Być jak
Feliks Młynarski
Patriota, konspirator
i działacz
niepodległościowy,
polityk, naukowiec,
mówca i pisarz,
wybitny ekonomista
i bankowiec.

Rodzi się mały patriota
Tutaj 20 listopada 1884 r. w Gniewczynie Łańcuckiej przychodzi na świat Feliks Młynarski.
Istnieje tu drewniany kościół, szkoła ludowa i drewniane domy przykryte strzechą. Ojciec
Jan jest organistą. Zdolny i pracowity. Gra na fortepianie w okolicznych dworach, z
założonym przez siebie chórem jeździ po Galicji. Matka Honorata, zajmuje się domem.
Mały Felek chłonie książki historyczne. Interesują go historia powszechna i dzieje ojczyste.
Będzie wspominał: „Wstępując do pierwszej klasy gimnazjalnej, a więc mając zaledwie
jedenaście lat, tak dobrze znałem już historię, że pomagałem uczniowi z piątej

Działaność spiskowa i konspiracyjna
Polska wciąż pod zaborami, a Felek Młynarski konspiruje w Cesarsko-Królewskim Wyższym
Gimnazjum w Jarosławiu. Namawia klasę, by w rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja
wszyscy przypięli sobie do szkolnych mundurków biało-czerwone kokardy. Felek urasta w
szkole do rangi przywódcy ruchu patriotycznego. Zakłada tajne kółko uczniowskie, należy do
organizacji Czerwona Róża związanej z obozem narodowym Romana Dmowskiego. Razem
z kolegami urządza spotkania niepodległościowe.
W siódmej klasie postanawia uczcić rocznicę Trzeciomajowej Konstytucji demonstracją za
murami szkoły, Trzeciego maja 1902 roku kilkuset uczniów zbiera się na cmentarzu, gdzie
zostaje poświęcony krzyż ku czci poległych powstańców z 1863 roku. Młynarski wygłasza
płomienne przemówienie. Młodzież maszeruje przez Jarosław, słychać narodowe pieśni. Co
bardziej płochliwi kupcy zamykają sklepy – boją się rozruchów. Władze wyrzucają Feliksa ze
szkoły, w ostatniej klasie, maturalnej. Jesienią organizuje komers dla uczestników Wieczorka
Mickiewiczowskiego, tu wygłasza niepodległościowe przemówienie. Władze szkoły nie
dopuszczają gniewczynianina do matury. Świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem zdobywa w
Sanoku.

Studia
Jesienią zapisuje się na filozofię na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Chodzi też na wykłady z ekonomii. . Oprócz
nauki wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. To
konspiracyjna organizacja akademicka, działa w trzech
zaborach, związana z obozem narodowym. „Jan Brzoza” –
takiego pseudonimu używa Młynarski – przemyca
nielegalne wydawnictwa z Galicji do Królestwa.
Rok 1905. W zaborze rosyjskim wybucha rewolucja. „Jana
Brzozę” wysyłają do Kongresówki. Musi uciekać bo
strzelają do niego polityczni przeciwnicy.
Po rewolucji rozstanie się z obozem narodowym Romana
Dmowskiego. Poglądami zbliża się do socjalisty i
niepodległościowca Piłsudskiego.
.

Wielka Wojna
Wybucha pierwsza wojna światowa, Młynarski
zakłada szary mundur szeregowca i wstępuje do
Legionów Polskich.
Jednak jako żołnierz Feliks się nie sprawdził.

Polityk
Cieżką misję prowadzi jako polityk i dyplomata.
W listopadzie 1914 roku płynie za ocean. Jako
wysłannik Naczelnego Komitetu Narodowego
(środowiska narodowe i demokratyczne, które
wybicie się na niepodległość widzą w sojuszu z
monarchią Habsburgów) ma propagować ideę
Legionów wśród Polonii. Szuka nie tylko wsparcia
moralnego dla idei niepodległości ale zbiera też
pieniądze.

Polska już niepodległa, a
Młynarski robi karierę państwową.
Jako dyrektor Urzędu
Emigracyjnego nadzoruje przyjazd
do kraju fali rodaków, którzy
znaleźli się poza granicami
odrodzonego państwa, zajmuje się
uciekinierami z ogarniętej wojną
domową Rosji. Pozyskuje
fundusze na budowęmolo dla
portu w Gdyni.

