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Eugeniusz Kwiatkowski – polityk gospodarczy  
i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski

Streszczenie
Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski żył w latach 1888‑1974. Pełnił liczne funk‑

cje menedżerskie i publiczne: w latach 1926‑1930 ministra przemysłu i handlu; w latach  
1935‑1939 wicepremiera i ministra skarbu; w latach 1945‑1947 kierownika Delegatury 
Rządu do Spraw Wybrzeża. Kierował się zawsze naczelną ideą zapewnienia Polsce warun‑
ków trwałego rozwoju gospodarczego i zachowania jej niepodległości oraz umocnienia jej 
pozycji na arenie międzynarodowej. Miał on cechy działacza gospodarczego i męża stanu, 
wyróżniał się wielką wiedzą i bogatą osobowością. 

Słowa kluczowe: Eugeniusz Kwatkowski, minister, mąż stanu

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (30.12.1888‑22.08.1974) żył i pracował 
w czterech przełomowych okresach historycznych w dziejach najnowszych Pol‑
ski: czasach walki o niepodległość naszego kraju; czasach jej utrwalania w latach 
1918‑1939 przy pomocy gospodarczej i społecznej integracji; czasach zachowania 
natury biologicznej narodu, której istnienie poważnie zachwiała polityka ekstermi‑
nacji w latach II wojny światowej oraz czasach powojennych charakteryzujących 
się odbudową i rozbudową kraju1.

Poglądy E. Kwiatkowskiego ulegały w czasie jego ponad osiemdzie‑
sięcioletniego życia zmianom i modyfikacjom. Doświadczenie i wiedza, jaką 
zdobywał w toku nauki i pracy, przemiany społeczno‑polityczne w świecie oraz 
krytyczna ocena zmian, jakie zachodziły w Polsce szczególnie w pierwszej poło‑
wie XX wieku, znajdowały odzwierciedlenie w jego poglądach i praktycznej 
działalności. Na kształt i zmiany jego poglądów politycznych i koncepcji gospo‑
darczych wywarły wpływ następujące czynniki:

1 Por. M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989, s. 240.
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 – narodowe i niepodległościowe tradycje domu rodzinnego,
 – ukształtowany światopogląd chrześcijański,
 – doświadczenia i wnioski, jakie płynęły z wyników i skutków  

I i II wojny światowej,
 – gruntowne wykształcenie i intensywne samokształcenie,
 – wnioski, jakie wyciągał z oceny współczesnej sytuacji społeczno‑

‑gospodarczej na świecie i w Polsce,
 –  program polskiego romantyzmu i pozytywizmu, 
 – dorobek naukowy teorii i praktyki ekonomii oraz nauki organizacji 

i zarządzania,
 – kult osoby Józefa Piłsudskiego,
 – współpraca i przyjaźń z Ignacym Mościckim,
 – doświadczenia budowy socjalizmu w ZSRR i Polsce Ludowej.

Dla E. Kwiatkowskiego głównym i sprawczym czynnikiem rozwoju 
społeczno‑gospodarczego był zawsze człowiek. Człowiek, a niesprzyjające 
okoliczności czy bogactwa przyrody, stanowił według niego źródło, przyczynę 
i skutek postępu społecznego. Człowieka wiązał nierozerwalnie z jego pracą, wie‑
dzą i wytrwałością. Dla niego współczesna cywilizacja była rezultatem twardej, 
cierpliwej dobrze przemyślanej i właściwie zorganizowanej pracy człowieka2. 

Wychowywał się w majątku ziemskim w Czernichowicach pod Zba‑
rażem patriotycznej rodzinie, ukończył prywatne Gimnazjum Ojców Jezuitów 
w Bąkowicach pod Chynowem i w 1907 roku rozpoczął studia na Wydziale 
Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej, jednak dyplom inżyniera uzyskał 
w Monachium w 1912 roku. We Lwowie brał czynny udział w ruchu niepodległo‑
ściowym – wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, a po rozłamie znalazł 
się w Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, w której był prze‑
wodniczącym grupy uczelnianej i brał czynny udział w pracach organizacyjnych 
Drużyn Strzeleckich w zaborze austriackim. Idea niepodległości Polski i walka 
o nią to priorytet działalności E. Kwiatkowskiego jako studenta i młodego inżyniera. 
W kwietniu 1916 wstąpił do Legionów, przeszkolenie odbył w 6 Pułku Piechoty 
Legionów w Dęblinie i na obozie szkoleniowym w Zambrowie. 16.07.1916 roku 
został mianowany chorążym i służył jako komisarz werbunkowy do Wojska Pol‑
skiego. W latach 1917‑1918 był aktywnym uczestnikiem działalności konspiracyjnej 
i zbrojnej Polskiej Organizacji Wojskowej3.

