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Andrzej BANASZEK 

HISTORIA WIELOKROTNEGO ZWYCIĘZCY BŁĘKITNEJ WSTĘGI ATLANTYKU 

ZE SZCZECINA – STATKU PASAŻERSKIEGO S.S. „DEUTSCHLAND” 

 

W artykule przedstawiono historię statku pasażerskiego s.s. „Deutschland” zbudowanego na początku XX wieku w Stoczni 

Szczecińskie Vulcan w Szczecinie. Opisano rozwój ówczesnej stoczni Szczecińskiej Vulcan w Szczecinie oraz wpływ na rozwój 

dyrektora Roberta Zimmermanna. Przedstawiono genezę złożenia przez armatora HAPAG z Hamburga zamówienia  

w Szczecinie oraz dane techniczne nowo zbudowanego statku. Na koniec opisano sukcesy statku pasażerskiego s.s. „Deu-

tschland” oraz ośmiokrotne zdobycie przez niego trofeum „Błękitnej Wstęgi Atlantyku”. 

 

WSTĘP 

Od momentu jak w 1838 r. parowiec s.s. Sirius przepływa 
pierwszy raz Atlantyk przy użyciu jedynie własnego silnika parowe-
go otwieraja się era podróży transatlantyckich. Żywiołowo rozwijają-
cy się runek usług w tej mierze doprowadza w 1860 r. do sytuacji w 
której najwięksi armatorzy brytyjscy i amerykańscy ustanawiają 
nagrodę dla parowca, który najszybciej przepłynie Ocean Atlantycki. 
Oceniany rejs musi mieć charakter liniowy i komercyjny, z normal-
nymi z normalnymi pasażerami na pokładzie. Zawody o Błękitna 
wstęgę Atlantyku z racji istotnego wpływu ciepłego prądu morskiego 
Golstromu na czas podróży morskiej są ustanawiane osobno na 
trasie „wschodniej” z USA do Europy oraz „zachodniej” czyli z Euro-
py do USA. Kapituła nagrody przyznała trofeum pierwszy raz w 
1860 r. dla dla amerykańskiego armatora Collins – posiadacza 
statku s.s. „Baltic”, rekordzisty na trasie zachodniej z Europy do 
Nowego Yorku od 1851 r a następnie dla statku brytyjskiego arma-
tora Cunard – s.s. „Persia”, posiadacza rekordu szybkości od 1856 r 
na trasie z USA do Europy (trasa wschodnia). Początkowo i zwy-
cięzcą oraz posiadaczem Błękitnej wstęgi Atlantyku zostawał arma-
tor statku, który w najkrótszym czasie przebył drogę atlantycką . 
Jednak poszczególne drogi morskie różniły się pomiędzy sobą co 
po pewnym czasie budziło wśród rywalizujących armatorów za-
strzeżenia. Dlatego w 1930 r. na wniosek brytyjskiego armatora 
Harolda K. Halesa (Hales Brothers Shipping Co.) dokonano zmiany 
przepisów współzawodnictwa na nową regułę. Zwycięzcą zostawał 
ten który osiągnął największą średnią prędkość podróżowania. 
Harold K. Hales ufundował w 1935 r. również srebrny puchar prze-
chodni Błękitnej Wstęgi Atlantyki ( patrz Rys.1). rzez pierwsze 40 lat 
absolutny prymat w zawodach o Błękitną Wstęgę Atlantyku posiada-
ły przedsiębiorstwa żeglugowe brytyjskie. N początku XX wieku 
wyzwanie imperium brytyjskiemu w tej dziedzinie rzuciły Niemcy. 
Tematem niniejszego artykułu jest historia luksusowego transatlan-
tyku niemieckiego s.s. „Deutschland” , który został wybudowany na 
zlecenie armatora Hapag z Hamburga w stoczni „Stettiner Maschie-
nenbau Gesellschaft Vulcan” ze Szczecina. Statek ten przeszedł do 
historii ośmiokrotnie zdobywając Błękitną Wstęgę Atlantyku. 

