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ZBIGNIEW LANDAU 

DZIALALNOSC GOSPODARCZA WLADYSLA WA KUCHARSKIEGO 

(1884-1964) 

Władysław Kucharski urodził się 23 IX 1884 r. w Krakowie w rodzi
nie robotniczej 1_ Był synem Jana Kucharskiego i Marii z Podsiadłow
skich. Ojciec odumarł go wcześnie i wychowywaniem syna zajmowała się 

' matka, zarabiająca jako praczka 2. Młody Kucharski uczęszczał do I Wyż
szej Szkoły Realnej w Krakowie, w której maturę uzyskał w 1903 r. 
Następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie rozpoczął studia w zakresie bu
downictwa lądowego w Szkole Politechnicznej. Już podczas studiów 
związał się z działalnością polityczną. Wstąpił do tajnej organizacji mło
dzieżowej „Zet" pozostającej pod wpływami endencji. Zetknął się w niej 
z R. Dmowskim. Kucharski był wówczas prezesem Bratniej Pomocy 
Politechniki Lwowskiej i jednym z założycieli czynnej w latach 1908-
1914 wzajemnej pomocy techników. Podobnie jak wielu innych działa
czy „Zetu" brał aktywny udział w pracach Towarzystwa Szkoły Ludo
wej. Ukończywszy studia pracował w latach 1908-1909 jako asystent 
woluntariusz w Katedrze Astronomii i Geodezji Wyższej oraz w obser
watorium we Lwowie. 

Małżeństwo z Janiną Grzybińską zawarte w 1910 r. spowodowało 
powrót Kucharskiego do Krakowa. Rodzina żony posiadała bowiem tam 
fabrykę papy dachowej, z którą związał się Kucharski. Przed samym 
wybuchem I wojny światowej odkupił ten zakład, przy czym nie ogra
niczał się do prowadzenia wytwórni papy, ale starał się stopniowo rozsze
rzać zakres swych interesów, w związku z czym stał się po I �ojnie 

1 Podstawowe dane biograficzne ustalono na podstawie: Z. L a n d  a u, Ku

charski Wlaclyslaw (Polski słownik biograficzny, t. XVI, s. 54-57, t. XVII, �- IX); 

sprostowanie do biografii nadesłane przez córkę Danutę Kuch3rską w liście do 

autora z 22 X 1973 r. oraz przez mecenasa Andrzeja Rozmarynowiczl do p:ze

w0dniczącego Komitetu Redakcyjnego PSB w liście z 2 V 1972 r. Bardzo wiele 

informacji autor :,trzymał od Czesława Lechickiego, któremu w tym miejscu chciał

bym jeszcze raz bardzo gorąco podziękować. 

2 Spis Ludności Krakowa z 1900 r. (Archiwum Państwowe m. Krakowa i Woj. 

Krakowskiego, t. VI, nr 1286). 
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światowej współudziałowcem dużej fabryki drutu. Obok tego działał też 
w innych organizacjach gospodarczych. 

W czasie I wojny światowej Kucharski dorobił się na dostawach dla 
rządu austro-węgierskiego, a następnie majątek znacznie pomnożył 
w okresie powojennej odbudowy i inflacji 3

• W latach wojny aktywnie 
zajmował się też pracą społeczną. Został m. in. członkiem Książęco-Bisku
piego Komitetu w Krakowie, ;,:ajmującego się organizowaniem pomocy 
dla osób dotkniętych wojną. Zetknął się tam z arcybiskupem A. Sapiehą, 
u którego „zyskał sobie . . . całkowite tak uznanie, jak i zaufanie" 4• 

W tym też czasie wstąpił do Ligi Narodowej, ale o jego działalności 
politycznej w ówczesnym okresie brak informacji. 

Po odzyskaniu niepodległości Kucharski zaczął robić błyskotliwą 
i błyskawiczną karierę polityczno-administracyiną. W dn. 4 XI 1918 r. 
został mianowany pod wpływem A. Sapiehy zastępcą kierownika Wy
działu Aprowizacji Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, która 
spełniała funkcje rządu dzielnicowego s. Na początku 1919 r. wstąpił do 
Związku Ludowo-Narodowego. W dn. 28 I 1919 r. wszedł z ramienia 
Narodowej Demokracji do Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska Cieszyń
skiego, Spisza i Orawy. Tam kierował Wydziałem Aprowizacyjnym. I tu, 
podobnie jak w Książęco-Biskupim Komitecie, zdobył sobie opinię spraw
nego administratora. Po rozwiązaniu Komisji w marcu 1919 r. Kuchar
ski udał się do Paryża, gdzie znalazł się w bliskim otoczeniu R. Dmow
skiego 6. Dmowski w tym okresie zafascynował się osobą Kucharskiego 
i zaczął dążyć do zapewnienia mu czołowej pozycji w nowo organizo
wanym Związku Ludowo-Narodowym. Jeden z wybitniejszych_działaczy 
endeckich, Jerzy Zdziechowski, pytany o przyczyny popierania Kuchar
skiego przez Dmowskiego, stwierdził, że nie potrafi tego wyjaśnić 1. Wy
daje się, że motywy działania przywódcy endecji trafnie ujął inż. S. Fli
sowski, który dość dobrze znał Kucharskiego. Stwierdził on m. in., że 
Dmowski „ujrzał w nim człowieka czynu. W owym bowiem czasie na czele 
Narodowej Demokracji stali co prawda wybitni intelektualiści, ale właś
ciwie już w podeszłym wieku, i nie było wśród nich człowieka o forma
cie Witosa w Piaście czy Korfantego przywódcy Chrześcijańskiej Demo
kracji. Sam Dmowski, wódz endecji, był też tylko wybitnym intelektua
listą, teoretykiem, pisarzem, zaś w Kucharskim ujrzał polityka o wielkiej 
przyszłości, tak potrzebnego stronnictwu" s. To spowodowało, że Dmow-

2 F. Tom mas i n i, Odrodzenie Polski, Warszaw a 1928, s. 79; no tatk a C:!:. Le
:hickiego pt. K1Lcharski Władysław Józef w posiadaniu autora; J. Raw i cz, Ge
neral Zagórski zagi.nql..., Warszawa 1963, s. 200. 

4 List S. Flisowskiego do autora z 20 XI 1973. 
s Z. L as o c k  i, Wspomnienia szefa Administ7:acji PKL i Komisji Rządzącej, 

Kraków 1931, s. 19. 
5 List Cz. Lechickiego do auto r a  z 23 XI 1968. 
� List J. Zdziechowskiego do autora z 19 XI 1968. 
a List S. Flisowskiego do autora z 20 XI 1973. 
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ski polecił swemu stronnictwu wysunięcie Kucharskiego na stanowiska 
ministerialne. Równocześnie wprowadził swego protegowanego do naj
wyż.5zej instancji Związku Ludowo-Narodowego, którą był Komitet Poli
tyczny 9

