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Andrzej BANASZEK 

HISTORIA POWSTANIA I PIERWSZYCH SUKCESÓW  

STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ VULCAN W SZCZECINIE W XIX WIEKU 

 

W artykule omówiono historię Stoczni Szczecińskiej Vulcan  założonej w połowie XIX wieku, jesj rozwój i pierwsze poważ-

ne sukcesy w wieku XIX. Wskazano genezę założenia stoczni przez króla Fryderyka Wilhelma IV, rozwój terytorialny zakładu 

oraz realizację pierwszych zamówień okrętowych. Opisano również wielki wpływ samego państwa pruskiego na rozwój stocz-

ni, zwłaszcza na drodze wojskowych zamówień. Zwrócono uwagę na wpływ na rozwój stoczni pod koniec XIX wieku dyrektora 

Roberta Zimmermanna oraz otrzymanego zlecenia na budowę najbardziej luksusowego i szybkiego transatlantyku s/s Kaiser 

Wilhelm der Groesse , który zdobył dla Niemiec Błękitną Wstęgę Atlantyku..   

 

WSTĘP 

Rozwój budownictwa okrętowego na całym świecie na począt-
ku XIX wieku wiąże się z wynalezieniem przez Jamesa Watta silnika 
parowego oraz następnie zainstalowaniem przez Fultona powyższej 
maszyny na jednostce pływającej m/s Clermont.  Prawdziwy jednak 
rozwój rozpoczyna się w  1838 r., kiedy dwa statki RMS Sirius i 
RMS Great Western przepływają Ocean Atlantycki z wykorzysta-
niem jedynie maszyn parowych do napędu statku (patrz rys.1.). 

Ilość chętnych na posiadanie statków z napędem parowym 
gwałtownie wzrasta. Armatorzy szybko orientują się, że nowy typ 

statku z napędem parowym ma przewagę nad starymi konstrukcja-
mi czysto żaglowymi. Jego prędkość żeglugowa jest w  zasadniczej 
części niezależna od pogody, kierunku wiatru, stopnia wyszkolenia 
nawigatorów szkolonych do tej pory w technice żeglowania i wyko-
rzystania w jak największym stopniu wiatru jako podstawowej siły 
napędowej. Linie żeglugowe obsługiwane przez statki z napędem 
parowym zaczynają dominować nad innymi swoją niezawodnością 
kursowania i gwarantowanymi czasami dostarczania wartościowych 
ładunków i przesyłek na czas. Szybko z tej opcji zaczynają korzy-
stać poczty państwowe, dla których terminowość dostarczania 
przesyłek ma podstawowe znaczenie. Państwa zaczynają rozumieć 
znaczenie militarne nowego typu statków. Rozumie to również 

 
Rys.1. Przepłyniecie Atlantyku z wykorzystaniem jedynie maszyn parowych do napędu statku przez RMS Sirius i RMS Great We-
stern w  1838 r. Źródło : Kalendarz Morze  malował Adam Werka 
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prężnie rozwijająca się państwo pruskie, próbujące rywalizować na 
kontynencie europejskim z dotychczasowymi hegemonami w trans-
porcie morskim: Wielką Brytanią,, Francją i Holandią.   Prusy i inne 
ówczesne państwa niemieckie posiadają silnie rozwijający się 
przemysł maszynowy. Piętą achillesową w rywalizacji morskiej 
stanowi brak wysoko rozwiniętych stoczni, gdzie można budować 
nowe jednostki pływające. Początkowa strategia rozwoju, polegają-
ca na kupowaniu parowców w stoczniach angielskich, nie przynosi 
spodziewanych efektów, gdyż najcenniejsze, najbardziej innowacyj-
ne parowce są w pierwszej kolejności dostarczane dla armatorów 
brytyjskich - celem uniknięcia konkurencji ze strony innych państw 
dopiero wkraczających na arenę światowej rywalizacji w dziedzinie 
transportu  morskiego. Dlatego monarchia Hohenzollernów, włada-
jąca ówczesnymi Prusami, podejmuje decyzje odnośnie rozwoju 
własnych stoczni niemieckich. W artykule omówiono historię Stoczni 
Szczecińskiej Vulcan,  założonej w połowie XIX wieku, jest rozwój i 
pierwsze poważne sukcesy. 

