
Elż bie ta Pie trzyk

No we prze pi sy praw ne 
a prze stęp stwa 

po li tycz no -go spo dar cze
w la tach 1944–1947 

na przy kła dzie Kra ko wa

Sy tu acja w Pol sce po za koń cze niu dzia łań wo jen nych by ła nie zwy kle trud na. Kraj
był wy nisz czo ny go spo dar czo. W wy ni ku ce lo wej po li ty ki III Rze szy1 oraz ZSRR,
zmie rza ją cej do wy eli mi no wa nia Po la ków z ziem wcie lo nych przez oku pan tów,

zmie ni ła się w pań stwie licz ba lud no ści. Wsku tek dzia łań wo jen nych oraz ter ro ru
okupanta Pol ska stra ci ła po nad 6 028 000 osób2. We dług ob li czeń Biu ra Od szko do wań
Wo jen nych, opu bli ko wa nych w stycz niu 1947 r., Pol ska po nio sła stra ty ma te rial ne o rów -
no war to ści 258 432 mln zł3. Na ob li czo ną su mę skła da ły się stra ty bez po śred nie po nie -
sio ne w cza sie woj ny, tj. znisz cze nie dóbr, za gra bio ne pro duk cja i ry nek usług, oraz stra ty
po śred nie bę dą ce na stęp stwem oku pa cji, tj. kosz ty po nie sio ne na usu nię cie nie któ rych
ro dza jów znisz czeń, utra co na pro duk cja w kon se kwen cji znisz cze nia dóbr, stra co ne
możli wo ści pro duk cyj ne osób za bi tych i do tknię tych ka lec twem, a tak że utra co na produk -
cja wsku tek ob ni że nia wy daj no ści pra cy ludz kiej i ren tow no ści ka pi ta łu w okre sie
powojennym4.

Po prze obra że niu się sy tu acji na fron cie i przy stą pie niu ZSRR do obo zu alian tów
zmie ni ła się też sy tu acja Pol ski. Wkro cze nie na zie mie pol skie Ar mii Czer wo nej przy -
nio sło do tkli we re pre sje za rów no wo bec żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, jak i lud no ści cy wil -
nej zmu szo nej do utrzy my wa nia bez kar nych so wiec kich żoł nie rzy, de wa stu ją cych mia sta
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1 Zob. np. C. Ma daj czyk, Po li ty ka III Rze szy w oku po wa nej Pol sce, t. II, War sza wa 1970, s. 367–397.
2 W li te ra tu rze przed mio tu po da wa na jest róż na licz ba, ale więk szość oscy lu je w oko li cach 6 000 000

osób. Licz ba przy to czo na w tek ście zo sta ła po da na przez Biu ro Od szko do wań Wo jen nych przy Pre zy -
dium Ra dy Mi ni strów. Spra woz da nie w przed mio cie strat i szkód wo jen nych Pol ski w la tach 1939–1945,
War sza wa 1947. Zob. np.: C. Łu czak, Pol ska i Po la cy w dru giej woj nie świa to wej, Po znań 1993, s. 683;
idem, Szan se i trud no ści bi lan su de mo gra ficz ne go Pol ski w la tach 1939–1945, „Dzie je Naj now sze” 1994,
nr 2, s. 9–14; Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji pod dwie ma oku pa cja mi, red. W. Ma -
ter ski, T. Sza ro ta, War sza wa 2009, tam li te ra tu ra. 

3 War tość strat ob li czo na zo sta ła we dług pa ry te tu zło te go z 1 IX 1939 r. ANK, UW II 313, Ko mu ni -
kat Biu ra Od szko do wań Wo jen nych przy Pre zy dium Ra dy Mi ni strów, 14 I 1947 r., k. 109–111.

4 Ibi dem.



i wy ko rzy stu ją cych wsie5. Zmia ny gra nic spo wo do wa ły exo dus w głąb kra ju Kre so wia -
ków, któ rzy na wscho dzie utra ci li do ro bek ży cia, cza sa mi owoc pra cy kil ku po ko leń6.
Bez na dzie ję po głę bia ła szyb ko zmie nia ją ca się sy tu acja po li tycz na w pań stwie. Wszel -
kie za bie gi emi gra cyj ne go rzą du pol skie go oraz par tii i or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych
w kra ju w star ciu z ko mu ni sta mi wspie ra ny mi przez NKWD i Ar mię Czer wo ną oka za ły
się bezowocne, co po twier dziły prze gra na na kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych spra wa
gra nic i stra ta pol skich Kre sów oraz sfał szo wa ne re fe ren dum 1946 r. i wy bo ry do Sej mu
Usta wo daw cze go w 1947 r.

Czar ny ry nek

W cza sie woj ny obok pod zie mia po li tycz ne go i zbroj ne go ist nia ło rów nież pod zie -
mie go spo dar cze. Na miesz kań ców wsi oku pant na ło żył obo wią zek do star cza nia ol brzy -
mich kon tyn gen tów zbo ża, żyw ca, ma sła, mle ka i jaj. Nie wy wią za nie się z tych ob cią żeń
na ra ża ło na do tkli we ka ry – zsył ki na ro bo ty przy mu so we w głąb III Rze szy, do obo zów
kon cen tra cyj nych, a na wet ka rę śmier ci. W Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie wpro wa dzo no
prze pi sy re gla men ta cyj ne na żyw ność, któ rej ilość w rze czy wi sto ści by ła „za ma ła, by
wy żyć, a za du ża, by umrzeć z gło du”7. Na ich mo cy za spo ka ja no za le d wie jed ną trze cią
po trzeb spo ży cia pol skiej lud no ści. Po wo do wa ło to, że obok ofi cjal ne go, le gal ne go ryn -
ku, na któ rym za opa try wa ły się oso by uprzy wi le jo wa ne (Niem cy), ist niał ry nek nie le -
gal ny (schwa rze Markt), na któ rym dzię ki po wszech ne mu sa bo ta żo wi, spry to wi
i od wa dze prze myt ni ków Po la cy mie li moż li wość za ku pu do dat ko wych ra cji żyw no ści8.
Szcze gól nie istot ne zna cze nie mia ło to dla miesz kań ców miast, któ rzy dzię ki pro wian -
tom przy wo żo nym od ro dzi ny ze wsi oraz szmu glo wi prze trwa li trud ny okres woj ny. 

Wła dze oku pa cyj ne trak to wa ły han dla rzy9 ja ko „pa so ży tów”. Z ca łą su ro wo ścią tę -
pio no nie le gal ny han del, a za trzy ma nych kie ro wa no kar nie na przy mu so we ro bo ty,
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5 M. Wol ski, Re pre sje wo bec lud no ści cy wil nej po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej w la tach 1944–1945
[w:] Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji…, s. 271–278; A. Pacz kow ski, Re pre sje so wiec -
kie wo bec uczest ni ków pol skie go pod zie mia zbroj ne go w la tach 1944–1947 [w:] Pol ska 1939–1945. Stra -
ty oso bo we i ofia ry re pre sji…, s. 279–290. Zob. też: ANK, UW II 1809, Skar gi i za ża le nia głów nie
w spra wie szkód wy rzą dzo nych przez żoł nie rzy ar mii ra dziec kiej w wo je wódz twie kra kow skim, 1945 r.;
ANK, UW II 1813, Skar gi i za ża le nia głów nie w spra wie szkód wy rzą dzo nych przez żoł nie rzy ar mii ra -
dziec kiej w wo je wódz twie kra kow skim, 1946 r.

6 G. Hry ciuk, De por ta cje z by łych ziem wschod nich II Rze czy po spo li tej w la tach 1944–1952 [w:]
Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji…, s. 313–326.

7 S. Kor boń ski, Pol skie Pań stwo Pod ziem ne. Prze wod nik po Pod zie miu z lat 1939–1945, War sza -
wa 2008, s. 25.

8 C. Ma daj czyk, op. cit., t. I, s. 596.
9 Cze sław Ma daj czyk wy róż nił trzy gru py war szaw skich szmu gle rów: pierw sza by ła naj licz niej sza

i sta no wi ły ją oso by prze wo żą ce to wa ry w nie wiel kiej ilo ści, naj czę ściej me to dą „oban da żo wa nia się”. Dru -
ga gru pa prze wo zi ła więk szą ilość pro duk tów (do 200 kg) w ce lach han dlo wych. To war ukry ty był w skryt -
kach pa ro wo zo wych i wa go no wych znaj du ją cych się pod pod ło ga mi i za śle py mi ścian ka mi. Gru pa trze cia
to by ły tzw. re ki ny szmu glu, któ re dys po nu jąc znacz ną go tów ką oraz dzię ki prze ku pie niu Niem ców, prze -
wo zi ły ca ły mi wa go na mi to wa ry do War sza wy. Naj czę ściej jed nak prze myt od by wał się w drob nych ilo -
ściach. To wa rów nie ma ga zy no wa no; kon takt sprze daw cy z od bior cą prze bie gał po przez po śred ni ków.
Han del nie le gal ny pro wa dzo ny był rów nież przez do mo krąż ców bądź na tar go wi skach, na stra ga nach ko -
szy ko wych, któ re za pew nia ły ła twą i szyb ką uciecz kę przed po li cją. Na tar gu han dla rze za pew nia li so bie
punk ty ostrze gaw cze, któ ry mi naj czę ściej by ły dzie ci sprze da ją ce pa pie ro sy. Tar go wi ska wy ka zy wa ły dużą 