• 

Pod wpływem Dmowskiego minister b. Dzielnicy Pruskiej, W. Seyda, 
zaproponował Kucharskiemu objęcie stanowiska szefa departamentu 
w swym ministerstwie. Ten się wahał, ale ostatecznie propozycję przy
jął. Po rezygnacji Seydy Kucharski objął w dn. 3 VII 1920 r. kierownictwo 
Ministerstwa, a 24 VII t.r. - stanowisko ministra. Nominacja Kuchar
skiego była dużym zaskoczeniem dla mieszkańców dawnej dzielnicy 
pruskiej, bo nowy minister nie był z nią dotychczas niczym związany 
i tym samym słabo znał jej problemy. Dość szybko jednak Kucharski po
zyskał sobie ich poparcie, gdyż reprezentował na zewnątrz interesy tych 
ziem. M. in. dopasował się do antyunifikacyjnego klimatu wytworzonego 
przez wielkopolską Narodową Demokrację. Dzięki korzystnemu doborowi 
współpracowników dał sobie radę z kierowaniem resortu, z którego ustąpił 
dopiero 17 VII 1921 r. 10 Dmowski miał bowiem nowe plany wobec Ku
charskiego. ,,Jesienią tego roku chwiał się gabinet Witosa. Zebrały się 
naczelne władze ZLN na narady. Kogo wysunąć na premiera? Dmowski: 
Kucharskiego! Kogo na ministra spraw wewnętrznych? Dmowski: Ku
charskiego! Kogo na ministra skarbu? Dmowski: Kucharskiego! Po dys
kusji stanęło na tym, że premierem będzie Głąbiński, a Kucharski mi
nistrem robót publicznyćh ... Kucharski był niezadowolony z wyniku 
obrad: chciał zostać ministrem skarbu'' 11. 

Do utworzenia tego rządu ostatecznie nie doszło i Kucharski nie 
został mianowany ministrem. W tym okresie dla umocnienia swej po
zycji w stronnictwie kupił dziennik „Goniec Krakowski" i przekazał go 
w ręce ZLN, sam pozostając wydawcą pism� W 1923 r. nabył znaczny 
pakiet udziałów w lwowskim „Słowie Polskim", co również pozwoliło 
na uzależnienie tego pisma od endecji 12. W okresie wyborów do Sejmu 
Dmowski polecił ZLN wystawienie kandydatury Kucharskiego na trze
cim miejscu listy państwowej, co stanowiło wielkie wyróżnienie i gwa
rantowało uzyskanie mandatu n. 

W stronnictwie Kucharski nie był - jak się wydaje - specjalnie 
popularny. Kierownik organizacji politycznej ZLN w zachodniej Mało-

9 List Cz. Lechickiego do autora z 23 XI 1968; list J. Zielińskiego do autora 

z li II 1974. 
10 List Cz. Lechickiego do autora z 23 XI 1968; Z. L a n d  a u, Kucharski...,

AAN, Prezydium Rady Ministrów, akta grupowe, t. 2-14(2). 
11 St. R y m a  r, Pamiętnik,. cz. II, k. 35-37, mpis w Bibl. Jagiellońskiej, nr 

n/60. 
12 List Cz. Lechickiego do autora z 23 XI 1968; K. Hr a b  y k, Wspomnienia, 

(Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, t. VIII, z. 3, s. 404). 
11 P. R a  w a, Rząd większości poiskiej. Jego podstawy, jego program i praca. 

Jego ministrowie i następcy, Warszawa 1924, s. 24-25. 



348 Zbigniew Landau 

polsce S. Rymar „uważał Kucharskiego za nieudolnego kandyda.ta do 
kierowniczych stanowisk w państwie i za pełnego tupetu karierowicza. 
Dmowski nie tylko zlekceważył opinie Rymara, ale wziął mu ją za złe, 
położył na karb zawiści czy zazdrości" 14. Na ogół dość obiektywny w są
dach poseł włoski w Warszawie F. Tommasini pisał we wspomnieniach: 
„Majątek jego [Kucharskiego - Z. L.], którego źródło nie zjednywało 
mu zbytniego poważania, zapewniał mu jednak mocne stanowisko w ło
nie narodowej demokracji" 1s. Być może na niechęć wobec Kucharskiego 
wpływały też jego cechy osobiste. Był on „przede wszystkim człowie
kiem z natury zimnym, nie szukającym przyjaciół ani popularności. Te 
cechy powodowały, że miał dużo niechętnych sobie, a nawet wrogów, 
którzy z zawiścią odnosili się do jego sukcesów życiowych" 16. 

W wyniku wyborów z 5 XI 1922 r. Kucharski wszedł do Sejmu, w któ
rym działał w Komisji Przemysłowo-Handlowej, a równocześnie został 
wybrany zastępcą wiceprzewodniczącego Klubu Sejmowego ZLN. Nadal 
cieszył się pełnym poparciem Dmowskiego 11. W momencie gdy na miejsce 
rządu W. Sikorskiego W. Witos przy współpracy z endecją utworzył 
28 V 1923 r. nowy gabinet, Kucharski otrzymał w nim tekę ministra 
przemysłu i handlu. Nie spełniło się więc jeszcze jego dążenie do objęcia 
centralnego wówczas resortu gospodarczego, jakim było Ministerstwo 
Skarbu. Już jednak 1 VII t.r. endecja wśród trzech innych kandydatów 
na stanowisko ministra skarbu wysunęła również Kucharskiego 18. 

Kucharski na stanowisku ministra przemysłu i handlu nie zapisał się 
niczym specjalnie d9datnim. Główną uwagę skierował bowiem na uzy
skanie dla Polski pożyczek zagranicznych, chociaż nie leżało to w bez
pośrednim zasięgu działania jego resortu. W związku z poszukiwaniem 
kredytów starał się iść maksymalnie na rękę działającym w Polsce ka
pitalistom zagranicznym. Np. 6 VI 1923 r. wyraził zgodę na dopuszczenie 
kapitału amerykańskiego do udziału w należącej w 67 0/o do państwa 
Sp.Akc. do Eksploatacji Soli Potasowych. Kucharski motywował to tym, 
że „w sprawie tej interweniuje osobisty przyjaciel prezydenta [USA -
Z. L.] Hardinga p. Howard S. Coffin będący w ścisłych stosunkach z Gua
ranty Trust Co." Pod wpływem ministra przemysłu i handlu Komitet
Ekonomiczny Ministrów zgodził się na udział kapitału amerykańskiego,
przy zachowaniu jednak bezwzględnej większości polskiej 19. W dn. 13 VIII
t.r. podpisał „samowolnie, bez wiedzy Rady Ministrów" 20, bardzo nieko-

1: List Cz. Lechickiego do autora z 11 XI 1968. 

1� T o m m a s i n i, op. cit., s. 79. 
10 List S. Flisowskiego do autora z 20 XI 1973.
11 M. Ra t aj, Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965, s. 146.
i! Kto będzie ministrem skarbu?, (Kurier Poranny, l Vll 1923). 

19 AAN, zespół Kauzika, Protokół nr 180 z posiedzenia Komitetu Ek0?1omicznego

Min:strów z 6 VI 1923. 

