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ZIEMIE ODZYSKANE W POWOJENNEJ PUBLICYSTYCE 

EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 

W jednym z artykułów opublikowanych na lamach pepeesowskiego 

,,Robotnika" Kwiatkowski napisał: ,,żaden naród, względnie żadne pań

stwo nie przeszło tak ostrego procesu chudnięcia terytorialnego, jak właś
nie Polska. W stosunku do granic maksymalnych, obecny teren państwa 
polskiego reprezentuje ok. 30°/o, łącznie z odzyskanymi ziemiami na za
chodzie" 1. Proces ten rozkładał się, co prawda, na trzy ostatnie stulecia
dziejów Polski, ale jego konsekwencje psychologiczne były niezwykle 
silnie odczuwane przez pokolenie Polaków, które przeżyło II wojnę 
światową. Dostrzegał je i uważał za zrozumiałe także Eugeniusz Kwiat
kowski, gdy pisał: ,,trzeba się wczuć głęboko w psychikę istoty ludzkiej, 
która nagle nieoczekiwanie traci coś z fundamentalnych elementów swego 
bytu i równocześnie co� zyskuje. W pierwszym momencie przeważa 
w niej poczucie struty. Do rekompensaty podchodzi :,i<; rozumowo, nie
ufnie, do straty uczuciowo. W takiej fazie psychicznej znajduje się 
i naród polski"�. Nie ma chyba podstaw, by wątpić, że ta diagnoza do
tyczyła w równej mierze także autora powyższych słów. Był to przecież 

człowiek wychowany w innych tradycjach historycznych i politycznych, 
uczestnik ruchu legionowego, a w okresie międzywojennym wysoko po
stawiona osobistość obozu sanacyjnego 3

• Jednakże pewne aspekty jego 

dotychczasowej działalności oraz idee zawarte w jego pismach przedwo
jennych sprawiły zapewne, że łatwiej mu było przystać na nowy kształt 
terytorialny Polski, psychicznie zaakceptować go i wyciągnąć zeń pozy

tywne wnioski dla dalszego programu działań narodu. Nie bez wpływu 
na to pozostawała także sama osobowość Kwiatkowskiego, chemika z wy-

1 E. Kw i at ko w� ki, Wc.:ornj, dzi� i jutro Polski na mor.:n (Robotnik, nr 206
z 29 VII 1946). 

i Tamże. 
3 Postać E. Kwiatkowskiego nie doczekała się jeszcze biografii. Spośród wielu 

przyczynków i artykułów przeważnie popularnych należy wymienić poświ�cony 
jego postaci nr 3 „Nautologii" z 1979 r. 
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kształcenia, działacza gospodarczego o ścisłym, analitycznym umyśle \ 
technokraty, jak byśmy to dzisiaj określili, ale o zdumiewająco szero
kich i głębokich zainteresowaniach humanistycznych 5

. Potrafił on więc 
w lot ocenić, jak się sam wyrażał: ,,aktywa" nowej Polski. Przypomnij
my, że w okresie międzywojennym zapisał się on w pamięci ogółu jako 
budowniczy portu w Gdyni oraz główny architekt i orędownik polskiej po
lityki morskiej 6

• Powojenne przekształcenia terytorium państwowego 
Polski stwarzały najlepsze i najpełniejsze � rozumiał to i głosił społe
czeństwu Kwiatkowski - szanse rozwinięcia i realizacji ambitnego pro
gramu morskiego, który przeorałby dotychczasową strukturę gospodarczą 
Polski, zintensyfikował i unowocześnił system jej gospodarki. Z tytułu 
zaś jego działalności gospodarczej w okresie międzywojennym intereso
wało go nie tylko Wybrzeże, ale i Górny Śląsk � podstawowy wówczas 
okręg przemysłowy kraju. 

Nie były mu też obce reminiscencje zachodnie o bardziej ogólnym, 
historiozoficznym charakterze. W jego znakomitych pod każdym wzglę
dem Dysproporcjach odnajdziemy zrekonstruowany ex post program za
chodni Polski. U progu lat trzydziestych naszego wieku Kwiatkowski 
pisał: ,,najdawniejszym, a może i najważniejszym posłannictwem Polski 
było ustalenie wyraźnej lini rozgraniczającej dwie rasy, dwa zawiązki 
kultur, dwie niezgłębione możliwości rozwoju: germańska-niemiecką i sło
wiańsko-polską. Zjednoczenie zachodnich, pobratymczych Słowian, opar
tych szeroką i mocną podstawą o Bałtyk - stwierdzał Kwiatkowski -
wymagało oczywiście większych, nieustannych wysiłków, ofiar, skon
centrowanej i świadomej woli, otwierało jednak nieocenione możliwości 
rozwoju, narzucało konsekwentnie linie ewolucji harmonizującej czyn
niki potęgi gospodarczej z czynnikami potęgi politycznej. Wielkie wy
brzeże morskie, skierowane frontem ku Europie zachodniej, byłoby nie
odzownie zadecydowało o historii politycznej r gospodarczej, o rozwoju 
społecznym i kulturalnym Polski na całe tysiąclecia" 7. 

Takie zadanie, taki program widział Kwiatkowski z perspektywy 
XX w. przed Polską pierwszych Piastów. Na uwagę w tym programie 
zasługują nie tylko jego szerokie ramy terytorialne, ale także imma
nentnie w nim tkwiące zadania cywilizacyjne i gospodarcze, a według 

4 Por. charakterystykę Kwiatkowskiego w: J. B. Kożuchow s ki, Wspomnie

nia, z. 8, s. 5, rkps Ossolineum, sygn. 14104. 
5 Niezwykle trafne pod tym względem wydaje się być określenie, jakiego użył 

w stosunku do Kwiatkowskiego M. M. Drozd owski, Humanista uprzemysłowie

nia (Polityka, 1974, nr 36, s. 15). 
6 Opinię tę starał się obalić, nie odmawiając Kwiatkowskiemu zasług, B. Do

p ie r a ł a, Wokół potityki morskiej II Rzeczypospoiitej. Studia historyczne, Poznafr 
1978, s. 289-291 i n.; polemizował z nim M. M. Dr o z d owski (Kwartalnik 
Historyczny, 1979, nr 4). 

1 E. Kw i at ko ws ki, Dysproporcje. Rzecz o Po[scc przeszłej i obecnej, wycl.
II, Kraków 1932. s. 25. 
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niego miały nimi być: ,,przeszczepienie własnej kultury i zjednoczenie 
psychic.:zne z Polską zachodnich i nadbałtyckich szczepów :.łowia11skich, 
co w ówczesnych warunkach identyfikowało się niemal z posiewem 
chrześcijaństwa, następnie położenie własnym wysiłkiem podwalin pod 
rozwój gospodarczy tych właśnie dzielnic, tj. aktywne wyzyskanie wy
brzeża morskiego, rozbudowa własnych miast, portów i floty handlowej 
i wojennej, a wreszcie uczynienie z handlu ... drogowskazu, z którego 
wypływa całe polityczne nastawienie państwa" 8

. 

A więc program zachodni, tak jak go w swojej książce wid?iał Kwiat
kowski, to program, który pociągał za sobą, wręcz wymuszał wzmożony 
wysiłek ekonomiczny i kulturalny; program, który zmuszałby Polskę do 
cywilizacyjnego awansu. Jego polityczną podstawą musiałoby być polskie 
władanie nad Bałtykiem i związek z zachodnimi Słowianami. Pod wzglę
dem terytorialnym więc rozszerzał wpływy Polski daleko poza Odrę 
i Nysę Łużycką. W dalszym toku swoich rozważań dotknął Kwiatkowski 
kwestii alternatywnych programów, czy kierunków działania, jakie na 
przestrzeni dziejów pojawiły się przed Polską, a mianowicie: zachodnie
go i wschodniego. Jednakże, wydaje się, tylko do tego pierwszego skłon
ny jest przywiązywać wagę, traktując go jako podstawowy i dla powo
dzenia Polski zasadniczy, wbrew temu, co się na ogół sądzi o orientacji 
politycznej obozu, którego był reprezentantem. Traktował też zwrot 
w orientacji politycznej Polski, jaki dokonał się w XIV w., jako początek 
fatalnego procesu, u którego podłoża legł oportunizm, a którego efekty 
w dziedzinie politycznej, ustrojowej, społeczno-gospodarczej i cywiliza
cyjnej były, w sumie, mało korzystne dla rozwoju Polski. ,,Niestety -
pi:ml Kwiatkowski w Dysproporcjach - stopniowo, ale nieodwołalnie 
wzrok dawnej Polski odwraca się wciąż od zachodu i wybrzeża Morza 
Bałtyckiego, ucieka od drogi wielkiego oporu, ale i wielkich korzyści, 
ucieka od naturalnego posłannictwa i obowiązku, oddala się od źródła 
swej siły, kierując się coraz bardziej, coraz wyraźniej i zdecydowaniej, 
coraz konsekwentniej nawet na wschód, do źródła swej słabości, gdyż 
pędzi ją tam interes warstwy szlacheckiej, zamieniającej stopniowo ry
cerski miecz na pług i dobra ziemskie, prawo obowiązku na prawo przy
wileju, redukującej prawo zbiorowe państwa do prawa indywidualnego 
pańszczyzny" 9

. 