1. ZAŁOŻENIE STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ VULCAN 
MASCHINENBAU ACTION GESELLSCHAFT  
W SZCZECINIE 

29 stycznia 1843 r. dwóch  przemysłowców szczecińskich – 
Franz F.D.Fruechtenicht i Franz W.Brocka  na podstawie aktu nota-
rialnego kupują  tereny w dzielnicy Bredow w Szczecinie zlokalizo-
wanymi nad Odrą i formalnie rozpoczynają w tym miejscu działal-
ność gospodarczą. Dopiero jednak 9 lat później w 1852 r. na terenie 
plaży nadodrzańskiej budują pierwszą prymitywną pochylnię i na 
zamówienie znanego szczecińskiego potentata w dziedzinie żeglugi 
pasażerskiej budują pierwszy parowiec Post- und Passagier -
Dampfer s.s Die Dievenow (patrz rys.2.). Jest to jednostka o długo-
ści  Lpp=35,5 m i szerokości B=4,94, co daje jej pojemność Brutto 
104 BRT i pojemność Netto 68 NRT. Ważnym jest, że napęd jed-
nostki stanowiła rotacyjna , 2 cylindrowa prosta ekspansyjna ma-
szyna parowa o mocy 37,28 KW, wyprodukowana przez samą 
stocznię Vulcan. Stanowi to dowód rozwiniętego już zaplecza ma-
szynowego stoczni. Do bezpośredniego napędu wykorzystany jest 
system dwóch kół łopatkowych zlokalizowanych na śródokręciu 
jednostki po obu burtach statku. Nowo zbudowany statek od razu 
zdobywa uznanie szczecinian, dowożąc ich ze Szczecina do nowo   

 
Rys.2. Widok pierwszego statku parowego zbudowanego przez 
stocznię szczecińską Vulcan Maschinenbau   s.s. Die Dievenow na 
placu nad Odrą w 1851 r. Źródło :Wuele A. [1] 
 
powstających nad Morzem Bałtyckim kurortów wypoczynkowych , 
przede wszystkim Świnoujścia, Międzyzdrojów, Ahlbecku, Bansin  i 
Herringsdorfu. Sukces komercyjny na tym polu dopinguje 
J.F.Braeunlicha do zamówienia w stoczni Vulcan następnych stat-
ków parowych: s.s. Prinzessin Royal Viktoria ( nr budowy 14) w 
1857 r.( dane techniczne : długość Lc=42.38m, szerokość B=5,3m, 

pojemność 144 BRT/100 NRT)  i s.s. Misdroy ( nr budowy 19) w 
1859 r. .( dane techniczne : długość Lc=38.65m, szerokość 
B=5,06m, pojemność 107 BRT/98 NRT) (patrz rys.3.). 

 

 
Rys.3. Sylwetki s.s. Prinzessin Royal Viktoria i s.s. Misdroy statków 
parowych zbudowanych przez stocznię szczecińską Vulcan 
Maschinenbau  w 1857 i 1859 r. dla F.J.Braeunlicha ze Szczecina. 
Źródło :Wulle A. [1] 

