
Życiorys Eugeniusza Kwiatkowskiego 

 

Eugeniusz Kwiatkowski był budowniczym Gdyni, ministrem przemysłu i handlu, 

wicepremierem i ministerem skarbu. Od 1928 r. jest honorowym Obywatelem Gdyni. 

Urodził się i zmarł w Krakowie. Żył od 30 grudnia 1888 do 22 sierpnia 1974. Studiował na 

wydziale chemii technicznej Politechniki Lwowskiej, studia ukończył w Monachium. W latach 

1916-19 służył w Legionach Polskich, potem do 1920 roku  w Wojsku Polskim. W latach 

1926-30 był ministrem przemysłu i handlu a w latach 1931-35 dyrektorem Państwowej 

Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach, w latach 1935-39 wicepremierem i 

ministrem skarbu. 

Z działalnością Eugeniusza Kwiatkowskiego powiązane są wszystkie wielkie inwestycje 

okresu międzywojennego: magistrala kolejowa Katowice-Gdynia, rozbudowa Warszawskiego 

Okręgu Przemysłowego, Centralny Okręg Przemysłowy oraz budowa portu w Gdyni. 

Jako minister przemysłu i handlu podpisał nową umowę z francuskim konsorcjum na budowę 

portu w Gdyni, zwielokrotnił fundusze przeznaczone na jego budowę. Zainicjował powstanie 

polskiej floty. Dzięki tym działaniom Gdynia szybko mogła stać się jednym z największych 

i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Powstała flota handlowa i Dalekomorska Flota 

Rybacka. 

Wojna obróciła w ruinę dzieło życia Eugeniusza Kwiatkowskiego i przekreśliła 

perspektywiczny plan rozwoju gospodarczego, sięgający po 1954 rok. Wojnę przeżył 

internowany w Rumunii. 8 lipca 1945 roku wrócił do kraju. W latach 1945–1948 był 

Delegatem Rządu dla Spraw Wybrzeża. Zaangażował się w odbudowę gospodarki morskiej. 

W latach 1947–1952 był posłem na Sejm Ustawodawczy. W czasie pobytu na Wybrzeżu 

włączył się czynnie w działalność ZHP.  

 

W 1948 roku został odsunięty od działalności publicznej i przeniesiony na przymusową 

emeryturę z administracyjnym zakazem pobytu na Wybrzeżu i w Warszawie. Zamieszkał 

w Krakowie. Po 1956 roku zajął się głównie pracą naukową z dziedziny chemii, ekonomii 

i historii. Eugeniusz Kwiatkowski otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych 

Uniwersytetu Gdańskiego.  

Obecnie Eugeniusz Kwiatkowski w Gdyni jest patronem: 

- Trasy Eugeniusza Kwiatkowskiego, 

- medalu przyznawanego przez Radę Miasta Gdyni za wybitne zasługi dla Gdyni; 

- Szkoły Podstawowej nr 10,  

- Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, 

- centrum handlowo-usługowo-biurowego przy ul. 10 Lutego. 

 