do obo zów kon cen tra cyj nych lub ska zy wa no na śmierć. Stąd, jak po da je Cze sław Ma -
dej czyk, opi nia pu blicz na w GG „po śred ni ków nie trak to wa ła ja ko pa ska rzy, lecz mó -
wio no na wet, że w przy szło ści win no się po sta wić po mnik «nie zna nej han dlar ce»,
do ko nu ją cej cu dów spry tu i wy trzy ma ło ści, by apro wi zo wać mia sto”10.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych z Niem ca mi fa tal ny stan go spo dar ki i ruj nu ją cy
po chód Ar mii Czer wo nej11 zmu szał do dal sze go „za dba nia” o sie bie i swo je ro dzi ny. Sy -
tu ację po gar sza ła tak że nie pew ność ju tra. Wśród lu dzi krą ży ły róż ne po gło ski, któ re wpro -
wa dza ły at mos fe rę pa ni ki, nie chę ci i wy cze ki wa nia. Mó wio no o ma ją cej na stą pić no wej
woj nie świa to wej po mię dzy ka pi ta li stycz ny mi pań stwa mi za chod ni mi a ko mu ni stycz -
nym ZSRR i je go sa te li ta mi, o ko lek ty wi za cji i two rze niu koł cho zów, któ re – po dob nie
jak w ZSRR – mia ły ode brać wła sność i wpę dzić chło pów pol skich w nę dzę i głód. Ko -
men to wa no po li tycz ną i me dial ną na gon kę nie tyl ko na człon ków po li tycz ne go i zbroj -
ne go pod zie mia, lecz tak że na człon ków nie ko mu ni stycz nych par tii po li tycz nych,
pry wat nych przed się bior ców i wła ści cie li czy przed wo jen nych urzęd ni ków i na uczy cie li
aka de mic kich. Lu dzie ob wi nia li no we wła dze za bra ki apro wi za cyj ne, nie jed no krot nie
uwa ża jąc, że są one wy ni kiem wy wo że nia pro duk tów z Pol ski do Związ ku Ra dziec kie -
go12. Po gło ski te wpły wa ły de mo ra li zu ją co i znie chę ca ły do no wej wła dzy. Po pu la ry zo -
wa nie ta kich opi nii ko mu ni ści od po cząt ku uzna wa li za wy kro cze nie prze ciw ko
obo wią zu ją cym prze pi som praw nym i z ca łą su ro wo ścią tro pi li i ka ra li oso by roz po -
wszech nia ją ce „fał szy we wia do mo ści mo gą ce wy rzą dzić istot ną szko dę in te re som pań -
stwa pol skie go bądź ob ni żyć po wa gę je go na czel nych or ga nów”13.

Po dob nie jak w okre sie woj ny wśród lu dzi pa no wa ło prze ko na nie, że naj lep szym spo -
so bem za pew nie nia swo im ro dzi nom pod staw eg zy sten cji jest han del, któ ry po zwa lał za -
ro bić wię cej niż wy no si ło wy na gro dze nie urzęd ni ka czy ro bot ni ka. Ma jąc za so bą
wo jen ne do świad cze nia han dlo we, Po la cy w spo sób płyn ny do sto so wa li na by te umie jęt -
no ści do no wych oko licz no ści. Od po cząt ku ko mu ni ści pró bo wa li róż ny mi środ ka mi
prze ciw dzia łać han dlo wi pro wa dzo ne mu na czar nym ryn ku, któ ry szyb ko się roz wi jał,
ko rzy sta jąc z po wo jen ne go cha osu, nie sta bil no ści wła dzy oraz ma so wych mi gra cji ludzi. 

Zło to i wa lu ty

Wo bec sła bej ro dzi mej wa lu ty szcze gól ną po pu lar no ścią w trans ak cjach czar no ryn -
ko wych w po wo jen nej Pol sce cie szy ło się zło to i do la ry14. Mo no pol na ob rót war to ścia -
mi de wi zo wy mi mia ło pań stwo. Po sia dacz wa lu ty, Po lak lub ob co kra jo wiec, mógł ją
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ży wot ność. Na wet je śli Niem cy kon fi sko wa li to wa ry i bu rzy li stra ga ny, a za trzy ma nych lu dzi prze ka zy -
wa li urzę dom pra cy, szyb ko od ra dza ły się one na no wo. Ibi dem, s. 597–599.

10 Ibi dem, s. 600.
11 Sze rzej zob. A. Śli wiń ski, Ży cie wśród łu pież ców. Hi sto ria kry zy sów i upad ku go spo dar cze go Pol -

ski, War sza wa 2004; Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji…
12 Na te mat opi nii spo łecz nych o ów cze snej sy tu acji pań stwa zob. sze rzej D. Ja rosz, M. Pa stor,

W krzy wym zwier cia dle. Po li ty ka władz ko mu ni stycz nych w Pol sce w świe tle plo tek i po gło sek z lat
1949–1956, War sza wa 1995.

13 Art. 16 De kre tu z dnia 16 XI 1945 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od -
bu do wy pań stwa (DzU, 1945, nr 53, poz. 300).

14 War to za zna czyć, że to w cza sie woj ny zy ska ły po pu lar ność trans ak cje do ko ny wa ne w wa lu tach
ob cych i zło cie. W tym cza sie zło to po raz pierw szy tra fi ło w du żej ilo ści w rę ce chło pów. Pła co no nim 



od sprze dać wy łącz nie pań stwu po usta lo nym, znacz nie niż szym niż na gieł dzie kur sie.
Wa lu ty nie moż na by ło tak że na być dro gą ofi cjal ne go kup na, bo ich je dy nym dys po -
nentem by ło pań stwo. Po twier dza ło to ob wiesz cze nie z 20 czerw ca 1945 r., w któ rym
mi ni ster skar bu, po wo łu jąc się na de kre ty pre zy den ta RP z 26 kwiet nia 1936 r. oraz
2 wrze śnia 1939 r., za ka zał ob ro tu za gra nicz ny mi środ ka mi płat ni czy mi oraz wy wo że -
nia ich za gra ni cę. Zła ma nie tych prze pi sów na ra ża ło na ka rę grzyw ny, pię cio let nie -
go – a na wet do ży wot nie go – wię zie nia. Zwal cza nie gieł dzia rzy pro wa dzo ne by ło jed nak
z róż nym na tę że niem i skut kiem. Wbrew przy ję tym prze pi som sa mo pań stwo ko rzy sta -
ło bo wiem z pro fi tów pły ną cych z nie le gal nej gieł dy i np. w 1945 r. skarb pań stwa uzu -
peł niał za pa sy de wiz na czar nym ryn ku15. 

Za ostrze nie prze pi sów na stą pi ło po uchwa le niu 28 paź dzier ni ka 1950 r. usta wy o za -
ka zie po sia da nia ob cych wa lut, zło tych mo net, zło ta i pla ty ny oraz za ostrze niu kar za nie -
któ re prze stęp stwa de wi zo we16. Na jej pod sta wie każ dy, kto bez ze zwo le nia Ko mi sji
De wi zo wej po sia dał na ob sza rze pań stwa ob ce wa lu ty, zło te mo ne ty, zło to lub pla ty nę
pod le gał ka rze wię zie nia17. Oso by, któ re w dniu wej ścia w ży cie usta wy prze cho wy wa -
ły wa lu ty lub kru szec, zo bo wią za ne by ły w cią gu dwóch ty go dni zgło sić je Na ro do we -
mu Ban ko wi Pol skie mu lub od sprze dać je NBP po obo wią zu ją cym kur sie, względ nie
zło żyć wnio sek do Ko mi sji De wi zo wej o ze zwo le nie na ich dal sze po sia da nie. Po dob nie
by ło z wa lu tą prze sy ła ną dro gą pocz to wą z za gra ni cy – każ dy, kto otrzy mał by ta ki prze -
kaz, zo bo wią za ny był w cią gu ty go dnia od da ty otrzy ma nia prze sył ki od sprze dać ją NBP
po kur sie obo wią zu ją cym bądź zde po no wać w Na ro do wym Ban ku Pol skim. Ob rót obcą
walu tą, zło ty mi mo ne ta mi oraz krusz cem bez ze zwo le nia Ko mi sji De wi zo wej pod le gał
ka rze wię zie nia (do do ży wo cia), a na wet ka rze śmier ci. Ko lej na usta wa de wi zo wa,
z 28 mar ca 1952 r.18, oraz uchwa lo na w tym sa mym dniu usta wa kar na de wi zo wa19

dokładnie pre cy zo wa ły, co jest war to ścią de wi zo wą, za sa dy i ob ostrze nia przy ob ro cie
dewi za mi oraz ka ry wy zna czo ne za ła ma nie prze pi sów de wi zo wych20.

Mi mo tych praw nych ogra ni czeń i wy so kich kar za nie le gal ny han del wa lu ta mi i zło -
tem nie bra ko wa ło chęt nych do je go pro wa dze nia. Kur sy wa lut na czar nym ryn ku osią -
ga ły na wet dzie się cio krot nie wyż sze ce ny niż ofi cjal ny kurs, wej ście w tę bran żę da wa ło
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bo wiem za żyw ność, ukry wa nie Ży dów lub udzie la nie schro nie nia war sza wia kom po po wsta niu. Rów -
nież wy dat ki De le ga tu ry Rzą du na Kraj oraz ZWZ -AK by ły w więk szo ści po kry wa ne przy sy ła ny mi
z Lon dy nu wa lu ta mi i zło tem. Han del zło tem i wa lu ta mi był za ka za ny w GG, a za zła ma nie za ka zu gro -
ził obóz kon cen tra cyj ny lub ka ra śmier ci. Po pu lar ność w cza sie woj ny do la ra osta tecz nie po twier dzi ło
pod pi sa ne w 1944 r. po ro zu mie nie w Bret ton Wo ods, dzię ki któ re mu stał się naj waż niej szą wa lu tą świa -
ta. W Pol sce utrwa li ła się swo ista ter mi no lo gia i po wszech nie na zy wa no do lara w zło cie dola rem „twar -
dym”, a do lara w bank no cie do la rem „mięk kim”. Do koń ca PRL zło to by ło re zer wą na czar ną go dzi nę,
a do la ry for mą dłu go ter mi no wej, pew nej lo ka ty oraz ka pi ta łem ob ro to wym. J. Ko cha now ski, Tyl ny mi
drzwia mi. „Czar ny ry nek” w Pol sce 1944–1989, War sza wa 2010, s. 250–254. 

15 Ibi dem, s. 255.
16 DzU, 1950, nr 50, poz. 460.
17 Roz gra ni czo no tu taj kru szec „użyt ko wy” i „nie użyt ko wy”. Do pusz czo ne by ło tyl ko po sia da nie

zło ta „użyt ko we go” i ja ko ta kie trak to wa ne by ły np. pęk nię ta ob rącz ka czy prze rwa ny łań cu szek.
Złotem „nie użyt ko wym” by ły nie kom plet ne czę ści ko per ty od ze gar ka, ułam ki pier ścion ków, ob rą czek.
J. Kocha now ski, op. cit., s. 258.

