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Panstwa, utrzymujący 91% w stosunku do potrzeb na bardzo

niskim poziomie

2 miliardow złotych), nie mfg/1

zaspakajac wielu

pilnych potrzeb, ktorym przodowaXo dozbrajanie sie; amii,
ROSDZIHL XX.
Jeszcze wiosna; 192%: r.

PiXsudskiemu, że należy plovałaś

na Ą#inistra gkarbu kogos zdolniejszego, kto by potrafił zwiebkszyś. nasze
możliwości finansowe. ZwrŚci/Iem mu wtedy uwaga na wini stra Przemyslu i

handlu, Kwiatkowskiego, w ktśrego zdolności najbardziej winrzyłem, Spot- ©
kałem sie jednak z tak

finansowych

zdecydowanym brakiem zaufania Bizsudskiego do

R

kwalifikacłl, mego kandydata, że juz nie probowałan nawet

szerzej uzasadniac mojej inicjatywy. Znacznie pŚzniej dopiero zdołałem
›

›
:

g

sobie wyjasnic powody dla ktorych PiXsudski tak wyraźnie negatywnie
zajął stanowisko, Miała na to ,az-Jola niewątpliwy
niechgo/ jego blis-

":.

kiego otoczenia do wyjatkowo uzdolnionego, ale i mocnego w swe} indy»
< _uiualnosci meza stanu, jakim byX Kwiatkowski, Nie można przytym zapominac, ze elita legionowa była zwizzuua mieidzy soba silnymi uczuciami
kolezenstwa, a chocia Kwiatkowski brał udział w Legionach, to jego
działalnośc/› nie wchodziła

%

bezpośrednio w zasięg bojrśw Legionowych.

ro rozmowie mojej z Piłśudskim o ekonomiczno-finansowych kwalifikacjach Kwiatkowskiego nastgpiła zmiana main. Gabinet Bartla

„

miał

ustapic. Trzeba wife było pomysleś o kandydacie na przyszlego Premiera.
Rozwazalismy te sprawe u Pił6udskiemo w obecnosci ustzpujacego ?remiera
Bartla. Z kandydatśw wysunietych przez PiXsudskiego, co do ktśryeh

Bartel nie chcisd sie wypowiadać, wybrałem Kazimierza świtalsklego.
Ponieważ Pi&Xsudski interesował” 31% jeszcze obsadg #inisterstwa gkarbu,

sprowadzono przyszłego Premiera celeu wysłuchania jego inicjatywy w tym
względzie. Zadanie nie było łatwe. Nie mieliśmy odpowiednio przygotowań:;
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nych

fachowcśw dla gospodarki finansowej, PiXsudski proponował nawet

ponowne powołanie Czechowicza, lecz uwagi moje krytyczne wysunął? go poza

nawias

_rozważsń. Wówczas Świtalski wymienił nazwisko pułkownika Matuszew-

skiatho’ry chociaż nie byX fachowcem, to jednak wykazywał Żywe zainteresowanie sprawami ekonomicznymi, Matuszewskiego nie

jakkol-

wiek zwrściłan uwag; na jego artykuly w prasie, pisane z niewatpliwym
talentem, Bartel równiez to Zauważył. Bardziej krytycznie odnidsX sie
do tej kendydatury Pi¥sudski, ktŚry przypomniał sobie dzialalnośś Maztuszewskiego jako szefa 2-Bo Oddziam, z ktŚreJ nie zupełnie był zadowoWobec braku innego kandydata nie czynił jednak przeszkod w powie-

lony.

rzeniu mu funkxśgrfmigistra gkarbu,
Minister Matuszewski kierował swoim raven-ta przez blisko dwa lata.

W gospolarce finansowej stosował metody konserwatywne, bez przejawienia
jakiejkolwiek myśli mói-czej, 'odstgpujęgoj od sztyvﬁych szablonśw Ila symnej ekonomii. W czasie kryzysu, który stawał sig coraz dotkliwszym, nie
następował od deflacyjnego budzetu, nie robiąc Żadnych wysiłkow w kierunku ozywienia Życia gospodarczego przy uzyciu specjalnych kredytow.
W takich warunkach kryzys pogłębiał się coraz bardziej, a wpływy do
gkarbu

ęanstwa melały.

a
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Z wiosnę/1951 r.;;wkrotce po powrocie z Madery, > '

Wege dnia!—waysoca wzburzony na ministra //atuszewskiego,

Zawód jakiego dozneł z jego strony,byX tej miary, że mowy

nie mogło byo o
miałem

pozostawieniu go nadal na zajmowanym stanowisku. Nie

podstaw bmnlŚ Osoby Matuszewskiego, bowiem nie oczekiwałem

już od niego potrzebnego

Państwu ożywienia gospolarki finansowej. Jego

wyjątkowa elokwencJja i dobre pióro nie były

wystarczajęoe do pracy na

tak odpowiedzialnym i trudnym stanowisku,
Ne nastgpog Matuszewskiego powołeny zostal brat Marszałka PiXsuds-

®

We

z
kiego

m

,

-

(#74.