Nie sposób w tym miejscu powstrzymać się od uwagi, że na kartach 
Dysproporcji odnajdziemy, w skomprymowa�cj postaci, zasadnicze wątki 
propagandy zachodniej łącznie, jak to określa lewica, z klasowymi przy
czynami odwrotu Polski od zachodu na wschód, które po II wojnie świa
towej tak obficie podawały społeczeństwu prasa i innego typu publika
cje z pepeerowskimi na czele. 

' 

8 Tamże.

g Tamże. ,;. 26. 
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Druga uwaga nasuwająca się po lekturze książki Kwiatkowskiego, 
a ściślej tego, co pisał on na temat „problematów" zachodniego i wschod
niego w dziejach Polski, to ta, że krytyczne przewartościowanie obu 
tych programów i przyznanie podstawowej rangi programowi zachod
niemu dokonało się w kręgach najświetlejszych przedstawicieli polskiego 
życia politycznego na długo przed wojną, która tak zasadniczo zmieniła 
mapę polityczną Europy wschodniej, przede wszystkim Polski, i wyniosła 
do władzy obóz lewicy z PPR na czele, która tak mocno akcentowała ko
nieczność przeorientowania polskiej tradycji politycznej i samej polityki 
zagranicznej kraju. 

Oczywiście, należy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy tu do czynie
nia jedynie z przewartościowaniem, a nie powrotem, czy choćby nawo
ływaniem do powrotu do programu zachodniego w jego najpełniejszym, 
także terytorialnym wymiarze. W realiach politycznych Europy power
salskiej ów powrót był niemożliwy. Co prawda, Polska międzywojenna 
zaangażowana była politycznie na kierunku zachodnim, ale postawa jej 
była bierna, defensywna. Owo zaangażowanie było wynikiem dążności 
rewanżystowskich jej zachodniego sąsiada, szczególnie w odniesieniu do 
Pomorza i Górnego Śląska, co - jak pisał Kwiatkowski - zagrażało 
,,najbardziej żywotnym i najbardziej zasadniczym podstawom bytu i nie
podległości państwa" polskiego 10. Polską rację stanu wiązał ściśle z trwa
łością powersalskiego ładu politycznego i terytorialnego w Europie. 
,,Z polskiego punktu widzenia - stwierdzał - nie może być zainicjowa
na przez nas - w jakichkolwiek okolicznościach - wojna terytorial
na" 11. I to mimo tego, że poza granicami tej Polski, która wyłoniła się 
po I wojnie światowej, pozostały „zwarte narodowe okręgi polskie", i że 
,,ilość pozostających poza państwem polskim obywateli ... idzie w ol
brzymie, może wielomilionowe cyfry" 1\ a także mimo tego, że Polska 
może np. w stosunku do ziem zachodnich i północnych wylegitymować 
się prawami historycznymi sięgającymi głęboko wstecz: ,,jest sprawą 
dokumentarycznie i ponad wszelką wątpliwość ustaloną - pisał Kwiat
kowski w Dysproporcjach - że zachodnie granice Polski w XI stuleciu 
opierały się o rzekę Łabę, a w XII wieku panowanie Polski rozciągało 
się nad brzegami Bałtyku aż po Rugię, łącznie więc ze Szczecinem, Ko
łobrzegiem i Gdańskiem" 13

. 

II wojnę światową wicepremier Kwiatkowski spędził internowany na 
terenie Rumunii 14. W czerwcu 1945 r. do Craiovej, gdzie przebywał, 
przyjechał z polecenia Bieruta ówczesny major Jerzy Borejsza, proponu-

10 Tamże, s. 1 79.
11 Tamże, s. H5. 
12 Tamże, s. 144.
is Tamże, s. 149. 
u Zb. Mach a l i ń s k L Engeniusz Kwiatkowski w czasie II wojłly ,�wiatou:eJ 

(Nautologia, 1979, nr 3). 
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jąc Kwiatkowskiemu powrót do kraju i przystąpienie do działalności na 
polu gospodarczym 15

. Udział w tej inicjatywie władz miał także ówczesny 
minister przemysłu i handlu Hilary Minc 16. Kwiatkowski wyraził zgodę. 
W kraju stanął na czele Delegatury do Spraw Wybrzeża z siedzibą 
w Gdańsku. W tej randze kierował on odbudową portów i ich bezpo
średniego zaplecza na Wybrzeżu, a także, co nie mniej istotne, kreślił pod
stawowe linie programu morskiego Polski w jej nowej konfiguracji po
litycznej i terytorialnej. Entuzjasta pracy uzmysławiał sobie ogrom zadań 
stojących przed narodem odbudowującym się po bezprzykładnym kata
klizmie wojennym. ,.Ostatnia wojna - stwierdził po powrocie do kraju 
Kwiatkowski - cofnęła nas potwornie wstecz. Wydarła nam z rąk to 
nieproporcjonalnie skromne wyposażenie techniczne i gospodarcze, które 
było niewystarczające dla skompensowania braków przeszłości, wytoczy
ła z narodu jego najlepszą krew, zdziesiątkowała nasze szeregi, zdezorga
nizowała nas wewnętrznie, by wreszcie przerzucić nas w nowe warunki 
terenowe, w krainę ruin, gruzów, pustkowia i dewastacji" 17

. W innym 
miejscu porównał rozmiar zniszczeń, jakim uległa w ostatniej wojnie 
Polska, do tego ogromu dewastacji, jaki pozostawiła ongiś po sobie wojna 
trzydziestoletnia z identycznymi niemal konsekwencjami, jeśli chodzi 
o poziom technicznego wyposażenia gospodarki polskiej. W przemówie
niu Kwiatkowskiego, wygłoszonym w trakcie obrad Komisji Morskiej
KRN w Gdańsku, znalazło się takie oto plastyczne zobrazowanie sytuacji
ekonomicznej Polaków po 1945 r.: ,,jestęśmy ludźmi XX-go wieku prze
rzuconymi brutalnie do warunków bytu; który był udziałem ludzi w po
łowie XVII wieku w części Europy kończącej ówczesną wojnę trzydziesto
letnią. Wbrew wsz.ystkim przeszkodom i trudnościom musimy powrócić
do własnej epoki" 18. 

Wojna dopisała nieoczekiwaną konkluzję do rozważań Kwiatkowskie
go na temat dylematów wschodniego i zachodniego w dziejach Polski, 
podejmowanych w Dysproporcjach. Wiązało się to oczywiście z poli
tycznymi konsekwencjami wojny dla naszej części Europy i terytorial
nymi przekształcei';.iami, które w najwyższym stopniu dotknęły właśnie 
Polskę. ,,Koło historii - pisał on - cofnęło się dla nas o wiele wieków 
wstecz. Polityka wschodnia doszła po siedmiu wiekach do kresu likwi
dacji. Wojna przesunęła nas geograficznie na tereny wyjściowe naszego 

15 E. Obrą pa 1 ska, Gdu myśfę: ojciec. 1-nżynierze Kwiatkowski już czas,
notował S. Henel (Polityka 1975, nr 20, s. 14-15). 

1s M. Kaczorowski, Moje spotkania z Eugeniuszem Kwiatkowskim (Mie
sięcznik Literacki 1979, nr 1; Cz. Bobrowski, Pamięć wlasnn (4). Kadry. Juliusz 
Poniatowski. Eugeniusz Kwiatkowski (Kamena 1984, m: 4).

11 E. Kw i at ko wski, Polska i jej morze, Kraków 1947, s. 6.
1s E. Kw i at ko wski, O przyszłości Polski nad morzem. Przemówienie w cza

sie obrad Komisji Morskiej KRN w Gdańsku, dnia 21 października 1945 r., Katowice
1946, s. 4. 

9 - Sobótka 1 85 
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------
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narodu i państwa polskiego ... Ona wyciągnęła nieubłagane konsekwen
cje z zainicjowanej przez Germanów nowej wędrówki ludów w Europie 
dwudziestego stulecia" ui_ Słowem, dawała ona możliwości realizacji pro
gramu zachodniego, jaki przed Polską pierwszych Piastów kreślił Kwiat
kowski w swoich Dysproporcjach. Myśl taka musiała być kusząca dla 
tego działacza, a świadomość tej historycznej szansy jest jedną z podstaw 
myślowych jego powojencj publicystyki. Jednakże realizacja tego zada
nia miała przypaść na niezwykle niesprzyjające warunki gospodarcze oraz 
atmosferę niepewności co do wewnątrzpolitycznych przemian w kraju. 

Wątek reminiscencji historycznych, tak powszechny w propagandzie 
dotyczącej Ziem Odzyskanych rozv.;ijanej przez wszystkie bez wyjątku 
partie polityczne Polski po 1945 r., nie odgrywał w publicystyce Euge
niusza Kwiatkowskiego niemal żadnej roli. Z pewnością zaważyły na 
tym jego zainteresowania zawodowe, profil jego działalności i osobowość 
działacza gospodarczego, pragmatyka. Oczywiście miał on świadomość 
historycznych praw Polski do Ziem Odzyskanych, przypominał je nawet 
wcześniej od innych, ale nie czynił z nich głównego motywu swej publi
cystyki. Przestrzegał nawet, że „prawa historyczne są ... tylko o tyle 
dobrą legitymacją wobec współczesności, o ile dany naród potrafi we
sprzeć je wielk,i pozytywną działalnością, o ile udowodni, że odzyskane 
ziemie historyczne wchodzą w fazq szerszego rozwoju i rozkwitu pod 
z<1rządem jego administracji" 20.