2 Por. E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1932, s. 308.
3 Szerzej, M M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, op. cit., s.7‑12.
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Dla E. Kwiatkowskiego wychowanego na niepodległościowych tra‑
dycjach domu rodzinnego oraz patriotycznych organizacjach młodzieżowych 
i studenckich, I wojna światowa stanowiła przełomowy etap w życiu. Jako 
aktywny uczestnik wojny, żołnierz Legionów J. Piłsudskiego, miał swój skromny 
udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Przełom, który nastąpił 
w historii Polski w wyniku I wojny światowej, pozostawił trwały i znaczący 
ślad w psychice i poglądach młodego Kwiatkowskiego. Problematyka przyczyn 
charakteru i skutków wojny, utrwalenia gospodarczych, politycznych i społecz‑
nych podstaw odzyskanej niepodległości, rozwoju społeczno‑gospodarczego 
Polski oraz zapewnienia warunków trwałości jej bezpieczeństwa to drogowskazy 
w życiu osobistym, działalności politycznej a przede wszystkim gospodarczej  
E. Kwiatkowskiego.

Odzyskanie przez Polskę utraconej w XVIII wieku niepodległości było, 
według E. Kwiatkowskiego, jedynym pozytywnym skutkiem I wojny światowej4. 
Największym i najgłębszym zniszczeniom uległa w toku działań wojennych pol‑
ska gospodarka, która straciła bezpowrotnie i bez jakiejkolwiek rekompensaty 
jedną piątą swego majątku5.

Brak własnych kapitałów, ograniczone możliwości uzyskania kredytów 
zagranicznych, zamknięcie dla wyrobów naszego przemysłu tradycyjnych rynków 
zbytu dawnych państw zaborczych oraz konieczność tworzenia ogólnopolskiego 
rynku zbytu, były wynikającymi z wojny zjawiskami, które utrudniały odbudowę 
polskiego przemysłu. Taki stan przemysłu powodował, że koszty produkcji były 
wysokie. Ponadto był on mało odporny na wahania koniunktury oraz nie stwa‑
rzał przesłanek do likwidacji bezrobocia pogłębionego po zakończeniu procesów 
demobilizacji6. Podobnie było z rolnictwem, które w warunkach polskich stano‑
wiło podstawę zaspokojenia elementarnych potrzeb konsumpcyjnych.

Odrodzona po latach niewoli Polska pozbawiona była armii i moż‑
liwości jej uzbrojenia, administracji i sądownictwa, nie miała własnego prawa 
i zawartych traktatów handlowych, zapasu złota, własnej waluty, ustalonych gra‑
nic państwowych, służby bezpieczeństwa i samorządów lokalnych. Układ dróg 
komunikacyjnych nie odzwierciedlał potrzeb gospodarki narodowej. Sieć handlu 
wewnętrznego była zniszczona i zdezorganizowana, co nie sprzyjało budowie 
ogólnopolskiego rynku. W ocenie E. Kwiatkowskiego, zniszczenia wojenne 

4 Por. E. Kwiatkowski, Pięć tez gospodarczych nowej Polski, Katowice–Wrocław 1947, s. 14.
5 Por. E. Kwiatkowski, Fizyka gospodarczo-polityczna Polski, ,,Przemysł i Handel” 1918‑1928, s. 3.
6 Por. E. Kwiatkowski, Naród swej armii i sobie. Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu  

inż. E. Kwiatkowskiego wygłoszone na posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Pożyczki Obrony  
Przeciwlotniczej w dn. 1.04.1939 r., ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 14, s. 570.
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w majątku narodowym Polski nie miały tak istotnego wpływu na warunki rozwoju 
społeczno‑gospodarczego Polski jak dynamika trwałych obciążeń strukturalnych, 
będących długotrwałym skutkiem wieloletniej niewoli7.