18 DzU, 1952, nr 21, poz. 133.
19 DzU, 1952, nr 21, poz. 134.
20 Wy so kość ka ry za ob rót de wi za mi wa hał się mię dzy: 2 la ta, 15 lat i do ży wo cie.



więc moż li wość ogrom ne go za rob ku. In te re sów ta kich nie moż na by ło by jed nak pro wa -
dzić bez od po wied nich kon tak tów z przed sta wi cie la mi no wej wła dzy. Ko rup cja w tej
mie rze do ty ka ła za rów no służ by mun du ro we, jak i pra cow ni ków ban ku czy urzęd ni ków
mo gą cych wy jeż dżać za gra ni cę. Gieł dzia rzom szcze gól nie za le ża ło na do brych sto sun -
kach z mi li cją. „Te raz jest ba ła gan na ryn ku [kra kow skim]. Kie row nik z Pierw sze go Ko -
mi sa ria tu MO jest po pro stu prze ku pio ny i dla te go nic nie ro bi, i cho dzi ra zem
z gieł dzia rza mi, i pi je z ni mi. Do staw ca wód ki pod ra bian[ej], nie ja ki Ce bu la, ra zem z ko -
men dan tem cho dzi i pi je, i dla te go nic mu nie mó wią mi li cjan ci. Ostat nio jak ro bi li re -
wi zję w ryn ku w sto iskach i za bra li wód kę, to za raz wszyst kim od da li z po wro tem i śmie ją
się z te go”21. „Na stęp nie spra wa to jest Zdeb skiej, któ ra stoi z tym kra mem pod fi la rem
w Su kien ni cach; otóż mi mo dni za ka za nych sprze da ży wę dlin ona na dal sprze da je w za -
ka za ne dni wę dli ny i wód kę pod ro bio ną, tak zwa ną li pa. Wczo raj, to jest 27 VI [19]46 r.,
mia ła być u niej re wi zja w kra mie – w schow ku tam, gdzie cho wa to war – to jest Ry nek
Głów ny 24, u do zor cy. Re wi zję miał prze pro wa dzić Pierw szy Kom[isa riat] MO i na to
kon to ra no te go dnia przy szedł do niej mi li cjant z Pierw sze go Ko mi sa ria tu, nie ja ki
Oczkow ski Ste fan22 – po wie dział jej, że by się pil no wa ła, bo ma być za chwi lę u niej re -
wi zja. To wszyst ko po sły sza ła jed na dziew czy na, któ ra tam han dlu je pa pie ro sa mi, i po -
wie dzia ła nam, a po dob no póź niej był tam ktoś z ko mi sa ria tu, tam na re wi zji, tj. w tym
schow ku, i re wi zji wca le nie prze pro wa dzał, tyl ko po wie dział jej, aże by uwa ża ła, bo ją
jed na ko bie ta wy sy pa ła z ryn ku na ko mi sa ria cie za to, że ona sprze da je w za ka za ne dni
wę dli nę. Jak za uwa ży łem sam, to któ ry z mi li cjan tów doj dzie do jej kra mu, to ona za raz
tyl ko w ten spo sób ich so bie ob ra bia i rzecz zro zu mia ła, że ta ki mi li cjant już jej nic nie
zro bi i nie za ła twia dro gą służ bo wą, tyl ko pod ry wa to, co do sta nie od niej; tak być nie
po win no we dług me go zda nia, każ dy mi li cjant [nie] po wi nien dać się pod ku pić za kie li -
szek wód ki i za by le ja ką ka nap kę, służ ba dla Oj czy zny jest in na, a nie ta ka. Wczo raj
wie czo rem ok. godz. 6.00 sam na wła sne oczy wi dzia łem, jak je den z mi li cjan tów
z Pierw sze go Ko mi sa ria tu szedł ze schow ku wraz z jej za stęp czy nią i niósł ze so bą ze
dwa ki lo kieł ba sy, po nie waż oni wczo raj spra wia li na ko mi sa ria cie ja kiś po pij – nie wiem,
na ja kie kon to – i tam nie śli tę kieł ba sę na za gry chę. W dzień je den z gieł dzia rzy cho dził
po mię dzy wszyst kich na gieł dzie i zbie rał pie nią dze na no we go kie row ni ka, a póź niej
za te pie nią dze pi li na ko mi sa ria cie”23.

W Kra ko wie naj po pu lar niej szym miej scem, w któ rym do ko ny wa no trans ak cji czar -
no ryn ko wych, był re jon Su kien nic na Ryn ku Głów nym. Tu moż na by ło ku pić wód kę, ze -
gar ki, ubra nia i oczy wi ście zło to oraz wa lu tę. Miej sce to by ło pod cią głą ob ser wa cją MO
i UB – ja ko te ren, przez któ ry prze wi ja ło się „szem ra ne to wa rzy stwo” Kra ko wa. Po nad -
to miej sce to, ja ko du że sku pi sko lu dzi z róż nych grup spo łecz nych, by ło z punk tu wi -
dze nia pra cy ope ra cyj nej do brym ba ro me trem na stro jów spo łecz nych. Przy od po wied nio
do bra nej sie ci agen tu ral nej, oprócz zi den ty fi ko wa nia osób po dej rza nych o nie le gal ny
han del, moż na by ło zgro ma dzić in for ma cje, o czym mó wio no w mie ście oraz w ja ki spo -
sób ko men to wa no za cho dzą ce w kra ju zmia ny. Do wo dem na to są do nie sie nia oso bo we -
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21 AIPN Kr, 07/125, Do nie sie nie źró dła ps. „Strza ła”, 23 IX 1946 r., b.p.
22 Ste fan Oczkow ski, s. Ja na, ur. 27 V 1923 r. Od 14 XII 1945 r. do 11 VI 1946 r. mi li cjant I Ko mi -

sa ria tu MO m. Kra ko wa. AIPN Kr, 0163, Kar to te ka oso bo wa funk cjo na riu szy MO WUSW w Kra ko wie. 
23 AIPN Kr, 07/125, Do nie sie nie nr 45 źró dła ps. „Strza ła”, 28 VI 1946 r., b.p.



go źró dła in for ma cji o ps. „Strza ła”, któ ry w ma ju prze ka zał: „Prze bieg wy pad ków, ja ki
się od był w dniu 3 ma ja, wy wo łał wśród lud no ści nie ma łe wra że nie. Otóż da je się sły -
szeć mię dzy ludź mi, że to by ło wprost nie spra wie dli wym, aże by wła dza nie po zwo li ła
ob cho dzić świę ta i nie bra ła udzia łu w uro czy sto ściach jak daw niej. Co naj waż niej sze to
by ło to, że mi li cja za czę ła strze lać do lu dzi; na ogół twier dzą, że to nie -Po la cy w ten spo -
sób ro bi li. In wa li dzi, któ rzy wie czo rem na dru gi dzień by li w ryn ku, po wie dzie li, że go -
rzej so bie na ro bi li tym wszyst kim, po nie waż te raz nikt nie bę dzie gło so wał za obec nym
rzą dem, po nie waż rząd jest prze ciw ko na ro do wi i sam so bie źle ro bi. Po wie dzie li, że oni
bę dą na każ dym kro ku zwal czać PPR i PP[S?], bo tak im się po do ba. Po wie dzie li, że jak
zła pią ko goś, kto na le ży do PPR, to mu da dzą ta kie la nie, że mu się ode chce wszyst kie -
go – w ogó le oni są bar dzo źle na sta wie ni prze ciw ko rzą do wi i par tiom”24. W czerw cu
ten sam do no si ciel in for mo wał: „Otóż ostat nio, czy li w so bo tę, kil ku go ści – na tu ral nie
nie zna ni ja ko han dla rze na gieł dzie – roz ma wia li pod Su kien ni ca mi w spra wie gło so wa -
nia. W to ku roz mo wy mó wio ne by ło, że pań stwo pol skie jest sie dem na stą re pu bli ką so -
wiec ką, że zo sta ło za prze da ne So wie tom i wy bo ry mu szą się od być tak, jak ze chcą par tie;
że wszyst ko jed no, co bę dzie na pi sa ne na kart kach – czy trzy ra zy «tak», czy «nie», to
mi mo wszyst ko wszyst kie kart ki bę dą waż ne i bę dą uzna ne za «tak». Je den z nich na wet
wy ra ził się, że po wy bo rach to nic nie po zo sta nie, tyl ko do la su pójść, bo wszyst ko będzie
so wiec kim sys te mem ro bio ne, na to miast in ni zno wu po wie dzie li, że An glia do te go nie
do pu ści, i że tam się szy ku je co in ne go, że ostat nio by ło w Izbie Gmin mó wio ne, że Chur -
chill po peł nił błąd co do li nii Cur zo na i za chod nich gra nic Pol ski […]. To na praw dę Zwią -
zek Ra dziec ki mu si się na to bez wa run ko wo zgo dzić, bo ina czej to doj dzie do kon flik tu
mię dzy oby dwo ma kra ja mi […]. Wła ści ciel [za kła du fry zjer skie go] mó wił, że jesz cze
nie by ło wy bo rów, a już za czy na ją so wiec kim sys te mem kon tro lo wać, a co do pie ro bę -
dzie po wy bo rach; przy ka sie pła ci ło się 30 zł, tak że na ogół są nie za do wo le ni lu dzie
z obec ne go rzą du i za rzą dzeń. Kie dyś znów mó wi li go ście na gieł dzie, że w cza sie wy -
bo rów mo że dojść do roz ru chów, po nie waż nie któ rzy nie ze chcą iść gło so wać, a mi li cja
i bez pie ka bę dą cho dzić po do mach i na pę dzać do urn wy bor czych”25.