 
W międzyczasie otwarcie nowej stoczni w Szczecinie zostało 

zauważone nie tylko w całych Niemczech ale i za granicami Prus. 
Rosyjski armator z Rygi Vajen zamawia w latach 1852-54 aż cztery 
mniejsze jednostki od długości Lc=24.27-18.83 m. Znana izba 
handlowa z Lubeki zamawia w 1855 r. holownik s.s. Courier   a 
lokalny armator z Wolgast w tymże roku, parowiec transportowy s.s. 
Die Penne. Również wielki armator szczeciński R.C. Gribel zama-
wia w 1856 r.  serię największych dotychczas frachtowców paro-
wych o pojemności aż 543 BRT/312 NRT) s.s. Aleksandra, s.s. 
Heinrich, s.s. Emilie i s.s.Arthur. Były to statki o największej dotych-
czas budowanej długości Lc=45.51 m, szerokości B=7.37 m i mocy 
silnika parowego 126,77 KW.  
Powyższe sukcesy stoczni nie uszły uwadze władz administracji 
pruskiej. Doceniając dotychczasowe dokonania stoczni decydują się 
one wydać pozwolenie na przekształcenie lokalnej stoczni szcze-
cińskiej ówczesnych właścicieli Franza F.D.Fruechtenichta i Franza 
W.Brocka - Stettiner Maschienenbau Vulcan - na spółkę akcyjną 
Der Stettiner Maschienenbau Action Gesellschaft Vulcan. W tym 
celu akt erekcyjny spółki akcyjnej zawiązanej 29 stycznia 1857 r. 
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) podpisuje 9 marca 1857r król Prus Friedrich Wilhelm 
IV. w pałacu Charlottenburg w Berlinie. Nowa spółka, pomimo po-
czątkowych trudności, rozwija się. Najtrudniejsze jest pierwsze 
sześć lat działalności gospodarczej. Firmę ratuje zaangażowanie 
się, za pośrednictwem nowego członka zarządu – kupca Franza E. 
Hermsdorfa, w działalność związaną z produkcją lokomotyw paro-
wych, wykorzystujących wysokie umiejętności wydziału maszyno-
wego. Jednymi z ważniejszych zbudowanych w tym okresie  jedno-
stek są: frachtowiec s.s. Grand Duc Aleksis (nr budowy 18) dla 
rosyjskiego armatora Compagnie Russe Baltique z Sankt Peters-
burga .( dane techniczne : długość Lc=51.75m, szerokość B=7,45m, 
pojemność 407 BRT ) oraz frachtowiec s.s. Humbold (nr budowy 
24) dla nowo powstałego szczecińskiego armatora Neue Dampfer – 
Companie Stettin ( dane techniczne: długość Lc=51.79m, szerokość 
B=7,45m, pojemność 490 BRT) (patrz rys.5.). W tym samym okre-
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sie budowane są trzy holowniki na zlecenie Królewsko-Pruskiego 
Rządu (oddział  ze Szczecina) – s.s. Greif, s.s. Oder i s.s. Swine a 
także parowiec pocztowy s/s Pomerania w 1863-64 r. ( dane tech-
niczne: długość Lc=50.22m, szerokość B=6,90m, pojemność 309 
BRT).  
 

 
Rys.4. Plan rozwoju terytorialnego szczecińskiej stoczni Der 
Stettiner Maschienenbau Action Gesellschaft Vulcan. w latach 
1857-1902.   Źródło : Stocznia Szczecińska [8]  

2. PIERWSZE ZLECENIA PAŃSTWOWE NA PAROWE 
OKRĘTY WOJENNE 

Wybuch wojen: Prusko-Austriackiej w 1866 r. oraz Prusko-
Francuskiej w 1870 r. stał się impulsem do budowy w Stoczni 
Szczecińskiej Vulcan również okrętów wojennych. Należy tu dodać, 
że budowa okrętów wojennych stanowiła bardzo dochodowy inte-
res. Z jednej strony zleceniodawcą było państwo o najwyższej 
wiarygodności finansowej, z drugiej zapotrzebowanie na tego typu 
jednostki pływające w czasie konfliktów zbrojnych jest zawsze 
niewystarczające. Powyższe kontrakty stanowiły zatem bezpieczne, 
długotrwałe zabezpieczenie finansowe stoczni gwarantując jej 
ciągłe nowe intratne zlecenia. Uzasadnieniem przyszłościowego 
charakteru powyższej polityki był fakt, że Prusy w porównaniu z 
Austrią a potem z Francją posiadały małą i niewystarczającą flotę 
wojenną. Po wybuchu wojny sytuacja na morzu dla Prus była z tego 
powodu skrajnie niekorzystna. Okręty austriackie i francuskie 
,blokowały porty niemieckie, nie dopuszczać do transportu materia-
łów strategicznych drogą morską. Marynarka Francji zapuszczała 