•0 S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Pelpin 1939, s. 532.
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rzystną dla Skarbu Państwa umowę w sprawie przekazania w ręce Fran
cuzów Zakładów Żyrardowskich. Zwięźle transakcję tę przedstawił 
L. Krzywicki. ,,Zakłady te przeszły pod zarząd państwowy na mocy
dekretu rządowego z dnia 16 XII 1918 r. Ponieważ były skutkiem wojny
bardzo uszkodzone, przystąpiono do ich odbudowy: rząd poczynił róż
nymi czasy inwestycje, które wyniosły 47 250 OOO marek polskich, czyli
w przeliczeniu w kwietniu 1923 r. 2 586 OOO fr. szwajcarskich. W drugiej
połowie r. 1923 oddano te zakłady w ręce prywatne i kapitaliści, tytułem
zwrotu funduszów obróconych na inwestycje, zobowiązali się zapłacić 
448 OOO franków - taką sumę otrzymano, gdy przeliczono powtórnie 
[wg aktualnego kursu - Z. L.] marki na franki. Była to już poważna 
strata dla Skarbu, ale strata na tym się nie skończyła. Na zapłacenie 
owego funduszu właściciele Zakładów Żyrardowskich otrzymali kredyt 
państwowy w wysokości 22 mld marek, co odpowiadać miało [według 
ówczesnego kursu - Z. L.] 448 OOO franków. Lecz i tego kredytu nie 
zwaloryzowano. Dzięki temu rząd, jako zwrot udzielonego kredytu, 
otrzymał w styczniu 1924 r. 18 800 franków" 21• 

Wydaje się, że ta wyjątkowo niekorzystna umowa miała na celu 
umocnienie powiązań Polski z. Francją, na których ówczesnym kierowni
kom polityki polskiej bardzo zależało. Wyraźnie akcentował to premier 
Witos np. w expose wygłoszonym w Senacie 1 VI 1923 r. 22 Na rząd pol
ski wywierany był też przez Francuzów w tej sprawie nacisk dyploma
tyczny 23. Inna rzecz, że Kucharski przy podpisywaniu układu i załat
wiając kredyt dla strony francuskiej w należącej do państwa Pocztowej 
Kasie Oszczędności postąpił w sposób wyjątkowo lekkomyślny. Trzeba 
się tu zgodzić z M. Ratajem, że o ile naciskiem Francji można tłumaczyć 
samo oddanie Francuzom Żyrardowa, to „nie można jednak żadną miarą 
zrozumieć dalszych posunięć p. Kucharskiego", polegających na wyjed
naniu nie zwaloryzowanej pożyczki w PKO 24. Następnie idąc na rękę 
firmie „Siła i Światło", w której dominowały kapitały obce, Kucharski 
anulował orzeczenie Generalnej Prokuratorii RP w sprawie Elektrowni 
w Łodzi, która miała być przejęta na rzecz państwa 2s. 

W sierpniu t.r. w związku z wyjazdem ministra przemysłu i handlu 
do Francji pojawiły się pogłoski o pomyślnym zakończeniu rokowań 
w sprawie pożyczki amerykańskiej dla Polski. ,,Po powrocie do kraju 

21 L. Krzywicki, wstęp do pracy: T. S z t u r  m de S z t r e m, Żywiołowość

w opodatkowaniu, Warszawa 1924, s. 16-17. Sprawa ta ma już bardzo bogat1 lite
raturę przedmiotu. 

22 Sprawozdanie stenograficzne [dalej skrót: Spr. sten,] z 21 posiedzenia [dalej: 
pos.] Senatu w dn. 1 VI 1923.

2s Ra t  aj, op. cit., s. 276; przemówienie posła J. Moraczewskiego, Spr. sten.

,e 170 pos. Sejmn w dn. 16 XII 1924, szp. 24-25. 

24 Rat aj, op. cit., s. 277. Tekst listu W. Kucharskiego do dyrekcji Pocztowej
Kasy Oszczędności w tej sprawie zob. Sejm RP. Okres I. Druk nr 1109, s. 4-5. 

2s W. U z i em b l o, Wspomnienia 1900-1925, Warszawa 1965, s. 351.
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[Kucharski - Z. L.] oświadczył w połowie sierpnia, bez podania jednak
że bliższych szczegółów, że uzyskał zapewnienie pożyczki we Francji, 
i to przy pomocy kapitału przeważnie amerykańskiego" 2s. Pożyczki tej 
miała rzekomo udzielić grupa Morgana 21. Wydawało się, że rząd zdoła 
wreszcie zrealizować wysuwany od dawna postulat zdobycia zagranicz
nego kredytu na cele walki z inflacją. Tym większe było rozczarowanie, 
kiedy po ukazaniu się w prasie USA informacji z Warszawy o rokowa
niach z Morganem spotkały się one z oficjalnym zaprzeczeniem z jego 
strony. Zrobiło to bardzo złe wrażenie w Stanach Zjednoczonych 28, ale 
na dalszą karierę Kucharskiego w kraju wpłynęło mimo to pozytywnie. 
W związku z poszukiwaniem pożyczki zagranicznej zaczęto w ZLN na 
serio rozważać możliwość oddania Kucharskiemu resortu skarbu 29• 

W dn. 1 IX 1923 r. po ustąpieniu z Ministerstwa Skarbu H. I. Lindego 
stanowisko to otrzymał Kucharski. Marszałek Sejmu M. Rataj w swym 
dzienniku opatrzył tę informację notatką: ,,Kucharski, silnie popierany 
przez Dmowskiego, jako jego mąż zaufania" so. Nominacja przyjęta zo
stała bardzo różnie. Nawet w jego własnym Klubie wywołała konster
nację, a w Klubie Chrześcijańsko-Narodowym formalny protest. Prze
wodniczący Klubu Poselskiego ZLN S. Głąbiński napisał później o no
minacji: ,,Muszę tu przyznać, że ministerstwo było także z naszej stI"ony 
obciążone człowiekiem, który bez niezbędnych kwa·lifikacji został po
wołany na ministra przemysłu i handlu, a po ustąpieniu W. Grabskiego 
i H. I. Lindego - na ministra skarbu w czasie, gdy wskutek spadku 
marki polskiej finanse wymagały największej uwagi. Stało się to nie:,tety 
niezależnie od mojej woli z inicjatywy moich kolegów w stronnictwie" s1. 

Mimo to prasa endecka przedstawiała kandydaturę Kucharskiego 
nadzwyczaj ciepło. Inne jednak opinie były bądź wręcz negatywne, bądź 
bardzo wstrzemięźliwe. Jeden z wybitnych działaczy gospodarczych 
E. Rose pisał np.: ,,Nominacja p. W. Kucharskiego na stanowisko mi
nistra skarbu stanowiła niewątpliwie pewnego rodzaju niespodziankę
dla opinii publicznej. Nowy minister nie zaznaczył się bowiem dotych
czas w niczym jako ekonomista lub finansista, mogący sprostać tak nie
słychanie trudnym zadaniom w chwili obecnej, nazwisko jego w naszej
polityce gospodarczej było dotychczas absolutnie nie znane''. Nie upo-

2G F. To m m a s  i n i, op. cit., s. 79; liczne informacje w ówczesnęj prasie.

'rl N. S [z w a l b  e], Obłudnicy (Nasz Przegląd, z 1 X 1923); Kronika polityczna 

(Kurier Warszawski, 27 VIII 1923); ,,Robotnik", 7 IX 1923; Czarnn giełda a pożycz

ka zagraniczna (Nasz Przegląd, 4 IX 1923). 

:s Pismo radcy handlowego Poselstwa RP w Waszyngtonie H. Gliwica do rąk 

własnych ministra skarbu H. I. Lindego z 30 VIII 1923, AAN, zespół Poselstwa 

w Waszyngtonie, w. 112, t. Nowe pożyczki dolarowe. 

!9 Nowy minister skarbu (Dziennik Poznański, 7 IX 1923). 
10 Rat aj, op. cit., s. 167. 

