u˝ywanie j´zyków mniejszoÊci w kontaktach z administracjà w województwach wschodnich.
Dopuszczono równie˝ szkolnictwo w j´zykach mniejszoÊci oraz tzw. szko∏y utrakwistyczne,
(dwuj´zyczne) tam, gdzie opowie si´ za tym odpowiednia liczba opiekunów dzieci. Rozwiàzanie
to, pomyÊlane jako metoda ∏agodzenia konfliktów, przynios∏o odwrotne rezultaty, bowiem
coroczny „plebiscyt” wÊród opiekunów raczej podgrzewa∏ atmosfer´. Na dodatek w styczniu
1925 roku Stanis∏aw Grabski wyda∏ przepisy wykonawcze do ustawy, które w praktyce
zmniejszy∏y liczb´ szkó∏ ukraiƒskich. 

Latem 1924 roku, bezpoÊrednio po przyj´ciu wspomnianych ustaw, sytuacja na Kresach
Wschodnich uleg∏a gwa∏townemu zaostrzeniu. W nocy z 3 na 4 sierpnia 1924 roku uzbrojona
bojówka, która nadesz∏a prawdopodobnie zza pobliskiej granicy radzieckiej, opanowa∏a
na kilka godzin powiatowe miasto Sto∏pce. 24 wrzeÊnia tego roku pod ¸uniƒcem podobna
grupa zatrzyma∏a pociàg, którym podró˝owa∏ wojewoda poleski Stanis∏aw Downarowicz, biskup
piƒski Stanis∏aw ̧ oziƒski i miejscowy komendant policji. Napastnicy kazali wszystkim rozebraç
si´ do naga i po∏o˝yç na pod∏odze twarzà do ziemi. Po dokonaniu rabunku i pobiciu kilku
osób wycofali si´ za pobliskà granic´ radzieckà. Wydarzenia te ujawni∏y fakt, ˝e granica
wschodnia Rzeczypospolitej by∏a praktycznie niepilnowana i bez trudu mog∏y jà przekraczaç
nawet du˝e oddzia∏y. Odpowiedzià rzàdu by∏o utworzenie jesienià 1924 roku, wed∏ug projektu
W∏adys∏awa Sikorskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza – elitarnej formacji wojskowej, podleg∏ej
MSW. Pierwszym dowódcà KOP-u zosta∏ genera∏ Henryk Minkiewicz.

Nominacj´ Thugutta na wicepremiera powszechnie rozumiano jako powierzenie mu
w∏aÊnie spraw polityki wobec mniejszoÊci. Od poczàtku dochodzi∏o jednak do
nieporozumieƒ na tym tle. Wobec braku Êcis∏ego okreÊlenia swych kompetencji, na
poczàtku 1925 roku Thugutt chcia∏ si´ podaç do dymisji. Grabski odwiód∏ go od tego
zamiaru, dajàc mu wolnà r´k´ w sprawach mniejszoÊciowych oraz proponujàc obj´cie
funkcji przewodniczàcego nowo utworzonego Komitetu Ministrów ds. Województw
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Wschodnich. Thugutt da∏ si´ przekonaç i cofnà∏ dymisj´. Tymczasem rozbudowie jego
kompetencji intensywnie przeciwstawia∏a si´ prawica. Ostatecznie zamiast
zapowiedzianego Komitetu utworzono tylko Sekcj´ Komitetu Politycznego Rady
Ministrów ds. MniejszoÊci, stawiajàc na jej czele Thugutta. Wi´kszoÊç w sekcji mieli
politycy prawicowi, a g∏ównym antagonistà Thugutta sta∏ si´ Cyryl Ratajski. Narastajàcy
konflikt mi´dzy nimi doprowadzi∏ ostatecznie do dymisji obu polityków. W tej sytuacji
obrady sekcji, które dotyczy∏y m.in. sprawy utworzenia uniwersytetu ukraiƒskiego, nie
prowadzi∏y do konstruktywnych ustaleƒ. 