Ja®bardzo powazny i godny sedzia. Rola

do koord

rodzaju stosunki

jego ograniczać się

i

wania pracy obydwoch wiceministrow, Stef
ana Sterzynskie—w

j @dwa Kocćfśńśrzy

Sig
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nawet jawnie ze sobą nie harmonizowali, (rego

w tak waznym resorcie nie mogły oczywis/ci
e przyczynlé

do ujawnienia jakichs ważniejszych poczynen
w gospol arce finansowej

anstwaw poczaztkach września?/2,52 Ta objął tak?
Ministra gkarbu prof,
ekonomii Wradysł/aw Zawadz
Okazało się, ke i tym razem trzyletnie
jego rzady nie tylko nie dały lepszych wyni

ków, ale doprowadziły nawet

do pogorszenia stanu finansowego panstwa. Dopiero
w jesieni 1935 r.
mogłem powołao na to stanowisko Kwiatkowskie
go, ktory swoim mniejetnym
podejsciem do zagadnian finansowych i
gospodarczych w kraju
przeszedł
wszelkie moje oczekiwania. Tym wiecej
też nie mogken odzałowacf, Że warunki
.
w jakich pracowałem nie pozwoliły mi 6 lat. wczesniej
dokonac tego wyboru i złozyc już wtedy sprawy godpodarcze

Panstwa we wIasalwe ręce.

Mając przed Oczami obraz wszystkich faktow
A wydarzen, ktore sig
przesuwał/y w 012g“ ostatniego dzieslęoiolecm
istnienia niezalezneJ Polski
trudno mi pozbyć ale myśli, Że gdyby prze
zcał

y ten czas sprawy gaspe-

ar ze prowadzone byly umiejętnie, to mogl mail
ingu katastrofy z 19391»Z
'troska 0 przyszlosc kraju napawalfa mnie rosnęcym niepokojem, Dolozoje
Wszak
wiedziałem, Że jezeli nie zdołamy wzmocnić go w porę

pod wzglżdem gospo-

darczym, a przede wszystkim militarnie, w skali 35 milio
nowej jego ludnośGi i w uwzględnieniu jego wysoce niekorzystną o usytu
owani
a, mozemy sie

znaleźć już w sięga nie wielu lat w bardzo groznym
położeniu. Wydatki na

armie i jej uzbrojenie jakkolwiek pochłania2y 1/3 mm
m całego
budzetu Paśstwa, to wynosiły zaledwie 700-800 milio
now złotych rocznie,
a zatem zbyt mało w stosunku do potrzeb.
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azam ekonomicznych,
brzemieniem tych trosk przystapilem do rozw

eozenstwn.
ktore by mogły odwrocic grozxżce nam niebezpi
początkowym stadium swe- i
W Polsce, kraju biednym, znajdujacym sie w
kiwac szybkiego tempa kapitaligo rozwoju gospodarczego, trudno było ocze
wkłady do instytucyj finansowych
zacji osczgdności obywateli. I chociaż
six} wprawdzie z licznych, ale
miały tendencje wzrastajaoaL, to składały
sci te, ktśre obejmowały tylko
przewaznie małych sum, W oz osczędno
mozliwoéci do wigkszyoh operacyj
nikłącheslc/ ludności kraju, nie dawały
finansowych.

toz wobec tego kapitałen,
Instytucje finansowe nie rozporzadzal’y

długoterminowych dla ożywie- :
kts—fry % im pozwoliX na udzielanie pożyczek
nia wplywow do gkarbu m
nia życia gospodarczego i tym samym podnosze
grozba masowych wycarywan ukła- 3
Panstwa. Powstawały one pod bezustąma
ie powstawały oi czasu do
dew, wywoływanych panicznymi nastrojami, Jak

Polsce czynnikow. Poza tym
czasu w Kraju pod wpływem nieprzychylnych
ska, pozostająca jesze przeszło 70% ogon-'lmmoaui' tworzy2a ludnnsś wiej

Nie wapołdzialał'a przytym w kapicze na niskim poziomie gospodarczym.
sci trzymają? niewielkie nadwyzki
tealizacji swych minimalnych oszczedno
jsnoaoi narodowej, zaludnlajźcej
swych dochodow w domu.zydow._kiej mnie
ze 10% ogŚłu obywateli kraju,
steczka i miasta, a obejmujące:) dals

mia

ych wzglżdo'w do tej czeJoi sponie można było rowniez zaliczao z rozn
ła do rozwoju naszego geax:odarswm=
leczelfstwa, ktśra przyozyniac sie mia

oświeoq
ozaśś ludności była naogół bardzo biedna i mało
wianym na bardzo nisna, a zajmowała się pośrednictwem i handlem, upra
tworzonych kooperatyw i
kim poziomie. Wszelki postep na wsi w formię