31 G ł ą b i ń s k i, op. cit., s. 532. 
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ważniało to do dyskwalifikacji kandydata, ale „nie daje jednak również 
prawa do tych hymnów pochwalnych, jakie na jego cześć wypisują na 
kredyt niektóre organa prasowe" s2.

Kucharski już wcześniej był wyraźnie przygotowany do objęcia re
sortu skarbu. W dzień po objęciu władzy wystąpił już na zebraniu Klubu 
Poselskiego ZLN. W przemówieniu programowym uznał za zasadnicze. 
zadanie rządu „przede wszystkim skarb", co wynikało z niezwykle szyb
kiego narastania w tym okresie hiperinflacji. Stwierdził dalej, że „za
dania leżące dziś przed ministrem skarbu wymagają nie tyle nowych 
pomysłów teoretycznych, bo dyskusji o potrzebach i środkach zaradczych 
było już dosyć, ile siły w wykonaniu, a więc konsekwencji, niezachwia
nej celowości, nieustępliwości i pośpiechu" 33• Jako główne zadania re
sortu wysunął stabilizację marki, zrównoważenie budżetu i reformę wa
lutową, które traktował jako organicznie związane i które. w związku 
z tym winny być rozwiązywane równocześnie, a nie rozkładane w czasie, 
jak było dotychczas. Zapowiadał szybkie przedłożenie preliminarza bu
dżetowego na 1924 r. z podaniem metod pokrycia deficytu, przy czym 
jako główny środek osiągnięcia równowagi wydatków i przychodów trak
tował oszczędności po stronie rozchodowej. Głosił m. in. potrzebę ogra
niczenia inwestycji, likwidacji niektórych ministerstw. Uważał, że po 
stabilizacji marki i budżetu trzeba będzie założyć nowy bank emisyjny, 
ale że już dziś należy o tym myśleć. ,,Bank emisyjny bez pomocy po
życzki zagranicznej nie da się pomyśleć", przy czym przewidywał, że 
zagranica na ten cel udzieli Polsce niezbędnych kredytów na dogodnych 
warunkac1!. Zawiadomił też słuchaczy, że rozmowy w tej sprawie są już 
w toku. 

Nastrój, jaki towarzyszył tej enuncjacji, opisał obecny na zebraniu 
poseł S. Rymar. ,,Nowi członkowie gabinetu przyszli do Klubu i wygło
sili przemówienia. Dmowski oświadczył krótko: wszedłem do gabinetu, 
aby całym swym wpływem i autorytetem poprzeć prace Kucharskie
go . . . Kucharski wygłosił dłuższe przemówienie, w którym użył twar
dych słów dyktatora pod adresem Klubu: musicie milczeć, słuchać i po
pierać" 34• 

Swe zasadnicze tezy programowe powtórzył Kucharski w mowie 
wygłoszonej w kilka dni później na otwarciu Targów Wschodnich we 
Lwowie. Nie spotkały się one na ogół z akceptacją specjalistów. Były bo
wiem dość eklektycznym zlepkiem różnych fragmentów dawnych pro
gramów, przy czym nie zawierały jasnej odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób Kucharski zamierzał osiągnąć wyłożone cele. Zapowiedzi w ro
dzaju: ,,Szybkość działania, bezwzględność postępowania, logiczna kon
sekwencja przy przeprowadzaniu projektu, oto warunki konieczne, aby 

32 E. R [os e], Program pana Kucharskiego (Kurier Poranny, 8 IX 1923). 
ss Zadania ministra skarbu (Gazeta Warszawska, 4 IX 1923). 

s4 Rym a r, Pamiętnik ... , k. 35. 
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dać gwarancję powodzenia tej akcji" ss - niczego nie wyjaśniały. Dla

tego nawet prasa endecka raczej akcentowała operatywność nowego mi

nistra niż nowatorstwo programowe 38.

Mimo że wygłoszony program nie kładł nacisku na zdobycie poży

czek zagranicznych, tkwiły one w centrum zamierzeń nowego kierownika 

resortu. Liczył bowiem, że uda mu się dzięki nim zrównoważyć budżet 

i przeprowadzić reformę walutową. Stąd zdobycie pomocy zagranicznej 
odgrywało początkowo centralną rolę w praktycznej działalności Kuchar

skiego. Kredytów szukał w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Anglii 

i na gruncie Ligi Narodów. To pochłaniało znaczną część czasu i uwagi 
ministra 

Jak utrzymywał Kucharski, w USA prowadzono rokowania z Mor

ganem. Cała sprawa była jednak otoczona tak głęboką tajemnicą, że 

dziś trudno jest nie tylko zrekonstruować przebieg rozmów, ale nawet 

ustalić, czy rzeczywiście miały miejsce, czy też były tylko zręcznym 
trickiem propagandowym Kucharskiego. Według sprawozdania złożonego 

premierowi Witosowi 37 Bank Morgana zdecydował się na przyjmowanie 

subskrypcji dla polskiego Banku Emisyjnego. Istnieją jednak pewne 

dokumenty, które podają w wątpliwość wiarogodność informacji o pro

wadzeniu przez Kucharskiego i jego towarzysza w peregrynacjach po

życzkowych - aferzystę Hammerlinga - jakichkolwiek rozmów z grupą 

Morgana as. 

O inną pożyczkę na zrównoważenie budżetu starał się Kucharski oso

biście w Londynie, jednak bez rezultatów. Fiasko pertraktacji w Wiel
kiej Brytanii wynikało z podjęcia ich bez uzgodnienia sprawy z Poselst

wem Brytyjskim w Warszawie, bez którego opinii banki angielskie nie 
podejmowały żadnych wiążących rozmów dotyczących operacji na tere
nie kraju 39• Co więcej, ,,Ambasada nasza [polska - Z. L.] w Londynie

3• Mowa mini.�t.ra skarbu na otwarciu Targów Wschodnich (Gazeta Warszaw

,ka, 6 IX 1923). 
36 Program mi"l.istra Kucha,·skiego (Gazeta Warszawska, 6 IX 1923); O uzdro

wienie skarbu pol�kiego (Gazeta Poranna, 6 IX 1923). 

37 Z. La n d :l u, Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918-1926,. Warsza

wa 1961, !.. 97. 
is W dn. 20 lX 1923 r. wiceprezydent Banku Morgana Booth dał do zrozumie

nia podczas rozmowy z radcą handlowym Poselstwa RP w Waszyngtonie H. Gli
wicern, że oparcie się przy organizacji polskiego Banku Emisyjnego wyłącznie 

:i interesy brytyjskie nie sprawi w USA dodatniego wrażenia. Pośrednio świadczy 

to, że Kucharski nie konferował uprzednio z przedstawicielami Morgana i że jego 

,prawozdanie nie miało żadnej materialnej podstawy. Zob. Pismo radcy handlo

wego przy Poselstwie RP w Waszyngtonie do rąk własnych ministra �karbu 

z 26 IX 1923, AMSZ, Wasz., t. p2, t. Nowe pożyczki dolarowe; zob. też Sciśle 

tajne pismo radcy handlowego przy Poselstwie RP w Waszyngtonie do ministra 
skarbu z 14 IX 1923, tamże, t. 129, t. Długi obce. O Hammerlingu zob. Cz. Le
eh i c k i, Hammerling Ludwik Mikota1 (PSB, t. IX, s. 263-264). 

n S. Ka rp ińs k i, Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924, Warszawa 1931, s. 301. 
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nie była powiadomiona o ich [Kucharskiego i Hammerlinga Z. L.] 
przyjeździe ani o ich celu. Można sobie wyobrazić zdziwienie naszego 
ambasadora, gdy zatelefonowano doń z Banku Angielskiego, że zgłosił 
się tam do gubernatora bez uprzedniej notyfikacji p. Kucharski, podając 
się za polskiego ministra skarbu. Pytano się, czy to naprawdę polski 
minister skarbu. Zrobił się skandal" 4-0. Również prowadzone w Banku 
rozmowy wzbudziły obawy osób postronnych. S. Głąbiński stwierdzał 
np.: ,,po powrocie opowiadał tak naiwnie o swoich sukcesach, jakie rze
komo miał w rozmowach z gubernatorem Banku Anglii, że czułem się 
upokorzonym na myśl, iż może naprawdę zetknął się tam z ludźmi fa
chowymi jako przyszły minister skarbu odrodzonej Polski" o. 

