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Andrzej BANASZEK 

ROZWÓJ SZKOLNICTWA MORSKIEGO I UCZELNIANEJ TECHNICZNEJ BAZY 

LABORATORYJNEJ W SZCZECINIE NA POCZĄTKU XX WIEKU 

 

W pracy przedstawiono system rozwój szkolnictwa morskiego i jego bazy laboratoryjnej w Szczecinie na początku XX wie-

ku. Opisano przyczyny powstania Hoehere Maschinenbauschule zu Stettin oraz wzrostu zapotrzebowania na wysokokwalifiko-

waną kadrę w ówczesnym Szczecinie. Przedstawiono strukturę szkoły oraz jej wyposażenie laboratoryjne do badań ówcze-

snych rozwiązań w dziedzinie napędu statków oraz wyposażenia okrętowego. Opisano następnie przyczyny degradacji szkol-

nictwa morskiego w okresie międzywojennym oraz dalszy rozwój technicznej bazy laboratoryjnej.    

 

WSTĘP 

Szczecin jako ważny ośrodek morski od czasów średniowiecz-
nych stale potrzebował zaawansowanych kadr do pływania oraz 
budowy i remontów statków.  W dawnych czasach szkolenie no-
wych adeptów sztuki odbywało się na podstawie praktykowania w 
cechach rzemieślniczych u uznanych mistrzów fachu oraz bezpo-
średnio na pokładach statków na drodze wieloletniego praktykowa-
nia. Wynalezienie maszyny parowej i wdrożenie jej do napędu 
statków skutkowało zwiększeniem zapotrzebowania na wykształco-
nych techników morskich do ich obsługi. W Szczecinie już w 1830 r, 
założono pierwszą Szkołę Budowy Okrętów - Schiffsbauschule w 
dzielnicy Grabowo. Przeniesiono ją następnie w 1861 r. do Berlina, 
gdzie po połączeniu z Akademią Rzemieślniczą (GewerbeAkade-
mie) stała się jedną z pierwszych szkół  wyższych  w stolicy. Zało-
żenie w 1856 r. W Szczecinie jednej z największych w ówczesnej 
Europie stoczni morskich Der Stettiner Maschinenbau Gesellschaft 

 

 
Rys.1. Widok na Stocznię Szczecińską Vulcan w Szczecinie na 
początku XX wieku Źródło: Materiały ze zbiorów własnych autora [6] 
 
Vulcan (patrz rys.1.) oraz zdobycia przez nią po 1871 r. stałych 
rządowych zamówień na okręty wojenne, doprowadziło do dużych 
zmian w szkolnictwie morskim. W 1873 r. powstaje jedno z pierw-

szych zrzeszeń specjalistów - mechaników Verein der 
Schiffmaschinisten zu Stettin ( Stettiner Klub von 1873).  Dotych-
czasowy system nauczania nie nadążał za rosnącym zapotrzebo-
waniem na wysoko kwalifikowanych robotników oraz na kadrę 
inżynierską. Sprowadzanie nowych kwalifikowanych pracowników z 
innych miast jak Hamburg czy Lubeka nie było już wystarczające. 
Nieodzownym stało się stworzenie w Szczecinie nowego systemu 
szkolnictwa morskiego oraz otwarcie szkół mogących kształcić w 
zagadnieniach ogólnotechnicznych, a zwłaszcza w dziedzinie tech-
niki okrętowej. Szczególnie naglące ww wymaganie stało się po 
ogłoszeniu w Szczecinie przez Cesarza Niemiec strategii „Unserer 
Zukunft Liegt auf dem Wasser” oraz  przejęciu stoczni szczecińskiej 
Vulcan przez dyrektora Roberta Zimmermanna i rozpoczęciu budo-
wy luksusowych transatlantyków dla Nordeutscher Lloyd i Hapag 
mających zdobyć tytuł najszybszych transatlantyków  świata i tro-
feum Błękitnej Wstęgi Atlantyku [5]. Ich sukces był podstawą powo-
łania pierwszej technicznej szkoły Kgl-Preussische  Hoehere 
Maschinenbauschule zu Stettin oraz późniejszej Państwowej Zjed-
noczonej Szkoły Budowy Maszyn, Budowniczych Okrętów i Mecha-
ników Okrętowych - Vereinigte Technische Staatslehreanstalten zu 
Stettin. W niniejszym artykule opisano struktury szkoły i ich tech-
niczne wyposażenie laboratoryjne do prowadzenie specjalistyczne-
go kształcenia specjalistów w dziedzinie ogólno pojętej techniki 
morskiej.  