Bilansowanie strat i zysków, jakie Polska wyniosła z II wojny świa
towej, rozpoznawanie warunków startu do dalszego rozwoju kraju było 
wówczas na porządku dziennym. Taki bilans w ujęciu Kwiatkowskiego, 
ministra przemysłu i handlu, później wicepremiera i ministra skarbu 
w gabinetach przedwojennych, musi budzić szczególną uwagę. Kwiat
kowski nie dokonywał tego bilansu z pozycji entuzjastycznych, co tak 
często uwidaczniało się wśród działaczy PPR. Miał świadomość głębo
kości ran zadanych Polsce przez wojnę. ,,Ona - pisał - zredukowała 
nasz potencjał ludzki i przestrzenny" 21

. Ale dokonując na chłodno bilan
su strat i zysków, Kwiatkowski dostrzegał więcej pozytywów, i to za
równo natury gospodarczej, cywilizacyjnej (uważał, że Polska cywiliza
cyjnie została przesunięta na zachód), jak i komunikacyjnej i geograficz
nej. ,.Należy obiektywnie i spokojnie stwierdzić - pisał - że nowe 
państwo polskie, jakkolwiek mniejsze, terenowo i sytuacyjnie, jest zdrow
sze niż przedwojenne" 22

• Kwiatkowski głosił tezę, a adresował ją do naj
wyższych czynników państwowych, że usytuowanie geograficzne danego 

11 E. Kw i at ko wski. Pięć tez gospodarczych nowej Polski, Katowice 1947, 

s. 18.
io E. Kw i at ko wski, Budujemy nowq Polskę nad Bałtykiem, Warszawa

1945, s. 8. 
21 Tamże.
tt Kw i at ko wski, Polska i jej morze ... , s. 18.
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narodu stawia samo przez się wymagania i nakazy co do jego rozwoju 
ekonomicznego. By uplastycznić tę tezę, stwierdzał, że „nie jest ani na 
chwilę do pomyślenia, by np. w okręgu Ruhry i Westfalii uformowało 
się państwo gospodarczo jałowe, międzynarodowo odizolowane i cywili
zacyjnie zaniedbane" 23

. Wobec podobnych nakazów i przed wypełnie
niem podobnych wymagań stawała Polska w swym nowym kształcie 
terytorialnym. Podczas konferencji w Prezydium Rady Ministrów, 4 XI 
1946 r., Kwiatkowski wypowiedział się na ten temat następująco: ,,miej
sce, które nowa Polska zajmuje w Europie, narzuca kategoryczny postu
lat wielkiego, skoncentrowanego i umiejętnego wysiłku dla zbudowania 
nowoczesnego organizmu gospodarczego o dominacji struktury przem y
słowej i handlowej, powiązanej najściślej wszystkimi węzłami z całym 
cywilizowanym światem" 21. 

Jako działacza gospodarczego interesowały go szczególnie te elemen
ty nowego kształtu terytorialnego Polski, które oddziaływać będą na 
przyszły rozwój ekonomiczny kraju. Dostrzegał je w odzyskanym i teraz 
zjednoczonym w polskich rękach Śląsku oraz rozszerzonym dostępie do 
morza. ,,Są to - jak się wyraził - dwa drogowskazy prowadzące od obec
nego zacofania ku wielkiemu rozwojowi" 25. Wielkie znaczenie przywią
zywał do Dolnego Śląska, szczególnie ze względu na szanse, jakie ofero
wała ta kraina w procesie odbudowy Polski. W ·jednej z jego broszur 
odnajdujemy pełen zachwytu, niemalże w poetyckim uniesieniu nakreś
lony obraz tej dzielnicy. ,,Szczególnie bezcenne wartości kryje w sobie 
Dolny Śląsk - pisał Kwiatkowski � jest to czarujący kraj unurzany 
w ciemnej zieleni lasów, ujęty w ramy przepięknych gór, posrebrzany 
rozlewem sztucznych jezior, pozłacany bogactwem szeroko rozwiniętego 
przemysłu, kraj zainwestowany, zagospodarowany, zelektryfikowany, bo
gaty w surowce, prawie niezniszczony, prawdziwa oaza życia pośród mo
rza gruzów, upadku i dewastacji wojennych w Europie" 26. 

Wkrótce je,dnak, zapewne ze względu na pełnioną funkcję i wcześniej
szy, przedwojenny zakres zainteresowań, uwaga Kwiatkowskiego skupia 
się na zagadnieniach morskich. Przy tym jego ambicją oraz zadaniem, 
jakie stawiał przed kierowaną przez siebie instytucją, było stworzenie 
szerokiego programu morskiego na miarę nowych, terytorialnych możli
wości oraz potrzeb rozwoju polskiej gospodarki narodowej. Na pierwszej 
konferencji wewnętrznej Delegatury do Spraw Wybrzeża Kwiatkowski 
uskarżał się, że natłok spraw bieżących i interwencyjnych uniemożliwia 
skupienie głównego wysiłku jej pracowników na studiach i opracowaniach 
programowych. Uwagi swe zakończył znamiennym apelem: ,,zalecam pp. 

2s Kw i at ko w ski, Pięć tez ... , s. 20. 
24 Tamże. 
2s Tamże, s. 7. 
2u Kw i at ko wski, Budujemy nową Polskę ... , s. 8. 
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Szefom zagadnień czytanie pism wychodzących [ z Delegatury - przyp. 
T.M.J. Przynajmniej 500/o pism wychodzących piszę sam. W nich są
zawarte najważniejsze zagadnienia programowe" 27

. 

Program morski, którego zarysy wyłaniają się z licznych wystąpień 
Kwiatkowskiego, z miejsca przyjmował niezwykle szerokie kontury. Za
sięgiem swym obejmował właściwie wszystkie dziedziny gospodarki pols
kiej, co więcej zakładał jej generalną przebudowG, reorientację i moder
nizację. Nie był to więc wąski program ograniczony jedynie do spraw 
wybrzeża i portów czy budowy floty. Jego dobroczynne skutki sic:gałyby 
głęboko do wnętrza kraju. Kwiatkowski tak ujął tę kwestię na konferen
cji wewnętrznej Delegatury w dniu 10 I 1946 r.: ,,przez energiczną, pro
gramową i planową odbudowę Wybrzeża - powstałyby w głębi Polski 
skutki dodatnie, których rozmiaru nie potrafimy sobie nawet uzmysło
wić. Wywołanie wielkiego zapotrzebowania będzie najsilniejszą dźwignią 
rozbudowy przemysłu. Żaden teren nie stworzy tak szerokiej skali za
potrzebov.rania jak odbudowa portów, miast i przemysłu wybrzeża" 2'. 

\V myśl poglądów Kwiatkowskiego decydująca dla powodzenia eko
nomicznego Polski, zarówno w przeszłości, jak i po wojnie, była oś kie
runkowa północ-południe, którą określał jako oś ekspansji gospodarczej. 
Jej elementami były: bogactwa naturalne na południu kraju, przemysł 
przetwórczy w centrum i porty morskie na północy, umożliwiające kon
takt z rynkami światowymi. Tę oś usiłowały w przeszłości zniweczyć 
mocarstwa rozbiorowe, forsując rozbudowę szlaków komunikacyjnych na 
zagarniętych przez siebie ziemiach polskich wzdłuż osi wschód-zachód, 
przekształcając w ten sposób Polskę w bierne miejsce tranzytu. W sposób 
szczególnie aktywny działały w tym kierunku Prusy, odcinając ziemie 
polskie od morza i rozbudowując system komunikacyjny łączący wschod
nie i zachodnie prowincje tego państwa. 