narodowego. Ta

ŚJ racjomalnej gospodarki leśnej,
Splślfdzielni oraz zapoczątkowany rozw
powodowaly wzmaganie Biel pauperyzacji ludności zydowskiej. Posrednictwo
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w handlu płodami

rolnymi

było

tak prymitywne,

ze konsument przepłacał do

100% cenę pobieraną, przez producenta. Stosunkowo nieznaczna tylko

czŚs/c/

ludności żydowskiej posiadaXa duże kapitały - może nawet naJWieLksze w Polsce.
Naogśł można przyjié, ke w Polsce tylko 7 milionéw obywateli przyczyniało siei do rozwoju Kraju, a koszty administracji, szkolnictwa i inne
musiały zaspakajać potrzeby jego 35 milionowej ludnos/ci. Budżet, wynoszący
nie wiele ponad 2 miliardy zł., magi: byo niewystarczajacy nawet dla

sied—

miomilionowego panstwa, a coż dopiero dla Polski z jej 35 milionowym zaludnieniem, Trzeba jednak zawsze mice w pamięci, Ze kraj ton został znisz-

czony doszczętnie woju; Światową 1914-18, rozęgranę przeciez na wea wsehodzie na jq@o obszarach, a nast?pnie przeorany został gruntownie przez najazd wojsk bolszewickich,
.
*
/
w uwzględnieniu tych wszystkich momentów podziwiać należy rozwoj,
'ktŚz—y Juz w tak krŚtkim czasie tek wyraźnie 512 zaznaczył w kazdej dziedzinie życia. ś

:

w uwzględnieniu stosunku. %udnościowego miast i wsi miałem pełne
zrozumienie, Ze dochody Państw; nie mogę, wzrasta; szybko bez rśwnoczesnego podnoszenia dobrobytu wsi. Przeszlo

statku i

70% ludności,

zyjacej w niedo-

wyhazujęceg jeszcze wieje prymitm w swej gospodarce rolnej,

nie mogło odpowiednio zasilać głarbu Panstwa s Ludnośo ta/ nie bedac po-

waznlajszym

odbiorcę dla przemysłu, nie przyczyniała się do jego rozwo-

ju, co rŚvmie; pomniejszałb wpływy państwowe. A przeludnienie wsi było
przy‘ltym tak wielkie, że jedynie w
publicznych

rozbudowie

przemysłu i w robotach

szukac rozwiazania. Trzeba było odciazyo produku-

JącąL ludnosc wiejska: od utrzymywania milionow osob dla ktorych brakowa=
%o pozytgozuego zajgcia w gospodarce wiejskiej,

Jest

rzeczą,

72:=
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zrozumiałą], że bilans płatniczy stawia granice dla im-

portu, ktśre mogłyby być rozszerzane jedynie eksportem parada/w rolniczych
i produkcji przemysłowej,
ugraniczanie zaś pracy, mogabcej tworzy/c nowe wartości dOChOdOWBPa/n—
stwa, szczególnie tej, ktśra korzysta¥aby pramsl wyłacznie z surowców
krajowych, wydawało mi się niedorzecznościyw można by Ja; finanSOWaŚ
przy pomocy krśtkoteminowych

kredytow za pomoce; specjalnych znakśw

obiegowych, amortyzujących si? zwiżxszaaalcymi się wpływami skarbowymi,
Wtem sposśb moźna byłoby przyspieszonym sposobem podnosi; stan gospodarczy kraju zwiakszajac stopniowo

jego na wydatki konsumgyjne.

Jestesmy w tym szcześliwym polozenia, że _memy na obszarze kraju na szego jeszcze na długie lata szerokie mozlimsci w dziedzinie inwestycji,
ktŚre maj? podstawowe znaczenie dla podniesienia naszego Stanu gospodarczego.
Budowa drśg i konserwacja już istniejących, melioracja znacznych
przestrzeni dotychczas jeszcze zupełnie niméyteoznych, albo przynoszg—
cych niewspfynniernle małe dochody w stosunku do

pracy, & fi-

nansowanie reformy rolnej przez tworzenie zdrowych gospodarstw i upshorolnisnie zbyt meZych, racjonaiizacja przero’oki płodśw rolnych 1 ies/nej
eksploatacji, tworzenie odpowiednich organizm,) handlowych dla zmniejszenie rozpiżcia cen płodow rolniczych u producenta i konsumenta, dalsza
zawedob
Włam—Matma oto
rozbudowa szkolnictwa powszechnego i