1. KRÓLEWSKO-PRUSKA WYŻSZA SZKOŁA BUDOWY 
MASZYN – KOENIGLISCH-PREUSSISCHE HOEHERE 
MASCHINENBAUSCHULE 

Dnia 23 maja 1899 r. w Hotelu Kaiserhof w Berlinie zostaje po-
wołane do życia Towarzystwo Techniczne Budowniczych Statków – 
Schiffsbautechnischen Gesellschaft pod honorowym przewodnic-
twem specjalnego wysłannika Cesarza Niemiec Wilhelma II – Fridri-
cha Augusta Wielkiego Księcia Oldenburg. Przewodniczącym zosta-
je Tajny Radca Rządu Prof. Carl Busley a jednym z najważniejszych 
członków zarządu – Dyrektor Stoczni Szczecińskiej Stettiner 
Maschinenbau Gesellschaft Verft Vulcan – Robert Zimmermann. 
Członkiem tego towarzystwa mogła być osoba min. 28 letnia, legi-  
tymująca się minimum 8 letnim stażem w dziedzinie budowy stat-
ków, pływaniem jako oficer na statkach handlowych lub wojskowych 
lub terminowaniem u armatora. W 1900 roku zarejestrowanych 
zostało w całych Niemczech jedynie 680 członków spełniających 
powyższe wymaganie. Po wielu próbach na wskutek osobistych 
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nacisków Tajnego Radcy Cesarskiego Albetra Ballina [8], dyrektora 
Roberta Zimmermanna i dyrektora Germanischer Lloyd Fridricha 
Middendorfa, udaje się zgromadzić rządowi Prus niezbędne środki 
pieniężne na budowę nowej Królewsko-Pruskiej Wyższej Szkoły 
Budowy Maszyn  „Koeniglisch-Preussische Hoehere Maschinen-
bauschule zu Stettin” przy ówczesnej ul. Friedenstrasse 37. Budowę 
rozpoczęto 17 kwietnia 19000 r. Stan surowy zamknięto 31 marca 
1901. Pomimo szybkiego tempa budowy, wyposażanie szkoły trwa-
ło do kwietnia 1902 r., kiedy to oficjalnie szkołę otwarto. 

 

 
Rys.2. Widok na budynek Królewsko-pruskiej Wyższej Szkoły Bu-
dowy Maszyn „Koeniglisch- Preussische Hoehere Maschinenbau-
schule zu Stettin” przy ówczesnej ul. Friedenstrasse 37.  na  po-
czątku XX wieku (dzisiaj siedziba Wydziału Elektrycznego Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy 
ul.  Sikorskiego). Źródło: Materiały ze zbiorów własnych autora [6] 
 

W nowo powstałej jednostce skoncentrowano się na uczeniu 
kadry potrzebnej dla pracującej pełną parą Stoczni Szczecińskiej. 
Dla zintensyfikowania badań oraz procesu kształcenia specjalistów 
z dziedziny obsługi okrętowych maszyn pokładowych powstało 
szereg pracowni laboratoryjnych. Do najważniejszej należała pra-
cownia dotycząca badań okrętowych maszyn parowych ( rys.3). 
 

 
Rys.3. Widok na sale laboratoryjne do badań okrętowych maszyn 
parowych. Źródło: Materiały ze zbiorów własnych autora [6] 

 

 
Rys.4. Widok na sale laboratoryjne do badań okrętowych kotłów 
parowych. Źródło: L.Pasenow [4] 

 
Trzeba tu zaznaczyć że Stocznia Szczecińska Vulcan miała 

wiele dokonań własnych w tej dziedzinie budując w tym czasie 
najszybsze na świecie pasażerskie transatlantyki (zdobywające 
trofeum Błękitnej wstęgi Atlantyku), wyposażone w maszyny paro-
we. Doniesienia ze Szczecina były wtedy śledzone przez cały świat 
naukowy. W laboratorium badano nowe rozwiązania maszyn paro-
wych, ich charakterystyki napędowe (wykresy indykatorowe) i 
sprawnościowe.  

