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ODBUDOWA OŚRODKA „WULKAN” 
A ROZSZERZENIE PRODUKCJI STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ

Uwagi wstępne

Pierwszy zamysł odbudowy oraz uruchomienia „Wulkanu” pod nowoczesną 
budowę okrętów, odpowiadającą światowym tendencjom drugiej połowy lat 
pięćdziesiątych XX w., pojawiał się w roku 1956. Do tego roku niewykorzystany 
dotąd ośrodek „Wulkan” służył jako terenem przeznaczony głównie do składo-
wania odpadów poprodukcyjnych, jako złomowisko.

Zasługą ówczesnego dyrektora zakładu Henryka Jendzy było przekonanie 
władz centralnych do konieczności odbudowy i uruchomieniu ośrodka „Wul-
kan”, który przez swój potencjał produkcyjny zwiększyłby i unowocześnił pro-
dukcję jednostek pływających. W tym czasie brano pod uwagę także rozbudowę 
Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni1. Według dyrektora Jendzy „Wulkan” 
pozwoliłby Szczecinowi dorównać pod względem produkcji przede wszystkim 
dobrze prosperującej Stoczni Gdańskiej, wiodącemu polskiemu zakładowi bu-
dowy statków. 

Warto podkreślić, że druga połowa lat pięćdziesiątych także od wspo-
mnianego zakładu wymagała nowych, zwiększonych parametrów w dziedzinie 
budowy okrętów. Była to szczególnie produkcja większych statków, głównie 
z uwagi na zaprzestanie stosowania w nich silników o napędzie parowym. Także 

1  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza Zachodniego, w: 50 lat polskiej gospodarki morskiej 
na Pomorzu Zachodnim, red. I. Dunin-Kwinta, J. Stanielewicz, Szczecin 1995, s. 148.
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w Stoczni Gdańskiej zmodernizowano w 1957 r. część zakładu – przebudowano 
pochylnię B-3 Wydziału Montażu Kadłubów Okrętowych K-3 w celu produkcji 
zbiornikowców (o nośności 19 tys. DWT)2.

Perspektywa rozbudowy „Wulkanu” pozwoliła przekształcić zaniedbany 
teren, służący dotąd także jako ośrodek budowy kutrów Stoczni Szczecińskiej, 
w część zakładu umożliwiającą budowę jednostek dużych, złożonych technicz-
nie, a co najistotniejsze – produkującą na większą skalę statki o napędzie moto-
rowym3. Dotąd jednostki produkowane w ośrodku „Odra”, ze względu na swe 
niewielkie parametry techniczne, nie spełniały światowych wymogów.

Konsultacje zaproponowane inż. Jerzemu W. Doerfferowi z Gdańska 
pozwoliły stworzyć – we współpracy z ówczesnym szefem technicznym Stoczni 
Szczecińskiej inż. Eugeniuszem Skrzymowskim oraz inżynierami: E. Malinow-
skim, M. Wesołowskim, Z. Frydlem, W. Kryszkiem i E. Grochowskim – projekt 
odbudowy ośrodka „Wulkan”4.

Można przyjąć, że decyzja ta wpłynęła na zwiększenie potencjału produk-
cyjnego Stoczni Szczecińskiej, która mogła odtąd nie tylko budować jednostki 
dochodzące do 30 tys. DWT, ale także skrócić sam cykl ich produkcji, rozpoczy-
nając budowę części rufowej kolejnego statku jeszcze przed ukończeniem budo-
wy poprzedniej jednostki na pochylni ośrodka5. Odtąd w skład Stoczni Szczeciń-
skiej weszły dwa ośrodki: „Odra” i „Wulkan”, wykonujące zadania produkcyjne 
głównie w oparciu o korzystniejsze warunki infrastrukturalne. 

Stan ośrodka „Wulkan” u progu jego odbudowy

Ośrodek kadłubowy „Wulkan”, znajdujący się na terenie byłej niemieckiej stocz-
ni „Vulcan”, był zawsze miejscem budowy jednostek nowoczesnych, skompliko-
wanych, odpowiadających tendencjom technicznym budownictwa okrętowego 

2  H. Wojciechowski, Wzrost potencjału produkcyjnego Stoczni Gdańskiej (od roku 1950), 
w: Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim, red. E. Cieślak, Gdańsk 1972, 
s. 465.