War to za zna czyć, że w do nie sie niach oso bo wych źró deł in for ma cji, któ re re kru to wa -
ły się spo śród nie le gal nie han dlu ją cych, po da wa no o obo wią zu ją cym w da nym dniu kur -
sie wa lut, a tak że o tym, kto, od ko go i za ile na był wa lu tę. „W dniu dzi siej szym
na gieł dzie kurs jest na stę pu ją cy: do lar zniż ko wy, tak mięk ki, jak i twar dy – mięk ki dziś
stoi w kup nie 400 zł za jed ne go, a w sprze da ży 430 zł, twar da dwu dziest ka – 38 tys. zł;
ru ble na to miast sto ją, jak sta ły ostat nio; mar ki po szły też do gó ry, o dzie sięć punk -
tów – jed na mar ka kosz tu je 2 zł 20 gr. w sprze da ży, ko ro ny cze skie po 2 zł 80 gr. za jed -
ną; funt an giel ski 1000, 100 zł za jed ne go; pa le styń skie fun ty po ty siąc dwie ście
w zło cie, 12 tys. za czwo ra ka; świn ka, dzie siąt ka – sie dem pięć dzie siąt, piąt ka – trzy sie -
dem dzie siąt; dwu dziest ka mar ków ka – 5 tys., a ko ro nów ka wę gier ska – pięć pięć set
za dwu dziest kę”26.

Przy to czo ne frag men ty do nie sień po cho dzą ze spra wy pro wa dzo nej przez Wo je wódz -
ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kra ko wie od stycz nia do grud nia 1946 r. prze -
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24 Ibi dem, Do nie sie nie nr 27 źró dła ps. „Strza ła”, 7 V 1946 r., b.p.
25 Ibi dem, Do nie sie nie nr 39 źró dła ps. „Strza ła”, 17 VI 1946 r., b.p.
26 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Strza ła”, 2 VI 1946 r., b.p.



ciw ko zna ne mu w kra kow skim pół świat ku han dla rzo wi zło tem i wa lu tą, Ro ma no wi Krzy -
wo rącz ce, okre śla ne mu w ak tach ja ko „król gieł dy, wiel ki pan”. Przez in nych han dlu ją -
cych za li cza ny był do „grub szych gieł dzia rzy”. 

Ro man Krzy wo rącz ka uro dził się 4 stycz nia 1912 r.27 w Ro ha ty nie, pow. Brze ża ny,
w ro dzi nie ukra iń skiej28. Je go oj ciec Le on był rzeź ni kiem. Po ukoń cze niu 4 klas szko ły
po wszech nej pra co wał u oj ca w za kła dzie rzeź ni czym (jat ce), po tem był za trud nio ny
w róż nych fir mach rzeź ni czych. W 1938 r. wraz z mat ką Bro ni sła wą z d. Bo gu sie wicz
pro wa dził przez krót ki czas sklep z mię sem, a po li kwi da cji pla ców ki sprze da wał ko nie
i skó ry. W cza sie oku pa cji han dlo wał, „czym się da ło”, i jak sam ze zna wał – „krzyw dy
żad nej od Niem ców nie miał”29. Przed wkro cze niem Ar mii Czer wo nej uciekł z Brze żan
do Lwo wa, gdzie prze by wał do czerw ca 1945 r. W czerw cu wy je chał nie le gal nie do Kra -
ko wa, po da jąc się za Po la ka. W Kra ko wie za mel do wał o zgu bie niu do ku men tów i otrzy -
mał za świad cze nie po twier dza ją ce je go toż sa mość oraz to, że Krzy wo rącz ka był jeń cem
wo jen nym i wró cił do kra ju z obo zu. Za świad cze nie to – przy znał Krzy wo rącz ka – by ło
„fał szy we i słu ży ło mi dla prze wo zu róż nych rze czy dla han dlu; tak że za świad cze nie, że
pra cu ję ja ko go niec w I Ko mi sa ria cie w Kra ko wie jest fał szy we, za któ re za pła ci łem pew -
ną su mę”30. Przy zna wał rów nież, że w „Kra ko wie przez ca ły czas zaj mu ję się han dlem
pod Su kien ni ca mi. Han dlu ję ze gar ka mi, cza sem zło tem i wa lu tą. A naj wię cej po śred ni -
czę w kup nie i sprze da ży wa lu ty i zło ta”31. 

Ro man Krzy wo rącz ka zo stał aresz to wa ny 20 li sto pa da 1946 r. pod Su kien ni ca mi.
W na stęp nym dniu prze pro wa dzo no re wi zję w miej scu je go za miesz ka nia, acz kol wiek
nie zna le zio no tam niczego, co by go ob cią żało. Dys po nu jąc jed nak do nie sie nia mi oso -
bo wych źró deł in for ma cji, ze zna nia mi osób trze cich oraz bio rąc pod uwa gę to, „że nie
po sia da okre ślo ne go źró dła za rob ku, a utrzy mu je się z nie le gal ne go han dlu”, uzna no, że
jest to do sta tecz na pod sta wa do wy stą pie nia do Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży -
cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym w Kra ko wie32 z wnio skiem o osa dze nie go
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27 W ar ku szu stresz cze nia z 19 XII 1946 r. ja ko da tę uro dze nia Ro ma na Krzy wo rącz ki po da -
no 4 XII 1912 r., jed nak w in nych do ku men tach kil ku krot nie po da no da tę 4 I 1912 r. i stąd wy da je się
ona bar dziej wia ry god na. Ibi dem, Ar kusz stresz cze nia, 19 XII 1946 r., b.p.

28 W do ku men tach bra ku je in for ma cji, czy na ro do wość ukra iń ska zo sta ła wpi sa na w do ku men tach
ze wzglę du na póź niej sze zmia ny gra nic i prze ję cie przez ZSRR re jo nu Brze żan, czy fak tycz nie ro dzi ce
by li Ukra iń ca mi. Z pew no ścią Krzy wo rącz ka po słu gi wał się bie gle ję zy kiem pol skim, mó wił z ty po -
wym dla Kre so wia ków „za śpie wem”, co uła twi ło mu póź niej sze zdo by cie w Kra ko wie do ku men tów.

29 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Ro ma na Krzy wo rącz ki, 10 XII 1946 r., b.p.
30 Ibi dem.
31 Ibi dem.
32 Ko mi sja Spe cjal na do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym po wsta ła 16 XI 1945 r.

Zaj mo wa ła się wy kro cze nia mi: kontr re wo lu cyj ny mi (sa bo taż, dy wer sja), dzia ła niem prze ciw ko włas -
ności spo łecz nej, go spo dar czy mi prze stęp stwa mi pra cow ni czy mi, wy kro cze nia mi do ko na ny mi w pro -
duk cji i han dlu (np. spe ku la cja), dzia ła niem prze ciw ko nie któ rym in te re som go spo dar czym (np.
kłu sow nic two) oraz prze stęp stwa mi de wi zo wy mi, fi nan so wy mi i cel ny mi, a od 1949 r. za ję ła się tak że
spra wa mi po li tycz ny mi. Do 1950 r. Ko mi sja Spe cjal na łą czy ła funk cje: wy kry wa nia, ści ga nia, oskar ża -
nia, orzekania o prze stęp stwach oraz wy ko ny wa nia wy zna czo nej ka ry. W czerw cu 1950 r. ode bra no jej
funk cje śled cze, zo sta wia jąc je dy nie orzecz ni cze. Naj wyż szą za są dza ną ka rą by ło ska za nie na obóz pra -
cy. Ko mi sja zo sta ła roz wią za na de kre tem z 23 XII 1954 r. (DzU, 1954, nr 57, poz. 282). Sze rzej zob.:
P. Fio dor czyk, Ko mi sja Spe cjal na do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym, Bia ły -
stok 2002; T. Cy prian, Prze stęp stwa go spo dar cze, War sza wa 1960; G. Soł ty siak, Ko mi sja Spe cjal na
do Wal ki, „Kar ta” 1991, nr 1, s. 81–87; idem, Wnio sek: umie ścić w obo zie, „Kar ta” 1991, nr 1, s. 88–95.



w obozie pra cy przy mu so wej33, co uczy nio no 22 li sto pa da 1946 r. Tym sa mym pro wa -
dzo ną prze ciw Krzy wo rącz ce spra wę o kryp t. „Krzy wa rę ka” za koń czo no, a ak ta spra -
wy prze sła no do zło że nia w ar chi wum34.

Wy mia na pie nię dzy

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych z Niem ca mi na ob sza rze Pol ski w obie gu by ły
mar ki nie miec kie (głów nie na te re nie ziem wcie lo nych do III Rze szy), zło tów ki wy da -
wa ne przez Bank Emi syj ny35, po tocz nie na zy wa ne „mły nar ka mi” al bo „kra kow ski mi”
(na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa), oraz ru ble ra dziec kie, któ re po ja wi ły się wraz
z po stę pu ją cą na za chód Ar mią Czer wo ną. Za sad ni czym za da niem sta ło się więc ujed -
no li ce nie sys te mu pie nięż ne go.

PKWN 24 sierp nia 1944 r. wy dał de kret o emi to wa niu bi le tów skar bo wych36, w któ -
rym upo waż nio no kie row ni ka Re sor tu Go spo dar ki Na ro do wej i Fi nan sów do wy pusz -
cze nia przez Cen tral ną Ka sę Skar bo wą bi le tów skar bo wych z na pi sem: „Na ro do wy Bank
Pol ski” – do wy so ko ści 1 mld zł. Bi le ty te sta wa ły się środ kiem płat ni czym na te re nie
Pol ski. Jed no cze śnie do ob ro tu pie nięż ne go do pusz czo no wa lu tę ZSRR oraz uzna no, że
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33 AIPN Kr, 07/125, Pi smo do De le ga tu ry Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic -
twem Go spo dar czym w Kra ko wie, 2 XI 1946 r., b.p.; ibi dem, Ar kusz stresz cze nia, 22 XI 1946 r., b.p.