się nawet na Bałtyk, a słaba marynarka wojenna Prus, z reguły, 
tkwiła zamknięta w swoich portach, ze względu na swoją słabość. 
Jako pierwsze historyczne zlecenie ze strony dowództwa marynarki 
Królewsko-Pruskiej z Kilonii, na  minowiec s.m.s. Der Rhein ( nr 
budowy 55), stocznia otrzymała w 1867 r., w rok po zwycięstwie 
Prus z Austrią pod Sadową. Prawdziwym jedna przełomem stało się 
zlecenie na budowę fregaty pancernej s.m.s. Preussen. Budowa jej 
trwała pomiędzy 1871 a 1875. Był to okręt już nowej generacji z 
prawdziwego zdarzenia. Przy długości całkowitej Lc=96,59 m sze-
rokości 16,3 m, posiadał wyporność konstrukcyjną 6821 t co stano-
wiło dużą wartość, w porównaniu do poprzednio budowanych jed-
nostek cywilnych. Moc maszyny parowej wyprodukowanej przez 
Vulcan wyniosła 4079.7 KW, co zapewniało fregacie rewelacyjną 
wówczas prędkość 14,0 węzła. Załoga liczyła 500 marynarzy i 
oficerów. Jako element napędowy w miejsce dotychczasowych kół 
łopatkowych zainstalowana była śruba okrętowa. i  

 

 
Rys.5. Widok frachtowca  s.s. Grand Duc Aleksis (nr budowy 18) 
dla rosyjskiego armatora Compagnie Russe Baltique z Sankt 
Petersburga oraz frachtowiec s.s. Humbold (nr budowy 24) dla 
nowo powstałego szczecińskiego armatora Neue Dampfer – 
Companie Stettin ze Szczecina. Źródło : A.Wuelle [1] 

 
Charakterystycznym był w sylwetce okrętu montaż  

 
Rys.6. Widok fregaty pancernej s.m.s. Preussen wybudowanej w 
latach 1871-1875 w stoczni szczecińskiej Vulcan w Szczecinie 
Źródło : Czejarek R. [2] 
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trzech masztów żaglowych,  które stanowiły uzupełnienie napędu 
parowego okrętu (patrz rys.6.).  Uzbrojenie fregaty stanowiły cztery 
działa kalibru 260 mm rozmieszczone w dwóch podwójnych 
wieżach obrotowych oraz dwa działa kal. 170 mm. Na wyposażeniu 
jednostki był jeden rufowy ster obrotowy.  Dobra reputacja w 
odniesieniu do jakości budowanego okrętu skutkowała w szybkim 
zlecaniu następnych okrętów dla marynarki wojennej Niemiec – 
obok trzech torpedowców parowych s.m.s. Notus, Zephir i Rival 
także kilku mniejszych korwet  sms Leipzig sms Sedan sms Stoech 
także dwóch większych korwet pancernych: sms Sachsen ( nr bud. 
74) i sms Wuertemberg (nr bud. 78), które wybudowano w latach 
1875-1879. Dwie ostatnie jednostki miały wyporność konstrukcyjną 
7514 t, długość Lc= 98.20 m i szerokość B= 18.40 m. Powyższe 
jednostki nie posiadały już żadnych masztów żaglowych a 
posiadając maszyną parową o mocy 4175.9 kW osiągały prędkość 
14.0 węzłów. Na uwagę zasługuje silne uzbrojenie okrętów. Dwa 
działa kal. 260 mm zainstalowane były w przedniej wieży a 
następne 4 działa kal. 260 mm zainstalowane były w kazamatach w 
części rufowej. Uzupełnieniem był zestaw sześciu dział kal. 87 mm 
oraz ośmiu szybkostrzelnych działek typu rewolwerowego kal. 37 
mm. Załogę stanowiło 370 marynarzy i oficerów. Wymienione okręty 
stały się podstawowymi w tamtym okresie okrętami Niemiec na 
morzu zwracając na siebie uwagę całej marynarki oraz podkreślając 
możliwości produkcyjne stoczni Vulcan w Szczecinie. Wysoka 
ocena jakości produkowanych okrętów skutkowała w zamówieniach 
nie tylko Niemiec, ale i z zagranicy. W latach 80-tych XIX wieku 
marynarka wojenna Rosji Carskiej zgłosiła się z zamówieniem na 
dwa torpedowce a Cesarstwo Chin podpisało umowę na większą 
liczbę okrętów torpedowych a także korwet pancernych. Intratne 
zamówienia wojskowe przyniosły spore zyski stoczni, poprawiając 
radykalnie trudną sytuację finansową zakładu na całkiem dobrą. 
Stocznia w Szczecinie powoli wysuwa się na jedną z przodujących 
stoczni w Niemczech tamtego okresu. Skutkuje to otrzymaniem 
wielu nowych zleceń. Kulminacją, pod koniec XIX wieku, są znowu 
zamówienia na dwie korwety (King Yuan, Lai Yuan), trzy torpedow-
ce i trzy lekkie krążowniki ( Hai Yung, Hai Chou, Hai Chen) dla Chin, 
dwóch dużych krążowników s.m.s Hansa i s.m.s Hertha ((o wypor-
ności 6389 i 6599 t) dla Niemiec a także na słynny krążownik pan-
cerny Yakumo dla Cesarskiej Japonii (( wyporność 9870 t) i krą-
żownika pancernego Bogatyr  dla Carskiej Rosji.  