KONKORDAT ORAZ PRAWNE UREGULOWANIE STATUSU CERKWI PRAWOS¸AWNEJ

W lutym 1925 roku Polska podpisa∏a konkordat ze Stolicà Apostolskà. Negocjatorem
konkordatu by∏ Stanis∏aw Grabski. Konkordat dostosowa∏ granice diecezji do postanowieƒ
umowy. Gwarantowa∏ KoÊcio∏owi nienaruszalnoÊç dóbr, m.in. wy∏àczenie dóbr koÊcielnych 
z planowanej reformy rolnej oraz zwrot dóbr skonfiskowanych przez zaborców. Do
póêniejszego uregulowania pozostawiono problem dóbr pounickich6. Biskupów mianowa∏
papie˝, ale przedtem przedstawia∏ ich prezydentowi do akceptacji. Duchowni skazani przez
sàdy za przest´pstwa mieli odbywaç kary w klasztorach. Strona polska nie zgodzi∏a si´ na
trzy postulaty KoÊcio∏a: na niekontrolowane przez paƒstwo szko∏y wyznaniowe, uznanie
katolicyzmu za religi´ paƒstwowà oraz stosowanie prawa kanonicznego w kwestii rozwodów.
W marcu konkordat ratyfikowa∏ Sejm, wbrew g∏osom lewicy. Z drugiej strony konkordat
wywo∏ywa∏ równie˝ sprzeciwy w ∏onie episkopatu, wyciszone dopiero po interwencji
nuncjusza. 

Ze sprawà konkordatu wiàza∏a si´ kwestia ustawowego uregulowania statusu
autokefalicznej Cerkwi Prawos∏awnej w Polsce. Mo˝na jà by∏o za∏atwiç ju˝ wczeÊniej, ale
Grabski, wbrew opinii wi´kszoÊci ministrów, przeforsowa∏ zasad´, ˝e najpierw musi byç
uregulowana sytuacja KoÊcio∏a Katolickiego. WczeÊniej premier wykona∏ gest wobec
Cerkwi, wstrzymujàc akcj´ rewindykacji koÊcio∏ów, zmienionych niegdyÊ przez w∏adze
rosyjskie w cerkwie. Na tle tej akcji dosz∏o na poczàtku 1924 roku do zaburzeƒ na Podlasiu
i Che∏mszczyênie. Wobec sporów narodowoÊciowych wewnàtrz Cerkwi rzàd stara∏ si´
umocniç jej rosyjski charakter, uznajàc jej ewentualnà ukrainizacj´ i bia∏orutenizacj´ za
bardziej destabilizujàcà dla paƒstwa. 
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UGODA Z MNIEJSZOÂCIÑ ˚YDOWSKÑ

Latem 1925 roku rzàd doprowadzi∏ do kompromisu z mniejszoÊcià ˝ydowskà.
Zagwarantowano uprawnienia szkó∏ ˝ydowskich. Rzàd zgodzi∏ si´ na reform´
˝ydowskich gmin wyznaniowych oraz na u˝ywanie j´zyków jidisz i hebrajskiego
podczas zgromadzeƒ publicznych. W zamian uzyskano obietnic´ poparcia Ko∏a
˚ydowskiego w Sejmie dla wszystkich kolejnych rzàdów. Pozytywnym skutkiem
ugody by∏a te˝ poprawa wizerunku Polski za granicà. Ugoda okaza∏a si´ jednak
nietrwa∏a, bowiem rzàd, pod wp∏ywem prawicy, stale podkreÊla∏ jej niewià˝àcy
charakter. 