34 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu II, 19 XII 1946 r., b.p.
35 Bank Emi syj ny w Pol sce po wo ła ny zo stał 15 XII 1939 r. roz po rzą dze niem ge ne ral ne go gu ber na -

to ra; pra cę roz po czął 8 IV 1940 r. Je go sie dzi bą zo stał Kra ków; trzy la ta póź niej li czył 19 od dzia łów.
Pre zy den tem Ban ku zo stał Fe liks Mły nar ski, daw ny wi ce pre zes Ban ku Pol skie go, prze ciw ko któ re mu
no ta be ne w 1945 r. pro wa dzo no śledz two pod za rzu tem ko la bo ra cji z Niem ca mi. Nie zna la zło ono jed -
nak fi na łu w for mie wy ro ku są do we go i zo sta ło umo rzo ne z bra ku pod staw dla for mal ne go oskar że nia.
Wbrew ocze ki wa niom F. Mły nar skie go Bank Emi syj ny nie zo stał kon ty nu ato rem Ban ku Pol skie go,
w rze czy wi sto ści by ła to in sty tu cja nie miec ka – z nie miec kim ję zy kiem urzę do wym, za leż na od Wy dzia -
łu Fi nan sów w rzą dzie GG, nad zór nad nią spra wo wał ge ne ral ny gu ber na tor. Głów nym za da niem ban -
ku, oprócz emi sji bi le tów ban ko wych, by ła ob słu ga po trzeb kre dy to wych oku pan ta oraz fi nan so wa nie
go spo dar ki wo jen nej. War to rów nież za zna czyć, że po wsta nie Ban ku Emi syj ne go wią za ło się z hi sto rią
Ban ku Pol skie go i po zo sta ją ce go w je go po sia da niu zło ta, któ re de cy zją rzą du pol skie go we wrześ -
niu 1939 r. zde cy do wa no się wy wieźć za gra ni cę. Przez Ru mu nię zło to uda ło się prze trans por to wać
do Fran cji, jed nak atak Nie miec na Fran cję zmu sił pol skie wła dze do zmia ny tej lo ka li za cji. Pla no wa no
dro gą mor ską prze wieźć ma ją tek Ban ku Pol skie go do An glii lub USA. Tym cza sem ko la bo ranc ki rząd
fran cu ski w Vi chy wy dał po le ce nie, aby trans port skie ro wał się do Da ka ru – w głąb pu sty ni. Tam pol -
skie zło to prze le ża ło kil ka lat. Chcąc od zy skać ma ją tek, rząd pol ski zło żył po zew prze ciw ko Vi chy w No -
wym Jor ku na kwo tę prze szło 64 mln do la rów (w Sta nach Zjed no czo nych oraz Ka na dzie Fran cja trzy ma ła
swo je ak ty wa skar bo we w zło cie i do la rach). Po wódz two pol skie zo sta ło uzna ne za za sad ne i na zde po -
no wa ne w No wym Jor ku fran cu skie zło to, war to ści 728 mln do la rów, na ło żo ny zo stał areszt. Ma ją tek
Ban ku Pol skie go wró cił w pra wo wi te rę ce do pie ro z koń cem 1943 r., po unor mo wa niu się sto sun ków
po li tycz nych w Afry ce i po ob ję ciu wła dzy przez alian tów. Od zy ska ne zło to czę ścio wo zo sta ło umiesz -
czo ne w An glii. Po ulo ko wa niu się w Pol sce ko mu ni stycz ne go rzą du ma ją tek ten w róż nych ter mi nach
wró cił do Pol ski. Naj póź niej, bo w lip cu 1947 r., po wró ci ła część za trzy ma na w Bu ka resz cie. Od po -
cząt ku woj ny Niem cy dą ży li do prze ję cia pol skie go zło ta. W tym ce lu pla no wa no na wet re ak ty wo wać
dzia łal ność Ban ku Pol skie go. Jed nak na wy su nię te w grud niu 1940 r. nie miec kie żą da nia wo bec Fran cji
wy da nia zło ta, stro na fran cu ska wska zy wa ła na róż ne trud no ści, co ochro ni ło ma ją tek ban ko wy. Pra ca
Ban ku Pol skie go zo sta ła więc przez oku pan ta ogra ni czo na tyl ko do czyn no ści ad mi ni stra cyj nych w sto -
sun ku do ma jąt ku ban ko we go. C. Ma dej czyk, op. cit., t. I, s. 616, 620; H. Cy wiń ski, Dzie sięć wie ków
pie nią dza pol skie go, War sza wa 1987, s. 222–225. 

36 DzU, 1944, nr 3, poz. 11.



bi le ty Ban ku Emi syj ne go wy da wa ne w Kra ko wie po zo sta ją na dal w obie gu ja ko śro dek
płat ni czy. Bi le ty skar bo we, któ rych na zwa mia ła na wią zy wać do tra dy cji pol skich pie -
nię dzy pa pie ro wych z cza sów in su rek cji ko ściusz kow skiej, w rze czy wi sto ści by ły przy -
go to wa ne w Mo skwie37 i prze ka za ne PKWN w Lu bli nie38. Po spro wa dze niu klisz
z Mo skwy roz po czę to druk pie nię dzy w kra ju – naj pierw w Kra ko wie, a na stęp nie
w Łodzi; przez ja kiś czas druk kon ty nu owa no rów nież w Mo skwie. Na bi le tach Cen tral -
nej Ka sy Skar bo wej nie by ło umiesz czo nych pod pi sów ani do kład nej da ty ich emi sji, je -
dy nie rok 1944. W obieg wpro wa dzo ne zo sta ły war to ści no mi nal ne bank no tów: 1, 2, 5,
10, 100 i 500 zł39. 

Bank no ty Ban ku Emi syj ne go prze sta ły obo wią zy wać w stycz niu 1945 r. Mó wił o tym
de kret z 6 stycz nia 1945 r. o de po no wa niu i wy mia nie bank no tów Ban ku Emi syj ne go
w Pol sce40. Na je go pod sta wie bi le ty zło to we Ban ku Emi syj ne go obo wią zy wa ły
do 10 stycz nia 1945 r. W art. 2 wska za no, że od 10 stycz nia 1945 r. do 28 lutego 1945 r.
każ dy „po sia dacz” bank no tów „kra kow skich” zobo wią za ny był zło żyć je jed no ra zo wo
w ca ło ści w urzę dzie skar bo wym lub przed się bior stwie ban ko wym wyzna czo nym przez
mi ni stra skar bu. „Kra kow skie” bank no ty mia ły być wy mie nia ne na bi le ty skar bo we z na -
pi sem: „Na ro do wy Bank Pol ski”41 po kur sie 1:1. 

W na stęp nym ar ty ku le okre ślo no, ko mu przy słu gu je wy mia na i w ja kiej ilo ści. Oso -
by fi zycz ne, któ re w dniu wy mia ny ukoń czy ły 18 lat, mo gły wy mie nić nie wię cej
niż 500 zł. Uprzy wi le jo wa ni by li woj sko wi w czyn nej służ bie, któ rym przy słu gi wa ło pra -
wo do wy mia ny „kra kow skich” w wy so ko ści ich jed no mie sięcz ne go wy na gro dze nia.
Ma łe pry wat ne za kła dy rze mieśl ni cze, za trud nia ją ce oprócz człon ków ro dzi ny jed ne go
pra cow ni ka, oraz przed się bior stwa, któ re mia ły kar ty re je stra cyj ne na rok 1944, mo gły
wy mie nić nie wię cej niż 2000 zł. O ilo ści wy mie nia nych pie nię dzy przez przed się bior -
stwa ban ko we, oso by praw ne pra wa pu blicz ne go, przed się bior stwa pań stwo we lub bę -
dą ce pod za rzą dem pań stwo wym, przed się bior stwa bę dą ce wła sno ścią związ ków
sa mo rzą do wych – de cy do wać miał mi ni ster skar bu. Po dob nie było w przy pad ku in sty tu -
cji sa mo rzą do wych, spo łecz nych, re li gij nych, kul tu ral nych, oświa to wych, związ ków
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37 Jak po da je M. Ba ro wicz, wpro wa dzo ne do obie gu bi le ty skar bo we z na zwą nie ist nie ją ce go jesz -
cze Na ro do we go Ban ku Pol skie go za pro jek to wa ne zo sta ły i wy dru ko wa ne w ra dziec kich wy twór niach
pa pie rów war to ścio wych. Co cie ka we, by ły one wy dru ko wa ne z błę dem gra ma tycz nym – ty po wym dla
ję zy ka ro syj skie go. W klau zu li praw nej za war to stwier dze nie: „Przyj mo wa nie we wszyst kich wy pła tach
jest obo wiąz ko wym”. Co wię cej, pierw szą par tię prze ka za nych z ZSRR bank no tów mu sia no znisz czyć,
po nie waż do nu me ro wa nia se rii uży to al fa be tu ro syj skie go i oba wia no się ne ga tyw ne go spo łecz ne go od -
bio ru oraz ko ja rze nia Pol ski ja ko sie dem na stej re pu bli ki ZSRR. W no wych par tiach bank no tów po pra -
wio no błąd w klau zu li praw nej na: „Przyj mo wa nie we wszyst kich wy pła tach jest obo wiąz ko we”, dla te go
by ły one po wszech nie na zy wa ne: „owe”. M. Ba ro wicz, PRL – ży wot re gla men to wa ny, „Wie dza i Ży -
cie” 2007, nr 12, http://www.wiz.pl/8,166.html (do stęp 29 IX 2014 r.).

38 H. Cy wiń ski, op. cit., s. 229.
39 Ibi dem, s. 230.
40 DzU, 1945, nr 1, poz. 2.
41 Na ro do wy Bank Pol ski ja ko pań stwo wa in sty tu cja emi syj na po wo ła ny zo stał w stycz niu 1945 r.

Funk cje emi syj ne NBP przy jął od skar bu pań stwa 9 II 1945 r. Tym cza sem Bank Pol ski po wró cił do Pol -
ski „z emi gra cji” w 1946 r. Ze wzglę dów praw nych przez pe wien czas utrzy ma no go ja ko od dziel ną in -
sty tu cję, po nie waż to dy rek cja Ban ku Pol skie go mia ła pra wo dys po no wa nia na le żą cym do Ban ku
Pol skie go zło tem. Do pie ro po prze ka za niu te go ma jąt ku do dys po zy cji NBP de cy zją mi ni stra skar bu
Bank Pol ski zo stał zli kwi do wa ny w dniu 7 I 1952 r. H. Cy wiń ski, op. cit., s. 232.



i stowarzy szeń do bro czyn nych oraz wy daw nictw, z tym że de cy zję o ilo ści wy mie nia -
nych pie nię dzy po dej mo wał ko mi sarz wo je wódz ki po za się gnię ciu opi nii wła ści we go
wo je wo dy. Od tej de cy zji moż na by ło się od wo łać do mi ni stra skar bu. 