Powojenny kształt terytorialny Polski wzmacniał pierwotną tendencję 
rozwoju wzdłuż osi północ-południe. Formułując zadania gospodarcze 
powojenej Polski Kwiatkowski głosił: ,.z całym uporem, z największym 
wysiłkiem, na jaki nas tylko stać będzie, winniśmy - w imię konsek
wencji narzuconej przez nową strukturę terenową państwa - wiązać 
coraz mocniej, coraz nowocześniej, coraz bezpośredniej drogami komuni
kacyjnymi te dwie wielkie pozycje aktywne w bilansie otwarcia nowej 
Polski, tj. Sląsk i Morze Bałtyckie" ��. Zwracał też uwagę na to, że w no
wych granicach terytorium polskie tworzy jednolitą całość hydrografi
czną. Zagłębie węglowe ma połączenie z morzem nie tylko poprzez linie 
kolejowe, ale także poprzez skanalizowaną Odrc;. Ta sieć: hydrograficzna 
winna zostać, według opinii Kwiatkowskiego, uzupełniona. Jako „apodyk-

27 Delegatura Rządu dla spraw Wybrzdn w Gdat'l,;ku (dalej Dd/sW). AAN, 

sygn. 3, I konferencja wewntęrzna, 13 XI 1945 r., s. 1. 
2s Tamże, konferencja z 10 I 1946 r.. s. 28.

u K w i a t k o w s k i, Pięć tez ... , s. 28. 
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tyczny postulat" traktował myśl budowy 2 nowych kanałów: północnego, 
który biegłby od Śląska Odrą i w pobliżu Opola skręcał na północ 
w kierunku kolana Prosny, a dalej do Bydgoszczy i Wisłą do Gdaóska, 
oraz południowego, we współpracy z Czechosłowacją: od Raciborza po
przez Morawską Ostrawę do Dunaju. W ślad za tymi inwestycjami winna 
w przyszłości pójść realizacja budowy nowego, centralnego okręgu prze
mysłowego usytuowanego po obu stronach kanału północnego od Śląska 
w kierunku Bydgoszczy i Gdańska, przewidywał też regulację Wisły 
i uczynienie jej w ten sposób ważną arterią komunikacyjną. Przedsię
wzięcia te spowodowałyby, że śląski przemysł hutniczy i metalurgiczny 
stałby się na rynkach światowych, według określenia Kwiatkowskiego, 
automatycznie konkurencyjny w stosunku do przemysłu Westfalii i okrę
gu Ruhry. 

Kanał Odra-Dunaj natomiast otwierałby nowe perspektywy ekspan
sji ekonomicznej zarówno dla Polski, jak i dla Czechosłowacji oraz państw 
naddunajskich. 

Kwiatkowski wysuwa! także potrzebę korekty linii brzegowej w Za
toce Gdańskiej. Proponował mianowicie przekopanie Mierzei Wiślanej 
w celu zapewnienia Elblągowi bezpośredniego połączenia z pełnym mo
rzem i uczynienia zeń portu morskiego oraz aktywizacji innych mniej
szych portów leżących nad Zalewem Wiślanym. Postulował też nawiąza
nie do wcześniejszych pomysłów przekopania Półwyspu Helskiego u jego 
nasady, koło Władysławowa, by w ten sposób ożywić gospodarczo Zatokę 
Pucką. Wreszcie proponował rozwój kolei i dróg zarówno usprawnia
jących łączność Wybrzeża z centrum kraju, jak i wiążących ze sobą 
poszczególne regiony i ośrodki Wybrzeża. W jego planach tkwiła też idea 
włączenia głównych polskich miast morskich w system międzynarodo
wych połączeń lotniczych. Polskie Wybrzeże miało być miejscem krzyżo
wania się tras lotniczych Sztokholm-Ateny i Leningrad-Londyn. 

W jego wcześniejszych wystąpieniach dostrzec można ślady pewnej 
predylekcji dla zespołu portowego Gdańsk-Gdynia. Przewidywał zresztą, 
że zespół ten, wraz z Sopotem, osiągnie w ciągu 10 lat od zakończenia woj
ny liczbę l mln mieszkańców. Źródłem tego mógł być osobisty senty
ment Kwiatkowskiego do Gdyni, jak też reminiscencje polityczne okresu 
międzywojennego. Doceniając znaczenie Szczecina, choć krytykował prze
prowadzenie granicy polsko-niemieckiej „tuż na zachód od Świnoujścia" 
jako niekorzystne, uważał, że „winniśmy ustalić dla siebie ... niewzru
szoną tezę, że nie gdzie indziej, tylko tu w Gdyni i Gdańsku muszą się 
koncentrować źródła i dyspozycje gospodarcze, finansowe, żeglugowe 
i organizacyjne, oparte silnie o interes narodowy polski, na całe nasze 
Wybrzeże, od Szczecina po Elbląg" 3Q. Nasuwa się w tym miejscu uwaga, 
że proponowany przez niego kanał północny Śląsk-Prosna-Bydgoszcz-

a& Kw i at ko wski, O przyszłość Polski ... , s. 20. 
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Gdańsk, który Kwiatkowski określał jako „najkrótszą arterię wodną ze 
Śląska do morza", też zmniejszałby znaczenie Szczecina, którego natu
ralnym zapleczem były najwyżej rozwinięte gospodarczo ziemie polskie: 
Śląsk Górny i Dolny, a także Wielkopolska 31

. 

Jednocześnie był Kwiatkowski czynny przy odbudowie portu szcze
ciri.skiego, utworzył tam ekspozyturę Delegatury 32

, w innej jego broszu
rze znajdziemy tezę, że „nasza polityka morska nie może przejawiać się 
ani w bezprogramowym preferowaniu, ani w świadomym zaniedbaniu 
jakiegokolwiek okręgu nadmorskiego" 33

• Gdy zaczęły się pojawiać na 
Zachodzie głosy kwestionujące polską granicę zachodnią, tym mocniej 
podkreślał znaczenie Szczecina dla Polski, stwierdzając, że jest on 
w oczach Polaków „symbolem aktu sprawiedliwości dziejowej" i „żelazną 
konsekwencją innych, dokonanych już apodyktycznie rozstrzygnięć tery
torialnych", a ponadto miastem polskim, które wówczas liczyło 120 tys. 
Polaków, a „za rok liczyć będzie może 200 tysięcy serc polskich, miasto 
w którym rozsiadły się uparte dusze i gwary ze wszystkich kresów pol
skich z Wilnem i Lwowem na czele" 34

. Przyznawał też, że tylko „chwilo
wo pełna aktywność polityki morskiej mogła i musiała się z natury rze
czy skoncentrować na odcinku Gdańsk-Gdynia" a;;_ 

Kwiatkowski uważał, że „cały sens polityczny nowej sytuacji Pań
stwa Polskiego może być odnaleziony przede wszystkim w tym, że na 
przyszłość mamy być organizmem narodowo jednorodnym, wolnym od 
wszelkich powikłań narodowościowych" 36

. W 1945 r. jako zadanie wstę
pne w programie prac kierowanej przez siebie Delegatury w pierwszym 
powojennym okresie wysuwał: ,,całkowitą i bezwzględną polonizację 
okręgu delty Wisły" oraz „maksymalną polonizację okręgów kołobrzeskie
go i szczecińskiego" 37

• Politykę usuwania ludności niemieckiej z obszaru 
nowego państwa polskiego uważał za bezwzględny nakaz polskiej racji 
stanu, dodawał też, mając na myśli Niemców, że to nie my, Polacy, ale 
oni „wykopali bezdenną przepaść pomiędzy naszymi narodami" 38

. 

3! Porównaj w tym względzie opinię B. Dopiera l y, że ,.wynikająca z nakazu 
racji stanu II Rzeczypospolitej konieczność odcięcia od portu szczecińskiego najbo
gatszych jej obszarów, leżących na naturalnym zapleczu tego portu, wymagała po
noszenia wielkich ofiar przez państwo i całą jego gospodark� ... to właśnie było 
najtrudniejsze, bo przeciwstawiało się powiązaniom i zależnościom o charakterze 
organicznym" (op. cit., s. 351). 

32 B. Kas p r o w i c z, Twórca Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski i jego ludzie 
(Gdynia. Sylwetki ludzL Oświata i Nauka. Literatura i Kultura, pod red. A. Bu
kowskiego, Gdańsk 1979, s. 64). 

sa E. Kw i at k owski, Powiązania funkcjonalne 1l' polityce gospodarczego
JJlanowania na Wybrzeżu, Gdańsk 1948, s. 12. 

34 Kw i at ko wski, Polska i jej morze ... , s. 16. 
s5 Tamże, s. 17. 
Sti Kw i a t k u w ski, O przyszłości Polski ... , s. 10. 
s7 Kw i at ko wski, Budujemy ... , s. 31. 
313 Kw i at ko wski, O przyszłości Polski ... , s. 10. 
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Zagadnienie niemieckie, jak można wywnioskować z jego tekstów, 
choć nie wysuwane nigdy na plan pierwszy, było, być może, najważ
niejszą sprężyną jego koncepcji gospodarczego rozwoju Polski w nowych 
jej granicach. Podobnie jak w przedwojennych Dysproporcjach, tak 
i w powojennych publikacjach wyrażał opinię, że rewanżyzm niemiecki 
będzie problemem, z którym Polska będzie się stykać trwale. Uważnie 
obserwował odradzanie się ducha agresji w powojennych Niemczech. 
,,W kilka zaledwie lat od ubezwładnienia politycznego bandytyzmu - pi
sał - już podnoszą się coraz natarczywiej głosy niemieckie, domagające 
się sprawiedliwości w wykładni germańskiej. Rachunek za nieudany osta
tecznie zamach na cywilizację ludzką ma zapłacić - wedle tej koncep
cji - nie napadający, nie złoczyńca, nie sprawca pożogi wojennej - ale 
napadnięta ofiara, której nie udało się dobić ostatecznie" 39

. 