Biorąc powyższe pod uwagę, E. Kwiatkowski domagał się przede 
wszystkim realizacji programu rozwoju społeczno‑gospodarczego państwa oraz 
wychowania społeczeństwa w kulcie podmiotowości państwa, w kulcie wiary 
w realnie istniejące i potencjalne jego siły. Proces wychowania społeczeństwa miał 
być realizowany w utworzonej po odzyskaniu niepodległości i wyposażonej na 
miarę ówczesnych możliwości produkcyjnych i finansowych kraju armii polskiej. 
Obok realizacji programu politycznego armia polska, którą bardzo cenił, miała 
zapewnić skuteczną obronę kraju przed zewnętrznym wrogiem. 

Istotny wpływ na życie, karierę zawodową i polityczną oraz działalność  
E. Kwiatkowskiego miała od 1920 roku najpierw bliska współpraca, a później przyjaźń 
z wybitnym chemikiem o międzynarodowej sławie profesorem Ignacym Mościckim.

E. Kwiatkowski miał wykształcenie chemiczne, ale wielką jego pasją stała 
się działalność gospodarcza. Pełnił liczne funkcje menedżerskie – w czasie wojny 
z bolszewikami był kierownikiem wydziału Sekcji VI Chemicznej w Głównym 
Urzędzie Zaopatrzenia Armii przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, dyrektorem 
technicznym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie w latach 
1923‑1926 oraz dyrektorem naczelnym Państwowej Fabryki Związków Azoto‑
wych w Mościcach koło Tarnowa w latach 1931‑1936. Te funkcje predysponowały 
go do zajmowania ważnych stanowisk państwowych: w latach 1926‑1930 ministra 
przemysłu i handlu, w latach 1935‑1939 wicepremiera i ministra skarbu, w latach 
1945‑1947 kierownika Delegatury Rządu do Spraw Wybrzeża. Piastując te funkcje 
i stanowiska kierował się zawsze naczelną ideą zapewnienia Polsce warunków 
trwałego rozwoju gospodarczego i zachowania jej niepodległości oraz umocnienia 
jej pozycji na arenie międzynarodowej. 

W 1923 roku nakładem Chemicznego Instytutu Badawczego we Lwowie 
ukazała się monografia E. Kwiatkowskiego Zagadnienia przemysłu chemicznego 
na tle wielkiej wojny, w której pisał, że bogactwa naturalne stanowią podstawę 
rozwoju przemysłu w Polsce. W procesie uprzemysłowienia decydującą rolę miało 
odgrywać państwo polskie, zwracając przede wszystkim uwagę na dynamiczny 
rozwój przemysłu chemicznego8.

Pod koniec 1931 roku E. Kwiatkowski opublikował esej Dysproporcje. 
Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, w którym z dystansu i realistycznie przedstawił 
7 Por. E. Kwiatkowski, Kryzys współczesny i zagadnienie odbudowy życia gospodarczego, Warszawa 

1935, s. 36.
8 Szerzej, E. Kwiatkowski, Zagadnienia przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny, Lwów 1923, s. 1‑5.
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przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski. Niepodległość Polski i jej wszech‑
stronny rozwój społeczno‑gospodarczy były dla niego drogowskazem, który 
wskazywał mu kryteria oceny zjawisk społeczno‑gospodarczych i kierunek prak‑
tycznej działalności. Analizując historię gospodarczą i polityczną Polski, opierał 
się na bogatym materiale źródłowym i uwzględniał irracjonalny stosunek naszego 
narodu do instytucji państwa. Wnioski, które wyprowadzał z tej analizy, były w zde‑
cydowanej większości prawdziwe i zostały potwierdzone badaniami innych autorów. 

„W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska, istnieć może tylko 
państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, 
rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc 
demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, 
budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywili‑
zacji, państwo nowoczesne, zachodnie, mnożące w wyścigu pracy wła‑
sne wartości materialne i moralne”9.

W jego trafnej ocenie, problemy społeczne i polityczne wpływały na stan 
gospodarki i stanowiły barierę jej rozwoju. E. Kwiatkowski właściwie hierar‑
chizował problemy społeczno‑gospodarcze Polski w różnych okresach historii 
oraz dokonał obiektywnej analizy ich uwarunkowań, zasięgu i możliwości ich 
rozwiązania. Krytyczna refleksja na temat zacofania cywilizacyjno‑społecznego 
uświadomiła mu jedyną drogę ku nowoczesności – konieczność realizacji ambit‑
nego programu uprzemysłowienia opartego na własnych bogactwach naturalnych 
i twórczym zaangażowaniu całego narodu. Realizację tego programu warunkowało 
wykonanie ustawy o reformie rolnej z 1925 roku, co by zapewniało samowystar‑
czalność w zakresie zaspokojenia potrzeb żywnościowych społeczeństwa10.

