
 

 

EUGENIUSZ KWIATKOWSKI  – TWÓRCA I PROPAGATOR POLSKIEJ POLITYKI 

MORSKIEJ  
W roku 2012 obchodziliśmy 90 – lecie portu Gdynia. Jedną  

z najważniejszych postaci związanych z tym niewątpliwym sukcesem 
Polski międzywojennej jest Eugeniusz Kwiatkowski. Dlaczego właśnie 
ten polityk i działacz gospodarczy zasłużył na szczególną pamięć w 
Gdyni. Przecież nawet mianem „ojca portu gdyńskiego” 
zaszczycono kiedyś innego inżyniera – Tadeusza Wendę, który w 
1920 r, delegowany przez Departament dla Spraw Morskich do 
podjęcia badań nad wyborem miejsca budowy nowego polskiego 
portu morskiego, zaproponował nizinę między wioską Gdynia a 
Oksywiem i przeprowadził niezbędne badania dla potwierdzenia 
swego wyboru. 

Eugeniusz Kwiatkowski, zanim został promotorem portu  
w Gdyni, był już doświadczonym organizatorem życia 
gospodarczego. Urodził się w 1888 r. w Krakowie. Wychowanie 
w rodzinie ziemiańsko-inteligenckiej i edukacja w gimnazjum jezuickim w Chyrowie  
w Galicji wsch. miały wpływ na ukształtowanie się jego systemu wartości. W czasie studiów 
na Politechnice Lwowskiej Kwiatkowski był członkiem młodzieżowych organizacji 
niepodległościowych. W latach 1910-12 studiował na Uniwersytecie Monachijskim. W czasie 
pierwszej wojnu światowej służył w Legionach, a następnie w Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Nie był jednak żołnierzem słynnej I Brygady, a związał się z Departamentem 
Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego, kierowanego przez Władysława 
Sikorskiego. Niechęć piłsudczyków do Sikorskiego i jego środowiska w pierwszym okresie 
powstawania państwa po 1918 r. miała wpływ na ich współpracę z Kwiatkowskim w czasie, 
gdy był on już znanym działaczem i politykiem. Po zakończeniu I wojny światowej 
Kwiatkowski uczestniczył aktywnie w kampanii na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do 
Polski, uważając Śląsk za region o szczególnym znaczeniu dla suwerenności gospodarczej 
Polski. 

W latach 20-tych Kwiatkowski jako inżynier chemik i współpracownik Politechniki 
Warszawskiej związał się z przemysłem nawozów azotowych. W latach 1923-26 był jednym 
z dyrektorów Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie (jej dyrektorem 
naczelnym był wówczas przyszły prezydent RP prof. Ignacy Mościcki). W 1923 r. 
Kwiatkowski w studium „Zagadnienia przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny” 
oceniał, że dzięki przyłączeniu zasobów Górnego Śląska, Polska może stworzyć nowoczesny 
potencjał gospodarczy. Dzięki państwowym inwestycjom w przemyśle metalurgiczno-
maszynowym i chemicznym podniesie się intensywność kultury rolniczej, wzrośnie poziom 
sanitarny i zdrowotny społeczeństwa i zmienią się jego standardy konsumpcji. 

W czerwcu 1926 r., po przewrocie majowym, Kwiatkowski objął, z inicjatywy prezydenta 
Mościckiego, funkcję ministra przemysłu i handlu. W pełni rozumiał on jaką rolę w rozwoju 
gospodarczym odgrywa państwo. Ustala ono kierunki rozwoju i tworzy ramy do współpracy  
z sektorami prywatnym, spółdzielczym i komunalnym. Państwo tworzy także naukowe 
zaplecze dla polityki gospodarczej rządu. Takim zapleczem stały się w tamtym okresie m.in. 
Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen, Instytut 
Eksportowy. 