 

 
Rys.5. Laboratorium  do badań okrętowych systemów chłodniczych. 
Źródło: L.Pasenow [4] 

 
Następna ważną pracownią w szkole było laboratorium do badań 
kotłów parowych (rys.4). Testowano tutaj różne rozwiązania pale-
nisk kotłów parowych, konstrukcje walczakowe i rozwiązania prze-
biegu przewodów wodno-parowych w kotłach celem znalezienia 
nowych, bardziej wydajnych i niezawodnych systemów kotłów pa-
rowych dużej mocy. W tej dziedzinie szkoła współdziałała z wybit-
nymi specjalistami ze Stoczni Szczecińskiej Vulcan. Na uwagę 
zasługuje również laboratorium do badania własności wytrzymało-
ściowych materiałów konstrukcyjnych, w tym stali okrętowych. Poza 
tymi podstawowymi pracowniami dydaktyczno-naukowymi były też 
inne laboratoria. Przykładem może być laboratorium do badania 
instalacji chłodniczych, bardzo ważnych na statkach pływających do 
ówczesnych niemieckich kolonii (rys.5). Na uwagę zasługuje tu 
wykorzystywany napęd parowy sprężarek, w badanych systemach 
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chłodniczych. Innym przykładem mogą być laboratorium do badania 
silników elektrycznych oraz elektrycznych układów napędowych 
prądu stałego i zmiennego. Badano na tych stanowiskach nie tylko 
charakterystyki napędowe silników ale i możliwości ich wykorzysta-
nia do zupełnie nowej dziedziny techniki napędowej - do napędu 
szeregu pomocniczych urządzeń pokładowych. Należy tu zazna-
czyć ze na początku XX wieku napęd eklektyczny należał nie sto-
sowanej w tym czasie powszechnie w technice, szczególnie w 
okrętownictwie. 

 

Rys.6. Laboratorium  do badań okrętowych silników elektrycznych. 
Źródło: L.Pasenow [4] 
 

 Rys.7. Widok na sale laboratoryjne do badań okrętowych silników 
Diesla. Źródło: Materiały ze zbiorów własnych autora [6] 

2. PAŃSTWOWA SZKOŁA - 
STAATSLEHRANSTALTEN ZU STETTIN 

Wybuch I Wojny Światowej, klęska militarna oraz olbrzymie kłopoty 
finansowe ówczesnych Niemiec muszących płacić reperacje wojen-
ne dla zwycięskiej Ententy miały odbicie również na poziomie szkol-
nictwa zawodowego w Szczecinie. Stocznia szczecińska Vulcan 
również przeżywała duży zastój, gdyż przed wojną, jej egzystencja 
była oparta przede wszystkim na zleceniach państwowych, których 
teraz brakowało. Dlatego zdecydowano się na ograniczenie rangi 
szkoły. Na bazie dotychczasowej Królewsko-Pruskiej Wyższej 
Szkoły Budowy Maszyn - Koeniglisch- Preussische Hoehere 
Maschinenbauschule została założona nowa Państwowa Zjedno-
czona Szkoła Budowy Maszyn, Budowniczych Okrętów i Mechani-

ków Okrętowych - Vereinigte Technische Staatslehreanstalten zu 
Stettin. Nowa szkoła od początku ze względu na kryzys była niedo-
inwestowania. Nie inwestowano w nowe kosztowne stanowiska 
badawcze opierając się jedynie na istniejących przed I Wojną Świa-
tową. Pewnym rozwinięciem było powstanie laboratorium do badań 
silników spalinowych, coraz częściej stosowanych na statkach 
morskich (rys.7). Również na uwagę zasługuje laboratorium do 
badań radiotechnicznych (rys. 8). Na statkach radionadajniki stały 
się w czasach międzywojennych jednym z nowocześniejszych 
środków do komunikowania się na morzu, w miejsce telegrafów 
bezprzewodowych. Powyższe laboratorium było również mocno 
wspierane przez czynniki wojskowe, zainteresowane w wykorzysta-
niu badań do celów militarnych. Należy tutaj przypomnieć, ze w tym 
czasie, w centrum Szczecina na GarnizonkirchePlatz, przy ówcze-
snej Karkutschstr (dzisiaj plac Andersa przy ul. Św. Wojciecha), 
zamontowano jedną z największych wież telekomunikacji radiowej 
w ówczesnych Niemczech. Była ona wynikiem między innymi 
współpracy władz wojskowych ze Szkołą  Staatslehranstalten w 
Szczecinie.  
 