Bez rezultatu zakończyły się też rokowania Kucharskiego z członkami 
Komitetu Finansowego Ligi Narodów i z domem bankowym Levy and 
Gordon o dzierżawę monopolu tytoniowego ł2. Był też Kucharski inco
gnito w Paryżu po kredyt, o który pertraktował poza plecami ambasady 
polskiej we Francji, co również nie wywołało dobrego wrażenia 43• O nie
udanych rokowaniach pożyczkowych wspominał również premier Witos 
w ogłoszonych drukiem wspomnieniach: ,,Bez żadnego upoważnienia 
rządu, a nawet bez mojej wiedzy, w charakterze ministra skarbu poje
chał do Paryża poszukiwać pożyczki dla państwa, nie mając najmniej
szej pewności, czy ją otrzyma. Wrócił też z próżnymi rękoma, narażając 
się na śmieszność, a rząd na kompromitację i krytykę, wcale nie zasłu
żoną. O sposobie jego podróży do Paryża i zachowaniu się tam opowia
dano sobie wiele rzeczy' wyglądających na anegdoty"«. 

Wszystkie podjęte pertraktacje nie dały - i nie mogły dać w ów
czesnej sytuacji politycznej i gospodarczej Polski - pozytywnych rezul
tatów. Co więcej, po nieumiejętnych i nieudanych próbach starań o po
moc zagraniczną zmniejszało się, i tak już niewielkie, zaufanie zagranicy 
do polityki ekonomicznej Polski. Spadł też autorytet nowego ministra 
w kraju. 

Trudności ze zdobyciem pożyczki zmuszały do modyfikacji początko
wego programu sanacji skarbu i waluty. 11 X 1923 r. w dyskusji nad 
prowizorium budżetowym na okres od 1 X do 31 -XII 1923 r. Kucharski 
stwierdził, że „równowaga budżetu musi być osiągnięta przez ścisłe usto
sunkowanie strony wydatkowej do strony dochodowej, a ewentualny 
deficyt musi być pokryty drogą operacji kredytowej z wykluczen.iem 
druku marki polskiej" 45, Równocześnie w przemówieniu dla prasy suge-

1° F. Młyn ars ki, Wspomnienia, Warszawa 1971, s. 179-180.
11 G ł ą bi ń 5 k i, op. cit., s. 532.

�! Zmierzch p. Kucharskiego (Na&z Przegląd, 16 XI 1923); Tom mas i n i, 
op. cit., s. 80; W. Gr ab ski, Dwa lata pracy u podstaw paiistwowości nasze; 

(1924-1925), Warszawa 1927, s. 112.
13 List Cz. Lechnickiego do autora z 23 XI 1968.

�, W. Wit os, Moje wspomnienia, t. III. Paryż 1974, s. 47. 
4:; Spr. sten. z r.s pos. Sejmu w dn. 11 X 1923; szp. 9. 

5 - Sobótka 3(17 
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rował, że pożyczka zagraniczna jest już prawie w rękach rządu 46
• Mimo 

tych zapewnień opozycja ostro zaatakowała rząd, a niektórzy posłowie 
i dziennikarze w 'ogóle zaprzeczali możliwości otrzymania przez Polskę 
pożyczki z zagranicy 47. Stopniowo Kucharski uświadamiając sobie trud
ności wiodące do zdobycia pożyczki obcej starał się wrócić już w tym 
programie do pewnych dawnych koncepcji W. Grabskiego, zakładających 
przeprowadzenie waloryzacji podatków, podniesienie kar za zwłokę i wy
sokości niektórych danin {np. podatku gruntowego). 

W expose wygłoszonym 30 X t.r. w Sejmie przy przedstawianiu bu
dżetu na 1924 r. nastąpiła pewna dalsza wolta programowa 48. W wygło
szonym przemówieniu Kucharski stwierdził, że stara się o pożyczkę za
graniczną, ale że mimo to trzeba sanować stosunki finansowe o własnych 
siłach, bo za pomoc kredytową w trudnej sytuacji trzeba drogo płacić. 
Zapowiadał więc ogromne oszczędności w wojsku, oświacie, redukcję 
liczby urzędników, zwiększenie dochodów z przedsiębiorstw państwo
wych. Działał w tym wypadku pod naciskiem zagranicy (ro. in. brytyj
skiego eksperta finansowego E. Hiltona Younga), która nie chciała dać 
pożyczki na pokrywanie deficytów budżetowych. Niedobór dochodów 
miał być według nowego planu Kucharskiego pokryty specjalnym podat
kiem majątkowym. Jak wskazywał F. Tommasini, plan ten nie był opar
ty na jakichkolwiek realnych przesłankach 49. 

Ocena przedłożonego budżetu na 1924 r. wypadła negatywnie. Klu
bowi kolega Kucharskiego notował: ,,budżet opracowany według jego 
[Kucharskiego - Z. L.] wskazówek nie wywołał dobrego wrażenia" so, 
a senator z ramienia ZLN J. Zdanowski pisał w dzienniku: ,,Budżet, po
nieważ chodziło koniecznie o wniesienie go w październiku, więc gotów, 
ale w gruncie jest to bluff, · bo przecież. bez waluty nie można określać 
wartości" 51• Równocześnie minister robił pewne próby zwiększenia do
chodów budżetowych. 8 X 1923 r. wydano rozporządzenie Ministerstwa 
Skarbu, mające n� celu wykonanie ustawy z sierpnia 1923 r. o podatku 
majątkowym; zawierało ono przepisy o zasadach wpłaty zaliczek na ten 
podatek. W dn. 24 października ustawowo podwyższono kary za zwłokę 
z tytułu niepłacenia podatków do 59/o dziennie. 31 t.m. podwyższono 

,e Prze11_16wienie posła S. Thugutta, Spr. sten. z 69 pos. Sejmu w dn. 12 X

1923, szp. 22. 
47 Np. Anglia o pożyczce dla. Polski {Nasz Przegląd, 17 X 1923); przemówienie 

posła L. Reicha, Spr. sten. z 71 pos. Sejmu w dn. 16 X 1923; przemówienie posła 
A. Chądzyńskiego, Spr. sten. z 72 pos. Sejmu w dn. 17 X 1923, szp. 14.

4s Spraw. sten. z 74 pos. Sejmu, szp. 24-37. O perypetiach związanych 
z uchwaleniem tego budżetu przez Radę Ministrów por. Głąbiński, op. cit., s. 533. 