 

 
Rys. 1. Statua Błękitnej Wstęgi Atlantyku, którą ufundował w 1935 r. 
Harold K. Hales  
Żródło: A.Hurdeman, [1] 

1. POWSTANIE STETTINER MASCHIENENBAU 
GESELLSCHAFT VULCAN W SZCZECINIE. 

29 stycznia 1843 r. Franz F.D.Fruechtenicht i Franz W.Brocka 
dwóch przemysłowców szczecińskich – na podstawie aktu notarial-
nego kupują tereny w dzielnicy Bredow w Szczecinie zlokalizowa-
nymi nad Odrą i formalnie rozpoczynają w tym miejscu działalność 
gospodarczą. Po zbudowaniu kilku statków następuje 29 stycznia 
1857 r. na podstawie aktu erekcyjnego spółki akcyjnej założenie 
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przez ośmiu przemysłowców (tajni radcy handlowi F. Brumm, 
W.Schultow, W.Siemens (z Berlina), Radca Szczecina A.Euchel, 
Konsul P.Gutike, L.Hindersin, G.Wellman, Starszy Miasta Szczecina 
C.Metzenthin) formalnej stoczni Stettiner Maschinenbau Ge-
sellschaft Vulcan. Dnia 9 marca 1857r król Prus Friedrich Wilhelm 
IV. w pałacu Charlottenburg w Berlinie podpisuje akt erekcyjny. W 
ten sposób założono jedną z największych w ówczesnej Europie 
stoczni morskich. Po początkowych kłopotach czasu przejściowego, 
stocznia uzyskuje po 1871 r. stałe rządowe zamówienia na okręty 
wojenne. Umowy te pozwalają na ugruntowanie silnej pozycji stocz-
ni i jej dalszy rozwój. Stocznia się rozwija czego dowodem jest stały 
jej rozwój terytorialny ( patrz plan rozwoju terytorialnego stoczni 
Rys.2.). Oprócz okrętów wojennych dla Cesarskiej Floty Niemiec, 

 

 
Rys. 2. Plan rozwoju terytorialnego w latach 1857-1902 szczeciń-
skiej stoczni Vulcan Maschinenbau Action Gesellschaft.  
Źródło : Stocznia Szczecińska [8] 

 
stocznia zdobywa kontrakty dla Rosji a także dla Chin, które 

również zamawiają okręty wojenne sposobiąc się do obrony przed 
spodziewaną agresją Cesarstwa Japonii. Potwierdzeniem szczegól-
nej pozycji Szczecina w Niemczech był fakt prestiżowego ogłosze-
nia w 1899 r. w Szczecińskim Porcie Wolnocłowym przez Cesarza 
Niemiec Wilhelma II podstaw niemieckiej strategii morskiej „Unserer 
Zukunft Liegt auf dem Wasser”. W tym samym czasie do Szczecina 
przychodzi nowy dyrektor stoczni Robert Zimmermann który po-
przednio piastował stanowisko dyrektora Stoczni Germania Werft w 

Kilonii. Ten uzdolniony menedżer z bogatą praktyką w stoczniach 
brytyjskich, stworzył w Szczecinie jedno z najbardziej dynamicznych 
i innowacyjnych okrętowych biur projektowych w ówczesnych Niem-
czech i Europie. Nowy dyrektor rozwija w zakładzie oddział budowy 
nowoczesnych okrętowych maszyn parowych sprowadzając w tym 
celu najlepszych specjalistów z całych Niemiec. Również pośredni-
czy w założeniu w Szczecinie pierwszej technicznej szkoły wyższej 
Hoehere Maschinenbauschule zu Stettin do kształcenia wysoko-
kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie konstrukcji i napędów 
okrętowych [6]. W 1897 r. największy i najbogatszy armator nie-
miecki Nordeutscher Lloyd (NDL) z Bremy dla podreperowania 
swojego prestiżu postanowił , ze swoje największe zlecenie na 
luksusowy transatlantyk, s.s. Kaiser Wilhelm der Groesse mogący 
konkurować z podobnymi statkami z Wielkiej Brytanii lokuje w 
Szczecińskiej Stoczni Stettiner Maschinenbau Gesellschaft Vulcan. 
Ww transatlantyk w drugim i trzecim swoim rejsie pobija rekordy 
trasy wschodniej i zachodniej zdobywając podwójną Wstęgę Atlan-
tyku. Jest to dowodem możliwości produkcyjnych stoczni szczeciń-
skiej oraz istniejącego tam zespołu projektowego statków i maszyn 
parowych.  