Część zło żo nej kwo ty, któ ra by ła „nad wyż ką” i nie pod le ga ła wy mia nie, mia ła po zo -
stać w de po zy cie. Jed no cze śnie po wo ły wa no ko mi sję do spraw wy mia ny bank no tów
„kra kow skich”, któ ra mia ła po wstać przy każ dym urzę dzie skar bo wym. W skład tej
komisji wcho dzili na czel nik urzę du skar bo we go ja ko prze wod ni czą cy, przed sta wi ciel
właści wej ra dy na ro do wej oraz przed sta wi ciel re fe ra tu prze my sło wo -han dlo we go
przy sta ro stwie po wia to wym, a w mia stach wy dzie lo nych – przed sta wi ciel wy dzia łu prze -
my sło wo -han dlo we go urzę du wo je wódz kie go. Od de cy zji ko mi sji w cią gu sied miu dni
moż na się by ło od wo łać, przy czym pod ję cie su my z wy mia ny ozna cza ło zrze cze nie się
pra wa do od wo ła nia. Wszel kie na ru sze nia i wy kro cze nia prze ciw ko prze pi som de kre tu
lub roz po rzą dzeń i za rzą dzeń wy da nych na je go pod sta wie za gro żo ne by ły ka rą grzyw -
ny w wy so ko ści do mi lio na zło tych. Do dat ko wo sąd mógł orzec prze pa dek za kwe stio -
no wa nych pie nię dzy na rzecz skar bu pań stwa42. Po nie waż wy mia na ta prze pro wa dzo na
by ła z du żą krzyw dą dla spo łe czeń stwa, któ re mu gro zi ła utra ta oszczęd no ści, wie lu pró -
bo wa ło obejść re stryk cyj ne prze pi sy i wy mie nić więk szą su mę pie nię dzy.

W sierp niu 1945 r. funk cjo na riu sze PUBP w Li ma no wej za trzy ma li ks. Jó ze fa Ru -
ska43 – pro bosz cza ko ścio ła w Pi sa rzo wej, soł ty sa gro ma dy Pi sa rzo wa Ja na Se ra fi na44

oraz Ewę Sto larz45. Siód me go sierp nia 1945 r. zo sta ło wy sta wio ne po sta no wie nie
o wszczę ciu śledz twa prze ciw ko wy żej wy mie nio nym. Ta sa ma da ta wid nie je na po sta -
no wie niu o tym cza so wym aresz to wa niu i umiesz cze niu ks. Ru ska, soł ty sa Se ra fi na i Ewy
Sto larz w areszcie PUBP w Li ma no wej46. Spra wa do ty czy ła fał szo wa nia do ku men tów
w ce lu wy mia ny bank no tów Ban ku Emi syj ne go na bank no ty Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go. Z po cząt kiem kwiet nia 1945 r. w re jo nie ko ścio ła w Pi sa rzo wej po ja wi ło się
bowiem ogło sze nie soł ty sa gro ma dy Ja na Se ra fi na o moż li wo ści wy mia ny pie nię dzy. Pie -
nią dze i kar ty roz po znaw cze (ken kar ty), któ re by ły wy ma ga ne przy wy mia nie, zbie rał
soł tys. Tym cza sem ks. Jó zef Ru sek, bę dąc w po sia da niu du żej go tów ki, któ rą zgro ma -
dził „na bied nych” od ro dzi ny i zna jo mych, po sta no wił spró bo wać wy mie nić więk szą
su mę pie nię dzy. Wraz z Ewą Sto larz przy go to wał fał szy wą li stę imien ną i za świad cze -
nia na na zwi ska pa ra fian w ce lu uzy ska nia pra wa do więk szej wy mia ny pie nię dzy
w Komu nal nej Ka sie Oszczęd no ści w Li ma no wej. Zapisa ne w spo rzą dzo nych li stach na -
zwi ska ks. Ru sek po da wał z pa mię ci, stąd – jak sam przy zna wał w pro to ko le prze słu cha -
nia – mo gły się na nich zna leźć da ne osób wy sie dlo nych lub zmar łych4 7. Li sta na zwisk
spo rzą dzo na by ła od ręcz nie, za świad cze nia zaś, któ re mia ły zo stać przed sta wio ne w ka -
sie, przy go to wa ła na ma szy nie do pi sa nia E. Sto larz. Wy ko na ne do ku men ty z ra mie nia
peł nio ne go urzę du po twier dził soł tys Jan Se ra fin. W su mie na li ście za miesz czo no
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42 DzU, 1945, nr 1, poz. 2; H. Cy wiń ski, op. cit., s. 230.
43 Ks. Jó zef Ru sek, s. Ka ro la, ur. 9 IV 1904 r. w Woj sła wiu, pow. Mie lec. AIPN Kr, 110/1977.
44 Jan Se ra fin, s. Fran cisz ka, ur. 23 IV 1919 r. w Pi sa rzo wej. Soł tys gro ma dy Pi sa rzo wa w okre sie

od 1943 r. do 6 VIII 1945 r. Ibi dem.
45 Ewa Sto larz, c. Ste fa na, ur. 16 XII 1924 r. w Prze my ślu. Ibi dem.
46 Ibi dem, Po sta no wie nia o wszczę ciu śledz twa, 7 VIII 1945 r., k. 15–18; ibidem, Po sta no wie nia

o zasto so wa niu środ ka za po bie gaw cze go, 7 VIII 1945 r., k. 19–23.
47 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 8 VIII 1945 r., k. 25.



656 nazwisk osób, któ re mo gły by wy mie nić pie nią dze o war to ści 354 tys. zł. Osta tecz -
nie jed nak ks. Ru sek po zło że niu do ka sy list i pie nię dzy zre zy gno wał z ich wy mia ny.
Jak przy zna wał: „Do wy mia ny tych pie nię dzy nie do szło, gdyż po głęb szym za sta no wie -
niu przy sze dłem do prze ko na nia, że po pa dam w kon flikt z pra wem i na ra żam sie bie, jak
i soł ty sa – dla te go pie nią dze zło żo ne w Ko mu nal nej Ka sie w Li ma no wej wy co fa łem, li -
stę i za świad cze nia. Za świad cze nia i li stę po rzu ci łem w do mu, a pie nią dze zwró ci łem
wła ści cie lom”48. W pro wa dzo nym przez PUBP śledz twie ks. Józef Ru sek został do dat -
ko wo oskar żo ny o prze cho wy wa nie w swo im do mu bro ni pal nej bez ze zwo le nia, do szu -
ki wa no się tak że je go po wią zań z pod zie miem zbroj nym. Spra wa zna la zła swój fi nał
w Woj sko wym Są dzie Re jo no wym w Kra ko wie, jed nak na po sie dze niu nie jaw nym
18 paź dzier ni ka 1947 r. (w skła dzie sę dziow skim: ppłk Wła dy sław Sta si ca – prze wod ni -
czą cy, sę dzio wie ppłk mgr Ju lian Po lan -Ha ra schin i mjr Sta ni sław Hol lit scher, w obec -
no ści pro ku ra to ra woj sko we go ppłk. Oska ra Kar li ne ra) sąd po sta no wił za sto so wać wo bec
oskar żo nych ks. Józefa Ru ska, Ja na Se ra fi na, Ewy Sto larz oraz Jó ze fa Se ra fi na49 art. 11
par. 1 usta wy o amne stii z 22 lu te go 1947 r.50 i umo rzyć po stę po wa nie kar ne51.

Fał szo wa nie pie nię dzy

Zmia ny bank no tów w cza sie oku pa cji i po woj nie spra wi ły, że lu dzie w Pol -
sce – szcze gól nie ci, któ rzy na co dzień nie ope ro wa li go tów ką – prze sta li się orien to -
wać, któ ry bank not jest wła ści wy, i nie wie dzie li, jak ak tu al nie obo wią zu ją cy bank not
po wi nien wy glą dać. Po twier dza ją to m.in. ze zna nia Jó ze fy Gut: „Na zy wam się Gut Jó -
ze fa, cór ka Jó ze fa i Al bi ny z d. Pa ty ków, ur. 30 VII 1908 r. w Li bią żu Ma łym, pow. Chrza -
nów, zam. Li biąż Ma ły […]. W dniu 14 VII [19]47 r. by łam we wsi Brosz ko wi ce, pow.
Bia ła, z wi śnia mi do sprze da nia – chcia łam za mie nić na ziem nia ki al bo sprze dać. Gdy
wra ca łam z po wro tem […], na pu sty ni ko ło mo stu na Wi śle sta ła dziew czy na mnie nie -
zna jo ma. […] Gdy prze cho dzi li śmy ko ło niej, to się za py ta ła nas, od kąd i gdzie idzie my,
[na] co ja jej od po wie dzia łam, że idzie my z Brosz ko wic, że chcia łam tro chę ty to niu za -
mie nić na ziem nia ki lub sprze dać. Dziew czy na ta po wie dzia ła, że ona ten ty toń ku pi, tyl -
ko pie nię dzy przy so bie nie ma, że od bra ta weź mie pie nię dzy, któ ry miesz ka w Bo br ku
ko ło ko ścio ła […]. Gdy do szli śmy do ko ścio ła, do Bo br ku, ta ode szła ode mnie i nie mi -
nę ła jed na mi nu ta, jak z po wro tem przy szła i za raz mnie wci ska ła 1000 zł zwi nię te do
ręki, i że bym jej pręd ko da ła ten ty toń. Ty toń da łam jej i wy da łam jej jesz cze 370 zł, gdyż
tyl ko ty le mia łam pie nię dzy, lecz ta dziew czy na po wie dzia ła, że resz tę pie nię dzy przy -
nieść mam do sio stry jej do Brosz ko wic i pręd ko ode szła ode mnie do la su. Mnie się to
wy da wa ło, że jest coś nie w po rząd ku, że wca le nie dba o resz tę pie nię dzy. Roz wi jam
te 1000 [zł] i wy da ją mi się moc no po dej rza ne. Tak za trzy ma łam prze jeż dża ją ce go mo -
to cy klem z za py ta niem się, czy to do bre są 1000 zł, na co mnie od po wie dział, że są do -
bre i po je chał. Na stęp nie za trzy ma łam ja dą ce go ro we rzy stę z tym sa mym za py ta niem – co
ten za raz mnie się za py tał, skąd te 1000 zł mam, ja mu za raz opo wie dzia łam, jak by ło.
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48 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia oskar żo ne go -po dej rza ne go, 15 VIII 1945 r., k. 57.
49 Jó zef Se ra fin, s. Fran cisz ka, zam. w Pi sa rzo wej. Ibi dem.
50 DzU, 1947, nr 20, poz. 78.
51 AIPN Kr, 110/1977, Wy ciąg ze wspól ne go pro to ko łu po sie dze nia nie jaw ne go, 18 X 1947 r., 

k. 189–191.