REFORMA ROLNA

W momencie obejmowania w∏adzy przez Grabskiego kwestia reformy rolnej mia∏a
ju˝ d∏ugà histori´. Ustawa z 1920 roku nie obowiàzywa∏a, bowiem w 1921 roku, po
uchwaleniu konstytucji marcowej, okaza∏a si´ z nià sprzeczna. W maju 1923 roku
prawica i „Piast” zawar∏y tzw. pakt lanckoroƒski, w którym uzgodniono znacznie
∏agodniejszà wersj´ reformy. Umowa ta by∏a podstawà powo∏ania rzàdu Chjeno-Piasta,
ale rzàd ten nie zdà˝y∏ wprowadziç jej w ˝ycie. W rzàdzie Grabskiego ministrem ds.
reform rolnych by∏ poczàtkowo Zdzis∏aw Ludkiewicz z „Piasta”, który przygotowywa∏
reform´ w duchu paktu lanckoroƒskiego. Niespodziewanie jednak zosta∏ zaatakowany
przez swoich kolegów klubowych, co doprowadzi∏o do zastàpienia go Kopczyƒskim.
Wydarzenia te opóêni∏y prace nad reformà. Kopczyƒski zaczà∏ szykowaç w∏asny projekt,
ale sytuacja si´ powtórzy∏a - zosta∏ zaatakowany przez w∏asnych kolegów 
z „Wyzwolenia”. W kwietniu 1925 roku Grabski zastàpi∏ Kopczyƒskiego Józefem
Radwanem. Ten podjà∏ pomijany dotychczas wàtek robotników rolnych i dzi´ki temu
zyska∏ poparcie PPS. Projekt Radwana, uwzgl´dniajàcy zobowiàzania wynikajàce 
z konkordatu, popar∏a te˝ endecja, co wp∏yn´∏o na zmian´ stanowiska „Piasta”. Przeciw
reformie opowiedzia∏a si´ bardzo egzotyczna koalicja: konserwatywnego Stronnictwa
ChrzeÊcijaƒsko-Narodowego, PSL „Wyzwolenia” i komunistów. Ustawa zosta∏a
ostatecznie uchwalona 28 grudnia 1925 roku, ju˝ po upadku rzàdu Grabskiego, ale by∏a
dzie∏em tego w∏aÊnie rzàdu.

Koncentrujàc si´ na sprawach reform stabilizacyjnych Grabskiego, cz´sto zapominamy 
o opisanych powy˝ej dokonaniach jego rzàdu, z których ka˝de z osobna stanowi∏o tytu∏ 
do chwa∏y.
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SYTUACJA GOSPODARCZA W 1925 ROKU

Tymczasem nad osiàgni´tà z takim trudem stabilizacjà gospodarczà zacz´∏y si´ gromadziç
czarne chmury. Podatek majàtkowy, niebacznie podwy˝szony przez Sejm, okaza∏ si´
niemo˝liwy do Êciàgni´cia. Zamiast planowanych oko∏o 330 mln z∏ rocznie w 1924 roku
przyniós∏ 187,9 mln z∏, a w 1925 roku – 60,2 mln z∏. Podkopa∏o to równowag´ bud˝etowà.
Wprawdzie 1924 rok zamknà∏ si´ deficytem w wysokoÊci 173 mln z∏, co w niewielkim
stopniu przekracza∏o za∏o˝onà wielkoÊç, jednak ujawnione napi´cia êle wró˝y∏y na przysz∏oÊç.
Pomocà mog∏y byç po˝yczki zagraniczne, ale stosunek kapita∏u obcego do Polski pozostawa∏
pe∏en rezerwy. W marcu 1924 roku Grabski uzyska∏ 12 mln dolarów po˝yczki w∏oskiej
pod zastaw monopolu tytoniowego, a w 1925 roku 6 mln dolarów po˝yczki od szwedzkiego
koncernu Ivara Kreugera pod zastaw monopolu zapa∏czanego. Po˝yczki te by∏y udzielane
na doÊç ci´˝kich warunkach. Chcàc ominàç groêne dla suwerennoÊci polskiej zakusy
polityczne kapita∏u brytyjskiego, wyraênie wspierajàcego wówczas rewizjonizm niemiecki,
Grabski próbowa∏ wejÊç na rynek amerykaƒski. Partnerem sta∏ si´ Bank Dillon Read & Co.
w Nowym Jorku. Wiosnà 1925 roku Polska uzyska∏a od niego przyrzeczenie po˝yczki
w wysokoÊci 50 mln dolarów oraz pierwszà transz´ tej po˝yczki w wysokoÊci 35 mln dolarów.
Dostarczenie drugiej transzy by∏o zawarowane tzw. opcjà, tzn. zobowiàzaniem Polski, 
˝e do tego czasu nie b´dzie szuka∏a innych po˝yczek na rynku amerykaƒskim. Zwiàza∏o to
r´ce rzàdowi polskiemu, a rokowania w sprawie drugiej transzy zakoƒczy∏y si´ ostatecznie
wycofaniem si´ Amerykanów z transakcji. Wydaje si´, ˝e poczynania Dillona skoordynowane
by∏y z akcjà niemieckà obliczonà na za∏amanie gospodarcze Polski.