 
Rys.7. Widok fregaty pancernej s.m.s. Sachsen  wybudowanej w 
latach 1875-1879 w stoczni szczecińskiej Vulcan w Szczecinie. 
Źródło : A.Wuele [1] 
 

3. DYREKTOR STOCZNI ROBERT ZIMMERMANN 

 
Rys.8. Direktor stoczni szczecińskiej Vulcan mascinenbau Action 
Gesselschaft Robert Zimmermann. Źródło : A.Banaszek, Zbiory 
własne [6] 

 
Dyrektor Robert Zimmermann był osobą wyjątkową dla Stoczni 

Szczecińskiej Vulcan Mascinenbau Action Gesselschaft. Urodził się 
w 1851r. w mieście Hamm w Westfalii. W latach 1867-69 pobiera 
już pierwsze nauki i praktykę okrętową w znanej stoczni Klawitter-
schen Werft w Gdańsku. W 1871 r. wyjeżdża pracować jako inży-
nier w stoczniach angielskich. Po 10 latach zostaje w latach 1882- 
84 Szefem Biura Projektowego Stoczni Barrow Shipuilding Co. w 
Barrow in Furness. Stanowi to wówczas sensację gdyż powyższa 
stocznia zaliczana była wówczas do najlepszych stoczni nie tylko 
brytyjskich, ale i na świecie. Sława o tym dociera również do sa-
mych Niemiec. Dlatego Niemcy pilnie poszukujące zdolnych projek-
tantów do rozbudowy nowoczesnego potencjału stoczniowego 
Niemiec składają mu intratne propozycje pracy w ojczyźnie. W 
konsekwencji Robert Zimmermann powraca w 1895 r. do Niemiec i 
zostaje od razu dyrektorem Germania Werft w Kilonii. Wówczas 
właściciele Stoczni Stettiner Vulcan Maschinenbau Action Gessel-
schat w Szczecinie, składają mu nową jeszcze korzystniejszą ofer-
tę. Trzeba zaznaczyć, że już wówczas stocznia w Szczecinie zali-
czana była do najlepszych stoczni niemieckich. Korzystna oferta 
zostaje przyjęta i w konsekwencji Robert Zimmermann zostaje w 
latach 1895-1912 dyrektorem Der Stettiner Maschienenbau Actien-
Gesellsschaft Vulcan w Szczecinie. Za jego czasów stocznia uzy-
skuje największe w historii sukcesy produkcyjne. Sam Robert Zim-
mermann w uznaniu zasług zostaje wieloletnim przewodniczącym 
Technicznego Towarzystwa Budowy Statków w Niemczech. Zostaje 
również założycielem i wieloletnim członkiem Komisji do spraw 
Przepisów Budowy Statków Morskich w Germaniescher Lloyd. 
Umiera 24 stycznia 1912 r. w Szczecinie 