Tak ten ro we rzy sta pręd ko po je chał za tą dziew czy ną, lecz jej nie zna lazł. Mnie znów
ka zał za raz zgło sić o tym na mi li cję, że to jest bank not 1000 zł fał szy wy”52.

Sy tu acja, w któ rej spo łe czeń stwo nie ma wie dzy o wy glą dzie obo wią zu ją cych bank -
no tów lub nie zwra ca uwa gi na ich zna ki szcze gól ne, stwa rza moż li wość wpro wa dze nia
w obieg fał szy wych pie nię dzy. Zwłasz cza w cza sie po wo jen ne go cha osu, gdy w spo łe -
czeń stwie la ta woj ny zmie ni ły nor my spo łecz ne, mo ral ne i etycz ne. W okre sie kon ku ro -
wa nia par tii po li tycz nych o przed wrze śnio wym ro do wo dzie z PPR o do mi na cję
w pań stwie w fał szo wa niu pie nię dzy nie do pa try wa no się okra da nia Pol ski tyl ko ko mu -
ni stów. W świa do mo ści nie któ rych pod ra bia nie do ku men tów i bank no tów za twier dzo -
nych przez PKWN by ło nie ja ko kon ty nu acją fał szer skiej dzia łal no ści z cza sów oku pa cji.
Tym cza sem no wa wła dza za li czy ła fał szo wa nie pie nię dzy do prze stępstw bar dzo groź -
nych. We dług za pi sów art. 12 de kre tu o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych
w okre sie od bu do wy pań stwa z 13 czerw ca 1946 r.53 każ dy, „kto pod ra bia lub prze ra bia
pie niądz pol ski al bo ob cy lub usu wa ozna kę je go umo rze nia, al bo pie niądz ta ki pusz cza
w obieg pod le ga ka rze wię zie nia lub wię zie nia do ży wot nie go, al bo ka rze śmier ci”. 

W pierw szym okre sie po woj nie, tj. w la tach 1944–1950 – do chwi li ko lej nej wy mia -
ny pie nię dzy54 – gru py fał szer skie two rzy li za wo do wi prze stęp cy z cza su oku pa cji. We -
dług opra co wa nia mjr. Ka zi mie rza Ba sza ka, opu bli ko wa ne go w re sor to wym pe rio dy ku,
w okre sie 1944–1950 ujaw nio no „51 sza jek fał szer skich pod ra bia ją cych bank no ty. Jed -
na szaj ka pod ra bia ła bank no ty 10-zło to we, dwie – 20-zło to we, sie dem na ście – 100-zło -
to we, dwa dzie ścia sie dem – 500-zło to we i 5 sza jek pod ra bia ło bank no ty 1000-zło to we”55.

Fał sze rze dru ko wa li fal sy fi ka ty me to da mi cyn ko gra ficz ną lub li to gra ficz ną56. Du żo
kło po tów w pro du ko wa niu fał szy wek przy spa rzał od po wied ni do bór pa pie ru oraz je go
kup no. Sta ra no się wy bie rać pa pier o zbli żo nym ko lo rze, gru bo ści i stop niu chro po wa -
to ści. Ogrom ną trud ność dla fał sze rzy sta no wi ło spo rzą dza nie klisz dru kar skich. Bank -
no ty by ły kil ku ko lo ro we i dla każ de go ko lo ru trze ba by ło spo rzą dzić osob ną kli szę57.
Przy dru ku fal sy fi ka tów nie przy wią zy wa no wiel kiej uwa gi do wier ne go od wzo ro wa -
nia zna ku wod ne go, ponieważ dla więk szo ści osób wy star czy ły ogól nie za ry so wa ne pla -
my, któ re imi to wa ły ory gi nal ny znak wod ny. Nie kie dy znak ten był zu peł nie po mi ja ny58.
Nie dba no rów nież o do kład ne na no sze nie nu me rów se ryj nych, któ re mie wa ły in ny krój,
wiel kość i gru bość, względ nie licz ba cyfr nie zga dza ła się z ich licz bą na ory gi na le59.
Fal sy fi ka ty dru ko wa no na pry mi tyw nych ma szy nach dru kar skich oraz na pra sach
ręcznych.

Elżbieta Pietrzyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

324

52 AIPN Kr, 110/1689, Pro to kół przy ję cia ust ne go za wia do mie nia o prze stęp stwie, 17 VII 1947 r.,
k. 5.

53 DzU, 1946, nr 30, poz. 192.
54 Usta wa o zmia nie sys te mu pie nięż ne go by ła przy go to wy wa na w ta jem ni cy i w ta kim try bie zo sta -

ła uchwa lo na 28 X 1950 r. Wpro wa dze nie jej w ży cie spo wo do wa ło nie spra wie dli wą i krzyw dzą cą dla
spo łe czeń stwa wy mia nę pie nię dzy, któ ra po zba wi ła spo łe czeń stwo ok. 2/3 oszczęd no ści. Według usta -
wy 1 zło ty rów ny był 0,222168 gra ma czy ste go zło ta. Wy mia na mia ła być prze pro wa dzo na od
30 X do 8 XI 1950 r. wg sto sun ku 100 zł = 1 zł. DzU, 1950, nr 50, poz. 459 i 460.

55 K. Ba szak, Fał szer stwa pie nię dzy, „Służ ba MO” 1965, nr 1, s. 165.
56 Ibi dem, s. 165.
57 Ibi dem, s. 167.
58 Ibi dem, s. 166.
59 Ibi dem, s. 169.



Wio sną 1945 r. Ta de usz Ku char ski60 i Fer dy nand Ga łusz ka61, zna ją cy się jesz cze z cza -
sów oku pa cji, gdy wspól nie pod ra bia li i roz pro wa dza li fał szy we nie miec kie kar ty żyw no -
ścio we, po sta no wi li roz po cząć druk bank no tów 500-zło to wych, emi to wa nych w 1944 r.
Do roz po czę cia pro duk cji fal sy fi ka tów po trzeb na by ła pra sa, któ rą Ga łusz ka – wziąw szy
na sie bie or ga ni za cję tech nicz nej stro ny przed się wzię cia – za mó wił u ko wa la Eu ge niu sza
Bil skie go62. Za wy ko na ne zle ce nia za pła cił 11 000 zł. Z ko lei po trzeb ne do dru ku kli sze wy -
ko nał Hen ryk Po źniak, któ ry z za wo du był che mi gra fem, ko pi stą i dru ka rzem. Po źniak63

swo je do świad cze nie dru kar skie zdo by wał w Kra ko wie – w Dru kar ni „Akro pol”, a na stęp -
nie w Dru kar ni „Styl”, do któ rej zo stał skie ro wa ny 28 czerw ca 1941 r. przez Urząd Za trud -
nie nia. Do chwi li odej ścia w dniu 11 lip ca 1945 r. pra co wał tam na sta no wi skach: che mi graf,
prze dru karz i ko pi sta64. Za przy go to wa ne kli sze Po źniak otrzy mał 60 000 zł. Po trzeb ny
do dru ku pa pier „zor ga ni zo wał” Ku char ski, a po zo sta łą część ar ty ku łów tech nicz nych (m.in.
far by) za pew nił Ga łusz ka. Pro duk cja fał szy wych 500-zło tó wek roz po czę ła się w kwiet -
niu 1945 r. i trwa ła nie prze rwa nie do chwi li pierw szych aresz to wań, tj. 25 wrze śnia 1945 r.65

Bank no ty dru ko wa no w miesz ka niu Ja na Żur ka66 w Kra ko wie -Pro ko ci miu przy ul. Ze -
li ga 10. Za każ dy pod ro bio ny 500-zło to wy bank not Ku char ski pła cił Ga łusz ce 200 zł67.
Od kwiet nia do sierp nia 1945 r. wy dru ko wa no sied mio krot nie po ok. 600 szt. fal sy fi ka tów,
przy czym ostat ni raz wy dru ko wa no ok. 900 szt. o ogól nej war to ści 2250 tys. zł. Sko pio -
wa ne bank no ty fał sze rze po przez oso by trze cie pusz cza li w obieg. Ku po wa li za nie na czar -
nej gieł dzie zło to i wa lu ty, dzię ki wy ko rzy sta niu po śred ni ków na by wa li to war na Zie miach
Od zy ska nych, a tak że pła ci li ni mi pod czas co dzien nych spra wun ków. W ta kiej wła śnie sy -
tu acji za trzy ma na zo sta ła Cze sła wa Dłu go pol ska68. Funk cjo na riu sze bez pie czeń stwa za -
trzy ma li ją na go rą cym uczyn ku, w chwi li pła ce nia za za ku py w skle pie z owo ca mi69.
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60 Ta de usz Ku char ski, s. Jó ze fa, ur. 19 IX 1918 r. w Sie dl cach. Stu dent fi lo zo fii i teo lo gii; w cza sie
woj ny miesz kał w Kra ko wie; za fał szo wa nie bank no tów ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę -
gowe go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka rę śmier ci. AIPN Kr, 280/32, Wyrok WSO w Krakowie,
18 X 1945 r., k. 24–30.