E. Kwiatkowski miał w sobie cechy działacza gospodarczego i męża 
stanu, wyróżniał się wielką wiedzą i bogatą osobowością. Umiał tworzyć kom‑
petentne i efektywnie działające zespoły ludzkie. Był współorganizatorem 
rozbudowy portu gdyńskiego, Gdyni i floty morskiej, współtwórcą projektu 
i orędownikiem budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz wdrożył 
do życia gospodarczego Polski koncepcję planowania inwestycyjnego opar‑
tego na centralnej dyspozycji środków finansowych, co znalazło praktyczny 
wyraz w opracowaniu czteroletniego i piętnastoletniego planu inwestycyjnego, 
którego pierwszy trzyletni etap (1939‑1942) koncentrował się na inwestycjach 

9 E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, op. cit., s. 306‑307.
10 Szerzej, ibidem, s.203‑219.
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zbrojeniowych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że E. Kwiatkowski jako 
wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę aktywnie uczestniczył w jej przy‑ 
gotowaniach do wojny i przestawieniu na tory gospodarki wojennej. 

Program gospodarczy rządu E. Kwiatkowski rozwinął w swym przemó‑
wieniu 10.06.1936 roku na posiedzeniu Komisji Specjalnej Sejmu do rozważania 
spraw pełnomocnictw dla rządu, kiedy to przedstawił 4‑letni plan inwestycyjny, 
który obejmował obszar całego kraju oraz uwzględniał plany inwestycyjne 
wszystkich resortów (poza przedsiębiorstwami państwowymi i inwestycjami 
budżetowymi Ministerstwa Spraw Wojskowych). Plan ustalał kierunki, hierarchię 
i kolejność głównych prac inwestycyjnych. Jego ustalenia i realizacja wynikała 
z zahamowania deficytu budżetowego i procesów kurczenia konsumpcji na rynku 
wewnętrznym w związku z rozwojem cyklu koniunkturalnego oraz skutecznej 
obrony rezerw walutowo‑dewizowych za pośrednictwem państwowej reglamen‑
tacji. Suma wydatków inwestycyjnych w tej wersji planu 4‑letniego wynosiła 
1 650‑1 800 mln złotych11.

W 1938r. E. Kwiatkowski określił cele rozwoju społeczno‑gospodarczego 
Polski, które miały być zrealizowane za pomocą polityki planowania gospodar‑
czego. Cele te w warunkach planowania wieloletniego dotyczyły przede wszystkim:

 – maksymalnej rozbudowy sił obronnych Polski, 
 – uprzemysłowienia kraju,
 – zrównania liczby mieszkańców miast z liczbą mieszkańców wsi,
 – zmiany struktury społeczno‑gospodarczej wsi polskiej12.

Podstawowym warunkiem realizacji tak sformułowanych celów w ramach 
planów państwowych była, w jego ocenie, jedność myślenia i działania społeczeń‑
stwa polskiego. 

Największym osiągnięciem E. Kwiatkowskiego w zakresie praktycznej 
realizacji teorii interwencjonizmu państwowego w polityce gospodarczej był 
przedstawiony przez niego 2.12.1938 roku perspektywiczny piętnastoletni plan 
rozwoju kraju na lata 1939‑1954. Plan ten podzielono na pięć trzyletnich okresów. 
W każdym z nich miało dominować jedno z pięciu naczelnych zadań w zakresie 
inwestycji państwowych. Na realizację zadania uznanego za główne w danym 
okresie miało być przeznaczone 60% środków. W poszczególnych okresach głów‑
nymi zadaniami miały być: 

11 E. Kwiatkowski, Przemówienie z dnia 10.06.1936r. na Komisji Specjalnej Sejmu do rozważania spraw 
pełnomocnictw, „ Polska Gospodarcza” 1936, nr 24, s. 661‑665.