4. TRANSATLANTYK S/S KAISER  
WILHELM DER GROESSE  

Przyjście do stoczni dyrektora Roberta Zimmermanna dopro-
wadza do jeszcze większego wzrostu prestiżu stoczni Vulcan. W 
1895 r. za jego sprawą przybywają do Szczecina dwie najważniej-
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sze osoby w morskim świecie Niemiec: są to Radca Cesarski ds. 
Żeglugi Albert Ballin (1857-1918) oraz Direktor Norddeutscher Lloyd 
Heinrich Wiegand (1855-1909). Oboje wierząc w osobiste zdolności 
dyrektora Roberta Zimmermanna składają zamówienie na nowy 
pasażerski transatlantyk, który ma zawalczyć ze statkami brytyjskimi 
o prestiż całej marynarki i przemysłu stoczniowego Niemiec. Popar-
cie w całym projekcie zgłasza sam cesarz Niemiec Wilhelm II, bar-
dzo zainteresowany w sukcesie przedsięwzięcia. Obaj panowie 
Ballin i Wiegand stawiają w zamówieniu proste założenia dla nowej 
jednostki pasażerskiej: 
– ma być największa na świecie, 
– ma być równocześnie najszybsza na świecie a w szczególności 

na trasie transatlantyckiej pomiędzy Europą i Stanami Zjedno-
czonymi. 

Zamówienie pada na podatny grunt gdyż wówczas pod osobistym 
kierownictwem dyrektora Roberta Zimmermanna pracuje najzdol-
niejszy zespól projektantów okrętowych w Niemczech a Wydział 
Produkcyjny Maszyn Parowych uznawany jest za najlepszy w ów-
czesnych Niemczech. Zamówienie zostaje przyjęte. W wyniku pracy 
szczecińskiego zespołu projektowego powstaje projekt gigantycz-
nego na ówczesne czasy transatlantyku, – któremu postanowiono 
nadać ważną pod względem marketingowym nazwę: s/s Kaiser 
Wilhelm der Groesse. Dane techniczne nowego statku, zaakcepto-
wane przez Dyrektora H. Wieganda oraz cały Zarząd Norddeut-
scher Lloyd były następujące: 

 
Długość całkowita – 199.50 m 
Długość pomiędzy pionami - 190.50 m 
Szerokość B= 20.1 m 
Liczba śrub napędowych – 2 
Pojemność brutto – 14349 BRT 
Zainstalowana moc maszyn parowych – 28000 KM ( 20879.6 KW ) 
Liczba pasażerów I klasy – 558 
Liczba pasażerów II klasy – 338 
Liczba pasażerów III klasy – 1074 
Całkowita liczba pasażerów - 1974 
Liczba członków załogi – 488 
Całkowita liczba osób na pokładzie jednostki pływającej (liczba 
pasażerów i liczba załogi) – 2458 

 

 

 
Rys.8 Radca Cesarski ds. Żeglugi Albert Ballin (1857-1918) oraz 
Direktor Norddeutscher Lloyd Bremen Heinrich Wiegand (1855-
1909).  

 
Powyższe dane były w pełni satysfakcjonujące gdyż brytyjskie 

transatlantyki RMS Lucania i RMS Campania armatora Cunard 
uznawane za największe na świecie były mniejsze. Jednak za  
najważniejsze była przyjęta prędkość projektowa nowego transa-
tlantyku: v > 22 węzły. Była to prędkość pozwalająca na uzyskanie 
Błękitnej Wstęgi Atlantyku, gdyż rekord najszybszego statku świata- 
s/s Lucania wynosił wówczas v=22.00 węzła na trasie wschodniej ( 
ustanowiony 24 maja 1895 r. Na trasie Sandy Hook – Queenstown) 
oraz zachodniej i v=21.81 węzła na trasie zachodniej (ustanowiony 
26 października 1894 r. na trasie Queenstown - Sandy Hook ).   

 
Rys..9.Plan transatlantyku s/s Kaiser Wilhelm der Groesse wybudowanego w Stoczni Szczecińskiej Wulkan w Szczecinie – źródło: 
A.Wuelle [1] 
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Rys.10. Reklama transatlantyku s/s Kaiser Wilhelm der Groesse  
Źródło : Zbiory własne. [3] 

 
Sylwetka nowego transatlantyku była charakterystyczna ze 

względu na cztery wysokie kominy wyróżniające go spośród 
wszystkich innych dotychczas zbudowanych (patrz rys. 9.).  