4v T o m ma s i n i, op. cit., s. 84; zob. też A. P r  ó c h n i k, Pierwsze piętnasto

iecie Polski niepodległej, Warszawa 1957, s. 171. 
so R y m a r, op. cit., k. 36. 
si Wyjątki z dziennika senatora J. Zdanowskiego sporządzone przez J. Zdzie

chowskiego, zapis z 30 X 1923. 
.. 
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podatek gruntowy i budynkowy, a 6 grudnia Sejm uchwalił ustawę 
o waloryzacji wszystkich podatków.

Załamanie się programu opartego o pożyczki, przy braku sprecyzo
wanego i realnego alternatywnego planu naprawy finansów, ,,brak po
wagi wykazany w czasie podróży po Anglii i Francji", który „powiększył 
jeszcze nieufność, którą żywiono w tych krajach do położenia finanso
wego w Polsce'' s2, spowodowały narastanie coraz silniejszej opozycji wo
bec Kucharskiego. Doszło również do sporu pomiędzy ministrem skarbu 
a szefem przybyłej w tym okresie do Polski angielskiej misji ekspertów 
finansowych Hiltonem Youn·giem. Kucharski chciał bowiem przedłożyć 
Sejmowi projekt ustawy o powołaniu Banku Emisyjnego i reformie wa

lutowej jeszcze przed osiągnięciem równowagi budżetowej, a Hilton 
Young zdecydowanie się temu sprzeciwiał, co uniemożliwiło Kucharskie
mu realizację projektu. Young groził mu bowiem demonstracyjnym wy
jazdem z Polski, co było równoznaczne z przekreśleniem nadziei na uzy
skanie zagranicznej pomocy kredytowej, na którą wciąż jeszcze liczył 
minister ss. 

Już w trakcie reorganizacji rządu Witosa, która miała miejsce 27 X 
1923 r., ,,były zamiary pozbycia się Kucharskiego, lecz Dmowski związał 
się z nim kategorycznie" 54. Uzależnił bowiem objęcie teki ministra spraw 
zagranicznych od zachowania przez swego protegowanego resortu skarbu. 
Po kilku dniach Rataj notował, że „Kucharski niezdecydowany, nie umie 
sobie dać rady z zadaniem. Sfinksowaty. Usuwa się od wyjaśnień, nie 
przychodzi na konferencje. Zdenerwowanie przeciw niemu, lecz Dmowski 
trzyma go kategorycznie" ss. 

W listopadzie na skutek stałego pogarszania się sytuacji finansowej 
i walutowej kraju i· gwałtownego narastania hiperinflacji „znowu za
częto mówić o dymisji Kucharskiego, którą uważano za nieodzowną. 
Lecz Dmowski i tym razem podtrzymał swego kolegę wbrew faktom 
mówiącym za siebie. Zsolidaryzował się z nim, oświadczając nawet, że 
w takim razie ustąpi wraz z nim, co by oznaczało ostateczne rozbicie 
rządu koalicyjnego" 56

• Czołowi działacze endeccy nie mieli już w tym 
okresie żadnej wątpliwości, że nominacja Kucharskiego była błędem s1. 

Jednak w grudniu 1923 r. Kucharski stracił tak dalece zaufanie stron
nictwa i nawet Dmowskiego, że jego dymisja z Ministerstwa Skarbu 

52 T om m a  s i n i, op. cit., s. 83. 1 

''3 Zob. notatki naczelnika wydziału Ministerstwa Skarbu A. Dubińskiego o roz

mowach prowad7<mych z misją angieiskich ekspertów finansowych - notatka 

7; 5 XII 1923, AAN, zespól Kauzika, t. 21, k. 1-37; przedruk w: z. Land a u, 

J. T om a s  z e  w s  k i, Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty,
Warszawa 1964, s. 194-195.

54 Ra ta j, op. cit., s. 170.

55 Tamże, s. 173; zob. też. W. Wi t o s, Moje wspomnienia ... , t. III, s. 47.
se To m m a 5 i n i, op. cit., s. 86. 
50 W11jątki z dziennika ... , zapis z 18 XI 1923 i z 12 XII 1923. 
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była już zdecydowana, ale nie doszło do niej z powodu upadku gabinetu 

Witosa w dn. 14 XII 1923 r. Narastająca hiperinflacja powodowała bo

wi1::m wzrost niezadowolenia mas pracujących, co w rezultacie spowodo

wało wybuch rozruchów w niektórych miastach. 
Bilans rządów Kucharskiego w Ministerstwie Skarbu był zdecydowa

nie negatywny. W dniu objęcia steru resortu za 1 frank złoty płacono 

54,5 ty�. marek polskich, a gdy odchodził - 980 tys. ss Stanowiło to wy

raźną miarę tempa narastania hiperinflacji. Nawet dążenie do waloryza

cji i zwiększenia podatków oraz redukcja wydatków nie wpłynęły na 
jakąkolwiek poprawę sytuacji skarbowej i walutowej Polski. Oczywiście 

można bronić Kucharskiego, że nie miał przygotowania fachowego do 

kierowania Skarbem w tak wyjątkowo skomplikowanym i niekorzyst

nym okresie, ale trudno odmawiać racji stanowisku, że mógł przecież 
nie przyjąć ofiarowanej mu teki. Kucharski po prostu nie potrafił wy
pracować racjonalnej, a równocześnie realnej koncepcji działania, a tym 

samym wszelkie jego często dość chaotyczne usiłowania nie dawały ocze

kiwanych przez niego wyników. Trzeba tu stwierdzić, że kolejne kon
cepcje Kucharskiego stanowiły konglomerat zaleceń misji Hiltona Younga 

i poglądów poprzednich ministrów skarbu, głównie W. Grabskiego. 
Stwierdzał to wyraźnie sam Grabski pisząc: ,,wreszcie Kucharski widząc, 
że odżegnywanie się od mojej polityki do niczego dobrego nie dojdzie, 
zaczął wykonywać mój program" 59. Koncepcje te realizowane były 
w wielu wypadkach w sposób pozbawiony konsekwencji. 

Jest rzeczą nader znamienną, że potężny Górnośląski Związek Prze
mysłowców Górniczo-Hutniczych, który po podziale terenu plebiscyto
wego zabiegał o względy osobistości polskiego życia politycznego i gos
podarczego, nie korzystał z usług W. Kucharskiego. Z przemysłem górno

śląskim związali się zajmując lukratywne stanowiska w aparacie gospo
darczym m. in. byli ministrowie przemysłu i handlu Józef Kiedroń 

i Marian Szydłowski oraz podsekretarz stanu w ministerstwie b. dzielnicy 
pruskiej Zygmunt Seyda. Brak w dostępnych materiałach źródłowych 
informacji świadczących o zamiarze pozyskania w interesie śląskich ka
pitalistów przez kierownika warszawskiej delegatury Górnośląskiego 

Związku Przemysłowców, do którego obowiązków również w 1923 r. na
leżało ścisłe współdziałanie z szefami resortów przemysłu i handlu oraz 
skarbu, względów Kucharskiego so. Być może, śląscy kapitaliści przeko

nali się o małej przydatności dla interesów reprezentowanego przez nich 

35 La n d a u, Kucharski ... 

;9 Grabs ki, op. cit., s. 17. 
Gil Na t emat działalności warszawskiej deleg at ury Górnośląskiego Związku 

Przemysłowców pisał R. Ko r n a c z  e ws ki, Geschichte des OS Berg- und

Hi.i.itenmcinnischen Vcreir,s, maszynopis (Katowice 1933/1940). Materiały źródłowe n a  
ten temat: WAP Katowice, BHVK, nr 5; WAP Katowice, Hohenlohe-Wełnowic:c, 
nr 1942. 
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przemysłu ministra, którego działalność krytykowali nie tylko przeciw
nicy, lecz również przyjaciele partyjni. 