 

 
Magistrala kolejowa Śląsk – Gdynia  

 

 
Gdynia – pomost, łazienki – rok 1913 (przedruk z czasopisma „30 dni”) 

Kwiatkowski integrował jednak przede 
wszystkim społeczeństwo polskie wokół takich 
zadań jak: walka ze skutkami wojny celnej polsko-
niemieckiej, rozbudowa portu i miasta Gdyni, 
budowa magistrali węglowej Śląsk-Gdynia, budowa 
Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Moś-
cicach pod Tarnowem, rozbudowa krajowego 
potencjału obronnego. Jednym z tych zadań była 
budowa wielkiego portu morskiego w Gdyni. 

Decyzję o budowie portu morskiego w Gdyni 
podjął Sejm Rzeczypospolitej 23 września 1922, 
kończąc spór między zwolennikami budowy portu 
w Tczewie i propagatorami Gdyni, takimi jak inż. 
T. Wenda. 13 sierpnia 1923 zawinął do Gdyni 
pierwszy statek morski „Kentucky” bandery 
francuskiej, przewożący emigrantów z Wielko-
polski. Gdynia nie była jednak jeszcze portem 
handlowym. Budowa portu przebiegała opieszale, 
czego skutkiem były naciski komisji sejmowych, 
aby przekazać budowę firmie prywatnej.  

W czerwcu 1924 r. powstało Konsorcjum 
Francusko-Polskie do budowy portu w Gdyni. 
Umowa między rządem polskim a Konsorcjum 
przewidywała, że kosztem 30 mln zł zostanie  
w ciągu 6 lat wybudowany w Gdyni port handlowy 
o rocznej zdolności przeładunkowej 2,5 mln t. Port 
ten jednak w chwili powstania nie miał zaplecza,  
a rząd spierał się, czy lepiej przewozić towary do 
portu transportem rzecznym czy kolejowym. 

Punktem zwrotnym dla gospodarki portowej Polski było jednak pojawienie się na bałtyckim 
szlaku morskim nowego ładunku – – węgla kamiennego. Do tej pory wywóz węgla przez port  
w Gdańsku czy w Gdyni był znikomy. Zgodnie ze strategią niemieckiego ministra spraw 
zagranicznych G. Stresemana polegającą na osłabianiu gospodarki Polski, 15 czerwca 1925 r. 
Niemcy zamknęły swe granice dla węgla polskiego. Innym wydarzeniem, mającym zasadniczy 
wpływ na kształtowanie się rynków 
surowcowych w Europie był strajk 
generalny górników brytyjskich  
w roku 1926. 

Zbieg tych dwóch wydarzeń 
wymusił decyzje rządu polskiego 
dotyczące opracowania programu 
efektywnego wykorzystania dostępu 
do morza dla sprawnej komunikacji 
z nowymi rynkami zbytu, m.in.  
w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. 
Już w 1925 r. zdecydowano o bu-
dowie odcinków kolejowych 
omijających niemiecką część Górnego Śląska oraz Wolne Miasto Gdańsk. W tym samym roku 
zaczęto na większą skalę przeładowywać węgiel w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. Polską 
gospodarkę morską oraz port w Gdyni zaczęto więc budować przed objęciem funkcji ministra 



 

 
Obrady Rady Gabinetowej w dniu 9.06.1926 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej prof. 
I. Mościckiego. Drugi z lewej Marszałek J. Piłsudski, trzeci z lewej 
prezydent I. Mościcki, czwarty z lewej Prezes Rady Ministrów prof. dr 
K. Bartel. Drugi z prawej Minister Przemysłu i Handlu E. Kwiatkowski.  
Zdj. Księga Pamiątkowa „Dziesieciolecie Polski Odrodzonej” ze 
zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej 