Z niepokojem i uczuciem zawodu obserwował przejawiające się na 
Zachodzie tendencje zmierzające do „zrekonstruowania Niemiec, choćby 
kosztem interesów Polski" 40

• Przewidywał także, że w miarę upływu lat 
tendencje owe będą przybierać na sile. Niepokoiły go również, z tych 
samych kół pochodzące, ataki na nowe polskie granice na zachodzie 
i nad Bałtykiem. Na posiedzeniu Delegatury w dniu 11 IV 1947 r. Kwiat
kowski mówił: ,,w ostatnich dniach bez przerwy padają słowa atakujące 
nasze granice zachodnie. Wierzę, że pozostaną one bezskuteczne w tym 
sensie, że ... granica na Odrze i Nysie Łużyckiej nie zostanie naruszona. 
Ale w innym sensie te słowa nie pozostaną bezowocne. Pamiętamy, jak 
po pierwszej wojnie światowej w czasie konferencji wersalskiej zakwe
stionowane zostały przez naszych sojuszników granice Polski na zacho
dzie i na wschodzie. Te opinie zasiały od mrn r. ducha agresji w Niem
czech" 11. Polska musi więc być wyjątkowo czujna wobec tego rodzaju 
zjawisk. Sam Kwiatkowski, jeśli chodzi o kwestię niemiecką, o stosunek 
Niemiec do Polski, był sceptykiem, choć niekoniecznie pesymistą. Groź
bę rewanżyzmu uważał za oczywistą i nie sądził, by zjawisko to w Niem
czech uległo z czasem wygaszeniu. Na ten temat tak pisał: ,,jeżeli współ
czesne pokolenie niemieckie nie jest pogodzone z klęską i świadomością 
wielkiego przestępstwa, jeżeli nie umie zdać sobie sprawy z konsekwen
cji własnych czynów, to i żadne z pokoleń następnych nie przestanie cze
kać na moment rewanżu" 42

. 

Jednakże świadomość tego stanu rzeczy winna wpływać na psychikę 
Polaków mobilizująco, uważał Kwiatkowski, i stanowić może nawet naj
bardziej zasadniczy bodziec do pracy nad rekonstrukcją i rozbudową 
gospodarczą kraju. Niebezpieczeństwu niemieckiemu - pisał on - ,,mo-

SQ E. K w  i a t k o ws ki, Perspektywy gospodarczego rozwoju Wybrzeża (Po1-
ska nad Bałtykiem, Toruń 1947, s. 23). 

�0 Dd/sW, sygn. 3, konferencja z 10 I 1946 r., s. 27.
u Tamże, s. 120. 
42 Kw i at ko wski, Perspektywy ... , s. 23. 
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żerny przeciwstawić tylko gigantyczny wysiłek własnej i rozumnej pra
cy" 43, czy jak to o wiele dosadniej wyraził odwołując się do okupacyj
nych doświadczeń Polaków: hitlerowskiemu „szałowi zniszczenia pragnie
my przeciwstawić jeszcze większy szał pracy, porządku, organizacji i zmy
słu gospodarczego" 44• Ze zrozumiałych względów uważał, że główną are
ną polskiej pracy powinny być Ziemie Odzyskane, przede wszystkim zaś 
Śląsk i Wybrzeże. Cel tej pracy ujmował w taki oto sposób: ,,musimy 
scementować cały obszar ziem odzyskanych w jednorodny monolit polski, 
zanim wewnętrzne siły Prus zregenerują się ponownie" 45

. Kwiatkowski 
nie był w swej opinii osamotniony. Podobne myśli znajdziemy w pis
mach Stanisława Grabskiego. Kwiatkowski wychodził z założenia, że Pol
ska musi dorównać tempem odbudowy i tempem rozwoju gospodarczego 
swoim sąsiadom 46

. Grabski stawiał kropkę nad „i", pisząc, że chodzi 
o dorównanie tempem przyrostu gospodarczego na jednego mieszkańca
niemieckiemu sąsiadowi 47

. Podłożem tych opinii nie były bynajmniej
przerosty ambicji narodowej, ale świadomość wyzwania historycznego,
przed jakim stanęła Polska. ,,Dylemat naszego życia jest dziś prosty
i jasny" - pisał Kwiatkowski w broszurze Pięć tez gospodarczych nowej

Po1ski. A wyglądał on według niego następująco: ,,albo ten nowy kraj
zawarty pomiędzy Bugiem i Odrą, pomiędzy Bałtykiem i Karpatami,
zwany Polską, przetworzy się rychło na ośrodek wielkiej cywilizacji,
na wielki, nowoczesny, powszechny warsztat ludzi czynu ... albo też
i tej ostatniej formy samodzielnego bytu nie utrwalimy i nie rozbuduje
my i wówczas zginiemy jako samodzielne i poważne państwo, a marnieć
będziemy w nędznej wegetacji jako naród i społeczeństwo" 48

• 

Postulat gospodarczego i cywilizacyjnego podźwignięcia Polski trak
tował Kwiatkowski jako główne zadanie swojego pokolenia. Z wielkim 
poczuciem obowiązku i odpowiedzialności za losy kraju pisał: ,,Polska 
będzie tym, czym ją uczynimy w najbliższych latach. Nasze pokolenie 
albo zasłuży sobie na słowa czci i wdzięczności u pokoleń przyszłych, 
albo na uzasadnione złorzeczenie" 49

• 

Pytanie, czy zadanie to jest możliwe do wykonania, było dla niego 
pytaniem w znacznej mierze retorycznym. Zdając sobie, może jak nikt 
inny, sprawę ze skali trudności, wyznaczanych przez ogrom zniszczeń 
i inne obiektywne a niekorzystne czynniki, uważał je za realne. Agito
wał także gorąco innych na rzecz takiego stanowiska. Na konferencji 
wewnętrznej Delegatury mówił do swoich współpracowników: ,,choć 

43 Tamże.
u Dd/sW, sygn. 11, Szczecin, symbolem pokojowego zwycięstwa, s. 29. 

45 K w i a t k o w s k i, Perspektywy ... , s. 31. 

46 Kw i a t k o ws k i, Budujemy ... , s. 20. 
u St. Gr ab ski, Na nowej drodze dziejowej, Warszawa 1946, s. 84. 
48 Kw i a t k owski, Pięć tez ... , s. 19. 
49 Dd/sW, sygn. 11, Pismo do dyr. PKP Modlińskiego w Gdańsku ... , ,. 53.
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brzmi to nieco paradoksalnie, w rzeczywistości można wolą, pracą i myś
lą ludzką przekształcić prawie każde zło materialne na zajwisko dodat
nie" 50. Jako przykłady tego typu procesów w dziejach powszechnych 
podawał odradzanie się Francji po klęsce 1870 r., Niemiec po I wojnie 
światowej czy Rosji po rewolucji 1917 r. Kładł więc duży nacisk na 
czynniki, które można by określić jako subiektywne. W jednej ze swoich 
broszur adresowanych do szerokiego ogółu podobną myśl wyłożył za 
pomocą sugestywnej, a drażniącej z pewnością świadomie dumę narodową 
Polaków metafory. ,,Przyjmijmy teoretycznie" - pisał, że obszar taki 
jak Polska w 1945 r., uwolniony od niebezpiecznych sąsiadów i komplika
cji wewnątrzustrojowych: ,,oddany zostaje do dyspozycji narodu dwu
dziestopięciomilionowego, jednolitego etnicznie, dynamicznego w działa
niu, roztropnego w planowaniu, demokratycznego z instynktu, wolnego 
od przesądów konserwatywnych, wyposażonego w poczucie historycznej 
odpowiedzialności wobec swoich następców, solidarnego na zewnątrz ... 
przepełnionego rzetelnym uczuciem patriotycznym. Tylko dla urealnienia 
takiej hipotezy przyjmijmy, że naród ten podobny byłby w swej struk

turze psychicznej np. do Duńczyków albo do Szwedów, albo do Holen
drów, albo do Amerykanów - choćby polskiego pochodzenia. Nie można 
mieć żadnej wątpliwości, że obszar ten po upływie ćwierćwiecza repre
zentowałby kraj bogaty, zagospodarowany, wyposażony w zdobycze no
woczesnej cywilizacji, współpracujący gospodarczo i kulturalnie z całym 
światem, że byłby pokryty gęstą siecią linii komunikacyjnych, że wyko
rzystałby w całej pełni walory morza i uregulowanych rzek, że przetwa
rzałby swoje wyjątkowe bogactwo węgla w potężnych zespołach fabrycz
nych .Gdyby l.<A:Ś wi.budzila Bię w tąkim �połeczeń:;iwic obawa, że nie 
może się uwolnić od sąsiedztwa narodu agresywnego ... to prawdopodob
nie rezultatem takiej świadomości byłoby tylko uwielokrotnienie wysiłku 
twórczego i spotęgowanie jego wewnętrznej solidarności" 51

• 

Jak widać, dużą rolę, może najważniejszą, przypisywał „strukturze 
psychicznej" narodu i jego przedstawicieli. Dlatego pisał z przestrogą: 
„gdyby ... czynnik ludzki zawiódł - wszystko stracone" 52

. Ale był 
optymistą. Optymizm swój wiązał z faktem objęcia przez Polskę szero
kiego pasma wybrzeża i w perspektywie, nad czym on sam pracował i za 
czym agitował przekształcenia Polski w kraj morski. Według jego opinii 
wpłynie to na zmianę psychiki Polaków w korzystnym kierunku. Nie 
darmo w przytoczonym wyżej cytacie jako wzór właściwej struktury 
psychicznej podawał m. in. Duńczyków, Holendrów, a więc narody mor
skie. Uważał on bowiem, że „psychicznie morze i działalność gospodarcza 
morska przekształcają ludzkie umysły. Przy pracy tej, wymuszającej 

so DdisW, sygn. 3, s. 28.
s1 Kw i at k o ws k i, Pir.tć tl'Z ... , s. 23-24.
s2 Tamże, s. 24. 
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stale współdziałania wielu ludzi i licznych instytucji, zmuszającej do usta
wicznego kontaktu, ze światem, poddającym nieubłaganie realnej kryty
ce stan gospodarstwa narodowego, nie ma miejsca dla umysłowości za
ściankowych, skarłowaciałych w egoizmie, prymitywnych w metodach 
pracy i ciasnych w koncepcji" "3

. 