Wielkim konkurentem niemieckim Nordeutscher Lloyd (NDL) z 
Bremy jest spółka Hapagdziałająca w Hamburgu. Nie mogąc pogo-
dzic się z wielkim sukcesem sąsiada postanawia zgromadzić nie-
zbędny kapitał inwestycyjny i rzucić wyzwanie konkurentowi w 
Bremy. Ze względu na osobę Dyrektora Stoczni Roberta Zimmer-
manna zlecenie na nowy, jednocześnie – największy, najbardziej 
luksusowy i najszybszy na świecie statek pasażerski postanawia 
złożyć również w Szczecińskiej Stoczni Stettiner Maschinenbau 
Gesellschaft Vulcan. W zleceniu zapisane jest aby nowy największy 
w świecie transatlantyk rozwijał niespotykaną w tamtych czasach 
prędkość 23,50 węzłów. Pojemność brutto nowego statku musiała 
być wyższa od konkurencyjnego s.s. Kaiser Wilhelm der Groesse, 
czyli na poziomie nie mniej niż 14349 BRT. Zlecenie to wraz z 
założeniami armatora zostało przyjęte do realizacji przez zarząd 
stoczni. W wynku prac biura projektowego stoczni powstał projekt 
cztero-kominowego luksusowego tranatlantyku s.s. „Deutschland”. 

2. DANE TECHNICZNE STATKU PASAŻERSKIEGO  
S.S. DEUTSCLAND  

Pod osobistym nadzorem dyrektora R Zimmermanna, biuro 
projektowe stoczni celem zadośćuczynienia niezwykłym wymaga-
niom technicznym armatora zaproponowało projekt 4-kominowego 
transatlantyku o długości całkowitej aż Lc= 208,5 m (długości po-
między pionami Lpp=201,5 m) i szerokości B=20,42 m. co skutko-
wało budową statku o rekordowej w skali światowej pojemności 
brutto aż 16502 BRT. Dzięki tak dużej pojemności statku możliwe 
było rozplanowanie pomieszczeń dla 2050 pasażerów , w tym dla 
450 pasażerów luksusowej I klasy, 300 pasażerów II i 300 pasaże-
rów III klasy. Dodano również miejsca dla aż 1000 pasażerów naj-
niższej IV klasy (nowość). Liczba załogi została zaplanowana na 
536 osób. Duży nacisk położono na zaprojektowanie luksusowych 
wnętrz statku(patrz Rys.4). Stały się one symbolem luksusu na 
ówczesnych statkach pasażerskich dla całego świata i przykładem z 
którego czerpali inni armatorzy, próbujący konkurować w przewo-
zach pasażerskich na liniach transatlantyckich. Jednak największym 
wyzwaniem projektantów stoczniowych było osiągniecie przez s.s 
„Deutschland” takiej prędkości , która pozwoli na zdobycie trofeum 
„Błękitnej Wstęgi Atlantyku” i pokonanie konkurencyjnego s.s „Kai-
ser Wilhelm der Groesse”. W tym celu zaprojektowano i wykonano 
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w stoczniowych warsztatach maszynowych 2 maszyny parowe o 
łącznej projektowanej mocy 37 800 KM czyli 28 187,46 kW. Założo-
no, że powyższa moc będzie wystarczająca do uzyskania średniej 
prędkości podróżowania statku na linii transatlantyckiej v > 23.50 
węzłów, przy normalnych warunkach pogodowych. Powyższe silniki 
parowe oraz kotły parowe spowodowały w czasie procesu wyposa-
żania transatlantyku przy nabrzeżu stoczniowym jego znaczne 
przegłębienie na rufę. Podobna sytuacja pojawiła się już wcześniej 
przy budowie pokonanie konkurencyjnego s.s „Kaiser Wilhelm der 
Groesse”. Dlatego celem uniknięcia kontaktu kadłuba nowobudo-
wanego dno z dnem rzeki Odry, nieodzownym było przytwierdzenie 
dodatkowych pontonów wypornościowych w części rufowej celem 
zmniejszenia zanurzenia jednostki w tym rejonie. Należy tutaj 
wspomnieć, ze opisywane problemy z zanurzeniem statków budo-
wanych na pochylni Vulcan pozostały aktualne do dzisiejszych 
czasów, kiedy statki budowane przez Stocznię Szczecińską S.A. w 
latach 90-tych ubiegłego wieku nie mogły być w pełni balastowane. 
Rozwiązanie z zastosowaniem dodatkowych pontonów stocznio-
wych podtrzymujących rufę statku stosowano w Szczecinie również 
później, w odniesieniu do budowanych tam większych statków 
pasażerskich (np. s.s. George Washington a także dużych pancer-
ników. 