12 E. Kwiatkowski, Przez odrodzenie polityczne do powodzenia gospodarczego Polski, op. cit., s. 18.
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 – okres I (1939‑1942) – rozbudowa potencjału obronnego,
 – okres II (1942‑1945) – zagadnienia komunikacyjne: koleje, mosty, 

drogi bite, wodne, dalsza rozbudowa Gdyni, rozwój motoryzacji i lot‑
nictwa cywilnego,

 – okres III (1945‑1948) – oświata ludowa i rolnictwo, rozbudowa szkolnic‑
twa wiejskiego powszechnego i zawodowego, melioracje, usprawnienie 
obrotu produktami rolnymi, zwiększenie i zróżnicowanie produkcji rolnej, 

 – okres IV (1948‑1951) – urbanizacja i uprzemysłowienie, inwestycje 
miejskie, zagadnienia kultury i oświaty na wyższym poziomie, roz‑
wój usług zdrowotnych w miastach, ostateczne ujednolicenie struktury 
narodowościowej miast polskich,

 – okres V (1951‑1954) – ujednolicenie struktury i dynamiki gospodarki 
w obszarze całego kraju, tj. walka o zatarcie różnic pomiędzy Polską 
A i B13.

Oceniając krytycznie przedłożony przez E. Kwiatkowskiego plan per‑
spektywiczny, należy stwierdzić, że zawierał on stosunkowo luźny zarys celów 
i zasad działania, nie precyzował środków niezbędnych do realizacji wytyczo‑
nych zadań. Wicepremier nie podjął próby skwantyfikowania zadań i środków. 
Można ponadto wyrazić poważną wątpliwość, czy środki niezbędne do realizacji 
tych zadań wystąpiłyby realnie w gospodarce ówczesnej Polsce, w której państwo 
miało ograniczone możliwości ich zgromadzenia oraz niewielki wpływ na wydat‑
kowanie środków finansowych przez kapitał prywatny.

Praktyczny i skonkretyzowany wyraz realizacji koncepcji piętnastoletniego 
planu inwestycyjnego stanowił trzyletni plan inwestycyjny na okres od 1 kwietnia 
1939 roku do 31 marca 1942 roku. Plan ten zakładał kontynuację dotychczasowych 
inwestycji, których celem było przede wszystkim wzmocnienie potencjału obron‑
nego oraz rozbudowa infrastruktury gospodarczej. Realizacja planu miała przebiegać 
w złożonej sytuacji społeczno‑politycznej, w obliczu narastającego zagrożenia ze 
strony Niemiec oraz coraz trudniejszej sytuacji finansowej Skarbu Państwa. W ramach 
ustawy o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej (FON) i o inwestycjach 
państwowych E. Kwiatkowski zamierzał wydatkować w okresie trzech lat 2 mld zł, 
z czego 1, 2 mld zł (60%) miało być wydatkowane na FON, 800 mln zł na inwestycje 
gospodarcze, takie jak: elektryfikacja, gazyfikacja, inwestycje morskie, budownictwo 
wodne, drogi, linie kolejowe oraz inwestycje rolnicze. Zakładał on ponadto ścisłą 
korelację między wydatkami na cele zbrojeniowe i ogólnogospodarcze. Wysokość 

13 E. Kwiatkowski, O wielkość Rzeczypospolitej. Przemówienie wygłoszone w Sejmie w dniu 02.12. 1938 r., 
Warszawa 1938, s. 27.
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nakładów inwestycyjnych określały aktualne możliwości lokat na cele inwestycyjne 
w instytucjach finansowych. W przypadku braku środków finansowych na pokrycie 
planowanych wydatków inwestycyjnych oraz nieskuteczności dobrowolnej kapitali‑
zacji, E. Kwiatkowski brał pod uwagę możliwość rozpisania pożyczki wewnętrznej. 
Obok sum preliminowanych w ustawie o dotacjach na FON i inwestycjach państwo‑
wych na te cele miały być wykorzystane między innymi środki finansowe Funduszu 
Pracy i przedsiębiorstw państwowych14.

Po zakończeniu II wojny światowej, na zaproszenie prezydenta Krajowej 
Rady Narodowej B. Bieruta, jako jeden z nielicznych polityków okresu między‑
wojennego tak wysokiego szczebla, powrócił do kraju, zaakceptował zmiany 
terytorialne i podstawowe przemiany ustrojowe oraz jako życiowy realista aktywnie 
włączył się w proces odbudowy polskiego wybrzeża ze zniszczeń wojennych. Będąc 
sympatykiem PPS został posłem do Sejmu Ustawodawczego, jednak jego rola jako 
posła i kierownika Delegatury Rządu do Spraw Wybrzeża, spowodowana zmianami 
politycznymi w kraju, była systematycznie marginalizowana. Oficjalnie w związku 
z likwidacją został zdymisjonowany z funkcji Delegata Rządu do Spraw Wybrzeża. 
Do końca 1948 roku był wykładowcą w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopo‑
cie oraz naukowcem i publicystą specjalizującym się w problematyce morskiej.