\V projektach dekretu powołującego do życia Związek Gospodarczy 
Miast IVJ:orskich, którego powstanie Kwiatkowski inspirował, jako jeden 
z celów owego Związku wymieniano: ,,współdziałanie w pracy, wiążącej 

całe społeczeństwo polskie z morzem, przestawiającej psychikę polską 
z lądowo-agrarnej na przemysłowo-morską" 54

. Uważał, że Polacy są 
zdolni do tak głębokiej ewolucji psychicznej. 

Polska powojenna różniła się od Polski przedwojennej nie tylko kształ
tem terytorialnym. Może nawet bardziej zasadnicze różnice zaszły w for
mie politycznej i społeczno-gospodarczej kraju. Na tematy ściśle politycz
ne Kwiatkowski w zasadzie nie wypowiadał się. Natomiast co do prze
mian społeczno-gospodarczych przeprowadzonych przez obóz lewicy, w je
go pismach odczytamy łatwo aprobatę. On sam dostrzegał konieczność 
radykalnych zmian w strukturze ekonomicznej kraju, piętnował konser
watyzm, uważał, że „cala treść naszego życia domaga się idei postępu, 
przebudowy, reformy" 55

. Opowiadał się także za gospodarką planową. 
Można powiedzieć, że przedwojennemu etatyście nietrudno było zaak
ceptować zmiany wprowadzone po wojnie w stosunkach ekonomicz
nych kraju. Jego samego 1nożna uznać za prekur.sora ekonomicznego pla
nowania w Polsce. Potrzebę gospodarki planowej wiązał ponadto z pro
blemem Ziem Odzyskanych. Ich rekonstrukcja, zasiedlenie, zespolenie 
z resztą kraju możliwe było, jego zdaniem, tylko w systemie gospodarki 
planowej. W przeciwnym razie istniało niebezpieczeństwo chaosu 56

. 

Ale znajdziemy w jego pismach słowa przestrogi przed doktrynerst
wem w sprawach gospodarczych. Głosił zresztą zasadę, że nie życie 
należy naginać do wymogów doktryny, ale przeciwnie doktrynę, gdy to 

konieczne, poświęcać dla wymogów życia 57. W jednej ze swych broszur
pisał: ,,metody naszej pracy muszą być nieustannie kontrolowane z pun
ktu widzenia swej skuteczności'' 5\ 

53 K w i a t k o w s k i, Budujemy ... , s. 53. W broszurze Polska i jej morze 
Kwiatkowski pisał: mon:c „nagina charaktery ludzkie do wytrwałości, do walki 

z przeciwnościami ... Morze zmusza zespoły ludzkie do zdyscyplinowanej kolabora

cji, a jednostkę do samodzielnej inicjatywy. Ono hamuje wybujały indywidualizm. 

ale prlepaja poczuciem wolności, ono nie zna totalizmu, ale niszczy anarchię ... 

Im bardziej odlegle są masy ludzkie od morza. tym bardziej psychika ich jest ciasna 

i fanatyczna!" (s. 21-22). 

s, Dd/s W, sygn. 11. s. 30. 

55 Kwiatkowski, Polska z Je) morze ... , �- 20.

s� K \V i at ko w� ki, Budujemy ... , s. 21. 
s, Kw i at ko wski, Pięć tez ... , s. 9. 

;, Kw i at k o ws ki, Bur/ujemy ... , s. 20. 
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Gospodarkę chciał widzieć taką, jaką była ona wówczas w praktyce, 
a więc uspołecznioną w dziedzinach kluczowych. Uważał jednak, że po
ważne wpływy w gospodarce powinna posiadać inicjatywa prywatna 
w przemyśle, handlu, żegludze, usługach portowych, budownictwie. 
Państwo posiadające w swoim ręku przemysł kluczowy, cały aparat 
finansowo-kredytowy, komunikację i źródła energetyczne nie powinno, 
jego zdaniem, żywić „obaw czy niechęci wobec prywatnej inicjatywy 
i średniej lub małej prywatnej własności" 59

• 

Konieczność zapewnienia w systemie gospodarczym kraju miejsca dla 
inicjatywy prywatnej wypływała według niego z dwóch powodów. Po 
pierwsze, była ona niezbędna w pewnych dziedzinach gospodarki jako 
„odczynnik przeciwko zbyt jaskrawym tendencjom zbiurokratyzowania 
naszego życia" "0

. Po drugie, odpowiadała ona indywidualizmowi leżące
mu u podstaw polskiego charakteru narodowego. Kwiatkowski nawoły
wał do respektowania tej cechy także w działalności przedsiębiorstw pań
stwowych funkcjonujących w ramach gospodarki planowej. Także system 
planowania gospodarczego w Polsce winien uwzględniać cechy polskiego 
charakteru narodowego, którego zasadniczym składnikiem jest właśnie 
indywidualizm: ,,tak jak gospodarka planowa amerykańska wynikała 
z sytuacji ekonomicznej i charakteru narodowego amerykańskiego, a od
mienna gospodarka planowa ZSRR wynikała z właściwości charakteru 
narodu rosyjskiego" 61•

Formułując powyższe opinie Kwiatkowski opierał się na swoich doś
wiadczeniach zdobytych w przedwojennej działalności gospodarczej. Pro
wadziły go one do wniosku, że indywidualizm Polaków jest cechą ogólno
narodową, a nie klasową. Przejawiał się on z równą siłą u przemysłowca, 
inżyniera, kupca, urzędnika, jak i u robotnika czy _chłopa polskiego. ,,Na
wet w fabrykach państwowych - pisał - poczynione były doświadcze
nia, iż próby zabicia tego indywidualizmu, zastąpienia go stuprocento
wym planem narzuconym z góry, odbijały się ujemnie na wydajności 
pracy" 62• Zamknięcie drogi przed indywidualizmem gospodarczym daje
złe wyniki. Hamuje ono rozwój przedsiębiorczości jednostek, a często 
skierowuje ją ku nielegalnym formom działalności gospodarczej. 

Kwiatkowski przestrzegał w swych pismach przed polityką autarkii 
gospodarczej. Przeciwnie, był gorącym orędownikiem włączenia Polski 
w szeroką wymianę handlową ze światem, do czego znakomitą okazję 
stwarzały polskie porty i polskie morze. 

Za najistotniejszy zaś w ówczesnej dobie uważał postulat wyzwolenia 
energii narodowej Polaków do realizacji zadań gospodarczych, które po 
wojnie stanęły przed nimi. Wyrażał przy tym nadzieję, że nie będzie 

5° Kw i a t k o w s k i, Pięć tez ... , s. 22. 
no Kw i at ko wski, Budujemy ... , s. 13. 
61 Tamże, s. 22. 
62 Tamże. 
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w Polsce zjawiska odsuwania od realizacji tych zadań, z przyczyn poza

merytorycznych, wybitnych fachowców i specjalistów. Zwracał przy tym 
uwagę na szczupłość tych kadr przetrzebionych przez wojnę. W tej sytua

cji, tego typu polityka, przed którą usiłował przestrzec, byłaby - nie 

zawahał się tego tak określić � przestępstwem ti3_ 

Wydawać by się mogło, że Kwiatkowski miał możność wcielania 

w życie programu, który tak sugestywnie wylania się z jego publicystyki 

i innego typu wystąpień. Jak już wcześniej była o tym mowa, po po

wrocie z Rumunii objął on funkcję kierownika Delegatury do spraw 

Wybrzeża, której siedziba znajdowała się w Gdańsku. Była to instytucja 

mała, liczyła (łącznie z ekspozyturami w Szczecinie i Elblągu) 58 pracow

ników, w tym 9 szoferów, ale, jak sam Kwiatkowski podkreślał, była 

instytucją fachową i ruchliwą w terenie. Kwiatkowski dodaje też, że nie 

była ona „wyposażona w żadną inną władzę jak tylko tę, którą daje rze

czowa argumentacja i możność bezpośredniego odwołania się do decyzji 

właściwego ministra resortowego" 61• Jej zadaniem miał być nadzór i syn

chronizacja działań podejmowanych przez instytucje pai1stwowe i samo
rządowe Wybrzeża w dziele odbudowy, zasiedlenia i zagospodarowania 

tego regionu. Dość istotnym elementem oddziaływania Delegatury na tok 

prac przy odbudowie była możliwość uruchamiania kredytów inwestycyj
nych na najbardziej pilne lub zagrożone zadania. 