;

szeroki wachlarz konieczności, ktćrych realizacja miałaby przemożny wpływ
:

na'oźywienie z'yola gospodarczego w Kraju.
Uważaken zawsze, Ze przez układ stosunków wyolbrzymia sie sztucznie
nadmierną/role kapitału finansowego,

leozenstwa zorganizowanego, po_za

Przecieś prawdziwym kapitałem spo-

naturalnymi wartosciami w kraju, jak
262
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urodzajna gleba i zasoby mineralne, jest praca ją o ręk + mśzgśw.
Wobec tego, Że w handlu miidzynarodowym złoto jest Środkiem wymiennym, każdy kraj jest zmuszony posiadac walut? oparte; o wartośc, jego
zasobŚw. Waluta ta jest Środkiem pomocniczym przy wymianie miedzypaśstwo,
wej. Papiery obiegu wewnętrznego nie musiałyby spełniac, tego warunku,

mogłbyś

bowiem oparte na innych wartosciach znaJduJacych zaufanie

obywateli kraju. Szczegolnie w naszych, wyjatkowych warunkach, zastosowanie innego podkładu aniżeli posiadane złoto, mogłoby miec wielkie

znaczenie dla gospodarstwa narodowego,
Nie byłoby potrzeby ograniczać pracy milionśw

obywateli gotowych

do wykonywania inwestycga, przynoszacyoh Panstvm wielkie korzysci. Za-

miast tego ciazyło nad

zyciem gospodarczym kraju naszego bezrobocie

wielkich jęo rzesz, Zajęcia bezrobotnych pozyteczmż prac; wamagakoby
ich siłę] płatniczą 1 zwiększało' opłaty dla gkerbu Państwa, oraz

powo-

dowało rosnazca zapotrzebowanie produkcji przemysłowej, Nastapiroby
przytym

@

odoiazz'enie przeludnienia wsi,

Wielką mlez w uzdrowieniu gospodarki finansowej Kraju odgrywałaby

sprawa minimalnych cen przy splmedaźy przez producentśw głśwnyci; zbśz' ~; 195
pszenicy i żyta, W największym nadmiarze posiadaliśmy żyte, Geny zbóż
kształtoweły 313 przez

szereg lat na rynku Światowym nadzwyczajnie

nisko, tak źe sprzedawano je poniżej kosztćw produkcji ; ten fakt
odbi jax si? niekorzystnie na cenach rynku wewngtrznego.
Dla ratowania rolnictwa wyznaczaX ‘Bzad premie wywozowe w grani-~
cach od 4 do 6 zł, za 100 kg, Dzi ski temu podnoszono ceny wewnzetrzne
o wysokośc premii, Ale ta pomoc nie zdołała jeszcze uzdmwic stosunkśw. W dodatku rynek swiatowy dla Zyta był tak mało pojemny, że
ziong. większe partie z Polski tego zbo'za, jeszcze dalej obniżały jego

i
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że gdyby cały nadmiar żyta w 133K;cone}. Dokładna kalkulacja wykazywała,
waniu jego ceny na wysokości
stwie niszczono, przy jednoczesnym utrzymy

dobrobyt wsi znacznie mógłby
opłacająoej sievrolnikom, to wzmożony
przewyższyc poniesione straty,.

Najwł'aśoiwszym

podejściem

do tego zagadnienia byłoby stworzenie

ła cały nadmiar zboża, sprzeprzez mgła instytucji, któraby skupowa
było roznieco wyzszej od minimalnej, Na to trzeba
dajac go PO cenie

Gdyby zas wewnętrzne paporzadzaé odpowiednimi srodkami płatniczymi,
usungłobytęzrudnośc w utrzypiery obiegowe oderwano od podkładu złota,
wysokosci, Nadmiar zboz, poza
mywaniu cen zboż w kraju na pozadanej
byc celowo uzyty jako rezerwa
konsuą/ja 1 eksportu mśgłby wluwozas
stopniowo tworzonym zapasem,
na wypadek kleski nieurodzaju. Dzieki

opanowania bez naruszenia zasobow
byłaby teka kluska Zatwiejsza do
tak
nateżeniuinwestycyjnym było i
zboza, gromadzenie ktorego przy
podkreślio,ze nadmiar parodow
sprawą bardzo trudna. Nalezy jeszcze
rolniczych w kolana był

i
w duzej (maści spowodowany bi sia ludnosc

podniesienie stopy zyciowej. Ze
wiejskiej, kcal” nie było stao na
y,
łoby spozycsie i tym samym malaxﬁ‘
zwiekszenia sie dobrobytu wsi wzrasta
rolniczych. Trzeba byłoby nawet miec
W stopniowo ich nadmiar plodśw
#4
wie
pra
u
eni
4
dni
glg
uwz
w
nej
arki rol
na uwadze intensyfikacje gospod

poł milionowego przyrostu

rocznego ludnosci w Polsce.