W 1925 roku wygas∏y traktatowe zobowiàzania Niemiec do stosowania w handlu 
z paƒstwami Ententy (w tym Polski) klauzuli najwy˝szego uprzywilejowania. Niemcy,
dotychczas g∏ówny partner handlowy Rzeczypospolitej, rozpocz´∏y z Polskà wojn´ celnà.
W szczególny sposób dotkn´∏a ona eksportu polskiego w´gla. Celem Niemiec by∏o
doprowadzenie do za∏amania gospodarczego Polski, co w efekcie mia∏o sk∏oniç rzàd polski
do podj´cia rozmów na temat rewizji granicy polsko-niemieckiej. Dla rzàdu, który od
kilku miesi´cy bra∏ pod uwag´ mo˝liwoÊç takiego zachowania Niemiec, wojna celna nie
by∏a zaskoczeniem. Podj´to pewne kroki, majàce zmniejszyç jej skutki. Na d∏u˝szà met´
Niemcy przegra∏y wojn´ celnà. Nie doÊç, ˝e nie nastàpi∏ spodziewany efekt polityczny, ale
te˝ znacznie zmniejszy∏a si´ gospodarcza zale˝noÊç Polski od Niemiec. Doraênie jednak
wojna, godzàc w polski eksport, rujnowa∏a bilans handlowy, i tak napi´ty z powodu
nieurodzaju w 1924 roku. Z kolei nadzwyczajny urodzaj w 1925 roku, nieograniczajàcy si´
do Polski, doprowadzi∏ do spadku cen rolnych, przez co po∏o˝enie rolnictwa nie poprawi∏o
si´ w takim stopniu, jak zak∏adano.
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Tabela 6
Projekt bud˝etu na 1925 rok, przedstawiony w kwietniu 1925 roku

èród∏o: opracowanie autora na podstawie J. Zdziechowski: Finanse Polski w latach 1924 i 1925. 
Warszawa 1925, s. 117-142.
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AA..  AAddmmiinniissttrraaccjjaa
Prezydent 0,1 2,1
Sejm i Senat 0,0 9,2
Kontrola paƒstwowa 0,1 4,6
Prezydium Rady Ministrów 0,0 1,7
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 8,8 20,8
Ministerstwo Spraw Wojskowych 16,2 712,1
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych 26,0 206,9
Ministerstwo Skarbu 1.337,8 332,9
Ministerstwo SprawiedliwoÊci 36,2 91,9
Ministerstwo Przemys∏u i Handlu 121,2 113,8
Ministerstwo Kolei 0,1 2,9
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Paƒstwowych 22,0 36,4
Ministerstwo Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego 8,8 323,7
Ministerstwo Robót Publicznych 27,9 82,4
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo∏ecznej 0,9 34,3
Ministerstwo Reform Rolnych 11,0 43,9
Razem 1.617,1 2.019,6
BB..  PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwaa
Polskie Koleje Paƒstwowe 90,8 90,8
Wytwórnie wojskowe 0,0 15,0
Przedsi´biorstwa górniczo-hutnicze 6,2 0,4
Lasy paƒstwowe 41,4 3,4
inne 2,1 2,3
Razem 140,5 111,9
CC..  MMoonnooppoollee
Sacharyna 0,0 0,0
Sól 28,8 0,0
Tytoƒ 167,3 7,3
Spirytus 197,5 37,5
Loteria Paƒstwowa 4,0 0,0
Razem 397,6 44,8
RRaazzeemm 22..115555,,22 22..117766,,33

Wyszczególnienie Dochody Wydatki (w mln z∏) 



Rzàd, ratujàc bud˝et, ucieka∏ si´ do emisji skarbowej, tzn. biletów skarbowych 
i bilonu. Emisja ta w 1924 roku nie osiàgn´∏a jeszcze dozwolonych rozmiarów i tkwi∏y
w niej pewne rezerwy. Pope∏niono jednak niezr´cznoÊç, wyp∏acajàc w marcu 1924 roku
ca∏e pobory pracowników paƒstwowych bilonem. Poderwa∏o to zaufanie do bilonu 
i wywo∏a∏o zjawisko dwuwalutowoÊci. W oficjalnych cedu∏ach wi´kszoÊci gie∏d polskich
og∏aszano, jako kurs z∏otego, jego oficjalny parytet. Nieoficjalnie jednak wiadomo by∏o,
˝e kursy banknotów  i bilonu zacz´∏y si´ ró˝niç. Za banknot trzeba by∏o bilonem p∏aciç
nieco wi´cej, ni˝ wynosi∏ jego nomina∏. Jako jedyna odnotowa∏a to oficjalnie gie∏da
wileƒska. Zjawisko to pog∏´bi∏a decyzja Banku Polskiego, który zaczà∏ dzieliç konta na
banknotowe i bilonowe. W tej sytuacji projekt bud˝etu na 1925 rok, przedstawiony
Sejmowi w kwietniu 1925 roku, od poczàtku by∏ ma∏o realny. Prace nad nim trwa∏y a˝
do upadku rzàdu, a kolejny rzàd Aleksandra Skrzyƒskiego opiera∏ si´ na prowizoriach
bud˝etowych.