przez Kwiatkowskiego w 1926 r. Jednak z chwilą gdy włączył się on w sprawę budowy Polski 
morskiej, działania nabrały tempa. Dla przeładunków węgla zintensyfikowano w 1926 r. prace 
przy budowie portu w Gdyni. Dzięki zaangażowaniu wyspecjalizowanych firm zagranicznych 
do robót czerpalnych i zdyscyplinowaniu robót zbudowano do 1930 r. baseny: III – węglowy  
i IV – Marszałka Piłsudskiego. W latach 1926 – 1933 oddano do użytku kolejne odcinki 
magistrali węglowej między 
Katowicami a Gdynią. 
Magistralę zaprojektowano jako 
możliwie krótką (nawet z 
pominięciem niedalekiej Łodzi 
i Częstochowy) drogę dostaw 
węgla górnośląkiego do portów 
polskiego obszaru celnego. 
Kwiatkowski pisał w 1931 r.  
w publikacji „Dysproporcje. 
Rzecz o Polsce przeszłej i obec-
nej”: „(...) jest faktem nieza-
przeczalnym, że wobec usta-
wicznie rosnących trudności  
i zapór na linii naszego dawnego 
rozwoju i współżycia ekono-
micznego (...) musieliśmy 
obrócić linię naszej polityki 
gospodarczej i handlowej o 90 
stopni, tj. skierować ją na północ i na południe”. 

W ciągu kilku lat cała wymiana międzynarodowa Polski w eksporcie i imporcie 
skierowała się w przeważającej mierze przez porty Gdyni i Gdańska. Dla ładunków 
eksportowanych drogą morską zastosowano specjalne, niskie stawki taryfy portowej, a także 
taryfy kolejowej. Dużo trudniejszą sprawą było przyciągnięcie do portów polskich importu 
zamorskiego przechodzącego do tej pory przez porty niemieckie i wwożonego kolejami 
niemieckimi przez zachodnią granicę do Polski. Aby przestawić kierunek tego importu na 
porty bałtyckie polskiego obszaru celnego ówczesne ministerstwo skarbu, przemysłu i handlu 
obok preferencyjnych taryf kolejowych ustaliło morskie cła preferencyjne przy przewozie 
przez polskie porty morskie. Działania te zdecydowały o skierowaniu prawie całego 
przepływu towarów przez porty Gdańska i Gdyni. W konsekwencji Gdynia stała się ważnym 
portem przeładunku węgla i drobnicy. 

W pracy „Bałtycka orientacja gospodarcza i polityczna współczesnej Polski” (Lwów, 
1933) Eugeniusz Kwiatkowski pisał m.in. „(...) efekty osiągnięte na granicy morskiej Polski 
są tylko w małym stopniu rezultatem naszej zasługi (...) jakiegoś protegowania Gdyni w imię 
przesłanek prestiżowych (...); tu działały prawa naturalne ekonomii(...). Z całego handlu 
zagranicznego Polski przeszło w 1922 r. - pod względem tonażowym - zaledwie 7,3 % przez 
porty morskie, (...) w 1930 r. udział wybrzeża morskiego w handlu zewnętrznym Polski 
dosięga 51,3%, a w 1932 r. przekroczy 67 %. (...) Gdynia ze swymi 5 milionami ton obrotu 
prześcignęła (...) Bremę, i Królewiec, i Sztokholm, i Kopenhagę, stając się w ciągu 8 lat swej 
egzystencji jednym z najważniejszych portów na Bałtyku”. 

Również w latach 1926-30 nowego tempa nabrał rozwój floty handlowej II 
Rzeczpospolitej. Powstały wówczas kolejno cztery przedsiębiorstwa armatorskie: 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska” (utworzone w 1926 r.), Polsko–
Skandynawskie Towarzystwo Transportowe „Polskarob” (utworzone w 1927 r.), Polsko–
Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe „Polbryt” (spółka akcyjna założona w 1928 r.) oraz 



Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe (założone w 1930 r.), które później zmieniło 
nazwę na Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe (GAL) i w najlepszym okresie swego rozwoju 
eksploatowało 6 transatlantyków. Niezła jakościowo i dość nowoczesna flota była jednak 
niewystarczająca do obsługi potrzeb gospodarczych Polski. Przed wybuchem II wojny łączna 
pojemność brutto polskiej floty towarowej wynosiła tylko 57 tys. RT przy nośności 83 tys. t. 
O tej flocie Kwiatkowski pisał po wojnie w pracy „Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem”: 
„Sumaryczny udział bandery polskiej w stosunku do morskiego obrotu Polski był przed 
wojną nieznaczny. Średnio zaledwie 10 procent transportu dokonywało się za pośrednictwem 
statków polskich”. 

