
EUGENIUSZ KWIATKOWSKI I ROZWÓJ 
GDYNI 



EUGENIUSZ KWIATKOWSKI 

• Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w 1888 r. w Krakowie ; 
studiował chemię na politechnice , czyli uczelni wyższej, we 
Lwowie, a potem w Niemczech 

• W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich oraz 
w wojnie z Rosją 

• Po wojnie Kwiatkowski był politykiem, naukowcem i 
wykładowcą (nauczycielem w szkole wyższej) 

• W 1918r. Polska odzyskała niepodległość, ale nadal nie miała 
portu nad Bałtykiem; w związku z tym poszukiwano miejsca 



BUDOWA PORTU I MIASTA GDYNI 

• W 1921r. w Gdyni, która była wtedy wioską rybaków nad 
Zatoką Gdańską, rozpoczęto budowę miasta i portu 

• Już w 1923r. Do Gdyni przypłynął pierwszy statek handlowy 

• Eugeniusz Kwiatkowski został ministrem przemysłu i handlu i 
wspierał rozwój portu w Gdyni 

• Do miasta zjeżdżali się ludzie z całej Polski po to, aby pracować 
przy budowie portu; w efekcie tego liczba ludności  w mieście 
zwiększyła się  

• Dzięki portowi Polska mogła sprzedawać swoje towary na 
całym świecie, np. węgiel 

• W Gdyni budowano ulice, budynki; Gdynia stała się dużym 
miastem i portem 



PORT W GDYNI W 1923R.  



CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY 

• W 1937r. Kwiatkowski jako wicepremier i minister skarbu 
rozpoczął budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego; był to 
obszar w centralnej Polsce, na którym powstało wiele 
nowoczesnych zakładów przemysłowych, np. huty, fabryki 
lotnicze, samochodowe, chemiczne, włókiennicze, 
produkujące broń 



CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

 Proszę spójrz na mapę II Rzeczpospolitej, na 
której pokazane są zakłady przemysłowe. 

 Posługując się legendą odczytaj z mapy, w 
których miastach znajdują się kopalnie węgla 
kamiennego, przemysłu włókienniczego, 
przemysłu maszynowego i huty.  

 

Mapy znajdziesz na kolejnych slajdach. 



LEGENDA DO MAPY 



MAPA 1 



MAPA 2 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

Proszę zaznacz właściwe fragmenty zdań. 

 Eugeniusz Kwiatkowski  urodził się w 1888r. w 
Warszawie/ Krakowie. Ukończył studia z chemii / 
biologii. Po wojnie z Rosją został politykiem / 
malarzem. W 1926 /1921 rozpoczęła się rozbudowa 
Gdyni. Kwiatkowski był wtedy prezydentem / 
ministrem przemysłu i handlu.  



 Dziękuję Ci  

 

za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