 
Rys.8. Laboratorium do badań napędów elektrycznych oraz radio-
nadajników okrętowych. Źródło: Materiały ze zbiorów własnych 
autora [6] 
 

 
Rys.9. Laboratorium do badań prototypów samolotów i  urządzeń 
lotniczych. Źródło: Materiały ze zbiorów własnych autora [6] 

 
Do ostatniej grupy pracowni laboratoryjnych, na która należało-

by zwrócić uwagę są pracownie z zakresy awiotechniki. Burzliwie 
rozwijające się lotnictwo po wojnie wymusiło zbudowanie na zaple-
czu budynku głównego (patrz rys.9) warsztatów z laboratoriami 
badawczymi do testowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
płatów nośnych, badań oporów samolotów w tunelach aerodyna-



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 781 
 

micznych i testowania prototypowych wersji samolotów sportowych 
oraz cywilnych. 

PODSUMOWANIE 

Burzliwy rozkwit szkolnictwa morskiego w Szczecinie na po-
czątku XX wieku był wynikiem wielkiego rozwoju Szczecina jako 
portu morskiego oraz stoczni szczecińskiej Vulcan, budującej w tym 
czasie największe i najszybsze transatlantyki na świecie. Zapotrze-
bowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską oraz technicz-
ną spowodowało utworzenie w 1901 r. szkoły wyższej Hoehere 
Maschinenbauschule zu Stettin. Powyższa wyższa szkoła technicz-
na była jedną z pierwszych tego rodzaju szkół  w ówczesnych 
Niemczech. Istotna częścią uczelni były nowo utworzone laboratoria 
techniczno-badawcze, testujące najnowocześniejsze rozwiązania 
wyposażenia ówczesnych budowanych statków. Były to stanowiska 
do badań okrętowych maszyn parowych, stanowiących główny typ 
silników głównych statków, kotłów parowych, okrętowych urządzeń 
chłodniczych, silników elektrycznych, stanowiska do badań własno-
ści stali okrętowych oraz inne. Oprócz laboratoriów dotyczących 
urządzeń okrętowych szereg stanowisk badawczych ukierunkowa-
nych było na kierunki ogólno-inżynierskie w tym budowy maszyn, 
technik napędowych i wyposażenia technik wytwórczych wykorzy-
stywanych w ówczesnych zakładach przemysłowych.  Klęska Nie-
miec w I Wojnie Światowej i kryzys skutkował obniżeniem rangi 
szkolnictwa morskiego w Szczecinie. W miejsce Hoehere Maschi-
nenbauschule zu Stettin powstało Staaatslehranstalten zu Stettin ze 
statusem ogólnej szkoły technicznej. Oprócz już istniejących labora-
toriów doszły nowe, odpowiadające szybko rozwijającym się nowym 
dziedzinom ówczesnej techniki. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje laboratorium do badań silników spalinowych, urządzeń radio-
technicznych a także do badań prototypów samolotów i urządzeń 
lotniczych. 
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Development of Maritime Educational system  
and  Base of Technical Laboratories  

in Szczecin on beginning of XX Century 

The development of maritime educational system and his 

base of technical laboratories in Szczecin on beginning of XX 

Century has been presented in the paper. Main reasons of 

establishment of Hoehere Maschinenbauschule zu Stettin and 

increase of demand on high-qualified the personnel in con-

temporary Stettin  was described. The structure of  the acad-

emy school and laboratory  equipment for research of con-

temporary  ship drive solutions and ship equipment were 

presented.  Next, the reasons of the degradation of the mari-

time educational system in interwar period and  further de-

velopment of the technical laboratory base were  described.   
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