W latach urzędowania Kwiatkowskiego rozwijało się także rybołówstwo. W okresie 
1926–30 zbudowano porty rybackie w Gdyni i w Jastarni. W 1928 r. założono Morski Instytut 
Rybacki – instytucję popierającą i organizującą rozwój rybołówstwa morskiego, finansującą 
budowę statków rybackich, poszukiwania nowych łowisk i produkcję sprzętu rybackiego. 

Do Gdyni przenoszono także stopniowo placówki szkoleniowe i badawcze związane z gos-
podarką morską – znalazła się tam m.in. Państwowa Szkoła Morska przeniesiona z Tczewa.  

W grudniu 1930 r. Eugeniusz Kwiatkowski złożył tekę ministerialną. Nie był on 
pierwszym twórcą gospodarki morskiej II Rzeczypospolitej, a wielu jeszcze po nim działaczy 
budowało polski przemysł morski. Był jednak największym w XX-leciu międzywojennym 
propagatorem idei utworzenia podstaw własnej gospodarki morskiej. Był chyba największym 
polskim publicystą wśród decydentów tego okresu zajmującym się sprawami morskimi, ale 
także wielkim propagandzistą państwowego kształtowania gospodarki, postaw obywatelskich, 
zbiorowego wysiłku podejmowanego w celu budowy nowoczesnego przemysłu. W swym 
największym eseju politycznym: „Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej” 
(Kraków, 1931), Kwiatkowski przedstawił krytycznie historię nowożytną Polski, przyczyny 
utraty niepodległości w XVIII stuleciu, którymi były m.in. egoizm poszczególnych stanów 
społeczeństwa, prywata, anarchia, skłonność do opozycyjności. W eseju pojawiło się także 
wiele innych odniesień, m.in. do polityki Wolnego Miasta Gdańska i sukcesu Gdyni: 
„Promienna radość ogarnia na widok, jak ten 8-letni malec, Gdynia, nauczył się już 
wymawiać i rozumieć słowo „business”, jak wpatruje się w całą Polskę od morza do Karpat, 
czy nie zamierza ona czegoś przywieźć lub wyeksportować”. 

W latach 1931–35 Kwiatkowski pracował jako dyrektor Zakładów Azotowych w Moś-
cicach. W październiku 1935 r., a więc już po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Kwiatkowski przejął stery polskiej polityki gospodarczej, jako wicepremier i minister skarbu. 
W swej polityce gospodarczej największy nacisk położył na interwencjonizm państwowy 
polegający na szerokim programie inwestycji państwowych i znacznym udziale państwa  
w kapitale spółek kluczowych dla gospodarki. Ustawowe obniżanie stopy procentowej 
pobudzało skłonność do inwestowania. Kontroli poddana została polityka kartelowa i napływ 
kapitału zagranicznego. Państwo podejmowało często interwencje na rynku pracy i oddłużało 
gospodarstwa chłopskie. Nowością była gospodarka planowa, zasadniczo różniąca się jednak 
od wzorów radzieckich. W 1936r. Kwiatkowski przedstawił tzw. czteroletni plan inwestycji 
publicznych zapowiadający ofensywę gospodarczą, która w rezultacie doprowadziła m.in. do 
powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego (do 1939 r. na obszarze COP-u uruchomiono 
ponad 100 zakładów przemysłowych, m.in. kombinat metalurgiczny w Stalowej Woli), 
rozbudowy Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, rozbudowy Gdyni i magistrali 
węglowej, powstania zapory wodnej w Rożnowie. Rozpoczęto także realizację 6–letniego 
planu rozbudowy sił zbrojnych. W sensie oparcia rozwoju gospodarczego na planowaniu 
długofalowym na szczeblu państwowym, Kwiatkowski był egzekutorem teorii ekonomisty 
angielskiego J.M. Keynesa, autora wydanej w 1936 r. książki „Ogólna teoria zatrudnienia, 
procentu i pieniądza”. 



