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W 2014 r. minęła 40. rocznica śmierci
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przed laty
Jan Nowak-Jeziorański tak wspominał
jego postać na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego”: „Przeszedł do historii jako
twórca Gdyni, ale określenie to znacznie
zawęża jego rolę. Polegała ona na ocaleniu
i umocnieniu niezależności gospodarczej,
bez której Polska nie mogła się ostać jako
niepodległe państwo”. Dzięki wydanej
niedawno biografii Kwiatkowskiego, pióra
prof. Andrzeja Romanowskiego, możemy
nie tylko przypomnieć sobie biografię wy-
bitnego polskiego polityka, ale też jego
pisma. I raz jeszcze uzmysłowić sobie
trudne społeczno-gospodarcze i polityczne
realia, w jakich działał na rzecz Polski
przez długie dekady życia”.

Przemysł, głupcze!

„Eugeniusz Kwiatkowski” Romanowskiego
to książka dwuwarstwowa. Jej pierwszą
część stanowi właściwa biografia polityka,
drugą – znacznie obszerniejszą – reprinty
dzieł wybranych. Sprawia to, że sama

biografia jest nieco skromniejsza, niż
oczekiwałem. Otrzymujemy za to bogaty
i złożony materiał dokumentujący dorobek
myślowy, zawodowy i polityczny Kwiat-
kowskiego. Wśród zawartych w książce
reprintów są zarówno prace ściśle nau-
kowe, jak i artykuły w rodzaju „O wielkość
Rzeczpospolitej” (1938 r.), „Wczoraj, dziś
i jutro Polski na morzu” z 1945 r. Tym
cenniejsze to teksty, że pokazują nam po-
glądy i propozycje polityki gospodarczej
Kwiatkowskiego w radykalnie zmienia-
jących się warunkach historycznych, geo-
politycznych i ustrojowych, w jakich przy-
szło mu żyć. 

Kwiatkowski był nie tylko twórcą
Gdyni i polskiej floty handlowej. Uratował
od bankructwa zakłady chemiczne w Mo-
ścicach, stworzył fabryki Warszawskiego
Okręgu Przemysłowego, Centralnego
Okręgu Przemysłowego i Stalowej Woli.
Był ministrem przemysłu i handlu w latach
1926–1930, wicepremierem i ministrem
skarbu w latach 1935–1939. Jak przypo-
mina Romanowski: „w ciągu ośmiu lat
pracy w rządzie zdołał odmienić oblicze
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polskiej ziemi, zintegrować wewnętrznie
i umocnić zewnętrznie młode, niepodległe
państwo. Był gospodarczym wizjonerem:
jego snute przed wojną plany rozwoju
kraju sięgały połowy lat pięćdziesiątych.
Po wojnie stał się zaś pionierem zagos-
podarowania nowego polskiego wybrzeża”. 

Uderza głęboka różnica między Kwiat-
kowskim a poziomem dzisiejszych poli-
tyków, „zajmujących się” gospodarką, któ-
rej najsmutniejszym i najwymowniejszym
podsumowaniem są słowa Tadeusza Sy-
ryjczyka, ministra przemysłu w rządzie
Mazowieckiego i ministra transportu i gos-
podarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka:
„najlepszą polityką przemysłową jest brak
polityki przemysłowej”. 

Jaką odpowiedź dałby Syryjczykowi
Kwiatkowski? Warto przypomnieć tezy
i argumentację z jego tekstu „Powrót
Polski nad Bałtyk” (1930 r.), w którym
wskazywał na konieczność uprzemysło-
wienia II Rzeczpospolitej, zarówno ze
względu na potencjał rolny, surowcowy
oraz ludnościowy.

W kwestii tak gorąco dyskutowanej
i dziś, czyli emigracji zarobkowej, Kwiat-
kowski stwierdzał, że tylko pozornie daje
ona rozwiązanie problemów społeczno-
gospodarczych, w rzeczywistości zaś po-
zbawia społeczeństwa i państwa „jednostek
najtęższych, najdzielniejszych”. Jak zatem
przeciwdziałać emigracji zarobkowej? Po-
przez industrializację. W jego opinii uprze-
mysłowienie państwa daje możliwość

stworzenia na „rynku polskim silnej i usta-
bilizowanej sytuacji, bardziej odpornej
na wpływy zmieniających się koniunktur”. 

Intryguje fakt, że Kwiatkowski, wiz-
joner w służbie państwa i świadomie
wdrażanej „polityki planowania gospo-
darczego”, był zdeklarowanym liberałem
gospodarczym. Gdy pisał o Gdyni, jasno
dawał do zrozumienia, że program jej bu-
dowy „musi szereg zagadnień pozostawić
wyłącznym wysiłkom inicjatywy prywat-
nej”. To połączenie niewiarygodne z pun-
ktu widzenia dzisiejszych opinii na temat
wzajemnych relacji państwa i rynku, bez-
refleksyjnie w tym względzie opartej na
zero-jedynkowej logice.