Wedle opinii Czesława Bobrowskiego, ówczesnego prezesa Centralnego 
Urzędu Planowdnia; ,,z pozoru stanowislrn, które Kwiatkowskiemu powie
rzono, otwierało przed nim szerokie pole działalności ... w praktyce jed

nak sprawy nie przebiegały dobrze" u�. Można spotkać opinię, że powo
dem tego było, jak wspomina Bobrowski, ustawienie Delegatury poza 

normalnymi strukturami administracji państwowej. Bolesław Kasprowicz 

podaje, że pod koniec działalności Delegatury „ujawniły się spory kompe

tencyjne między Kwiatkowskim a wojewodami gdańskim i szczeciń
skim" 66

. Dodatkowo komplikowało zakresy kompetencyjne utworzenie 

w listopadzie 1945 r. Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Decyzja ta napa
wała Kwiatkowskiego niepokojem. Na konferencji wewnętrznej Delega
tury w dniu 27 XI 1945 r. mówił on: ,,mogą wyniknąć nowe trudności 

w planowaniu i wykonywaniu prac na Wybrzeżu. Struktura nowej or
ganizacji nie jest jasna" c;,. Jeśli jednak nawet rzeczywiście powodem 
niechęci do Kwiatkowskiego były faktyczne animozje na tle sporów 

kompetencyjnych z lokalnymi przedstawicielami administracji na Wy
brzeżu, to trudno oprzeć się wrażeniu, że działacze szczebla centralnego 

68 Tamże, s. 20. 
6
ł E. Kw i a t ko ws k i, Akcja odbuclou:11 i :::agospodarowania Wybrze:::a Polskie

go w latach 1945-1947 (Polska Ludowa. Materiały i Studia. t. VII, Warszawa 1968, 

s. 49).
es Bob r o ws k i, op. cit., s. 4.
es Kasprowicz, op. cit., s. 15.

67 Dd/sW, sygn. 3, s. 79. 
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naa podziw chętnie korzystali z amunicji dostarczanej im przeciwko 
Kwiatkowskiemu z Wybrzeża ng. Wokół byłego wicepremiera i kierowanej 
przez niego Delegatury wytworzono nieprzychylną atmosferę polityczną. 

Polityczne powody utrudniania pracy Kwiatkowskiemu Bobrowski tłu
maczy tym, że zbliżył się on do PPS: ,,nie na tyle, by stać się jego człon
kiem, ale dostatecznie, by wzbudzić nieufność wśród lokalnych działaczy 
PPR""�. 

Dość szybko, bo zaledwie w 9 miesięcy od swego powstania, byt Dele
gatury stanął pod znakiem zapytania. 5 VII 1946 r. Kwiatkowski był na 
konferencji Prezydium KRN prowadzonej przez Bieruta. Swoim współ
pracownikom tak relacjonował prżebieg tego posiedzenia: ,,prezydent 
z uznaniem dla pracy Delegatury. Krytyka istnieje od strony politycznej. 
Dlatego bierze pod uwagę likwidację Delegatury. Ponadto minister Minc 
potrzebuje Kwiatkowskiego do fabryk azotowych. Potwierdziłem - mó
wił dalej Kwiatkowski - że jeżeli są zastrzeżenia polityczne, to najwłaś
ciwsza droga zlikwidowanie delegatury. Aby nie wywołać szkód i zjawisk 
ujemnych dla Rządu - należy decyzję powziąć dość wcześnie" •0.

Odmienne stanowisko zajął w tej sprawie ówczesny premier Edward 
Osóbka-Morawski, z którym Kwiatkowski rozmawiał jeszcze tego samego 
dnia, zresztą zgodnie z sugestią Bieruta. Premier był stanowczo przeciw
ny likwidacji Delegatury: ,,w rządzie takie zagadnienie nic istnieje" -
oświadczył 71

. Dał przy tym do zrozumienia Kwiatkowskiemu, że jest to 
wyłącznie życzenie PPR. 

Do znamiennej kontrowersji doszło w związku ze sprawą utworzenia, 
z inspiracji Kwiatkowskiego, Związku Gospodarczego Miast Morskich. 
\V jego powołanie bardzo mocno zaangażował sii:; on i wiqzał z tą orga
nizacją, jak się wydaje, bardzo duże nadzieje. Na konferencji wewnę
trznej Delegatury 15 I 1946 r. powiedział, że będzie to: ,,coś w rodzaju 
Hanzy miast polskich''.�. Do idei tej udało mu się pozyskać przedsta
wicieli lokalnej administracji państwowej, a wojewoda szczeciński Bor
kowicz miał się nawet odnieść entuzjastycznie do tego pomysłu. Uzyskano 
także akceptację władz centralnych dla tej inicjatywy. W lutym 1946 r. 
sprawa ta zyskała poparcie premiera, ale latem 1946 r. Kwiatkowski 
spotyka się już z rosnącą rezerwą centrali wobec swojej idei. Tuż przed 
zjazdem założycielskim Związku Gospodarczego Miast Morskich Kwiat
kowski odnotowuje „zabiegi PPR o unicestwienie Zjazdu" 7

·
1

. Zjazd osta-

ee W trakcie narady w Belwedcne, jak zanotował Kwiatkowski: ,,Zambrowski 
wytacza myśli wojewody [gda11skiego] Żrałka (zarzuty w sprawie przeładunku to
warów w portach i moja odpowiedź)", Dd/sW, sygn. 3, s. 66. 

ee B o b r o w s k i, op. cit. 

10 Dd/sW, sygn. 3, s. 79. 
71 Tamże. 
1i Dd/sW, sygtL 3, s. 176. 
1s Dd/sW, sygn. 3, s. 81. 



1J2 Taclcu�z Marczak------ ---- - ------ ---- --- ---

tecznie odbył się w dniach 12 i 13 VII 1946 r., ale Bierut odmówił przy
bycia na jego obrady. Z władz naczelnych przybyli na Wybrzeże premier 

Osóbka-Morawski oraz minister żeglugi i handlu zagranicznego Stefan 

Jędrychowski. Przemówienie premiera na otwarcie zjazdu ocenił Kwiat

kowski jako pozytywne z punktu widzenia nowo tworzonej organizacji. 

natomiast przemówienie ministra Jędrychowskiego było „negatywne i kry

tyczne". Zauważył przy tym znamienny szczegół, a mianowicie, że „do 

druku - min. Jędrychowski zmienił zupełnie treść przemówienia" 71_ 

Aura polityczna towarzysząca narodzinom Związku Gospoda1-czego 

Miast Morskich nic wróżyła długiego i pomyślnego żywota tej organiza
cji. 31 X 1946 r. zorganizowano w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, 
w gabinecie wiceministra Czajkowskiego, konferencję. w sprawie Związ

ku (nb. pismo zapraszające do wzięcia udziału w tej konferencji dotarło 

do Delegatury dopiero 5 XI) 75
. Rezultatem tej narady było przyjęcie te

zy, że „organizacja ta [tzn. Związek Gospodarczy Miast Morskich -

przyp. T.M.J nic mieści się w ustroju Rad Narodowych, a swym zakre

sem działania wykracza poza kompetencje tych Rad, wkraczając zarazem 

w zakres działalności władz państwowych" it.. 

W końcu kwietnia 1947 r. minister Ziem Odzyskanych Gomułka 

polecił, za pośrednictwem wojewodów gdańskiego, szczecińskiego i ol
sztyńskiego, związkom samorządowym działającym na podległym im te

renie wstrzymanie się od jakiegokolwiek udziału w pracach Związku Gos
podarczego Miast Morskich. 

W dniu 11 VIII 1947 r. na konferencji wewnętrznej Delegatury 
Kwiatkowski mówił swym współpracownikom, że sytuacja ich instytucji 
jest niejasna. Ale uprzedzał ich zarazem dodając: ,,musimy ... liczyć się 

z tym, że decyzja co do likwidacji Delegatury w partii rządzącej zapadła 
i będzie istniał nacisk co do jej wykonania" 7i_ Teoretycznie rozważał 

jeszcze trzy możliwości dalszych losów kierowanej przez siebie instytu
cji: a więc brał pod uwagę likwidację Delegatury, liczył się też z sytuacją, 

gdy nie będzie żadnych konkretnych decyzji w jej sprawie, i po trzecie: 

,,przekształcenie Delegatury z zaciśnieniem funkcji terenowych i rozsze
rzeniem tematów pracy" 78• Z odbytej przez Kwiatkowskiego konferencji 
u premiera Cyrankiewicza w dniu 26 VIII 1947 r. wynikało, że w grę 

mogło wchodzić ograniczenie działalności Delegatury do odcinka Wybrze

ża na wschód od Wisły 79
. Konkretnie zaś w obszar jej działania wchodził

by Elbląg i inne porty Zalewu Wiślanego wraz z ich mazurskim zaple-

•4 Tamże.