61 Fer dy nand Ga łusz ka, s. Paw ła, ur. 5 IV 1909 r. w Ko tuch nie. Ab sol went szko ły po wszech nej i 4 klas
szko ły za wo do wej; w cza sie oku pa cji miesz kał w Kra ko wie, w któ rym pra co wał ja ko li to graf; za fał szo -
wa nie bank no tów ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka -
rę śmier ci. Ibi dem.

62 Eu ge niusz Bil ski, s. Pio tra, ur. 8 XI 1909 r. w Kra ko wie. W do ku men tach okre śla ny ja ko: ko wal,
ślu sarz, me cha nik; pra cow nik Spół dziel ni „Me cha nik” w Kra ko wie przy ul. Za rze cze 12. Ibi dem, Pi smo
do Ko men dy Mia sta MO, Sek cja 3, 13 II 1952 r., k. 6.

63 Hen ryk Po źniak, s. Fran cisz ka, ur. 4 VII 1911 r. w Po zna niu. Je go miej sce za miesz ka nia nie zo sta ło
usta lo ne, więc nie był są dzo ny przez Woj sko wy Sąd Okrę go wy w Kra ko wie 18 X 1945 r. Ibi dem.

64 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 2 I 1952 r., k. 19.
65 Ibi dem, Wy rok WSO w Kra ko wie, 18 X 1945 r., k. 24–30; ibi dem, Ana li za, 10 XII 1950 r., 

k. 33–35; ibi dem, No tat ka służ bo wa, 21 XI 1951 r., k. 55.
66 Jan Żu rek, s. An to nie go, ur. 1 VIII 1917 r. w Kra ko wie. Stu dent Aka de mii Han dlo wej; za fał szo -

wa nie bank no tów ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka -
rę 10 lat po zba wie nia wol no ści. Ibi dem, Wyrok WSO w Krakowie, 18 X 1945 r., k. 24–30.

67 Ibi dem, Wy rok WSO w Kra ko wie, 18 X 1945 r., k. 24–30; ibi dem, Ana li za, 10 XII 1950 r., 
k. 33–35; ibi dem, No tat ka służ bo wa, 21 XI 1951 r., k. 55.

68 Cze sła wa Dłu go pol ska, c. An to nie go, ur. 23 VII 1922 r. w Kra ko wie. Za pusz cze nie w obieg pod -
ro bio nych bank no tów zo sta ła ska za na wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie
z 18 X 1945 r. na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści; 17 VI 1946 r. zwol nio na z wię zie nia. Ibi dem, Wy rok
WSO w Kra ko wie, 18 X 1945 r., k. 24–30.

69 Ibi dem.



Ku char ski, Ga łusz ka i Żu rek zo sta li aresz to wa ni przez wła dze bez pie czeń stwa
25 wrze śnia 1945 r. W na stęp nej ko lej no ści za trzy ma no oso by po dej rza ne o kol por taż
fał szy wych bank no tów. Po prze pro wa dze niu śledz twa 18 paź dzier ni ka 1945 r. przed Woj -
sko wym Są dem Okrę go wym w Kra ko wie od by ła się roz pra wa w sa li nr 16 Są du Kar ne -
go Okrę gu Kra kow skie go przy ul. Se nac kiej 1, który orzekał w skła dzie: kpt. dr Ka rol
Ke cze nik – prze wod ni czą cy, kpt. dr Sa mu el Ha ber oraz ppor. mgr An to ni Gór ski – sę -
dzio wie. Na ła wie oskar żo nych za sia dło osiem osób: Ta de usz Ku char czyk, Fer dy nand
Ga łusz ka, Jan Żu rek, Wil helm Ku bie nia70, Wła dy sław Pa weł czyk71, Cze sła wa Dłu go pol -
ska, Je rzy Ob star czyk72, Sta ni sław Pa li pow ski73. Oprócz trzech pierw szych wszy scy zo -
sta li oskar że ni o roz pro wa dza nie fał szy wych pie nię dzy i ska za no ich na ka rę po zba wie nia
wol no ści w wy so ko ści od 1 do 5 lat. Sta ni sław Pa li pow ski zo stał unie win nio ny. Głów ni
oskar że ni: Ta de usz Ku char ski i Fer dy nand Ga łusz ka na mo cy art. 5 ów cze śnie obo wią -
zu ją ce go de kre tu o ochro nie pań stwa (oraz przy za sto so wa niu art. 32 par. 2 kk WP w od -
nie sie niu do Ku char skie go) zo sta li ska za ni na ka rę śmier ci. Do dat ko wo na mo cy art. 12
de kre tu o ochro nie pań stwa i art. 49 par. 1 kk WP sąd orzekł w sto sun ku do nich utra tę
praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na za wsze oraz na pod sta wie art. 13
de kre tu – prze pa dek ca łe go mie nia na rzecz skar bu pań stwa. Ka ra śmier ci zo sta ła wy ko -
na na. W sto sun ku do Ja na Żur ka za są dzo no 10 lat po zba wie nia wol no ści, utra tę praw pu -
blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na 5 lat oraz prze pa dek mie nia na rzecz
skar bu pań stwa.

* * *

W pierw szych la tach po wo jen nych Kra ków wy peł nio ny był ludź mi. Przy jeż dża li tu -
taj miesz kań cy War sza wy znisz czo nej w po wsta niu oraz więź nio wie uwol nie ni z nie -
miec kich obo zów pra cy i kon cen tra cyj nych; dla rze szy Kre so wia ków Kra ków stał się
istot nym eta pem w ich wę drów ce na Zie mie Od zy ska ne. Ta ka sy tu acja stwa rza ła do god -
ne wa run ki do roz wo ju czar ne go ryn ku.

Ist nie ją ce w pierw szych la tach po woj nie lu ki w pra wie, sku pie nie UB i MO na wal -
ce po li tycz nej oraz krót ko trwa łe roz prę że nie po wy pę dze niu Niem ców z Pol ski mo gły
dać po czu cie pseu do wol no ści i wia ry w moż li wość roz wi nię cia pry wat nej ini cja ty wy,
na wet je śli by ła ona na gra ni cy le gal no ści. Był to do bry czas dla „cwa nia ków” i po gar dy
dla „fra je rów” nie obe zna nych z czar no ryn ko wy mi za sa da mi, któ rzy w swo jej na iw no ści
nie po tra fi li się obro nić przed bez względ no ścią gieł dzia rzy.

Elżbieta Pietrzyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

326

70 Wil helm Ku bie nia, s. Ka ro la, ur. 5 I 1911 r. w Kra ko wie. Za pusz cze nie w obieg pod ro bio nych
bank no tów zo stał ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka -
rę 5 lat po zba wie nia wol no ści; w 1950 r. zwol nio ny z wię zie nia, nie usta lo no do kład nej da ty. Ibi dem.

71 Wła dy sław Pa weł czyk, s. Pio tra, ur. 6 IV 1921 r. w Kra sno da rze. Za pusz cze nie w obieg pod ro -
bio nych bank no tów zo stał ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r.
na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści; 27 X 1947 r. zwol nio ny z wię zie nia. Ibi dem.

72 Je rzy Ob star czyk, s. Fran cisz ka, ur. 17 V 1926 r. w Kra ko wie. Za pusz cze nie w obieg pod ro bio -
nych bank no tów zo stał ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r.
na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści; 27 X 1947 r. zwol nio ny z wię zie nia. Ibi dem.

73 Sta ni sław Pa li pow ski, s. Mi cha ła, ur. 1 IX 1918 r. we Lwo wie. Wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę -
go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. zo stał unie win nio ny. Ibi dem.



Na tu ral ną jest rze czą, że lu dzie co dzien nie zmu sza ni do wal ki o za pew nie nie swo jej
ro dzi nie pod staw eg zy sten cji za czy na ją pra gnąć odro bi ny luk su su i szu ka ją spo so bu
na zdo by cie cze goś spe cjal ne go. Gdy skle py świe ci ły pust ka mi, ta ką moż li wość da wał
czar ny ry nek i kon tak ty z osobami, któ re po sia dały pro duk ty nie do zdo by cia na ofi cjal -
nym ryn ku. 

Nie bez zna cze nia na za cho wa nie lu dzi mia ła po li ty ka pań stwa. Re stryk cyj ne prze pi -
sy praw ne za bra nia ją ce po sia da nia krusz cu i wa lut ob cych, a tak że prze pro wa dzo ne wy -
mia ny pie nię dzy by ły przy czy na mi po zba wia nia spo łe czeń stwa du żej czę ści oszczęd no ści
i przez la ta sta ły się wiel ką trau mą. Stąd pró bo wa no róż ny mi spo so ba mi obejść te prze -
pi sy i za pew nić so bie in ne środ ki te zau ry za cyj ne. Na wet pro wa dzo na z wiel ką bez względ -
no ścią wal ka po li tycz na z pry wat ny mi przed się bior ca mi nie wy eli mi no wa ła zu peł nie
ini cja ty wy pry wat nej – wy ma ga ło to jed nak od lu dzi du że go wy sił ku. Jak pi sał Le opold
Tyr mand w swo ich wspo mnie niach: „Z tą gi ną cą ini cja ty wą pry wat ną dzie ją się dziw ne
rze czy w ko mu ni stycz nej Pol sce, w pią tym ro ku sze ścio lat ki. Z pra sy i z ogól ne go, po -
wierz chow ne go ob ra zu ży cia nie wy ni ka by naj mniej jej ist nie nie. Wy da je się, jak by już
jej nie by ło, a tym cza sem tu i ów dzie wi dać ja kiś skle pik, ja kiś warsz ta cik, ja kąś kie -
szon ko wą fa brycz kę kra wa tów lub bro szek”74.

Nowe przepisy prawne a przestępstwa polityczno-gospodarcze...
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74 L. Tyr mand, Dzien nik 1954, Kra ków 2011 (wer sja ory gi nal na), s. 37.
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Nielegalna prasa drukarska

Ferdynand Gałuszka

Tadeusz Kucharski
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Materiały dowodowe wykorzystane podczas procesu T. Kucharskiego, F. Gałuszki

i innych

Sfałszowane banknoty drukowane m.in. przez T. Kucharskiego i F. Gałuszkę
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