Sanacyjnego liberała gra
z komunistami

Jeszcze w 1945 r. Kwiatkowski zdecydował
się zamieszkać w kraju powstającym pod
egidą ZSRS i pracować na jego rzecz.
Jego decyzja budziła wiele kontrowersji.
Był przecież prominentnym przedstawi-
cielem rządów sanacji, która w ideolo-
gicznym opisie nowych włodarzy Polski
stanowiła kwintesencję korupcji i słabości
przedwojennego państwa. Ale i londyński
rząd Tomasza Arciszewskiego odnosił się
do Kwiatkowskiego ze sporą nieufnością
– co także wiązało się z jego sanacyjną
przeszłością. Romanowski przedstawia
dylemat, jaki stał przed Kwiatkowskim:
„czyż (…) ważniejsza od wszelkich rządów
nie była po prostu Polska? I czy nie było
dla narodu olbrzymią szansą, prawdziwym
losem na loterii uzyskanie imponującego
wybrzeża morskiego – dłuższego niż kie-
dykolwiek w dziejach?”. 

Decyzja Kwiatkowskiego o powrocie
do kraju spotkała się z potępieniem znacz-
nej części kręgów emigracyjnych. Okre-
ślano ją mianem „dezercji z obozu niepo-
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dległościowego” i „nikczemnością”. Nowe
władze przyjęły wobec tak znamienitej
osobistości znaną taktykę: najpierw mar-
chewka, później kij. Początkowo był fe-
towany, otrzymał funkcję Delegata Rządu
do Spraw Wybrzeża (1945–1948). Do no-
wych władz polskich zbliżało go, prze-
niesione jeszcze z epoki przedwojennej,
jego zdecydowanie antyniemieckie na-
stawienie, choć po wojnie zyskało ono
nowy kontekst. W październiku 1945 r.,
w trakcie obrad Komisji Morskiej KRN
w Gdańsku, w obecności Bieruta, Kwiat-
kowski wołał: „Nie ma miejsca w Polsce
ani dla jednego Niemca!”. Z czasem jednak
jego relacje z władzami PRL układały się
coraz gorzej. Wreszcie został kompletnie
odsunięty od życia publicznego.

Warto zastanowić się nad przesłan-
kami, jakie sprawiły, że Kwiatkowski zde-
cydował się powrócić do powojennej Pol-
ski. Autor jego biografii dość lekko traktuje
tę sprawę, stwierdzając, że choć zmiany
w kraju dokonywały się pod pieczą „so-
wieckich bagnetów”, to jednak „Wybrzeże
Gdańskie, Środkowe i Zachodnie obej-
mowali Polacy, wkraczająca tam admini-
stracja była polska… A proces ten miał
wszelkie cechy trwałości, w dodatku do-
konywał się z poparciem wolnego świata”.
A przecież słuszniej byłoby mówić o obo-
jętności zachodu wobec losów Polski.

Sądzę, że Kwiatkowski racjonalizował
sobie bardzo mocno swój wybór. Skłócony
z emigracją londyńską (i tak wewnętrznie
dość mocno podzieloną), traktowany przez
nią dość nieufnie, łatwo brał za dobrą
monetę zachęty do powrotu płynące ze
strony Bolesława Bieruta i Jerzego Bo-
rejszy. Ważny jest jeszcze jeden czynnik:
Kwiatkowski bardzo mało wiedział o tym,
co działo się na terytoriach polskich po
wejściu Sowietów w jej przedwojenne
granice już w 1944 r., wszak lata 1939–

1945 spędził w Rumunii, jako internowany.
Skala jego ignorancji była ogromna. 

A jak wyglądała ówczesna polska rze-
czywistość? Wymownie opisywał ją na
kartach swoich wspomnień Kazimierz Pu-
żak, polityk PPS, który okupację spędził
w kraju: „Od pierwszych dni wywożono
z Polski literalnie wszystko, rekwirowano
dla wojsk sowieckich chleb i mąkę i pie-
karnie, powodując powszechny głód. Kraj
ogołocony i spustoszony w ciągu okupacji
niemieckiej – musiał żywić nie tylko gar-
nizony rosyjskie wewnątrz kraju, ale i te
wojska, które ciągle przebiegały przez
kraj i lądowały w Niemczech. (…) Całość
była przyczepką do całego systemu oku-
pacji sowieckiej i jej postępowanie było
obowiązujące dla agentury Lubelskiej.
Wybielaniem i motywacją tego systemu
zajmowała się zglajszachtowana prasa,
kryjąca się ze zrozumiałych względów za
tytułami istniejących przed wojną wy-
dawnictw prasowych, nie mających nic
wspólnego z komuną i agenturą sowiecką”. 