KRYZYS FINANSOWY 1925 ROKU I UPADEK RZÑDU

Latem 1925 roku zachwia∏ si´ kurs z∏otego. 25 lipca Bank Polski og∏osi∏ decyzj´ o zawieszeniu
wymienialnoÊci z∏otego na obce waluty i zaniechaniu skupu z∏otych za granicà. Decyzje te,
podyktowane krótkookresowym interesem banku, okaza∏y si´ samobójcze. Importerzy zostali
zmuszeni do p∏acenia za import z∏otymi, których ich zagraniczni partnerzy nie mieli gdzie si´
pozbyç. Nag∏y wzrost poda˝y z∏otego doprowadzi∏ do za∏amania kursu 28 lipca. W nast´pnych
dniach za dolara p∏acono 5,80-6,00 z∏otego, przy oficjalnym parytecie 5,18. 

Bank Polski broni∏ z∏otego poprzez interwencj´ gie∏dowà oraz restrykcje kredytowe. 
Te ostatnie godzi∏y jednak w interesy banków prywatnych i to w momencie, kiedy ich klienci,
zaniepokojeni spadkiem z∏otego, zacz´li wycofywaç wk∏ady. Sytuacj´ banków pogarsza∏o te˝
za∏amanie cen produktów rolnych, co stawia∏o pod znakiem zapytania ÊciàgalnoÊç kredytów
ulokowanych w rolnictwie. 3 wrzeÊnia 1925 roku rozpoczà∏ si´ kryzys bankowy. Tego dnia
musia∏ zawiesiç wyp∏aty Bank dla Handlu i Przemys∏u w Warszawie SA, jeden z najwi´kszych
banków epoki inflacji. Panika szybko rozszerzy∏a si´ na Poznaƒ, gdzie 11 wrzeÊnia zawiesi∏
wyp∏aty Polski Bank Handlowy SA, nast´pnie na Lwów i Kraków. Banki oczekiwa∏y pomocy
ze strony Banku Polskiego, który jednak uzna∏, ˝e mi´dzy misjà ratowania z∏otego i ratowania
banków istnieje sprzecznoÊç, a jego podstawowym obowiàzkiem jest ratowanie polskiej waluty.
Sam Grabski by∏ w niezr´cznej sytuacji. Wspomina∏ to póêniej tak: „Zwiàzek Banków zwróci∏
si´ do mnie o wp∏yni´cie na Bank Polski. Przypominano mi, ˝e gdy krachy grozi∏y bankom 
w Austrii lub w Rosji, Wiedeƒ i Petersburg nie odmawia∏y pomocy Krakowowi czy Warszawie.
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Moja sytuacja wobec Banku Polskiego by∏a trudna. Wszak ja od Banku wymaga∏em, by ratowa∏
z∏otego, a w tym celu musia∏ on ograniczyç kredyty. ˚àdaç od niego, by ratowa∏ z∏otego i ratowa∏
jednoczeÊnie i banki, by∏o to za wiele”7. Ostatecznie akcj´ ratowania banków podjà∏ rzàd, tworzàc
21 wrzeÊnia Fundusz Pomocy Instytucjom Kredytowym (FPIK), wyposa˝ony w 60 mln z∏otych.
Fundusz dzia∏a∏ za pomocà paƒstwowego BGK. Uda∏o si´ opanowaç panik´, FPIK udzieli∏
pomocy niektórym z zagro˝onych banków, ale nie wszystkim. Tym, które uznano za awanturnicze
i spekulacyjne, pozwolono upaÊç. Dotyczy∏o to równie˝ najwi´kszego z nich, Banku dla Handlu
i Przemys∏u w Warszawie SA. Ta ostatnia decyzja uczyni∏a zawzi´tym wrogiem rzàdu Wojciecha
Korfantego, przywódc´ chadecji Êlàskiej, zwiàzanego interesami z upad∏à instytucjà. 