3  Polski przemysł okrętowy. Polish shipbuilding industry 1945–2000, red. H. Spigarski, Gdańsk 
2000, s. 56–57.

4  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza..., s. 148.
5  J.W. Doerffer, Życie i pasje. Wspomnienia, t. II: Praca naukowa na Politechnice Gdańskiej, 

Gdańsk 2004, s. 35.
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w danym okresie6. Warto nadmienić, że w sprawozdaniu z 22 września 1945 r. 
inż. Jan Morze jako szef delegacji Zjednoczenia Stoczni Polskich (ZSP) w Gdań-
sku, badający m.in. ze swym zastępcą inż. Henrykiem Sosnowskim stan stoczni 
„Vulcanwerke”, wymienia ją jako jeden z ośmiu zakładów okrętowych na terenie 
Szczecina. Stocznia ta była dotąd miejscem budowy oraz remontu okrętów i stat-
ków7. Na jej terenie pułkownik radziecki Abrasimow zorganizował mały warsztat 
do remontu jednostek pływających na potrzeby wojsk ZSRR8. Przypomnijmy, 
że w wyniku bombardowań podczas drugiej wojny światowej stocznia „Vulcan” 
została niemal zrównana z ziemią9. Jej zniszczenia sięgały do 95%10. 

Niedopuszczani na teren stoczni Polacy mogli dopiero 3 stycznia 1947 r. 
objąć ją we władanie. Stan infrastruktury był opłakany. To, co zostało po bombar-
dowaniach terenu, doszczętnie rozgrabili i wywieźli Rosjanie11. Strona radziecka 
udostępniła teren dotąd wykorzystywany jako baza remontowa jednostek ZSRR. 
Po przejęciu terenów stoczniowych władze polskie, w tym przedstawiciele ZSP, 
nie brały pod uwagę odbudowy ośrodka „Wulkan” w całości. Wymagałoby to 
olbrzymich nakładów fi nansowych, a w pierwszym okresie uruchamiania stoczni 
w Szczecinie zamierzano się skupić na dofi nansowaniu ośrodka „Odra”, służą-

6  Przykładem dawnego prężnego rozwoju stoczni „Vulcan” były liczne zamówienia na stat-
ki wojenne z Rosji czy Chin oraz od rządu niemieckiego po 1871 r. Więcej na ten temat zob. 
E. Włodarczyk, Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 
1808–1914, Wrocław 1987, s. 182–184.

7  Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej APG), Zjednoczone Stocznie Polskie w Gdańsku 
1945–1950 (1951), sygn. 253: Korespondencja Dyrekcji Naczelnej ZSP, głównie w sprawach 
Stoczni Szczecińskiej i stoczni rzecznych (1945–1946), s. 15. Wspomniana delegacja miała 
na celu także „ewentualne przejęcie” wymienionej stoczni od władz radzieckich; taką nadzieję 
3 września 1945 r. żywił ówczesny dyrektor ZSP inż. W. Urbanowicz, zaopatrując tę delegację 
m.in. w samochód marki Opel-Blitz, paliwo, oliwę, odzież i żywność, co stanowiło łącznie 2 t 
bagażu. Prosił także o udzielenie przez wszystkie władze wojskowe i cywilne pomocy przy wy-
konaniu zadań ekipie inż. Morze (tamże, s. 4). W literaturze przedmiotu znajdujemy informację, 
że inż. Urbanowicz pełnił funkcję dyrektora ZSP do 9 sierpnia 1945 r., potem zastąpił go inż. 
H. Umiastowski. W dokumencie podpisanym 3 września 1945 r., dotyczącym delegacji służbowej 
do Szczecina, fi guruje jeszcze jako dyrektor ZSP. Por. W. Gnapiński, O. Maciejewicz, Stocznia 
Szczecińska im. A. Warskiego w latach 1948–1988. Ludzie, wydarzenia, liczby, Szczecin 1989, 
s. 8.

8  W. Gnapiński, O. Maciejewicz, Stocznia Szczecińska..., s. 15 i 17.
9  R. Techman, Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945

–1956, Poznań 2003, s. 159; Z. Łaski, Kierunki i dynamika rozwoju przemysłu, w: Pomorze Szcze-
cińskie 1945–1965, red. E. Dobrzycki, H. Lesiński, Z. Łaski, Poznań–Szczecin 1967, s. 201.

