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Uzasadnienie 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku zwróciła się z wspólnym 

wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej o nadanie szkołom 

wchodzącym w skład zespołu,  imienia „Władysława Grabskiego”.  

Władysław Grabski był politykiem narodowej demokracji, ekonomistą i historykiem. Znany 

powszechnie jako autor reformy skarbowej i walutowej oraz rektor SGGW. Był twórcą   

i realizatorem tzw. „planu stabilizacyjnego”, który polegał na reformie skarbu i waluty.  

W 1920 r. doprowadził do powstania prywatnego, niezależnego od państwa, banku 

Polskiego. W rezultacie reform w 1924 r. możliwa stała się wymiana waluty marki polskiej 

na złotego.  Przedsięwzięcia te doprowadziły wówczas do zwalczenia hiperinflacji. Dziełem 

Władysława Grabskiego było także opracowanie planu reformy rolnej przyjętej przez Sejm. 

W roku 1924  z jego inicjatywy utworzono bank Gospodarstwa Krajowego. Władysław 

Grabski pełnił wówczas funkcję prezesa Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich.  

Od 13.12.1919 r. do 9.06.1920 był ministrem skarbu a od 13.01.1920 do 30.06.1923  

i od 19.12.1923 do 13.11.1925 – premierem rządu RP. Stojąc na czele rządu ustabilizował  

walutę, wprowadził złotego polskiego, podpisał konkordat i zaprojektował reformę rolną, 

którą wdrożono do realizacji. Władysław Grabski był człowiekiem o dużej wrażliwości 

społecznej i moralnej. Cechowała go niezwykła pracowitość. Bardzo wiele wymagał  

od siebie, stawiając jednocześnie wymagania swoim uczniom, zachęcając ich do ciągłego 

rozwoju. Posiadał głęboką wiarę w humanistyczny sens edukacji obywatelskiej. Cieszył się  

z każdego osiągnięcia gospodarki i kultury narodowej. Dumny był z dokonań swoich 

uczniów, którym zawsze chętnie służył przyjacielską radą. Władysław Grabski to postać,  

o której można powiedzieć: fachowiec, mąż stanu i polityk propaństwowy. Był przykładem 

niezwykłego życia, postawy i pasji działania na rzecz  wspólnego dobra. Doniosłość jego 

osiągnięć może być dla współczesnych źródłem inspiracji w dążeniu do celu.  Rok 2004 

uchwałą Sejmu z dnia 19.12.2003, został ogłoszony rokiem Władysława Grabskiego.  

Przyjęcie tego patrona będzie ważnym uzasadnieniem obecności w działaniach 

wychowawczych szkoły takich wartości jak: patriotyzm, uczciwość, poświęcenie, 

zaangażowanie społeczne, otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Tym zasadom 

Władysław Grabski był wierny przez całe swoje życie. 

 