Podwójny kryzys: walutowy i bankowy, zachwia∏ pozycjà Grabskiego. Jesienià 1925 roku ca∏y
dorobek stabilizacji gospodarczej wydawa∏ si´ przekreÊlony. Pod koniec wrzeÊnia u marsza∏ka
Sejmu Macieja Rataja odbywa∏y si´ narady stronnictw politycznych, podczas których rozwa˝ano
kwesti´ zmiany rzàdu. Grabski wiedzia∏ o tych naradach, kiedy 6 paêdziernika 1925 roku
stanà∏ po raz ostatni przed Sejmem. Za˝àda∏ uchwalenia kilku ustaw niezb´dnych do przezwy-
ci´˝enia kryzysu finansowego. Po wystàpieniu premiera PSL „Wyzwolenie” postawi∏o wniosek
o wotum nieufnoÊci. Za wnioskiem pad∏y 153 g∏osy, przeciw 182. Uratowa∏a rzàd, wbrew
stanowisku Korfantego, ChrzeÊcijaƒska Demokracja. By∏ to jednak przypadkowy uk∏ad si∏,
który nie gwarantowa∏ efektywnego rzàdzenia. JednoczeÊnie bowiem Sejm nie uchwali∏ ˝àdanych
przez Grabskiego ustaw, podejmujàc szkodliwà dla gospodarki gr´ na zw∏ok´.

11 wrzeÊnia 1925 roku, po kolejnym za∏amaniu z∏otego, Grabski za˝àda∏ od prezesa
Banku Polskiego Stanis∏awa Karpiƒskiego interwencji gie∏dowej. Ten odmówi∏ stwierdzajàc,
˝e nie b´dzie marnowa∏ resztek zasobów dewizowych na dzia∏ania, w których sens ani
skutecznoÊç nie wierzy. Konflikt z Karpiƒskim by∏ bezpoÊrednià przyczynà dymisji
Grabskiego w dniu 13 listopada 1925 roku. 

Grabski odszed∏ rozgoryczony. W momencie jego dymisji mog∏o si´ wydawaç, ˝e ca∏e
dzie∏o stabilizacji leg∏o w gruzach. BezpoÊrednio po upadku rzàdu by∏ ostro krytykowany.
W kr´gach publicystów zwiàzanych z PSL „Piast” powsta∏o okreÊlenie „grabszczyzna”, które
mia∏o wybitnie pejoratywne znaczenie. Z czasem trwa∏oÊç reform zacz´∏a ponownie zjednywaç
Grabskiemu autorytet. W 1927 roku W∏adys∏aw Grabski opublikowa∏ wspomnienia z okresu
swego premierostwa pt. Dwa lata pracy u podstaw paƒstwowoÊci naszej 1924-1925. Na kartach
tej ksià˝ki widaç Êlady rozgoryczenia, choç opublikowana wersja i tak jest z∏agodzona
w stosunku do r´kopisu, przechowywanego w Bibliotece PAN w Warszawie.
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STYL RZÑDZENIA

Grabski wypracowa∏ w∏asny styl kierowania paƒstwem. Jego rzàd by∏ ciàg∏à karuzelà personalnà.
Jedynie dwa resorty (oczywiÊcie poza Skarbem) pozosta∏y od poczàtku do koƒca obsadzone przez
tych samych ministrów. Byli to: Kazimierz Tyszka, konsekwentny realizator polityki Grabskiego
wobec kolei, oraz Mieczys∏aw Rybczyƒski, kierujàcy resortem robót publicznych. Pami´tajmy jednak,
˝e w pewnym momencie Grabski zastanawia∏ si´ nad ca∏kowità likwidacjà tego resortu. Pod∏o˝em
zmian personalnych z regu∏y by∏a ch´ç zdobycia trwa∏ego oparcia w sejmie. Decyzje personalne
Grabski podejmowa∏ samodzielnie, z jednym wyjàtkiem – po dymisji genera∏a Sosnkowskiego radzi∏
si´ ca∏ego rzàdu w sprawie obsadzenia resortu spraw wojskowych. W pewnym momencie sk∏ad
gabinetu by∏ bardzo „rodzinny”: brat premiera by∏ ministrem wyznaƒ religijnych i oÊwiecenia
publicznego, a szwagier Józef Kiedroƒ – ministrem przemys∏u i handlu. Uk∏ad ten by∏ zresztà
czysto przypadkowy. Nawet najwi´ksi przeciwnicy nie oskar˝ali Grabskiego o nepotyzm.