10  I. Bojanowska, Polski przemysł okrętowy – 15-lecie, Gdynia 1960, s. 21. W literaturze przed-
miotu podaje się różną wielkość zniszczeń stoczni „Vulcan”.

11  R. Techman, Armia radziecka w gospodarce morskiej..., s. 164.
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cego dotąd budowie mniejszych, nieskomplikowanych jednostek oraz kutrów12. 
W opinii przedstawiciela ZSP z 9 sierpnia 1946 r. czytamy, że stocznia Wul-
kan jest jedną z większych zakładów w Szczecinie. W pierwszym okresie zupełnie 
zdewastowana, w wyniku jednak wyłaniających się potrzeb, została następnie 
wyposażona częściowo w maszyny i urządzenia zebrane ad hoc, a więc zaim-
prowizowane. W wypadku ewentualnego przejęcia tej stoczni w stanie obecnym 
pewne cenne urządzenia i maszyny pozwoliłyby w pierwszym rzucie na prowa-
dzenie produkcji remontowej [...]. Inne [...] obiekty są mniej ciekawe jako zakłady 
stoczniowe13. Nie określono tu jednak konkretnych prac, jakie miano by wykonać 
w tym początkowym okresie. Wydaje się jednak, że nie byłyby to prace wykra-
czające poza produkcję remontową, którą brano pod uwagę w razie przejęcia tej 
stoczni. Zaznaczono przy tym, że dla doprowadzenia tego zakładu do stanu opła-
calności należałoby ją planowo doinwestować14. To jednak dla ośrodka „Odra”, 
przejętego wraz ze stocznią „Gryf”, przeznaczono znaczne sumy, pozwalające 
w 1949 r. uruchomić najniezbędniejsze obiekty stoczniowe. Przykładowo, na od-
budowę nabrzeży przeznaczono 6 000 tys. zł, a na odbudowę warsztatu mecha-
nicznego aż 84 300 tys. zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w ośrodek „Odra” zainwe-
stowano łączną sumę 381 120 tys. zł, kwota przeznaczona na odbudowę warszta-
tu mechanicznego była kwotą znaczną15. Mniejszy stopień zniszczeń pozwalał na 
dalsze inwestycje w ośrodku „Odra”. 

Do roku 1956 niewykorzystany teren „Wulkanu” służył jako składowisko 
złomu16. Pierwszy, choć niezrealizowany plan jego odbudowy przez stronę pol-
ską pojawił się we wrześniu 1949 r. Zjednoczenie Stoczni Polskich, mające swą 
delegaturę w Szczecinie i od 15 września 1945 r. odpowiadające za prace ko-
ordynujące działalność stoczni, zleciło inżynierom Gozdawie-Noconiowi, Śli-
wińskiemu oraz Załachowskiemu opracowanie takiego planu17. Projekt z 1949 r. 
zakładał odbudowę stoczni „Wulkan” oraz rozbudowanie jej w kierunku zachod-

12  Z. Załachowski, Uruchomienie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, „Budownictwo Okrę-
towe” 1976, nr 4–5, s. 194.

13  APG, Zjednoczone Stocznie Polskie..., sygn. 253: Korespondencja Dyrekcji Naczelnej ZSP..., 
s. 112.

14  Tamże.
15  Tamże, sygn. 369: Plany inwestycyjne Stoczni Szczecin na rok 1949, s. 27–28.
16  A. Siwek, Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w 40-leciu PRL, w: Gospodarka morska 

w 40-leciu PRL, cz. I, wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Szczecin 1985, 
s. 181.

17  Z. Załachowski, Uruchomienie Stoczni Szczecińskiej..., s. 195.
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nim i południowym tak, by można tam było budować do osiemnastu statków 
w przeciągu planów dwuletnich. Nośność jednostek proponowanych do produk-
cji wynieść miała 15 tys. DWT. Projekt ten zamierzano zrealizować już w latach 
1953–195518. Do realizacji tego pierwszego planu odbudowy stoczni „Wulkan” 
po drugiej wojnie światowej jednak nie doszło19. Konieczne byłyby do tego 
olbrzymie nakłady fi nansowe w bardzo krótkim czasie. Ówczesna produkcja 
okrętowa w ośrodku „Odra” nie wymagała jeszcze rozbudowy infrastruktury 
produkcyjnej w „Wulkanie”. 