Niepowodzenia na stanowisku ministra skarbu przekreśliły szanse 
Kucharskiego na odegranie jakiejś wybitniejszej roli politycznej w Związ
ku Ludowo-Narodowym i w rządzie. Gwoździem do trumny kariery po
litycznej stał się jednak wniosek grupy posłów lewicy i centrum, pod
pisany m. in. przez J. Moraczewskiego, A. Pączka i K. Bartla 2 IV 1924 r., 
domagający się postawienia Kucharskiego przed Trybunał Stanu za od
danie Zakładów Żyrardowskich Francuzom na szkodliwych dla Skarbu 
warunkach, ,,za to że przez swe działanie w czasie i zakresie swego urzę
dowania z własnej winy wyrządził Skarbowi Państwa szkodę w kwo
tach: 1) 2 137 684 franków szwajcarskich, 2) 429 674 franków szwajcar
skich" s1. 

Wniosek bynajmniej nie sugerował, że poczynania Kucharskiego 
w sprawie Żyrardowa wynikały z jego prywatnych interesów. Takie 
jednak sugestie zaczęła wysuwać ulica i niektóre wrogie endecji ośrodki 
polityczne. W jednej z ówczesnych broszur czytamy m. in. np.: ,,Czy 
[Kucharski - Z. L.] był w tej sferze osobiście zainteresowany, to jest 
zapytajmy wyraźniej, czy na tej umowie zarobił?" s2 Autor żadnej od
powiedzi nie dawał, ale równocześnie przez samo postawienie tak sfor
mułowanego pytania sugerował możliwość nieuczciwości Kucharskiego. 
Że taki pogląd przeniknął do literatury, świadczy np. twierdzenie J. Ra
wicza, który pisał: ,,Jaki interes w ty;n wypadku miał sam Kucharski, 
nietrudno się domyślić. Konkretnej prawdy, wyrażonej w jakiejś tam 
określonej kwocie, nie dowiemy się nigdy'' 63• Jeden z działaczy endeckich 
notował w pamiętniku: ,,w kraj poszedł zarzut i nie został cofnięty: Ku
charski okradł Skarb. Kucharski endek. Echa tych zarzutów odbijały się 
o nasze uszy przez całe lata" 64. Oczywiście wniosek Moraczewskiego,
Pączka i Bartla oraz innych posłów miał właśnie taki cel - zdyskredyto
wać endecję. Osoba Kucharskiego w tym okresie sama przez się niewiele
już znaczyła.

3 IV 1924 r. Sejm wybrał piętnastoosobową komisję dla rozpatrzenia 
zgłoszonego wniosku. Komisja odbyła w obecności Kucharskiego 12 po
siedzeń, w czasie których przesłuchała wielu świadków i rzeczoznawców, 
wysłuchała Kucharskiego oraz J. Moraczewskiego, który uzasadnił obszer-

u Sejm RP. Okres I. Druk nr 1109, s. 5. Tam szerokie uzasadnienie zarzutó-.,· 
Wedłu g ·innych 57.acunków strata była niższa i wynosiła 429 tys. franków szwa j
carskich. Tak np. ocenił ją referent p odk omisji sejm owej dla sprawy żyrardow
skiej posei: P. Romocki. Zob . przemówienie posła P. Romockiego. Spr. sten. =�

I'il pas. Sejmu w dn. 17 XII 19'.:4, szp. 35. 

62 W. Ru s to wiec ki, Galeria wielmożów sejmowych, z .  I, Warszawa l'.'30, 

s. 12. 

63 Ra w i c z, GeneraL., s .  204. 

U Ryma r, op. cit.,k . 37. 



358 Zbigniew Landau 

nie wniosek domagający się postawienia byłego ministra przemysłu 
i handlu przed Trybunał Stanu 65, Moraczewski w wystąpieniu zarzucił 
Kucharskiemu lekkomyślność i niesumienność, dodając, że „na ostrzej
sze określenie jego postępowania nie ma dowodów" 66• W wyniku głoso
wania, które. odbyło się 27 XI 1924 r. z udziałem 13 członków komisji, 
6 osób wypowiedziało się za wnioskiem o pociągnięcie Kucharskiego do 
odpowiedzialności konstytucyjnej, 5 _przeciwko, a dwóch dalszych człon
ków komisji wstrzymało się od głosu, w tym przewodniczący komisji 
poseł P. Romocki 67, Tym samym sprawa musiała wejść pod obrady ple
num Sejmu. W dn. 16 XII 1924 r. rozpoczęła się nad nią dyskusja, którą 
zainaugurował J. Moraczewski jako sprawozdawca komisji. Replikował 
mu i bronił Kucharskiego adwokat, a równocześnie poseł S. Dobrzański, 
który postawił trudną do obronienia tezę, że Kucharski „rozstrzygnął 
sprawę Żyrardowa w jedyny możliwy i najkorzystniejszy dla państwa 
sposób". W dyskusji przeciwko Kucharskiemu wystąpili posłowie 
A. Anusz, S. Ballin, J. Poznański, S. Chrucki. Poseł J. Brodawski z PSL
,,Piast" zapowiedział wstrzymanie się swej partii od głosowania na sku
tek niewyjaśnienia pewnych spraw przez komisję sejmową. Bronił zaś
Kucharskiego poseł A. Chełmoński. Po dyskusji odbyło się imienne gło
sowanie. Za oddaniem sprawy Trybunałowi Stanu głosowało 175 posłów,
przeciwko 138, wstrzymało się od głosu 33 68. Nie wystarczało to do od
dania sprawy Trybunałowi, gdyż wymagana ustawowo większość wyno
siła w tym wypadku 600/o głosujących, przy obecności połowy posłów.
Rataj skwitował to krótko: ,,P. Kucharski wyszedł formalnie cało. Ale
moralnie otrzymał cios! Zwykła większość Sejmu miała wątpliwości co
do jego konduity" 69.

Mimo że formalnie Klub Związku Ludowo-Narodowego ostatecznie 
w głosowaniu poparł Kucharskiego, to zarząd Klubu długo zastanawiał się 
nad wyborem właściwej taktyki. Początkowo nawet „Klub gotów był 
głosować za wnioskiem Moraczewskiego''. Taką· radę dawał też Związko
wi marszałek Sejmu Rataj. Ostatecznie jednak uznano, że mogłoby to 
zostać zrozumiane jako przyłączenie się ZLN do oskarżycieli 10. Wydaje 

u; SPT. Komisji dla rozpatrzenia wniosków p. A. Pączka, J. Moraczewskiego 
i ·innych w S1)1'awie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Try
bunał Stanu byłPgo ministra przemysłu i handlu posła ,W. Kucharskiego (Sej!l1. RP.

Okres I. Druk nr 1585). 
GO Spr. referenta posła inż. J. Moraczewskiego (tamże).

67 Tamże, s. 2; przemówienie posła Z. Marka. Spr. sten. ze 171 pas. Sejmu 
w dn. 17 XII 1924, szp. 8. 

GS Spr. sten. ze 171 pas. Sejmu w dn. 17 XII 1924, szp. 45. 