3. SUKCESY STATKU 

Transatlantyk s.s. „Deutschland” został zwodowany w stoczni 
Vulcan w Szczecinie 4 maja 190o roku. Była to wielka ceremonia, 

której towarzyszył specjalnie na te chwilę przybyły do Szczecina, 
cesarz Niemiec Wilhelm II. W 1900 r. był to największy Pasażerski 
statek na świecie z pojemnością brutto 16502 BRT. W pierwszy, 
dziewiczyrejs wyruszył 4 lipca 1900 r. z niemieckiego portu Bremer-
haven do Nowego Jorku. Już w czasie pierwszej swojej dziewiczej 
podróży w dniach 6-11 lipca 1900r. na trasie zachodniej pobił rekor-
du prędkości s.s. Kaiser Wilhelm der Groesse” (rekord ss. Kaiser 
Wilhelm der Groesse 22.29 węzła)) uzyskując sensacyjną prędkość 
22.42 węzła. Również w czasie dziewiczej podróży powrotnej w 
dniach 18-24 lipca 1900 r. na linii Sandy Hook – Needles (trasa 
wschodnia) s.s. „Deutschland” osiąga swój rekord prędkości aż 
22.84 węzła, zdobywając Błękitną Wstęgę Atlantyku. Wiosną na-
stępnego roku 1898 r. bije również rekord prędkości na trasie za-
chodniej uzyskując 22.29 węzła. Statek od razu zyskuje wielką 
międzynarodową sławę. Wynikiem tego są rekordowo wysokie 
opłaty za przejazd luksusową I klasą – 2000 USD (R.Czejarek [3]). 
Dla bogatej klienteli, cztery kominy zaczynają się kojarzyć z warun-
kami luksusowymi na pokładzie transatlantyka, przy jednocześnie 
rekordowej pośpiesznej prędkości podróżowania. Trzy lata później 
wyzwanie zwycięskiemu s.s. „Kaiser Wilhelm der Groesse” rzuca 
następny transatlantyk czterokominowy, s.s. „Deutschland” wybu-
dowany również ówcześnie najlepszej stoczni Niemiec – Szczeciń-
skiej stoczni Vulcan dla konkurencyjnego niemieckiego armatora, 
tym razem z Hamburga – firmy HAPAG. Ww transatlantyk wyprze-
dził w zawodach, uzyskując w czasie dziewiczej podróży na trasie 
pomiarowej Eddystone Light-Sandy Hook (Plymouth – Nowy York-
trasa zachodnia) w dniach 6-12 lipca 1900 roku prędkość 

 

 
  

 

 

 
Rys. 3. Sylwetka nowobudowanego w Stoczni Szczecińskiej „Vulkan” transatlantyku s.s „Deutschland” 
Źródło: , A.Wulle, [2] , A.Banaszek, Zbiory własne  [5]  
 UMS Baltic / Collins 

Line  
(1850 r.) 
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prędkość rekordową 22.42 węzła a następnie w czasie podróży 
powrotnej 18-24 lipca 1900 r. rekord trasy wschodniej (Sandy Hook 
–Eddystone Light 22.84 węzła. W odpowiedzi s.s. „Kaiser Wilhelm 
der Groesse” w pierwszych dniach sierpnia 1900 r. na trasie 
wschodniej pobił jeszcze raz rekord konkurencji osiągając rewela-
cyjna n ówczesne czasy prędkość 22.89 węzła. Był to trzeci i zara-
zem ostatni rekord „Kaiser Wilhelm der Groesse” w zawodach o 
„Błękitną Wstęgę Atlantyku”. Pomimo trudności z przechyłami w 
czasie rejsów transatlantyckich, zwłaszcza przy zwiększonej pręd-
kości podróżowania oraz podatności statku na kiwanie, nawet przy 
stosunkowo spokojnym stanie oceanu ( konkurencyjni armatorzy 
nazywali złośliwie statek „Rolling Billy” – czyli kiwający się Wiluś” 
[2]) zdobył on wielkie uznanie u pasażerów a charakterystyczne 4 
kominy kojarzone były od tej pory z luksusem i najwyższą prędko-
ścią podróżowania po morzu. 