W II Rzeczypospolitej należy do
czołowych ekonomistów. Jest prawą
ręką premiera. Współprauje z
Władysławem Grabskim przy reformie
walutowej 1924 r. Następnie
współtworzy Bank Polski SA, będąc
jego wiceprezesem do 1930 r.

Minister skarbu Gabriel Czechowicz (w
środku) w towarzystwie wicedyrektora
Banku Polskiego Feliksa 1927r.

W marcu 1929 został przez Radę Ligi Narodów
powołany na członka Komitetu Finansowego
Ligi. Jego rol w Komitecie szybko rosła. W 1933
wybrano go też na 2 lata przewodniczącym Komitetu.
Karierę robi nie tylko w Polsce. Już wtedy staje się
znany w europejskich i amerykańskich sferach
finansowych.

Dr Feliks Młynarski (z laską) udający się na
posiedzenie organizacyjne Komitetu Fiskalnego 1929

W czasie II wojny światowej stanął na czele
utworzonego decyzją Hansa Franka Banku
Emisyjnego w Polsce, który emitował pieniądze
dla Generalnej Guberni (zwane potocznie
„młynarkami”). Przyjęcie propozycji bycia
prezydentem banku poprzedziły jego
konsultacje z podziemiem i rządem gen.
Władysława Sikorskiego, z których strony
zyskał akceptację.

1940

Młynarski postawił przez warunki, aby napisy na
banknotach były wyłącznie polskie i żeby w nazwie banku
było słowo Polska.
młynarki

1941 wizerunek Lwowa

1940 potocznie zwany góralem

Koniec wojny i inwigilacja
Kończy się wojna . Prokuratura oskarża, że „współpracował z niemiecką
władzą okupacyjną na szkodę społeczeństwa polskiego”. Zarzut jest
poważny – grozi mu kara śmierci. Prokuratura umorzy sprawę jeszcze
w 1946 roku, ale zła opinia będzie się za nim ciągnąć. Zostaje
dyrektorem biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.
To stanowisko poniżej jego umiejętności.

Sobota 15 kwietnia 1972 roku. Na Cmentarzu
Salwatorskim w Krakowie rodzina, przyjaciele
i znajomi żegnają Feliksa Młynarskiego.
Umiera w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat.
Profesor Ryszard Zieliński napisał po jego
śmierci: „Feliks Młynarski był jednym z tych
kilkuset ludzi, którzy w każdej epoce modelują
życie swojego narodu”. Był kimś więcej niż
tylko Młynarskim od „młynarek”.

W książce „Wspomnienia”, które są podsumowaniem życia wybitnego gniewczynanina,
tak żegna się ze swoją małą ojczyzną:

„Jest coś mistycznego w tym przywiązaniu do miejsca rodzinnego, gdzie stały nasze kolebki i gdzie
spoczywają prochy naszych ojców. Dużo się tam zmieniło. Starość pochłonęła mój dom rodzinny.
Drzewa w ukochanym lasku sosnowym, które otulały mnie swoim opiekuńczym cieniem, dawno
zginęły. Kiełkujące wówczas rośliny wyrosły na nowe pokolenia drzew. Wiele z nich już się jednak
rozsypuje w proch, jak i tysiące ludzi, którzy tam żyli i tam pomarli. Mimo to nie zmarło nigdy moje
przywiązanie do tego skrawka ziemi. Żegnaj ziemio rodzinna. Dzięki ci, że karmiłaś mnie w
dzieciństwie kłosem swoich zbóż. Uczyłaś piękna kwiatem swoich łąk. Poszumy twoich lasów
budziły mój pierwszy niepokój twórczy. Poświata księżycowa, która otulała cię białą, haftowaną
perłami rosy płachtą, była gościńcem, na którym stawiałem pierwsze kroki mych myśli ku gwiazdom
i głębiom wszechświata. Ziemio rodzinna ! Byłaś za nim ja przyszedłem. Pozostaniesz, gdy ja odejdę.
Będą mijać lata, a ty trwać będziesz dopóki nie umrze glob, którego jesteś drobną cząsteczką.”