Zarzucano Grabskiemu coÊ innego. W grudniu 1923 roku, wkrótce po powo∏aniu rzàdu,
marsza∏ek Sejmu Maciej Rataj zanotowa∏: „Grabskiemu ofiarowa∏em pomoc szczerà. Propozycja
utworzenia „piàtki” na wzór czeski, ale nieoficjalnej: Kozicki, Chaciƒski, D´bski, Moraczewski
i ja. Punkt dra˝liwy w „piàtce” - sprawa Pi∏sudskiego. Grabski odniós∏ si´ niech´tnie, wola∏
„robiç na boczku” przez Kauzika”8. Otó˝ w∏aÊnie to „robienie na boczku przez Kauzika” sta∏o
si´ trwa∏ym i doÊç wstydliwym elementem wspó∏pracy rzàdu z Sejmem. Stanis∏aw Kauzik
sta∏ si´ nieoficjalnym pe∏nomocnikiem Grabskiego do spraw kontaktów ze stronnictwami
sejmowymi. Kosztem drobnych koncesji, nie cofajàc si´ przed przekupstwem i presjà,
zjednywa∏ poparcie dla rzàdu. Przyk∏adem oczywistego szanta˝u by∏o wyciszenie ataków
Wojciecha Korfantego na rzàd. Kauzik zagrozi∏ mu, ˝e ujawni jego nadu˝ycia w Banku
Âlàskim. Aczkolwiek Grabski nigdy osobiÊcie nie anga˝owa∏ si´ w takie rozgrywki,
dzia∏alnoÊç Kauzika rzuca∏a, si∏à rzeczy, pewien cieƒ na okres jego urz´dowania. Wydaje si´,
˝e niezale˝nie od epoki polityka wewn´trzna ma nieuchronnie swojà „ciemnà stron´”.
Pami´tajmy te˝, ˝e chocia˝ rzàdowi Grabskiego te˝ towarzyszy∏a, nie dochodzi∏o do wielkich
skandali i afer, w które rzàd by∏by zamieszany. 

W Ministerstwie Skarbu Grabski otoczy∏ si´ gronem m∏odych, niezrutynizowanych
ludzi, okreÊlanych wówczas mianem „grabszczyków”. Do grona tego nale˝eli: Czes∏aw
Klarner, Stanis∏aw Widomski, Feliks M∏ynarski, Gabriel Czechowicz i wspomniany ju˝
Stanis∏aw Kauzik. Ró˝nie potoczy∏y si´ ich póêniejsze losy, ale w dziejach gospodarczych
Polski nazwiska te majà du˝y ci´˝ar gatunkowy. Niewàtpliwie przynale˝noÊç do
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„grabszczyków” stanowi∏a dla nich znakomità szko∏´. Warto te˝ wspomnieç o lojalnym 
i kompetentnym partnerze, jakiego znalaz∏ Grabski w przewodniczàcym sejmowej komisji
bud˝etowej Jerzym Zdziechowskim, notabene nast´pcy Grabskiego na stanowisku ministra
skarbu. 

Oba gabinety Grabskiego by∏y pozaparlamentarne. Charakterystyczne, ˝e w obu
wypadkach Grabski dà˝y∏ do formalnego ograniczenia uprawnieƒ Sejmu: w 1920 roku
poprzez powo∏anie Rady Obrony Paƒstwa, a w 1924 r. w formie pe∏nomocnictw. To prawda,
˝e w obu wypadkach obejmowa∏ w∏adz´ w momentach dramatycznych. JednoczeÊnie jednak
nie mia∏ z∏udzeƒ co do sprawnoÊci machiny parlamentarnej. Nie oznacza∏o to jednak
zap´dów dyktatorskich i przerostu ambicji osobistych. W obu wypadkach dowiód∏ tego 
w oczywisty sposób. W okresie drugiego premierostwa by∏ politykiem ca∏kowicie
samodzielnym, zachowujàc niezale˝noÊç z jednej strony od sk∏óconych partii sejmowych, 
z drugiej - od konsolidujàcego si´ stopniowo obozu zwolenników Pi∏sudskiego. 