Zanim jeszcze pruyqtapilm do

rozwazam, badatan

miliokredytśw, dochodu?-«ych do 500
mozliwości utworzenia wiekszych
czas
imalnych cen gzéwnyah zbóż. Wofw
nów zl’otych/Kna podtrzymania min
k.cvzys
nie innego, jak katastrofalny
juz byXem przeświadozony, Że
u w Favwna przyczyn? wielkiego kryzys
w rolnictwie polskim jest gło
stwie, Konferowałem w tej materii z wiceministrem 4#6lnictwa, Rosa

- 81
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Niestety,

zdołał mnie

swymi

argumentami

odwieśo od powziętej inicjatywy.

szy
cen zboża okaże się jeszcze więk
Twierdził «m, że po podniesieniu

jakie przyjmie rozmiary. Zachodziła
jego nadmiar, a trudno przewidziec
obawa, te kwota

nawet niewystarcza500 milionow zł. mogłaby sie okazac

pionym
spadek cen zboza. Straty na zaku
jaceł, a wtedy groziłby raptowny
ziarnie mogłyby pochlonabc’

uruchomiony
prawie cały specjalny kredyt,

Sadzazc, że
nlewzitpliwie z wielkim trudem,

Wiceninister opiera swoja;

na
zeniu, nie mogłen si; zdecydować
argumentacja na zdobytym doswiadc
dach
iej stwierdziłem, p. Rose w wywo
takie ryzyko, Tymczasem) jak poźn
ez
et nie bardzo logicznie, Przeci
swoich jedynie teoretyzowek 1 naw
onni do
dostatek, najmniej sa chyba skł
ny
leﬁ
wzg
cy
aja
iad
pos
,
zie
jud

ania. .
spozycia 1 to a% do grenic @¥odow
oszczędzania w ograniczeniu swego
ej,
›
o wiejska, pomimo poprawy materialn
nos
lud
za
nas
aby
c,
wie
29
5551
Nie
downo.
zechcisłaby w dalszym dłu gło

>

a polęgała na utrzymaniu
Wysuwana przeze mnie reforma finansow

wa-

e do wymi any

aczeniem jej jednak jedyni
luty z podkładem złota, Z przezn
na, posia
rzy mieliby płatnosci zagranicz
iedzynarodowej Obywatele, kto
ut
ydzielenia odpowiedniej 410801" wal
daliby prawo zadac od państwa prz

apanstwowy
snego kraju, ktrŚrych obieg poz
wra
tow
kno
ban
lub
h
nyc
icz
ran
zag
byłby

dem. Złoto zas, stenowlac gua
zapewniony normalnym swym podkła

ancje tylko dla wartości

dewekoby
waluty obiegu miedzypanstwowevo,

go bilansu
h trudnych momentach negatywne
wyc
cio
ajs
prz
W
ę
erw
rez
az
ksz
wie

gulowania
zdobycie wiekszego czasu na ure
pratniczego. Pozwalałoby to na
z zagranie?
rownowagi bilansu w obrotach

importu do granic

{rae, wraz z licznymi, po celym
Bank emisyjny, którego utrzymani
ach
ju rozsianymi filiemi, było bardzo kosztowne, byXby w tych warunk
72
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wydatkow na inwestycje niezaprzeczalnie korzystne

kon5v$y3nm

tego, ze należy działa? otaozgéé zegadnionia, Zdaweton sobie sprawę z
icznej, bez ujawnienia capami, z ro/wnoozesnym urabianiem opinii publ
7
Zości planu, była to bowiem inicjatywa, bardzo rewolucyjna w stosunku

erwatywne i stroni
Psychice spoleczeﬂstwa, ktćre jest naogśł kons
poświacie lwia (masc swych
od nowosci w ustroju finansowym, musi offen
nowego Środka obi egowego
rozwazaś. Ghodziło mi o utrzymanie wartości
to najbardziej drazliwa
na poziomie banknott/Jw o podkładzie złota, Była

74%:-

„
i

moja receptę za zbyteczng, kompli=<

drogi dziekenia,
kujalc niepotrzebnie ogólnie uznane i. przyjęte

kim poziomie swego rozwoju,

losoi naszych. Bogactwo
wyrŚvmania w najkrótszym czasie olbrzymich zaleg
ludnoś/ Wedłu M j
zgdaﬁ bylo tak wielkie, ze angazowałoby cała
ego ma;] ku narodowego.
mnoźac w zywioł'owym taupie bogactwa nasz
stogęceno na wysoOczywiście dla państwa Zasosnego materialnie,

ymi na jego obsza120- letnia niewola i niszczonego wojnami, prowad'zon
mojich jedyny sposob do
rach, widziałem wreformatorskich zamierzeniach

go i nekanego
Mając jesny i peXny obraz naszego kraju, paralizowane

budżetowych na wydatkb

go wzrost dochodow
dia wzmagania życia gospodarczego, przyspieszajgoe

ograniczałaby sig do

wowych. Papiery wew1 ogle dz1ałalnoŚ/c banku emisyjnego i nankŚw państ
złota. Emisja ich
netrzne nie byłyby zaleźne od posiadanego w Skarbie

Z wprowadzeniem proje

h nieco zredukowano,
20 miliomśw zł,, a które dopiero w ostatnich latac
rŚwno—
ktowanej reformy finansowej byłaby zbyteczna

raczały rocznie
płacano przeciez dywidendy i superdywidendy, ktore przek

koszty handlowe tegt
zbedny. A trzeba sobie przecieł uprzytomniś, ze same
oprocz tego wybanku wynosiły przecietnie 30 milionów złotych rocznie,

