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MATERIAŁY LEOPOLDA GLUCKA 

(1913-1989) 

(III – 422) 

 

Leopold Gluck urodził się 11 września 1913 r. w Sarajewie z ojca Władysława, 

urzędnika austriackiego, starosty Travnik i matki Jadwigi. W 1930 r. zdał maturę i rozpoczął 

studia na Uniwersytecie Poznańskim, skąd przeniósł się do Szkoły Nauk Politycznych w 

Warszawie, którą ukończył w 1935 r. W latach 1930-1934 należał do Młodzieży 

Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Izbie 

Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu jako praktykant, by dojść do stanowiska naczelnika 

wydziału. W 1939 r. przeniósł się do Warszawy i pracował w Biurze Planowania Aprowizacji 

Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych jako starszy radca. 

Lata II wojny światowej spędził w Radomiu pracując w Izbie Przemysłowo-

Handlowej jako kierownik wydziału. Tam tez prowadził działalność konspiracyjną w AK, za 

którą został odznaczony Krzyżem Walecznym i Krzyżem AK. Uprzedzony o grożącej mu 

dekonspiracji uciekł do Warszawy, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną, pracując w 

Departamencie Przemysłu i Handlu Delegatur Rządu na Kraj.  

Po upadku powstania warszawskiego przebywał w Częstochowie, gdzie 

współorganizował Izbę Przemysłowo-Handlową w Poznaniu – czasowo w Częstochowie, 

której został dyrektorem. W 1946 r. objął stanowisko dyrektora departamentu w Ministerstwie 

Ziem Odzyskanych. W latach 1949 – 1950 był dyrektorem Narodowego Banku Polskiego, a 

w latach 1956 – 1973 jego wiceprezesem. W 1973 r. został przeniesiony na emeryturę. 

Od 1957 r. zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Radzie Ministrów, a od 1961 r. w 

Kolegium Ministerstwa Finansów. 

W końcu 1980 r. został powołany do Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej, w 

której przewodniczył zespołowi ds. reformy bankowości. Ale jego koncepcje o niezależnej 

roli banku nie miały wtedy szans na realizację. 

Po przejściu na emeryturę zajął się działalnością naukową i publicystyczną. 

Interesował się bonapartyzmem jako modelem władzy. Jego praca na ten temat ukazała się 

pośmiertnie: Napoleon Bonaparte – inicjacja polityczna (2000). Ponadto był autorem dzieł: 

Od ziem postulowanych do ziem odzyskanych (1971), Napoleon. Maksymy. Wybór, wstęp, 

przekład (1983), Bank Polski 1828 – 1858 (1988). 

Leopold Gluck zmarł w Warszawie w 26 stycznia 1989 r. i został pochowany na 

Cmentarzu Powązkowskim. 

Spuścizna zawiera materiały niedatowane i z 2001 r. Została podzielona na 2 

zasadnicze grupy zgodnie z metodami porządkowania przyjętymi w Polskiej Akademii Nauk 

Archiwum w Warszawie. 

Grupa I, licząca 21 jednostek niedatowanych składa się z 2 podgrup: A. Opracowania i 

B. Materiały warsztatowe. Pierwsza podgrupa zawiera teksty opracowań o bonapartyzmie. W 

skład podgrupy drugiej wchodzą wypisy z literatury dotyczącej tego samego tematu. 

Grupę II stanowi jedna jednostka z 2001 r. Jest to artykuł twórcy spuścizny o 

wieloznaczności bonapartyzmu. 

W PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie nadano sygnaturę III-422. Inwentarz liczy 

22 jednostki. 
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  A. Opracowania      1 – 7   

B. Materiały warsztatowe     8 – 21 

 II. Załączniki              22 

 

I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ 

 

A. Opracowania 

1. Bonapartyzm          

 Konspekt, opracowanie, wypisy z literatury: rozdz. III, O wieloznaczności 

 bonapartyzmu          

 B.d., rkp., masz. , l. k. 

 

2. Jw.           

 Opracowanie, wypisy z literatury, notatki: rozdz. III, Legenda i polityka  

 B.d., rkp.  l., k.  

3. Jw.           

 Antologia          

 B.d, rkp., l., k. 

4. Pojęcie bonapartyzmu (Refleksje terminologiczne)     

 Opracowanie          

 B.d., rkp., masz., j. franc., pol., l., k. 

5. Refleksje o bonapartyzmie         

 Opracowanie          

 B.d., rkp., j. franc., niem., pol., l., k. 

6. Rewolucja francuska. Myśli polityczne       

 Opracowanie          

 B.d., rkp., j. franc., pol., l., k. 

7. Napoleon Bonaparte         

 Fragmenty pracy         

B.d., rkp., l., s.161 – 168 

 

   B. Materiały warsztatowe 

8. Bonapartyzm          

 Wypisy z literatury, notatki, cytaty       

 B.d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 

 

9. Jw.           

 Wypisy z literatury         

 B.d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., sz., k. 

10. Jw.           

 Wypisy z literatury         

 B.d., rkp., kkp., j. ang., franc., niem., pol., l., sz., k. 
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11. Jw.           

 Wypisy z literatury, notatniki, kalendarzyk      

 B.d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., sz., k. 

12. Jw. 

Wypisy z literatury, notatniki         

B.d., rkp., j. ang., franc., sz., k. 

 

13. Jw.            

Wypisy z literatury, notatniki i kołonotatniki     

 B.d., rkp., druk, j. ang., franc., k. 

 

14. Jw.           

 Wypisy z literatury, notatniki i kołonotatniki     

 B.d., rkp., j. franc., pol., l., sz., k. 

 

15. Jw.           

 Wypisy z literatury, notatniki        

 B.d., rkp., j. franc., l., sz., k. 

 

16. Jw.           

 Wypisy z literatury, notatniki, wycinki prasowe     

 B.d., rkp., masz., druk, j. franc., niem., pol., l., sz., k. 

 

17. Jw.           

 Wypisy z literatury, notatniki        

 B.d., rkp., j. franc., pol., l., sz., k. 

 

18. Jw.           

 Wypisy z literatury, notatniki, wycinki prasowe     

 B.d., rkp., druk, j. franc., pol., l., sz., k. 

 

19. Jw.           

 Fiszki bibliograficzne         

 B.d., rkp., j. franc., pol., l., k. 

20. Jw.           

 Fiszki bibliograficzne         

 B.d., rkp., j. franc., pol., l., k. 

21. Jw.           

 Fiszki bibliograficzne, notatki       

 B.d., rkp., j. franc., niem., pol., l., k. 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 

 

22. L. G., O wieloznaczności bonapartyzmu  

 Artykuł  

2001, druk, sz., k. 

Druk, „Kultura i Społeczeństwo”, 2001, t.45, nr 1, s.7 - 37     