Być może właśnie ta niewiedza (albo
przymykanie oczu na fakty) sprawiła, że
Kwiatkowski, deklarujący się jako katolik
i zwolennik ekonomicznego liberalizmu,
w 1945 r. wziął za dobrą monetę zapew-
nienia nowych władz, że będzie mógł
o czymkolwiek realnie i długofalowo de-
cydować. A być może – jak wielu – dał
się uwieść jej pochlebstwom. Wszak sam
Bierut nazywał go „wybitnym fachowcem,
patriotą i uczciwym, dobrym Polakiem”.
To z całą pewnością rzeczywisty portret
Kwiatkowskiego – cały kłopot w tym, że
pochodził od człowieka, który nie był
nikim więcej niż radzieckim namiestni-
kiem w Warszawie. A gdy kilka lat później
budowniczy przedwojennej Gdyni na włas-
nej skórze przekonał się już, że jest tylko
pionkiem w wielkiej grze, to wyjazd z kraju
był już dla niego niemożliwy.
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Budowniczy nowej Polski

Nowy kształt terytorialny Polski wymuszał,
wedle Kwiatkowskiego, nowe rozwiązania
społeczno-gospodarcze: „skoro naturalną
osią krystalizacji gospodarczej była linia
południe-północ, nasuwała się konieczność
»przebudowy – głębokiej i zasadniczej –
całej struktury ekonomicznej kraju«
z agrarno-przemysłowej na przemysło-
wo-morską”. W 1945 r., bez dzisiejszej
wiedzy o tym, jak będzie wyglądała urzą-
dzona na radziecki wzór gospodarka, pew-
ne wizje wydawały się do zrealizowania.
Dlatego Kwiatkowski stwierdzał w tekście
„Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem”:
„wżarcie się polskiej pracy w odzyskany
Śląsk i w wybrzeże Bałtyku to synonim
przesunięcia cywilizacyjnie na zachód, to
równoważnik pomnażania produkcji, wy-
miany, to podniesienie stopy życiowej mas
ludzkich w przyszłości, to nieskrępowany
kontakt z całym nowoczesnym światem”. 

Równocześnie – wraz z rosnącą świa-
domością, że od moskiewskiej kurateli nie
uda się uwolnić nie tylko w najbliższym
czasie – Kwiatkowski określał własną stra-
tegię działania: nie polityka, lecz gospo-
darka. Ale wkrótce okazało się, że jest to
niemożliwe. Także dlatego, że nieodzownym
warunkiem efektywnej polityki przemy-
słowej i gospodarczej była odbudowa realnie
znaczącego, lecz kooperującego z instytu-
cjami państwowymi rynku. A to od po-
czątku PRL stało pod znakiem zapytania.

W początkach swej działalności po
1945 r. Kwiatkowski dążył do odbudowania
polskiej samorządności, która, jego zda-
niem, miała docelowo służyć przywróceniu
normalnych gospodarczych realiów, poza
„centralistyczną czapą” nadzorującej
wszystko partyjnej nomenklatury. Plan
okazał się nie do spełnienia, ale, co do
zasady, mocno wiązał się z doświadcze-

niami polskiej samorządności i samoor-
ganizacji  jeszcze z czasów zaborów. Wła-
dze szybko zdały sobie sprawę, że – wedle
określenia Romanowskiego – zamiast
prominentnego zausznika i posłusznego
wykonawcy nakazów, „wyhodowały sobie
wroga”. Kwiatkowskiemu zarzucano, że
chce osłabić wpływ władz centralnych na
gospodarkę morską, że za swoich współ-
pracowników obiera ludzi z przedwojnia,
a nie z Polskiej Partii Robotniczej.