=

f
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ta instytucja, rozwijająca się szyoku ..
jej kierownictwu, była wprawdzie w pewnej mierze .....
ministra skarbu, ale urzędnicy skarbowi nie mieli tam wpływu.
Przy bardzo niekorzystnych warunkach dla cyrkulacji bonów, adała się dyrektorowi Gruberowi rozprowadzić je w bardzo krótkim
czasie za 7 milionów złotych. Pomimo braku odpowiedniej propagandy ludność cywilna zaczęła chętnie nowy papier przyjmować. Liczne sklepy w Warszawie wywieszały ogłoszenia, że przyje
mują bony za kupione towary. Wszystko wskazywało na powodzenie akcji, która rozwijała się samorzutnie dalej i cylko ośrodek
oporu, znajdujący si ew samym Ministerstwie Skarbu, ją paraliżował, Przewodził tej opozycyjnej akcji wiceminister skarbu Adam
Koc, który razem z Matuszewskim byli uważani przez elitę legionową za ich. autorytety w dziale spraw ekonomicznych.
bezW tych okolicznościach zdałem sobie w pełni sprawę z
reformy
całości
przeprowadzenia
dla
moich
wysiłków
nadziejności
finansowej. Jeżeli bowiem taka niewinna sprawa jak wprowaśroddzenie bonów inwestycyjnych równolegle z banknotami jaką
cóż
to
sprzeciwy,
wielkie
tak
kał płatniczego, natrafiała już na
finanustroju
zmiany
etapie
dopiero można było sądzić o dalszym
sowego.
wy.
Z premierem Januszem Jędrzejewiczem miałem stosunek
sprawach
jątkowo poprawny i pozytywny. Omal we wszystkich
I
mieliśmy identyczne zapatrywania, nie było kwestii spornych.
ekonomiczchociaż miał pełne zrozumienie dla moich poczynań
go
Wiązały
sprawie,
specjalnej
tej
w
bezradność
nych, wykazywał
należeli
której
do
legionową,
elita
z
mocne uczuja koleżeńskie
przei przeciwnicy mojej polityki finansowej. Ja zaś, nie mogąc
sobą
za
pociągnąć
to
mogłoby
gdyż
kraczać sweyh: kometencji,
swą
inicjatywę
pozostawiłem
szkodliwe dla państwa następstwa,
od
odwiodiem
Grubera
własnego biegowi. Również dyrektora
może
że
obawy,
czynienia dalszych wysiłków, miałem bowiem
być narażony na antagonizm jego kolegów legionowych.
wamoDoznałem zawodu w tak piekącej sprawie, która poprzez
bezpiei
żenie życia gospodarczego, miała nam dać silną armię
dalej ze swą troską
czeństwo naszych granic. Pozostawałem więc
kosztowała.
o przyszłość Polski, która nie jedną noc nieprzespa71
więcej
wówczas
posiadał
Piłsudski
gdyby
Byłem pewny, że
zdofatbym
planem,
moim
z
się
zapoznania
zdrowia i miał siły dla
stosunkach on
go zepwnością pozyskać dla sprawy. A w naszych

ni

alnie
sgó przedstawienia mi dalszych moglentśw, k£Śrs należałoby ewentu

Wprowadziatm
jeszcze uwzglidnié przed wprowadzeni an omawianej reformy.
go przytym tylko w treść

czgs’ci pierwszej mojej inicjatywy, która nie

pawn? odmiaprzedstawiała nic rewelacyjnego. Można było jab “waist/z jako
+?
znaczniejni ju'z stosowanych poprzednio suity], papierów dla uzyskania
«
t
szych kredytow, przeznaczonych na inwestycje. Ponzgtkowo Matuszewski -

enty praytaczab'ył Lprzeeiwny amitowaniu nowej formy papieru, jednak argum
ać, a nawet
ne przez niego z łatmśoia odparkem, Wowzas p?yostal opanow
#
spoaeczeﬁstwieﬂ,
przyznał, Że prze'xndujo ru(1mm; mmm”, umieszczenia w
-

_wzgleduyg
bonów za jakies 400 milionów złótych, Redziż mi Jednak ze.
ymac ET} z tym
panujące chwilowo na rynku finansowym ok olicznnaci wstrz
- jeszcze 35 miesiąc

Oéwiaduzenienatuszewsk1 ego przyjął/em z pena wiara

ona łem sie,
i zeufanien, Dopiero po upływie kilku miesielcy przek

Ze Matu- .