Zmiany, jakie nastąpiły w światowym okrętownictwie u progu roku 1956, 
wymusiły na ówczesnym kierownictwie Stoczni Szczecińskiej podjęcie decyzji 
o uruchomieniu nieczynnego dotąd ośrodka kadłubowego „Wulkan”. Na większą 
skalę, poza Polską, budowano już w krajach zachodnich jednostki o napędzie 
motorowym, z zastosowaniem silników spalinowych o wysokiej technologii wy-
konania. Budowane dotąd w ośrodku „Odra” (oprócz niewielkiej produkcji moto-
rowców) parowce typu B-32 nie spełniały nowych wymogów produkcyjnych. Na 
terenie „Wulkanu” prócz gruzu zachowała się hala bez żadnego wyposażenia20. 
Znajdowały się tam ponadto dwie pochylnie półdokowe bez udźwigowienia oraz 
dwie pochylnie składające się z płyt betonowych i zniszczonych podwodnych 
torów spustowych21. 

O przyspieszeniu decyzji w sprawie odbudowy „Wulkanu” zadecydował 
przykry incydent, jakim był pożar ślusarni i rurowni w ośrodku „Odra”. Wybuchł 
on 2 lutego 1956 r. w hali wyposażeniowej tego ośrodka22. Zniszczeniu uległa nie 
tylko infrastruktura zakładowa, ale – jak wspominał 13 lutego 1956 r. dyrektor 
stoczni Henryk Jendza – pożar na wydziale rurowni i ślusarni zniszczył między 
innymi szereg rysunków technicznych. Kierownicy pozostałych działów mieli 
w dość krótkim czasie ustalić, które z rysunków ocalały, a następnie przekazać 

18  Tamże. Proponowano również montaż kadłubów statków w sekcjach o ciężarze do 35 t.
19  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza..., s. 148.
20  T. Waluszkiewicz, Odbudowa i modernizacja stoczni „Wulkan” w latach 1956–1962, „Prze-

gląd Zachodniopomorski” 1963, z. 2, s. 41. Szersze tło polityczne tej decyzji podaje M. Kamo-
la-Cieślik, Polityka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1970. Przemysł stoczniowy 
i rybołówstwo, cz. II, Szczecin 2007.

21  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza..., s. 148.
22  Tamże.
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je głównemu konstruktorowi stoczni, by ten uzupełnił brakujące danym wydzia-
łom23. 

Odbudowa stoczni „Wulkan” jako jednego „organizmu” stała się szan-
są rozpoczęcia na większą skalę produkcji jednostek o napędzie spalinowym, 
o większej nośności i coraz bardziej skomplikowanych pod względem technolo-
gicznym. Istotną rzeczą była od dawna chęć dorównania ośrodkowi w Gdańsku. 
Wielokrotnie w przeszłości zwracano uwagę na to – jak wyraził się dyrektor Jen-
dza – że normy w Stoczni Gdańskiej są za wysokie i należy się podciągnąć organi-
zacyjnie, by ten stan rzeczy zmienić24. Miało to pomóc w dorównaniu poziomowi 
produkcji Stoczni Gdańskiej, budującej w tym czasie (podobnie jak zakładano to 
dla Stoczni Szczecińskiej) 30 kutrów rybackich, szyland i tramwajów wodnych. 
Odpowiedzialność za to ponosił pion techniczny stoczni. Dyrektor sugerował też 
podniesienie poziomu nauczania w istniejącej szkole zawodowej, by pozyskać 
odpowiednio wykształcone kadry. Warto zaznaczyć, że „Wulkan” miał stanowić 
wraz z „Odrą” jeden zakład, uzupełniający się ośrodek, użytkujący wspólnie nie-
które urządzenia25. Uchwała Rady Ministrów z czerwca 1956 r. pozwoliła uczy-
nić „Wulkan” ośrodkiem produkcyjnym, a decyzja ta miała na celu uruchomienie 
nieczynnych poniemieckich zakładów produkcyjnych26. Sama lokalizacja „Wul-
kanu” sprzyjała podjęciu nowoczesnej produkcji okrętowej. Przemysł okrętowy 
wymaga dobrej lokalizacji, tj. występowania dogodnych akwenów, tak by blisko 
nich mogły być położone zakłady przemysłowe, jak w tym wypadku stocznia27. 
Te warunki „Wulkan” spełniał całkowicie.