Wodowanie jednostki odbyło się z wielką pompą, w której 
uczestniczył sam cesarz Niemiec Wilhelm II wraz z cesarzową i 
dworem cesarskim. Nieoczekiwanie problemy zaczęły się po zwo-
dowaniu jednostki, bo zanurzenie jej było za duże. Celem zmniej-

szenia zanurzenia jednostki postanowiono przymocować do bar-
dziej zanurzonej części rufowej statku pontony (rys.11.). Powyższe 
trudności jednak opłaciły się. W czasie  już dziewiczej podróż we 
wrześniu 1897 na trasie Bremen-Southampton-Nowy York statek 
uzyskał prawie rekord trasy – 21.90 węzła (brytyjski rekord 
s/s.Lucania 21.95 węzła). Jednak już w następnym rejsie uzyskuje 
swój pierwszy rekord na trasie wschodniej Sandy Hook-Needles – 
22.33 węzła (41.3 km/h) zdobywając po raz pierwszy Błękitną wstę-
gę Atlantyku. Wiosną 1898 r. Uzyskuje swój nastopny rekord na 
trasie zachodniej 22.29 węzła. Odtąd jego sylwetka z 4 kominami 
stanowi symbol szybkości i luksusu w podróżowaniu na trasach 
transatlantyckich. s/s Kaiser Wilhelm der Groesse poprawiając 
jeszcze raz rekord w dniach sierpnia 1900 r. na trasie wschodniej, 
Atlantyku uzyskując rekordową prędkość 22.89 węzła. Odzyskuje 
tym samym Błękitną Wstęgę Atlantyku od konkurencyjnego transa-
tlantyku (również niemieckiego armatora firmy Hapag z Hamburga)  
s.s. Deutschland. Sukces tego transatlantyku stanowi ukoronowanie 
rozwoju stocznie pod koniec XIX wieku. 

PODSUMOWANIE 

Rozwój stoczni Szczecińskiej Vulcan w Szczecinie w XIX wieku 
wiąże się z zapotrzebowaniem państwa pruskiego a potem cesar-
stwa niemieckiego na nowe statki z napędem parowym. Pomimo 
początkowych problemów finansowych stoczni, sytuację stabilizuje 
napływ intratnych zamówień na okręty wojenne z napędem paro-
wym, ze strony królewsko-pruskiej marynarki wojennej, ale i z za-
granicy – Rosji Carskiej, Cesarskich Chin i Japonii. Przybycie do  
Szczecina nowego dyrektora Roberta Zimmermanna powoduje 
dalszy burzliwy rozwój stoczni. Ukoronowaniem tego jest otrzyma-
nie zamówienia na najszybszy i największy transatlantyk świata s/s 
Kaiser Wilhelm der Groesse. Projekt i budowa pod osobistym nad-
zorem dyrektora  

Zimmeramanna okazuje się wielkim sukcesem Niemiec 
Transatlantyk trzy razy bije rekord trasy transatlantyckiej zdobywa-
jąc trzykrotnie Błękitną Wstęgę Atlantyku. Odtąd jego sylwetka z 4 
kominami stanowi symbol szybkości i luksusu w podróżowaniu na 

 

 
Rys.11. Koncepcja i wykonanie mocowania dodatkowych pontonów pływających na  transatlantyku s/s Kaiser Wilhelm der Groesse   
Źródło : A. Wuelle. [1] 
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trasach transatlantyckich, a jego sukces stanowi ukoronowanie 
rozwoju stoczni Vulcan pod koniec XIX wieku. 
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Establishing and first successes of Szczecin Shipyard Vulcan 
in Szczecin in XIX Century  

Paper discussed the Szczecin Shipyard history, estab-

lished in mid of XIX Century, development and first serious 

successes. process of ship fuel bunkering on open sea. The 

genesis of shipyard establishment by Preussen King Frider-

ick Wilhelm IV, territorial development of shipyard and real-

ization of first ship orders have been undertaken. Influence 

on the shipyard of Preussen Government, particularly by 

military orders was described. impact of alcohol on the psy-

chophysical properties of human and its metabolism. Particu-

lar attention was paid to the shipyard development at end of 

XIX Century by Robert Zimmermann Company Director   

and by receiving of special order on most luxury and quickly 

passengers transatlantic ship  s/s Kaiser Wilhelm der 

Groesse, which was winner in North Atlantic Blue Riband 

Competitions.  
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