W myśl tezy: „i forma i treść działania gospodarczego przekształca się 
ustawicznie”15, po II wojnie światowej swoje poglądy na temat planowania gospo‑
darczego E. Kwiatkowski zmodyfikował, skonkretyzował i rozbudował przede 
wszystkim w koncepcji powiązań funkcjonalnych w polityce planowania gospo‑
darczego na polskim wybrzeżu, którą realizował w latach 1945‑194816. Sprzyjała 
temu współpraca z ówczesnym prezesem Centralnego Urzędu Planowania  
Czesławem Bobrowskim. Konsekwentnie i z wielkim osobistym zaangażowa‑
niem opracowywał, urzeczywistniał i kontrolował realizację planowej odbudowy 
wybrzeża Morza Bałtyckiego ze zniszczeń wojennych, bowiem morze i praca  
a morzu była dla E. Kwiatkowskiego katalizatorem rozwoju gospodarczego17.

Praktycznym wyrazem dążeń E. Kwiatkowskiego do trwałego powią‑
zania ośrodków gospodarczych, politycznych i kulturalnych Wybrzeża, w imię 
realizacji teoretycznej koncepcji powiązań funkcjonalnych w polityce planowa‑
nia gospodarczego, była zgłoszona w Delegaturze Rządu do Spraw Wybrzeża 

14 E. Kwiatkowski, Trzyletni plan inwestycyjny, ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 7, s. 261‑265 i E. Kwiat‑
kowski, Polityka inwestycyjna, ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 9, s. 372‑376.

15 E. Kwiatkowski, Przełomowe momenty w nowoczesnej historii gospodarczej świata, Kraków 1947, s. 6.
16 Szerzej, E. Kwiatkowski, Powiązania funkcjonalne w polityce gospodarczego planowania na Wybrzeżu, 

Gdańsk – Bydgoszcz–Szczecin 1948.
17 Por. E. Kwiatkowski, Zarys dziejów gospodarczych świata, cz. 1, Od starożytności do wybuchu Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1947, s. 25.
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inicjatywa powołania Związku Gospodarczego Miast Morskich. Inicjatywa ta przy 
dużym osobistym zaangażowaniu E. Kwiatkowskiego została urzeczywistniona 
w dniach 12‑13.07.1946 roku, kiedy to odbył się w Gdańsku zjazd założycielski  
17 miast morskich. Koncepcja Związku Gospodarczego Miast Morskich zmie‑
rzała do integracji ośrodków miejskich Wybrzeża oraz stwarzała przesłanki  
do szerokiego udziału społeczeństwa w procesie odbudowy i rozwoju regionu 
nadmorskiego w ramach polityki planowania gospodarczego18.

Duży szacunek budzą oryginalne poglądy E. Kwiatkowskiego na histo‑
rię gospodarczą. W 1947 roku ukazały się Przełomowe momenty w nowoczesnej 
historii gospodarczej świata oraz pierwsza i niestety ostatnia część najważniej‑
szej obok Dysproporcji pracy E. Kwiatkowskiego Zarys dziejów gospodarczych 
świata. Część pierwsza. Od starożytności do wybuchu Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej, która według niego miała wywołać krytyczną dyskusję o warunkach 
umożliwiających gromadzenie wartości cywilizacyjnych i kulturowych wielkich 
zorganizowanych zbiorowości ludzkich. 

„Historia gospodarcza świata poucza nas nieustannie, ze nie te twory 
dziejowe dochodziły do najwyższego rozkwitu, które szczęśliwy zbieg okoliczno‑
ści i warunków wyposażył samorzutnie w sytuację uprzywilejowaną, ale te, które 
umiały się przebić własną pracą, zharmonizowanym i trwałym wysiłkiem przez 
wszystkie trudności, które umiały zsynchronizować się z duchem czasu i umiały 
realnie ocenić i wykorzystać otwierające się możliwości”19.