23  Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), Stocznia Szczecińska 1945–1947, 1948
–1975, sygn. 78: Dyrektor Naczelny. Protokoły z odpraw dekadowych dotyczące produkcji statków 
(1956) – notatka z 13.02.1956 z odprawy przeprowadzonej 11 lutego.

24  Tamże, sygn. 28: Protokoły z narad w sprawie planu przemysłowego. Plany inwestycyjne 
(1951) – protokół II z 15.09.1950.

25  T. Waluszkiewicz, Odbudowa i modernizacja stoczni..., s. 44.
26  A. Makowski, Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950–1960, 

Szczecin 2006, s. 253.
27  M. Białasiewicz, G. Gołębiowska, W. Janasz, Budownictwo okrętowe i przemysł remontu 

statków na Pomorzu Zachodnim, w: Estuarium Odry i Zatoka Pomorska w rozwoju społeczno-gos-
podarczym Polski, red. H. Bronk, Szczecin 1990, s. 172.
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Proces uruchamiania ośrodka „Wulkan”

W latach 1956–1960 na odbudowę „Wulkanu” przeznaczono 300 mln zł28. 
Dzięki inicjatywie dyrektora stoczni Henryka Jendzy i dyrektora technicznego 
Stanisława Nowickiego plan odbudowy mógł zostać zrealizowany29. W celach 
konsultacyjnych zaproszono do współpracy inż. Jerzego Doerffera z Gdańska. 
Prócz konsultacji w zakresie projektowania i budowy jednostek poproszono go 
o wysunięcie wstępnego projektu przebudowy ośrodka „Wulkan”. Jak zaznaczył 
sam Doerffer, znajdujące się na nim pochylnie o wzdłużnym profi lu łukowym 
były rzadko stosowane w stoczniach30. Mimo że zostały one ocenione jako na-
dające się do budowy niewielkich jednostek, Biuro Projektów Budownictwa 
Morskiego w Gdańsku przy sporządzaniu opinii do odbudowy „Wulkanu” nie 
brało pod uwagę przedłużenia ich tak, by było możliwe budowanie jednostek 
o nośności 30 tys. DWT. Podobna sytuacja miała już miejsce w historii „Vulca-
nu”, gdy w latach 1900–1902, pomimo przebudowy pochylni IV, liczącej wte-
dy 210 m długości przy 26 m szerokości, stocznia straciła na wydajności pro-
dukcyjnej względem innych ośrodków31. W tym wypadku opinia inż. Doerffera 
była niezbędna. Zaproponował on montaż stutonowych bramownic na każdej 
z pochylni i żurawi wypadowych. Co interesujące, każda z pochylni została prze-
dłużona w ten sposób, by umożliwić przesunięcie rufy nowo budowanego statku 
w miejsce dopiero co zwodowanego z danej pochylni32. Zastosowanie tzw. uchyl-
nej kołyski dziobowej miało na celu umożliwienie wodowania większych jed-
nostek przy łukowym profi lu pochylni. Podobno uczyniono to ze względu na 
bliskie położenie wyspy Dolnej Okrętowej, by uprościć wodowanie statków 
o długości 170 m (co dotąd nie miało miejsca na „Wulkanie”). Zastosowano 

28  A. Ruciński, Etapy uprzemysłowienia aglomeracji portowych w Polsce Ludowej, w: Przemysł 
w aglomeracjach portowych Polski, red. A. Piskozub, Gdańsk 1982, s. 147. W literaturze przed-
miotu spotykamy różne wielkości sumy zainwestowanej w odbudowę ośrodka „Wulkan”. Równie 
możliwa wydaje się dla lat 1956–1960 kwota 220 021 tys. zł (związane bezpośrednio z produkcją 
stoczniową 182 177 tys. zł i wydane na pozaprodukcyjne inwestycje 37 844 tys. zł). Za: S. Marek, 
Procesy inwestycyjne w latach 1948–1970, w: Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego. Studium 
monografi czne, red. T. Madej, Warszawa–Poznań 1975, s. 82.