15 Dd/sW, sygn. 116, s. 230.

n A. Szur a, Udział Eugeniusza Kwiatkowskiego w odbudowie gospodarki mor-

skiej Wybrzeża Gdańskiego (Nautologia, 1979, nr 3, s. 33). 

n DdlsW, sygn. 3, s. 128. 
78 Tamże. 

1� Tamże, s. 136. 
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czem. Kwiatkowski już dwa tygodnie wcześniej na konferencji wewnę
trznej w Delegaturze przyznawał, że: ,,stosunek mój byłby pozytywny do 
takiej koncepcji" 80

. W słowach tych odczytać można, obok wielkiej woli 
działania, także ogromną chęć, aby być użytecznym dla kraju za wszelką 
cenę, nawet na mniej eksponowanym stanowisku. 24 IX 1947 r. nn kon
ferencji u Bieruta Kwiatkowski złożył nawet formalne wnioski dotyczące 
nowego zakresu działań Delegatury 81. 

Na początku września 1947 r. zapadła w Warszawie decyzja, że Dele
gatura dla spraw Wybrzeża istnieć będzie tylko do koi1ca 1947 r. 13 I 
1948 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Delega
tury, a to wobec „wykonania zadań przewidzianych dla niej" s�_ Wcześ
niej jeszcze Kwiatkowski próbował walczyć choćby o zachowanie jej 
szczątków w postaci Ekspozytury w Elblągu, tłumacząc to szczególnym 
stopniem dewastacji tego miasta i jego mazurskiego zaplecza. \Vystoso
'Nał w tym celu pismo do Hilarego Minca proponując przejęcie Ekspo
zytury elbląskiej przez jego resort i zachowanie w ten sposób jej bytu, 
ale odpowiedź Ministerstwa Przemysłu i Handlu, podpisana przez Euge
niusza Szyra, była negatywna s:i.

Pod koniec działalności i pobytu Kwiatkowskiego na Wybrzeżu nie 
szczędzono mu małostkowych szykan. Jak pisze Bolesław Kasprowicz: 
,,opuszczał Kwiatkowski Wybrzeże w atmosferze zgrzytów. ,Jego daleko
wzroczny program rozwoju gospodarki morza i przymorza określono 
złośliwym mianem ))kwiatkowszczyzny« 84

. Towarzyszyły temu zarzuty, 
z pozoru merytoryczne, których jednak zasadność obaliło samo życie. np. 
zarzut o „przeinwestowaniu portów" s5

. Zresztą stanowiły one tylko zas
łoni.; dymną dla innego typu zarzutów. W wygłoazonym 35 VI 1 D4D r. 
na I Konferencji PZPR referacie I sekretarza KW PZPR z Gdańska 
\V. Konopki znalazło się rn. in. oskarżenie o „obsadzenie szeregu kluczo
wych pozycji w gospodarce morskiej przez ludzi grupy Kwiatkowskiego 
oraz izolowanie działaczy partii od wpływów na tę gospodarkq'' sr;_

W ten oto .sposób Eugeniusz Kwiatkowski, jeden z najwybitniejszych 
polskich działaczy gospodarczych XX w., został pozbawiony możliwości 
służenia krajowi. Kwiatkowski, który w swoich wystąpieniach przestrze
gał przed polityką niewykorzystywania bądź pozbywania się fachowców 
z pozamerytorycznych względów, sam stał się najbardziej jaskrawym 
przykładem takiej polityki. 

Praca Kwiatkowskiego na Wybrzeżu dobiegła kresu. Zdumiewać musi 

80 Tamże, s. 128.
s1 Tamże, s. 145.
Bi Dd/sW, sygn. 140, s. 3. 
es Dd/sW, sygn. 6, s. 14�15, list E. Kwiatkowskiego z 19 IX 1947 r.

84 Kas p r o w i cz, op. cit., s. 15. 
es Por. na ten temat uwagi B. Kasprowicza, tenże.
se S z u r a, op. cit., s. 35. 
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ogrom wykonywanej tam pracy i zapał, jaki w tę pracę wkładał. W okre
sie pracy w Delegaturze dopiero w maju 1947 r. skorzystał z dwutygod
niowego urlopu zdrowotnego, i to na kategoryczne zalecenie lekarza. 
Mimo bardzo absorbujących zajęć na stanowisku kierownika Delegatury 

znajdował jeszcze czas na żywą działalność publicystyczną i odczytową, 
choć nie zawsze mógł podołać licznym ofertom, jakie otrzymywał w tym 
względzie. Jego ambicją było także przekształcenie Wybrzeża w żywy 
ośrodek kultury i nauki. On sam włączył się w tok prac naukowych 

i dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej prowadząc cykl wykładów 
z historii gospodarczej świata. Owocem tego wysiłku była pierwsza 
w piśmiennictwie polskim synteza dziejów gospodarczych świata. 

Po wyjeździe z Wybrzeża osiadł Kwiatkowski w Krakowie i zajął się 
pracą naukową w dziedzinie chemii. Przełom październikowy 1956 r. nie
wiele zmienił w jego życiu. Czesław Bobrowski, który go wówczas odwie
dził w Krakowie, nie dostrzegł u niego chęci aktywnego włączenia się 
w nurt życia publicznego. ,,Opowiadano mi - wspomina Bobrowski -
że na czyjeś pytanie, czy nie zechciałby przyjąć funkcji ministra przemy
słu chemicznego, Kwiatkowski podobno powiedział: »Umiem zrobić jajecz
nicę z jajek, ale nie umiem zrobić jajek z jajecznicy«. W powiedzeniu 

tym - dodaje Bobrowski - trzeba chyba widzieć nie tylko surową 
ocenę stanu przemysłu chemicznego, ale także przejaw rozgoryczenia 
zbliżającego się do siedemdziesiątki człowieka, któremu od wybuchu woj
ny lm, nic pozwolił działać na mian; jego możliwo:ści" R7

• 

DIE ZURtlCKERLANGTEN GEBIETE IN DER NACHKRIEGSPUBLIZISTIK 

VON EUGENIUSZ KWIATKOWSKI 

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974), cin ausgebildeter Chcmiker, gehorte zu 

den hervorragendsten polnischen okonomischen Aktivisten des 20. Jh. Vor dem 2. 

Wcltkrieg erwarb er sich einen Natnen ais Erbauer des Hafcns in Gdynia und 

HauptfUrsprecher der polnischen Seepolitik. Er was auch Bauinitiator fur das 

Zentrale Industriegebiet. Schon in seincm vor dem Krieg gcschriebenen und ve

roffentlichten Buch Dysproporcje knupftc er an die Westfrage in der Geschichte 

Polens an. Er war der Meinung, dass der Ruckzug Polcns aus den westlichen 

Gebietcn. at,s Schlesien und von der See einen negativen Ausschlag fur den 

weitcren Ablauf der polnischen Geschichtc gegeben hatten; in dcn Bedingungen der 

Vcrsailler Ordnung in Europa, mit der er Sicherheit Polens verknupfte, sah er 

jedoch keine Miiglichkcit und schlug· die Ruckkehr Polens auf die westlichen und 

nordlichen Gebiete nicht vor. 

Erst der 2. Weltkrieg hat die Situation vollig geandert. Kwiatkowski hat 

es folgendermassen beurteilt: ,.Rad der Geschichte hat sich !Ur uns um mehrere 

Jahrhunderte nach hinten gedreht. Die Ostpolitik ist nach 7 Jahrhunderten zum 

Endc der Liquidation gckommen. Der Krieg hat uns geographisch auf die Ausgangs

gebietc unserer Nation und des polnischcn Staates versetzt'". Nach dem Krieg 

87 Bob ro ws k L op. cit. 
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beschloss Kwiatkowski, eine fuhrende Gestalt des Regierungslagers von vor dcm 

Krieg, die Einladung der neuen Behorden anzunehmen und ist nach Polen 

zuri.ickgekommen. Man hat ihm hier die Leitung der Regierungsdelegatur fur die 

Angelegenheiten des Ki.istengebiets anvertraut, deren Aufgabe Koordinierung und 

Aufsicht i.iber den Wiederaufbau von Hafen und ihres Hinterlandes war. Gleich

zeitig entfaltete er eine breite publizistische Aktivitat. Ihr Thema sind die Zu

riickerlangten Gebiete geworden und eine besondere Aufmerksamkeit schenkte er 

den Fragen der See. Kwiatkowski, wie die anderen nicht frei von Bedenklichkeit 
betreffs Territorialanderungen denen Polem unterlag, stimmte jedoch der Meinung 

zu, dass trotz der Verminderung des Territoriums Polens und Reduzierung der Ein

wohnerzahl, diese Veranderungen insgesamt sich gi.instig fiir Polen erweisen 

konnten, von dem Standpunkt seiner Weiterentwicklung aus. Die zurilckerlangten 

Gebiete sollten Grundlage und Ansporn fur den Zivilisations- und Wirtschaftsauf

stieg Polens werden. Er selbst leider aus politischen Griinden bald von der 

okonomischen Aktivitat im Kiistengebiet ferngehalten, konnte an der Durchfi.i

hrung dieses Programms nach seiner Kraft und Fahigkeit nicht teilnehmen. 

10 - Sobótka 1,115 