 

 
Gdynia – lata dwudzieste (przedruk z czasopisma „30 dni”) 

 
Adres okolicznościowy ministra E. Kwiatkowskiego do wydania Księgi 

Pamiątkowej  „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej”.  
Zdj. Polska Biblioteka Internetowa 

Kwiatkowski, wykorzystując swój 
autorytet, występował przeciwko 
nacjonalizmowi polskiemu i pseudo-
mocarstwowości okazywanej wobec 
niektórych sąsiadów, sugerował 
zwolnienie więźniów brzeskich, 
optował za demokratycznymi 
wyborami samorządowymi. Po zorga-
nizowaniu obsługi 400 mln zł 
Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, 
Kwiatkowski zaprosił na koniec 
czerwca 1939 r. do Gdyni Polaków na 
centralne obchody Święta Morza, na 
których 100 tys. ludzi wraz z 
nim złożyło przysięgę: „(...) 
odwiecznych praw Polski do 
Bałtyku i morskich przezna-
czeń Rzeczpospolitej strzec. 
Nad ujściem Wisły straż 
niezłomną trzymać. Dorobek 
Polski na wybrzeżu i morzu 
stale pomnażać.(...)”. 

W czasie wojny obronnej 
1939 r. Kwiatkowski dbał o 
finansowanie walczącej armii 
oraz Robotniczych Batalionów 
Obrony Warszawy. Po klęsce 
wrześniowej został interno-
wany w Rumunii. Deklarował 
chęć współpracy z rządem gen. 
Sikorskiego, ale ten nie przyjął 
jego oferty. W Rumunii Kwiat-
kowski pracował jako nauczy-
ciel w polskiej szkole. 

Po zakończeniu wojny, we 
wrześniu 1945 r. Kwiatkowski 
przyjął ofertę Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej 
objęcia funkcji Delegata Rządu 
do Spraw Wybrzeża. Prowadził 
w dalszym ciągu działalność 
publicystyczną, m.in. pisząc 
broszurę „Budujemy nową 
Polskę nad Bałtykiem” (1945), 
w której mówił o szansie jaką 
daje Polsce uzyskanie szero-
kiego dostępu do morza. Był 
także inicjatorem utworzenia Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946), co spotkało się 
z krytyką Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Ministerstwa Ziem Odzyskanych, jako 
naruszenie zasady centralizmu planistycznego. W okresie wyborów 1947 r. Kwiatkowski  



z szacunkiem wypowiadał się o wkładzie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) w drobek 
polskiej kultury politycznej, mówił o potrzebie dialogu nowej władzy z opozycją. 
Spowodowało to odsunięcie go od działalności politycznej. W latach stalinowskich 
Kwiatkowski, usunięty z pracy zawodowej i wszystkich funkcji społecznych, zajął się 
popularyzacją osiągnięć nowoczesnej chemii przemysłowej. Po październiku 1956 r. na łamach 
„Gazety Krakowskiej” i innych czasopism zaczęły pojawiać się jego wypowiedzi, dotyczące 
nadużyć gospodarczych i upadku kultury pracy. 

Eugeniusz Kwiatkowski zmarł 22 sierpnia 1974 r. w Krakowie. 
Kwiatkowski był pozytywistą wychowanym w szacunku dla takich wartości jak: kult 

pracy, szacunek dla ludzi różnych poglądów politycznych, tolerancja narodowościowo-
religijna, realizm polityczny. Poprzez działalność publicystyczną dbał o kształtowanie 
nowego obywatela. Model obywatela przedstawił w specjalnej księdze pamiątkowej 
„Dziesięciolecie Polski odrodzonej” wydanej w czasie obchodów 10-lecia odzyskania 
niepodległości: „Ponad (...) wszystkim stoi zadanie wytworzenia nowego człowieka w Polsce. 
Człowieka zorganizowanego i zdyscyplinowanego w imię ideałów społecznych i pań-
stwowych, człowieka wierzącego w swoje siły, a więc stanowczego i odważnego, człowieka 
o głębokim poczuciu prawa innego człowieka i innych państw. Człowieka znajdującego 
szczęście w swojej pracy i w swym trudzie”. 

Jego słowa pozostają aktualne i dzisiaj. 
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