Strategia Kwiatkowskiego wobec
władz PRL była następująca: tam, gdzie
uważał to za dobro narodu i korzyść dla
gospodarki, podnosił hasła miłe komu-
nistom. Dotyczyło to ekonomicznej inte-
gracji nowo nabytych terytoriów z krajem
w jego pojałtańskich granicach. Równo-
cześnie – wbrew płynącym z Warszawy
nakazom – „zaczął restytuować stare i za-
kładać nowe przedsiębiorstwa prywatne.
Zamiast (…) wiązać Wybrzeże z morską
gospodarką sowiecką, dopuszczał do prze-
mysłu stoczniowego kapitał zachodni:
skandynawski i anglosaski”. Sytuacja pa-
radoksalna, ale dobrze oddaje myśl i sposób
działania Kwiatkowskiego. I to niezależnie
od ustroju. Łączył on w jedno polityczne
planowanie gospodarki narodowej i dale-
kosiężne strategie publiczne, uwzględnia-
jące dobrostan całego państwa, z prze-
świadczeniem, że nie ma sensownej eko-
nomii bez swobodnych działań rynkowych.
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Spuścizna nie dla III RP

Już w 1948 r. odsunięto Kwiatkowskiego
od organizacji przemysłowo-morskiej stra-
tegii rozwoju wybrzeża i wysłano na przy-
musową emeryturę. Co po sobie zostawił?
Romanowski tak podsumowuje jego nie-
równą walkę z systemem: „Po październiku
1956 r. do działalności na Wybrzeżu wrócili
(…) wykształceni przez Kwiatkowskiego
specjaliści, ministrem żeglugi został bez-
partyjny Stanisław Darski, a polityka
morska zaczęła w większym stopniu
uwzględniać potrzeby gospodarki naro-
dowej, (…) a wprowadzony przez niego
przemysłowo-morski charakter kraju prze-
trwał rządy komunistyczne”.

Trzeba ze smutkiem dodać: koncepcje
Kwiatkowskiego, choć w ograniczonej for-
mie, przetrwały PRL, ale niewiele z nich
zostało w III Rzeczpospolitej, u początku
której postawiono na rabunkową i gwał-
towną dezindustrializację państwa, roz-
proszono jego potencjał przemysłowy,
a gospodarka morska i żegluga (także
śródlądowa) praktycznie przestały istnieć
jako gałęzie rodzimej gospodarki naro-
dowej. Więcej jeszcze: sama idea „gospo-
darki narodowej”, tak bliska przecież zde-
klarowanemu kapitaliście Kwiatkowskie-
mu, została we współczesnej Polsce niemal
kompletnie zdyskredytowana przez ludzi
co rusz powołujących się na kapitalizm
i „wolny rynek”. 

Dlaczego tak się stało? W mojej opinii
dlatego, że w odróżnieniu od wielu ludzi,
zafascynowanych dziś prywatyzacją i wol-
nym rynkiem, Kwiatkowski świetnie się
orientował, że kapitał ma narodowość,
a gospodarki narodowe są realnymi gra-
czami na globalnej scenie. Wiedział po-
nadto, że dobro publiczne i dobro pry-
watne rodzimego kapitału wzajem się wa-
runkują i mogą korzystnie na siebie wpły-
wać. Ale do tego potrzebna jest filozofia

działania zupełnie inna od tej, która głosi,
że „najlepszą polityką przemysłową jest
brak polityki przemysłowej”.

„Eugeniusz Kwiatkowski” prof. Ro-
manowskiego to rzecz cenna. Biografia
napisana jest rzeczowo, ale nie razi – tak
częstym u polskich naukowców – drew-
nianym językiem. Kwestie kontrowersyjne
naświetlane są rzetelnie, publiczny aspekt
życia bohatera pracy dopełniony jest –
niejednokrotnie tragicznym – obrazem
jego życia prywatnego. Rzecz wydana jest
solidnie, uzupełniają ją fotografie oraz
indeksy, ułatwiające lepsze rozeznanie
w lekturze i dorobku życiowym Kwiat-
kowskiego. Wzmiankowany już wybór
tekstów, wydanych w formie reprintów,
stanowiący integralną część książki, po-
zwala lepiej zrozumieć tok myśli i motywy
działań tego polityka i działacza społecz-
no-gospodarczego.

Człowiek Polska?

Ta biografia to równocześnie świadectwo
epoki, czy ściślej kilku epok, gdyż, jak za-
uważa Romanowski, „był Kwiatkowski
Wielkim Łącznikiem: jego życie spinało
w całość autonomię galicyjską z gospo-
darką Królestwa Polskiego, niepodległe
państwo i jego niezależną ekonomikę
z Polską podbitą przez Moskwę, PRL
z diasporą powojennej emigracji. (…) Był
jedną z najciekawszych postaci polskich
dziejów XX wieku, prawdziwym »czło-
wiekiem Polską« niedawno minionych
czasów”. Pytanie, czy jego życie i działal-
ność będą jeszcze kiedykolwiek stanowiły
faktyczny punkt odniesienia w realnie
uprawianej w III RP polityce społeczno-
gospodarczej, uważam za otwarte.

„Eugeniusz Kwiatkowski”, Andrzej
Romanowski, Biblioteka Polskiej Nauki
i Techniki, Radom 2014
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