„Ewolucje ustroju społecznego – pisał dalej E. Kwiatkowski – są nieod‑
łącznym rezultatem wielkich wojen, a najczęściej przebiegają w kierunku zupełnie 
niezamierzonym u źródeł tendencji wojennych. W przeciwstawieniu jednak do 
konstrukcji politycznych, które czasem giną śmiercią apoplektyczną, ustroje 
społeczne wtopione konsekwentnie w masy ludzkie przekształcają się powoli, 
stopniowo, niezależnie od wszystkich zewnętrznych cech rewolucji. Jest to jak 
gdyby fizyko‑historyczne prawo działania mas”20. Idąc dalej tym tokiem rozu‑
mowania, twierdził, że każda zmiana ustroju społecznego powodowała zmiany 
doktryn politycznych i gospodarczych oraz zmiany w układzie stosunków mię‑
dzynarodowych. W jego ocenie, trwałe i niezmienne pozostawały tylko wyniki 
wydajnej i świadomej celu pracy ludzkiej i te, które służyły społeczeństwu, były 
głównym wyznacznikiem postępu i cywilizacji21.

18 Szerzej, E. Kwiatkowski, Wczoraj, dziś i jutro Polski na morzu, Warszawa 1946.
19 E. Kwiatkowski, Zarys dziejów gospodarczych świata…, op. cit., s. 8‑9.
20 ibidem, s. 88.
21 Por., ibidem, s. 8.
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Po przymusowym przejściu na emeryturę w wieku 60 lat E. Kwiat‑
kowski musiał opuścić Sopot i aż do śmierci mieszkał w Krakowie. W okresie 
stalinowskim ówczesna władza walczyła z tzw. „Kwiatkowsczyzną”, czyli  
burżuazyjno‑obszarniczą koncepcją „Polski morskiej” oraz burżuazyjnymi 
teoriami ekonomicznymi i interpretacjami historycznymi. W tym czasie E. Kwiat‑
kowski był dyskryminowany, chorował, on i jego rodzina żyli w niedostatku.  
Te trudne lata nie zostały przez niego stracone. W 1954 roku opublikował Zarys 
technologii chemicznej węgla kamiennego, a w 1957 roku pracę Nowoczesna  
chemia przemysłowa. Podstawy i kierunki rozwoju22.

Po Październiku 1956 roku powróciło zainteresowanie jego osobą, zaczęto 
znowu doceniać jego dorobek i doświadczenie, co znalazło praktyczny wyraz mię‑
dzy innymi: w zaopiniowaniu założeń perspektywicznego planu rozwoju portów 
w latach 1961‑1975 na prośbę Ministerstwa Żeglugi, ekspertyzie planu rozwoju 
przemysłu chemicznego w Polsce na lata 1961‑1975 na prośbę Stowarzysze‑
nia Elektryków Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu  
Chemicznego, zaproszeniu i uczestnictwie w obchodach 50‑lecia budowy Gdyni, 
odznaczeniu w 1972 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
z Gwiazdą i Złotą Odznaką ,,Zasłużony Pracownik Morza”, zaopiniowaniu przez 
schorowanego E. Kwiatkowski projektu budowy Portu Północnego w Gdańsku 
oraz nadaniu 19.07.1974 roku przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego E. Kwiat‑
kowskiemu tytułu doktora honoris causa nauk ekonomicznych. Od 1957 roku aż 
do śmierci od czasu do czasu publikowano artykuły i prace E. Kwiatkowskiego: 
29.11.1959 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego” artykuł Polska i Bałtyk, 
w 1962 roku książkę Dzieje chemii i przemysłu chemicznego oraz w 1972 roku 
Konsekwencje polskiej polityki morskiej w „Technice i Gospodarce Morskiej”23.

E. Kwiatkowski przez całe swoje 86‑letnie życie z optymizmem patrzył 
i działał na rzecz przyszłości Polski. Nigdy, mimo propozycji, nie brał pod uwagę 
możliwości opuszczenia kraju. „Moje miejsce – wielokrotnie podkreślał – jest 
tutaj, w kraju, na dobre i złe”24.