29  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza..., s. 148.
30  J.W. Doerffer, Życie i pasje..., t. II, s. 35.
31  E. Włodarczyk, Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914, Warszawa–Poznań 1982, 

s. 95.
32  J.W. Doerffer, Życie i pasje..., t. II, s. 35. Zastosowanie tej metody znacznie skróciło cykl 

budowy jednostek.
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także, zgodnie z sugestią inż. Doerffera, dwa pontony z tarczami hamującymi33. 
Sam projekt technologiczny został opracowany pod kierunkiem ówczesnego 
szefa technicznego, inż. Eugeniusz Skrzymowskiego, przy pomocy inżynierów: 
E. Malinowskiego, M. Wesołowskiego, Z. Frydla, W. Kryszki i E. Grochowskie-
go34. Zastosowane bramownice, mogące podnieść sto ton, zaprojektował gdański 
„Prozamet” na podstawie wyliczeń prof. Stanisława Smotryckiego z Politech-
niki Szczecińskiej35. Po odbudowie długość pochylni W1 wynosiła 208 m, W2 
– 195 m, szerokość pochylni W1 – 26,5 m, W2 – 26,35 m36. Dotąd na niemieckim 
„Vulcanie” można było budować jednostki do 120 m długości, a istotniejsza była 
szerokość pochylni niż jej długość, co określało tym samym wielkość statków 
budowanych przez Niemców37.

Do momentu pełnej odbudowy, tj. w latach 1952–1958, gdy pojawiła się 
produkcja większych jednostek, w ośrodku „Wulkan” budowano kutry oznaczo-
ne symbolem KS 17. Ostatecznie długość odbudowanych pochylni wyniosła, 
po ich przedłużeniu, 245 m38. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku we 
wspomnianym ośrodku zaczęto po raz pierwszy stosować konserwację i malo-
wanie sekcji kadłuba jeszcze przed zamontowaniem ich na pochylni39. Wszystkie 
zastosowane zmiany technologiczne miały na celu usprawnienie budowy nowych 
jednostek w Stoczni Szczecińskiej.

Ze względu na niezamontowaną jeszcze w pełni pierwszą bramownicę 
na pochylni kadłub pierwszego statku wykonano wyłącznie przy zastosowaniu 
dźwigu typu „Kampnagel”40. Była to jednostka o nośności 10 086 DWT o nazwie 
„Janek Krasicki”, oznaczona symbolem budowy B-54-III/101 – drobnicowiec 
przeznaczony dla Polskich Linii Oceanicznych z Gdyni. Jego stępkę położono
10 grudnia 1958 r., zdano 29 września 1959 r., a zwodowano 18 czerwca 1960 r. 
Głównym projektantem był inż. Jerzy Pacześniak z Gdańska. Jednostka była 

33  Tamże, s. 36.
34  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza..., s. 148.
35  S. Siwek, Stocznia Szczecińska..., s. 181.
36  W. Chądzyński, J.W. Piskorz-Nałęcki, W. Sobecki, Stocznia Szczecińska 50  lat, Szczecin 

1998, s. 72.
37  J.W. Doerffer, Życie i pasje..., t. II, s. 35.
38  Polski przemysł okrętowy..., s. 56–57.
39  A. Siwek, Stocznia Szczecińska..., s. 182.
40  E. Skrzymowski, Stocznie Pomorza..., s. 148; zob. także: W. Chądzyński, J. W. Piskorz-Na-

łęcki, W. Sobecki, Stocznia Szczecińska..., s. 72–73.
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w stanie zabrać ogółem do 37 osób załogi41. Odtąd na pochylni W1 zaczęto stoso-
wać nowy proces budowy, tzw. metodę blokową budowanych jednostek. Kolejne 
statki, takie jak „Ludwik Solski”, oznaczony symbolem B-54-III/102, również 
drobnicowiec – zbudowano właśnie tą metodą42. 