69 Rat aj, op. cit., s. 289. 
10 Rymar, ap. cit., k. 36-37. M. Rataj w pamiętniku notował zaś: ,,zdaje się,

ie klub ma zamiar pozostawić ewentualnie p. Kucharskiego samemu sobie, na 

moje bowiem pytanie, czy oświadczenie w tej sprawie w Sejmie złoży p. Głąbiń

ski jako prezes, żachnął się: »Niech sobie składa Kucharski, klub nie ma z tym' 

nic wspólnego, to jego osobista sprawa«", Ra t aj, op. cit., s. 201.
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się z perspektywy czasu, że popełniono istotny błąd - nie .:lano bowiem 
Kucharskiemu możliwości publicznej obrony jego działalności. Inna rzecz, 
iż można wątpić, czy obrona taka byłaby skuteczna 71• 

Po wyroku Kucharski „odosobnił się i zdziczał. Miał uraz jakiś do 
świata i ludzi. Wybuchały coraz to nowe, wszystkie drobne, konflikty 
między nim a klubem czy poszczególnymi kolegami" 12• W 1926 r. po 
zamachu majowym zlikwidował „Gońca Krakowskiego". W połowie 
1927 r. - dla uniknięcia bankructwa - sprzedał swe udziały w „Sło
wie Polskim" grupie późniejszych secesjonistów ze Związku Ludowo
-N;H"'Odowego, tzw. Zespołowi Stu, ułatwiając tym samym odebranie 
dziennika ZLN i przejęcie go przez sanację 1s. Stało się to powodem osta
tecznego poróżnienia się z Narodową Demokracją, w następstwie czego 
Kucharski opuśc�ł szeregi stronnictwa 74

• W tymże roku po wygaśnięciu 
mandatu poselskiego wycofał się całkowicie z życia politycznego. W koń
cowym okresie II Rzeczypospolitej dawni przyjaciele partyjni próbowali 
włączyć go do jakiejś skromnej działalności politycznej, ale próba nie 
powfodła się n. 

Kucharski skoncentrował się całkowicie na działalności w Krakow
skien Fabryce Drutu i Wyrobów Żelaznych, w której był właścicielem 
większości udziałów. Ale i na tym polu napotykał trudności. ,,Mimo że 
już nie był zaangażowany politycznie, obóz sanacyjny odnosił się do 
niego wrogo i starał się zniszczyć go chociażby finansowo, czego miałem 
dowód, gdy jako kierownik biura technicznego na prowincji otrzymałem 
poufne zarządzenie województwa zabraniające dokonywania zakupów 
w ... Fabryce ... należącej do Kucharskiego" 76. 

W okresie II wojny światowej mUBiał się ukrywać, gdyż poszukiwany

był przez gestapo jako dawny minister ,byłej Dzielnicy Pruskiej. Dwu
krotnie tylko cudem udało mu się uniknąć aresztowania 11. Zniszczył 
wówczas napisane poprzednio wspomnienia polityczne. Po wojnie zor
ganizował Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Krakowie. 
Od dn. 1 II 1949 r. aż do lipca 1959 r. był z wyboru prezesem Zarządu 
Głównego, a równocześnie kierownikiem Biura Towarzystwa. Od kwiet
nia 1955 r. do lipca 1959 r. pełnił też funkcje członka kolegium redak
cyjnego pisma wydawanego przez Towarzystwo pt. ,,Urania" 1s. W lipcu 
1959 r. ,,Kucharski zwolniony został ze stanowiska w Polskim Towa-

71 R a t a j, op. cit., s. 288. 
1! Ry m a r, op. cit., k. 37.
7a List Cz. Lechnickiego do autora z 23 XI 1968; list S. Flisowskiego do autora 

;. 20 XI 1973. 
74 List S. Flisowskiego do autora z 20 XI 1973. 
15 R y m a  r, c,p. cit., k. 37. 
75 Tamże. 
77 List S. Flisowskiego do autora z 12 XII 1973. 
7s Pismo Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii do autora z 8 I 1969;. 
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rzystwie Miłośników Astronomii. W wyniku przeprowadzonej w Towa
rzystwie kontroli skierowano do· sądu przeciwko Kucharskiemu akt oskar
żenia o tak zwane przestępstwa urzędnicze, których dopatrzono się 
w jego działalności. Sprawa nie doczekała się rozpatrzenia merytorycz
nego, gdyż została umorzona w 1964 r. na mocy amnestii" 79. Kucharski 
zmarł w Krakowie 27 XII 1964 r. 

Wydaje się, że niezwykle trafnie historyczne miejsce Kucharskiego 
ujął wybitny znawca dziejów Narodowej Demokracji J. Zieliński. Stwier
dził on: ,,Co do Kucharskiego, to był on gwiazdą jednego sezonu poli
tycznego zamkniętego w latach 1919 do 1923 i wtedy rzeczywiście od
grywał dzięki Dmowskiemu poważną rolę polityczną'' so. Jako minister 
skarbu Kucharski zawiódł całkowicie, chociaż niektóre jego poczynania 
zostały następnie wykorzystane przez W. Grabowskiego, gdy został pre
mierem, a równocześnie ministrem skarbu. 

DIE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE TATIGKEIT VON WLADYSLA W KUCHARSKI 

(1884 - 1964) 

Der Artikel stent sich die Aufgabe, eine Biographie von Władysław Kucharski 
(1884-1964) zu geben. Kucharski gehorte in den Jahren 1918-1924 zu den fi:ihren
::len Personlichkeiten der Nationalen Demokratie (Narodowa Demokracja) und be
kleidete dcshalb eine Reihe verantwortlicher Funktionen im Staate. Die wichtigs
ten Posten waren: Minister fi.ir die ehem. preussischannektierten Gebiete (3. VII. 

1920--17. VII. l!l21), Industrie- und Handelsminister (28. V. 1923-1. IX. 1923) und 
Finanzminister (1. IX. 1923-14. XII. 1923). Der Autor interessiert sich vor allem 
fi.ir die Evolutio11 von Kucharskis wirlschaftspolitischen Konzeptionen in der Zeit, 
:1ls diescr Industrie- und Handelsminister sowie Finanzminister war, und versucht 
::!ie Ergebnisse von Kucharskis wirtschaftspolitischen Tatigkeit einzuschatzen. Die 
Beurteilung fallt negativ aus. Kucharski besass keine Vorbereitung zur Ausi.ibung 
;olch wichtiger Funktionen im staatlichen Wirtschaftsapparat. Seinen Aufstieg ver
dankte er lediglich der Untersti.itzung des Anfi.i.hrers der ND, R. Dmowski. In 
seiner praktischen Tatigkeit beging Kucharski einige schwerwiegende Fehler. U. a. 
Ubergab er in die Han.de franzosischer Kapitalisten unter fi.ir Polen sehr ungijnsti
:Irn Bedingungen die vom Staat wiederaufgebauten Textilbetriebe in Żyrardów. 
Lm Zusammenhang damit wurde der Versuch unternommen, Kucharski vor dem 
5t3atstribunal zur Verantwortung zu ziehen. 

19 Sprostowanie do biografii W. Kucharskiego (PSB, t. XVII, k. IX). Akta 
sprawy W. Kucharskiego w Sądzie Powiatowym dla m. Krakowa nr V Kp 881/60 

V Kp 1384/63. 
so List J. Zielińskiego do autora z 17 II 1974. 