DALSZE LOSY

Po dymisji Grabski nie powróci∏ ju˝ do ˝ycia politycznego, choç jeszcze do zamachu ma-
jowego jego osoba by∏a brana pod uwag´ w bie˝àcych planach politycznych. Wiosnà 1926 roku
opracowa∏ ma∏o znany projekt przezwyci´˝enia kryzysu politycznego i gospodarczego9. Za naj-
wi´ksze niebezpieczeƒstwo, wynikajàce z ówczesnych problemów, uzna∏ poddanie Polski kon-
troli Ligi Narodów, co musia∏oby doprowadziç do rewizji traktatu wersalskiego na korzyÊç Nie-
miec. Proponowa∏ polityczne „zawieszenie broni”. Lewica mia∏a zrezygnowaç z obrony cz´Êci
zdobyczy socjalnych w zamian za zobowiàzanie prawicy, ˝e tego nie nadu˝yje. Podatek majàt-
kowy mia∏ byç zabezpieczony hipotecznie. Parlament mia∏ byç rozwiàzany na dwa lata.
W tym czasie jego funkcje mia∏a pe∏niç 22-24-osobowa Rada Ustawodawcza, a w rzàdzie po-
winny byç najwi´ksze autorytety polityczne: Pi∏sudski, Dmowski i Witos. W maju 1926 ro-
ku prezydent Wojciechowski bra∏ pod uwag´ mo˝liwoÊç powo∏ania rzàdu z Grabskim na cze-
le, ale pomys∏ ten upad∏ z powodu sprzeciwu Pi∏sudskiego. 

Po zamachu majowym Grabski ostatecznie odsunà∏ si´ od polityki i poÊwi´ci∏ pracy naukowej.
Od 1923 roku by∏ profesorem Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W latach 1926-1927 i 1927-1928 by∏ rektorem tej uczelni. Pe∏ni∏ kierownicze funkcje
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w licznych towarzystwach naukowych. Za∏o˝y∏ Instytut Socjologii Wsi. Znaczna cz´Êç jego
dorobku naukowego, zw∏aszcza dotyczàca historii rolnictwa, zachowa∏a aktualnoÊç do dziÊ. 

W 1935 roku, ju˝ po Êmierci Pi∏sudskiego,
Grabski opublikowa∏ ksià˝k´ Idea Polski. 
Zosta∏a w niej nakreÊlona panorama g∏ównych
nurtów politycznych oraz ich wizji Polski. 
Praca zaczyna∏a si´ od wnikliwej i wywa˝onej oceny
roli, jakà Pi∏sudski odegra∏ w dziejach Polski. 
Nast´pnie omówione zosta∏y koncepcje obozu 
pi∏sudczykowskiego, ruchu konserwatywnego, 
ludowego i nacjonalistycznego. Grabski ostatecznie
optowa∏ za paƒstwowoÊciowà wizjà Polski, którà
jednak nale˝a∏o uwolniç z okowów narzuconych
przez pi∏sudczyków. Ksià˝ka Grabskiego stanowi∏a
wa˝nà pozycj´ w dziejach polskiej myÊli politycznej
lat trzydziestych. 

W∏adys∏aw Grabski zmar∏ w Warszawie 1 marca
1938 roku. Pochowany zosta∏ na Powàzkach. Nie
by∏ postacià z bràzu. Mia∏ wady i s∏aboÊci, prze˝ywa∏ chwile zwàtpienia. Jednak nawet
przeciwnicy polityczni darzyli go szacunkiem. By∏ krytykowany, ale nikt nie móg∏ podawaç
w wàtpliwoÊç uczciwoÊci jego pobudek i czynów. By∏ jednà z czo∏owych postaci Drugiej Rzeczy-
pospolitej i sta∏ pod tym wzgl´dem w jednym szeregu z Józefem Pi∏sudskim, Romanem Dmowskim
czy Wincentym Witosem. W odró˝nieniu od nich nie by∏ jednak przywódcà ruchu politycznego.
Swà wyjàtkowà pozycj´ zawdzi´cza∏ wy∏àcznie osobistym zas∏ugom i kompetencjom.
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