W protokole z narady zatwierdzającej bilans Stoczni Szczecińskiej za rok 
1957, odbytej 14 lutego 1958 r., dyrektor zakładu Henryk Jendza podkreślił 
m.in. przekroczenie planu produkcji towarowej. Tak dobry wynik był dowo-
dem dążenia Stoczni Szczecińskiej do dorównania poziomem produkcji Stoczni 
Gdańskiej. Uzyskany w przeciągu roku wzrost produkcji dowodził także lep-
szej organizacji i wyższego stopnia unowocześnienia w porównaniu z latami 
poprzednimi. Przy ciągłej produkcji jednostek uznawanych już za przestarzałe 
(tj. rudowęglowców typu B-32 serii radzieckiej i pierwszej serii kutrów stalo-
wych) stocznia wykonała 111% zakładanego planu produkcji jednostek43. Pod-
kreślono również 48-procentowy wzrost produkcji według stanu na 31 grudnia 
1957 r. w stosunku do tego samego dnia sprzed roku. Co istotne, przyczyniła się 
do tego m.in. rozpoczęta produkcja jednostek B-5444. W tym wypadku udana pro-
dukcja serii drobnicowców miała wpływ na dobry wynik produkcyjny stoczni. 
Podobną, bardzo pozytywną, ocenę uzyskał drobnicowiec uniwersalny, zapro-
jektowany wyłącznie w Szczecinie przez inż. Jerzego Wojciecha Piskorza-Nałęc-
kiego przy współpracy głównego budowniczego inż. Janusza Perkowskiego. Był 
to oznaczony symbolem B-512-I/1 „Kolejarz”, którego stępkę położono 25 listo-
pada 1961 r., a zdano armatorowi 30 listopada 1963 r.45 Nośność statku wynosi-
ła 14 250 DWT. Kierownictwo techniczne stoczni podkreślało wielokrotnie, że 
w kolejnych jednostkach tego typu, np. B-512/III o nazwie „Chemik”, w celu 
podwyższenia standardu wprowadzono elementy z tworzyw sztucznych. Stoso-
wano je przy obramowaniu okien, bloków sanitarnych, szafek toaletowych, co 
w ogólnej ocenie niejednokrotnie przewyższało poziom krajów należących do 
czołówki światowego budownictwa okrętowego. Jakość materiałów użytych 
przy budowie kadłuba była wysoka, a jakość wykonania blach czy tolerancja roz-
dwajania mieściły się na średnim poziomie światowym. Biorąc pod uwagę nowo-

41  W. Chądzyński, J.W. Piskorz-Nałęcki, W. Sobecki, Stocznia Szczecińska..., s. 196 i 217.
42  Tamże, s. 73.
43  APS, Stocznia Szczecińska..., sygn. 687: Bilans za rok 1957 (1958), s. 3.
44  Tamże, s. 37. Wynik ten uzyskano także wskutek rozpoczęcia produkcji drobnicowców 

o symbolu B-55, głównie dla PLO z Gdyni.
45  W. Chądzyński, J.W. Piskorz-Nałęcki, W. Sobecki, Stocznia Szczecińska..., s. 76 i 218. 
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czesność rozwiązań i wskaźniki ogólne konstrukcji statku, zaliczono go do naj-
wyższej grupy „A”. Tak wysoka ocena jednostki zbudowanej na pochylni „Wul-
kan” mogła tylko zyskać uznanie Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego przy oce-
nie poziomu technicznego i klasyfi kacji statków46. Odbiorcą wspomnianych jed-
nostek był czeski armator z Pragi oraz Polska Żegluga Morska ze Szczecina47. 

W roku 1962 Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyznał Zjednocze-
niu Przemysłu Okrętowego dodatkowe środki w wysokości 147 161 tys. zł na 
stocznie, w tym i szczecińską, by mogły zrealizować produkcję zakładaną na 
ten rok. Dzięki tej pomocy szczeciński zakład mógł dokończyć budowę „Wul-
kanu” i oddać go do użytku48. Przyznając te środki, brano pod uwagę również 
brak urządzeń technicznych w polskich stoczniach czy małą liczbę magazynów 
składowych49. Stocznia Szczecińska także borykała się z tym problemem. W wy-
tycznych na lata 1961 oraz 1962 dyrektor naczelny zwrócił uwagę na wymaga-
jące remontu nabrzeże oraz na brak magazynu dla kadłubowni. Pamiętając, że 
zarówno ośrodek „Odra”, jak i „Wulkan” miały stanowić całość, problem ten 
dotyczył również nowo powstałego ośrodka50. Stocznia wciąż odczuwała braki 
zaopatrzenia z importu. Występowały również opóźnienia z winy Centromoru, 
przez co chciano zwrócić się o pomoc interwencyjną do Ministerstwa Przemysłu 
Ciężkiego oraz Ministerstwa Handlu Zagranicznego51. 