W tym czasie kończyła 51.3r
szewski w rozmowie ze mna nie był szczery.
ało si?/z tym fektem ”111.2pierwsza/‘lkadencja meje prezydentury i/ jek okaz
miesiace.Kied wiem, .
zał on rade woja prrmuniącia emisji bonów o 3
Jedrzejemc 1 minipo uzgodvuenlu mojego planu z premierem J anuszem
zacji, dowiedziałem
stre gkarbu Zawadzkim przystapilem do jego reali
ziałał w 92.36.7510 słowem
się, Ze Matuszewski w zdecydowany sposób przeciwd
wobec mnie oświadczenie
i pismem przeciw mojej inicjatywie, Zloz'ong/
dzało mu w tym zupełnie,
o celowości mo j ego wystąpienia nie przeszka
ggx zastosowanej do
Nie mogłem oczywiście uznać me tody Matuszewskia
swego Pr ezydenta.
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Ale uzgodnienie

sprawy

-
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Pranierem i #tinistrem gkarbu nie wystarczało

jeszcze, aby stworzyć dla emitowanych bonŚw inwestycyjnych potrzebne
warunki, Bony 25 złotowe wydrukowano w formie dużych p¥acht i na papierze Zatwo ulegającym zniszczeniu, co było sprzeczne 'z założenia, forma
1

©

jakość nie odpowiadała bowiem papierowfy obiegowemu, Poza tym utrudnio-

no bonom cyrkulacjż, jedynie bowiem Izby Skarbowe upo ważnione zostały
do przyjmowania ich i wymiany na banknoty. Na inne instytucje państwowe
obowiązku tego nie naXoŻono. A kiedy zażgdałem usunigcia tych podstawowych Mżdofw, wynajdywano w gkarbie coraz to nowe argumenty, niedwuznacznie świadczę/os o negatywnym nastawieniu Skarbowców. Najwaźni ejszym z nich,
dla kto/rego zamlcniezto dla bono/w kasy kolejowi; i pocztowe, było twierdze-

nie, ze instytucje te cały śwój dochśd dzienny odprowadzały do Banku
Polskiego i jego oddział'cśw na prowincji, a bank emisyjny nie mogł rzekomo przyjmować i zalicza/= do rachunku swego bonów inwestycyjnych.. Wydzielanie bon/Św ze składanych dovbanku sum i wymienianie ich na in nknoty
w IżbachSkarbowych nie mogło przecież stanowić podstawowych przeszkóń
do realizacji tak bardzo potrzebnej Pat/xstwu pomocy, AŻ nadto widocznym
było, zeĄfinister Skarbu nie panował w swym resorcie, wiceministrowie
#
*
4
bowiem razem z dyrektoremi odnośayoh departamentów czynili co sami uwaza-

li za właściwe.

g

Jedynie dyrektor "Pocztowej Kasy Oszczednosci", Henryk Grquxie

mi ed zastrzeżeń do mojej polityki finansowej, Wielka ta instytucja,
rozwijająca Big szybko dzięki bardzo

umiejętnemu jej kieromiotwu, była

wprawdzie w pewnej mierze zależna od Ministra gkarbu, ale urzędnicy

mieli tem wpływu, Przy bardzo niekorzystnych warunkach dla
a
cyrkulacji bonśw, udało się dyrektorowi Gruberowi rozprowadzic je w bar&karbowi nie

dzo krŚtkim czasie za 7 milionow złotych, Pomimo bm ku odpowiedniej pro-
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aś. Liczne
ludnośc/: cywilna zaczęła chęjznie nowy papier przyjmow

jmuja; bony za kupione
sklepy w Warszawie wywieszały ogłoszenia, że przy
a rozwi jaka się
towary. Wszystko wskazywało na powodzenie akcji, kﬁér
ęcy się w samym Minisamorzutnie dalej i tylko ośrodek oporu, źxladduj
tej opozycyjnej akcji
sterstwie Skarbu, jz; paraliźował. Przewodził
szewskim byli uważani
wiceminister gkarbu Adam Koc, ktśry razem z Matu
le spraw ekonomicznych,
przez elita legionowa Za ich autorytety w dzia

wę z beznadziejW tych okolicznościach zdałem sobie w pełni spra
rmy finansowej,
ności wysiłki/)w moich ala przeprowadzenia całosci refo
boncśw inwestycyjnych
Jeżeli bowiem taka niewinna sprawa jak wprowadzenie
efiała już na tak
rownolegle z banknotami jako Środka płatniczego, natr
o dalszym etapie
wielkie sprzeciwy, to cóż dopiero można był sgdzić
zmiany ustroju finansowego,
wyjatkowo po4 premiereń Januszem Jźdfzejewiczem mi a¥em stosunek
mieliśmy identyczne zaprawny i pozytywny, Omal we wszystkich sprawach

miał pełne zrozumienie
patrywania, nie było wiesz!; spornych, I chociaż
adnosc w tej specjaldla moich poczynaśx ekonomicznych, wykazywał bevr
lne z elita
nej sprawie. Wiazały go mocne uczucia kolezens

lerrionowa,

finansowej Ja zas,
do ktorej należeli i przeciwnicy mojej polityki
obyżapoclęfmęg za sonie mogło przekraczać swych kompetencya, gdyz mogł
iłem inicjatyw.-JZ sw? wkasbą, szkodliwe. dla ?afxstwa nastąpstwa, pozostaw
+
m od czynienia dale
nemu biegowi, Rowniez dyrektora Grubera odwiodZe
żony na antagonizm
szych wysiZkŚw, miałem bowien obawy, Że może byc/: nara
jego kolegtśw legionouych.,
poprzez wzmożenie
Doznałem zawodu w tak piekacej sprawie, ktśra
i bezpieczenstwo naszych
zycia gospodarczego, mista nam dac silna armię
granic, Pozostałem wi?c dalej ze swa troski o przyszlosc Polski, ktora
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nie jedną noc nieprzespanaz kosztowała ,