Jako polityk i menedżer był elastyczny i skuteczny w działaniu. Zarówno 
jego przeciwnicy, jak i zwolennicy zwracają uwagę na jego pragmatyzm, realizm 
i uczciwość. ,,Racjonalista, pragmatyk, z wyboru i z usposobienia – podkre‑
ślała jego córka Ewa – uważał, że jeżeli można cokolwiek pożytecznego zrobić,  
to należy to zrobić bez oglądania się na osobiste emocje”25.
22 Szerzej, M M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, op. cit., s. 218‑223.
23 Por., ibidem, s. 224‑241. 
24 Ibidem, s. 241.
25 S. Henel, Godziny zwierzeń. Wspomnienia córek i synów o ich sławnych i zasłużonych rodzicach,  

Warszawa 1983, s. 450.
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Zawsze, nawet w obliczu bezpośredniego zagrożenia Polski i świata 
konfliktem zbrojnym nie zmienił swojej postawy konsekwentnego rzecznika mię‑
dzynarodowej współpracy gospodarczej i politycznej, opartej na poszanowaniu 
niepodległości politycznej i niezależności gospodarczej państw.

E. Kwiatkowski był wizjonerem i konstruktorem polityki gospodarczej. 
Jego drogowskazem życiowym była zawsze praca na rzecz wszechstronnego 
rozwoju silnej gospodarczo, politycznie i militarnie Polski. Zawsze również 
towarzyszyła mu maksyma, że „Rzeczypospolita musi łączyć różnych ludzi 
i instytucje o różnych punktach oceny rzeczywistości we wspólnym i pozytyw‑
nym wysiłku”26. Ta myśl jest aktualna również współcześnie. Poglądy i działalność  
E. Kwiatkowskiego należy upowszechnić i utrwalić we współczesnych i przy‑
szłych pokoleniach Polaków. 

Bibliografia
1. Drozdowski M. M., Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989.
2. Henel S., Godziny zwierzeń. Wspomnienia córek i synów o ich sławnych i zasłużonych 

rodzicach, Warszawa 1983.
3. Kwiatkowski E., Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1932.
4. Kwiatkowski E., Fizyka gospodarczo-polityczna Polski, ,,Przemysł i Handel” 1918‑1928.
5. Kwiatkowski E., Kryzys współczesny i zagadnienie odbudowy życia gospodarczego,  

Warszawa 1935.
6. Kwiatkowski E., O wielkość Rzeczypospolitej. Przemówienie wygłoszone w Sejmie w dniu 

02.12. 1938r., Warszawa 1938.
7. Kwiatkowski E., Pięć tez gospodarczych nowej Polski, Katowice–Wrocław 1947.
8. Kwiatkowski E., Powiązania funkcjonalne w polityce gospodarczego planowania  

na Wybrzeżu, Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin 1948.
9. Kwiatkowski E., Przełomowe momenty w nowoczesnej historii gospodarczej świata, Kraków 

1947.
10. Kwiatkowski E., Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiego 

w komisji budżetowej Senatu wygłoszone w dn. 25.02.1938r., ,,Polska Gospodarcza” 1938, 
nr 10.

11. Kwiatkowski E., Przemówienie z dnia 10.06.1936r. na Komisji Specjalnej Sejmu do rozwa-
żania spraw pełnomocnictw, „ Polska Gospodarcza” 1936, nr 24.

12. Kwiatkowski E., Przez odrodzenie polityczne do powodzenia gospodarczego Polski. Odczyt 
wygłoszony przez pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiego na zebraniu 
OZON w Katowicach w dniu 24.04.1938r., Katowice 1938.

13. Kwiatkowski E., Trzyletni plan inwestycyjny, ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 7, s. 261‑265. 
14. Kwiatkowski E., Polityka inwestycyjna, ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 9.
15. Kwiatkowski E., Zagadnienia przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny, Lwów 1923.
16. Kwiatkowski E., Zarys dziejów gospodarczych świata, cz. 1, Od starożytności do wybuchu 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1947.

26 E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiego w komisji  
budżetowej Senatu wygłoszone w dn. 25.02.1938 r., ,,Polska Gospodarcza” 1938, nr 10, s. 403.



66

Studia Administracji i Bezpieczeństwa           nr 7/2019

Eugeniusz Kwiatkowski – economic politician and his influence on the security of Poland

Abstract

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski live from 1888 until 1974. He performed many 

managerial and public functions: in the years 1926‑1930 he was the minister for industry and 

trade, in the years 1935‑1939 he was a deputy prime minister and minister of the Treasury,  

in the years 1945‑1947 he was head of governmental team for coastal matters. His main idea was 

to secure conditions for Poland’s durable development in the field of economy, to maintain her 

independence and consolidate our position on the international areana. He was economic activist 

and statesman. He distinguished by great knowledge and unusual personality.
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