PODSUMOWANIE 

Statek pasażerski s.s „Deutschland” należący do armatora niemiec-
kiego „HAPAG“ z Hamburga sześciokrotnie zdobywając „Błękitną 
Wstęgę Atlantyku” stał się sensacją techniczną tamtego okresu i 
najbardziej utytułowanym statkiem niemieckim w dziejach. W mo-
mencie budowy był również przez parę lat największym statkiem 
pasażerskim świata. Swoja sławę zawdzięczał również nie tylko 
swojej rewelacyjnej prędkości podróżowania przez Atlantyk ale i 
luksusowym wystrojem swojego wnętrza co stało się inspiracja dal 
przyszłych projektantów luksusowych transatlantyków. Przyniósł 
sławę nie tylko właścicielowi ale i Stoczni Szczecińskiej Vulcan, w 

której go zaprojektowano i wykonano. Trzeba tu zaznaczyć, że w 
stoczniowych warsztatach postał nie tylko kadłub statku ale i wypo-
sażenie , w tym parowe silniki główne statku, które zadecydowały o 
ostatecznym sukcesie jednostki pływającej. Pomimo sukcesów, 
statek posiadał jednak wadę związana z nadmiernymi drganiami 
kadłuba statku co wiązało się z kłopotami armatora oraz krytyka ze 
strony pasażerów płacących duże sumy pieniędzy za podróżowanie 
tą jednostką. Nowatorskie badania drgań i wibracji kadłuba stały się 
pionierskimi dla rozwoju nowej dziedziny badań związanych z anali-
zowaniem wibracji kadłubów nowobudowanych statków morskich. 
S.s „Deutschland” był drugim z trzech transatlantyków zbudowanych 
w Szczecinie, które sięgnęły po „Błękitną Wstęgę Atlantyku”. 
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Rys. 4. Luksusowe wnętrza transatlantyku s.s „Deutschland” 
Źródło: A.Banaszek, Zbiory własne  [5]  
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History of multi-time winner frm szczecin in “Blue Riband 
competitions- passenger vessel s.s. „Deutschland” 

 The history of passenger vessel s.s. „Deutschland” , 

built on the beginning of XX Century in Szczecin Shipyard 

Vulkan in Szczecin has been presented in the paper. The 

development of Szczecin Shipyard Vulcan was described. 

Genezis of HAPAG from Hamburg Order for building in 

Szczecin and technical data of new passenger vessel was 

presented. On the end of paper, successes of passenger vessel 

s.s. „Deutschland” and eight-time vinning in “Blue Riband 

of Atlantic” trophy competitions were described.  
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Tab.1. Zestawienie sukcesów ss „Deutschland” w rywalizacji o Błękitną Wstęgę Atlantyku”. 

Nazwa statku Armator Data start meta Odległość 
Czas 

dni/godz/min 
Prędkość 

Deutschland Hapag 
 6-12.07.1900 Eddystone Light Sandy Hook  3044 mm 

5637 km 
5 d 15 h 46 min 22.42 węzłów 

41.52 km/h  

Deutschland Hapag 
18-24.07.1900 Sandy Hook Eddystone Light 3085 mm 

5713 km 
5 d 15 h 5 min 22.84 węzłów 

42.30 km/h  

Deutschland Hapag 
26.08-1.09.1900 Cherbourg Sandy Hook  3050 mm 

5650 km 
5 d 12 h 29 min 23.02 węzłów 

42.63 km/h  

Deutschland Hapag 
 4-10.09.1900 Sandy Hook Eddystone Light 2981 mm 

5521 km 
5 d 7 h 38 min 23.36 węzłów 

43.26 km/h  

Deutschland Hapag 
13-19.06.1901 Sandy Hook Eddystone Light 3083 mm 

5710 km 
5 d 11 h 51 min 23.38 węzłów 

43.30 km/h  

Deutschland Hapag 
10-17.07.1901 Cherbourg Sandy Hook  3141 mm 

5817 km 
5 d 16 h 12 min 23.06 węzłów 

42.71 km/h  

Deutschland Hapag 
 26.07-1.08.1901 Sandy Hook Eddystone Light 3082 mm 

5708 km 
5 d 11 h 5 min 23.51 węzłów 

43.54 km/h  

Deutschland Hapag 
 2-8.09.1903 Cherbourg Sandy Hook  3054 mm 

5656 km 
5 d 11 h 54 min 23.15 węzłów 

42.87 km/h  
 

Źródło: opracowanie własne  
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