(Air‘s?
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Byłem pewny, ze gdyby Piłsudski posiadał wo/wczas więcej zdrowia i
miał siły dla zapoznania sis z moim planem, zdołałbym go z pewnosci; pozygkarf: dla sprawy, A w masz:/ch stosunkach on jeden tylko, z @ łym swoim
wielkim autorytetem,

s

y7na szali pray ewentualnym wprowadzeniu tak 4h

daleko idącej] reformy filrxxansowej.

ŻW

0d czasu kiedy państwo niemieckie potrafiło/l bez złota wielkia miliar-

dy marek ism-leis dla stworzenia w krotkim czasie nagwiekszej na sw1e01e
potegi militarnej, trudno sie nadal upierac przy klasycznych metodach
ekonomiczno-finansowych, jako jedynych zbawczych dla rozwoju narodow i
/
panstw,
#,>

odór
W kwietniu 1934 r. napisalem rozprawa pod tytułem :"Moje wytyczne

polityki gospodarczej Przez projektowane opublikowańie jej chciałem
pobudzio młodsze pokolenie do pracy myslowej i nad tym zagadnieniem wywolac/: dyskusjel publiczna w prasie,

Zamiar maj pragnęła: uprzednio uzgodnić

z «zadam. W tym celu odbyłen rozmowy w Spale z udzisłen Premiera Jędrzejewicza i ministrśw Becka i Zawadzkiego, Po zaznajomieniu obecnych z
trescia mego wywodu myslowego, Ministrowie prosili mnie o zaniechanie

publikacji Nie mogli uznać formy, w Jakiej zamierzałem zainicjowane dyskusil? publiczna. Chciałem bowiem zebrac gtos jako osoba prywatna, nieZależnie od kierunku polityki finansowej gzpdu, której w żadnym wypadku

4

nie zamierzałem krępowacl. Ministrowie uwaz'ali, że ogłoszenie mya/li moich
może wywołać w Kraju szkodliwą panikę walutową i nie wyobrażali sobie

w ogśle, aby można byXo odatatczyc, prywatne moje zapatrywania od

zajmowa-

negofśw Natomiast imieniem #zpdu dali mi zapewnienie, że beLdzie on starał się w swej działalnosci uwzględnić moje wytyczne;
Ostatnie

Ministra/w

oczywiście tylko za wyraz kurtuasji
-@7t

w

stosunku

do

mojej

osoby

i

zmuszony

zostałem w ten

z
sposob

(
dalszej akcji, przekreslajźc tym semym

zaniecha/c

mojej {pracy myś-

lowe}.
XXI.
W latach 1928, 1929 i 1930 Jeździlem w dalszym cija/gu po Kraju, zachowujałc pełny kontakt z obywatelami i ich organizacjami społecznymi,
Przynajmniej dwa miesiące letnie każdego roku poświęcałem wyłącznie na
podróże, które zwykle odbywały si? jednym ciżgiem, bez przerwy i z bardzo skoncentrowanym programem dziennym, Dzigki swemu zdrowiu i siX/om
znosiłem duży ten trud z zlatwosciaz. Nie można byXo tego samego powiedzieg
o moim otoczeniu, chociaż dużo mXodszym, Nie ukrywali swego znużenia
przede mną. Musze; sial przyznać, że moje wigssze możliwości wytrzymałości
fizycznej i nerwowej sprawiały mi zadowolenie, ktŚre dodawałso sie; do

znacznie więckszego spowodowanego wyczuciem spełniania poźytcczuoj roli
dla Państwa.
Dla dzieci, ktśre wszeldzie w dużej bardzo masie spotykały mie, żywi-

Kem. gorace uczucia, Rozniosła sig szybko
dent bardzo lubi dzieci, z tych

po kraju wiadomość, ze Prezy~

wzgledśw spotykane wszździe dzieci wy-

kazywały wyjitkowi serdecznasc i zaufanie do osoby reprezentujęcej cał/a
Rzeczpospolita Polska. Stir-sza generacja, zebrana w rŚznych miejscach

j

przy witaniu Brezydenta rownież wykazywała w stosunku do niego mocne
uczucia,

Zdawało mi się, że te nastroje ludnosci potevuja sie z kazdym

f

rokiem, przedstawiały duza wartosc dla podnoszenia sie kultury panstwowej, &
wiezie w coraz wiec? z

ich całym organizmem społecznym.

Wszystkie hoXdy mi składane oraz wyraz goracych uczuc obywateli
nie brałem zupełnie osobiście, Obserwowarem je tak jakby ktos inny na
to patrzeł i cieszył się serdeczmla reakcję ludności w stosunku do aje -