Nowym rozwiązaniem mającym na celu podniesienie jakości produkcji 
było przyjęcie przez dyrekcję stoczni nowych rozwiązań, m.in. odnośnie do prac 
montażowych na budowanych jednostkach. Dążono do skrócenia cyklu montażu 
do dwóch miesięcy, tak by stworzyć warunki dla seryjnej produkcji kadłubów. 
Wykorzystać miano do tego maksymalnie pochylnie i powierzchnię produkcyj-
ną przy najmniejszym nakładzie inwestycyjnym. Zamierzano także skrócić cykl 
wyposażeniowy statków do 2,5–3,5 miesiąca, aby jednostka nawet w 65% mogła 
zostać wyposażona już na pochylni. Istotne było również rozszerzenie wachla-
rza metod wyposażania, w oparciu o gotowe już dostawy bloków, ewentualnie 

46  APS, Stocznia Szczecińska..., sygn. 450: Ocena poziomu technicznego statków 1964 r. – pro-
tokół z 28.08.1964, s. 1–5, 7.

47  W. Chądzyński, J.W. Piskorz-Nałęcki, W. Sobecki, Stocznia Szczecińska..., s. 218–219.
48  M. Kamola-Cieślik, Polityka morska na Pomorzu Zachodnim..., cz. II, s. 59.
49  Tamże.
50  APS, Stocznia Szczecińska..., sygn. 140: Plan i wytyczne do planu na rok 1961–1962. 

Dyrektor Naczelny, s. 40.
51  Tamże, s. 29.
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zestawów blokowych wyposażenia z fabryk kooperujących ze stocznią. Takie 
wyposażenie dotyczyło np. zgrupowania urządzeń rozdzielczych energii elek-
trycznej52. Odtąd stosowano także nowe metody technologiczne w podstawowym 
zakresie technicznym, jak prace rurarskie. Polegało to na montażu rurociągów 
z tworzyw sztucznych, a przy pracach elektrycznych – na wprowadzeniu no-
woczesnych mas uszczelniających o wysokich walorach technicznych i eksplo-
atacyjnych53. Nowy kierunek w budowie jednostek określało również dążenie 
do wyeliminowania drewna i zastąpienia go tworzywami sztucznymi. Nowością 
w zakresie gospodarki materiałowej było wykorzystanie odpadów użytkowych 
w produkcji54. Wszystkie te metody próbowano stosować przy produkcji jedno-
stek na pochylni „Wulkan”.

Prace te nie byłyby możliwe bez podjęcia przez dyrekcję zakładu, głów-
nie w pierwszym okresie odbudowy „Wulkanu”, decyzji mających na celu przy-
stosowanie ośrodka do nowoczesnej wówczas produkcji. W latach 1955–1960 
wybudowano halę prefabrykacji z przybudówką socjalną, sieć dróg kolejowych 
i drogi łączące ośrodek „Odra” z „Wulkanem” oraz ośrodek trasowania optycz-
nego. Zmodernizowano wydział produkcji wind okrętowych i cały czas nabywa-
no nowe urządzenia techniczne55. 

Dzięki pomyślnej odbudowie ośrodka kadłubowego „Wulkan” udało się 
Stoczni Szczecińskiej podjąć nowoczesną produkcję większych jednostek o na-
pędzie spalinowym. „Wulkan”, stanowiąc jeden „organizm zakładowy” z ośrod-
kiem „Odra”, przyczynił się do coraz lepszego wyniku produkcyjnego stoczni. 
W następnych latach pojawiły się dalsze plany modernizacji i udoskonalania 
„Wulkanu”, wykorzystujące potencjał produkcyjny wspomnianego terenu56.

52  Tamże, sygn. 577: Podstawowe kierunki i najważniejsze przedsięwzięcia techniczne i tech-
niczno-organizacyjne w zakresie modernizacji procesów wytwarzania i rozwoju technicznego 
Stoczni Szczecińskiej w latach 1966–1970 (z 22.02.1965). Szefostwo Techniczne, s. 4–5.

53  Tamże, s. 7.
54  Tamże, s. 13.
55  S. Marek, Procesy inwestycyjne w latach 1948–1970..., s. 81.
56  Plan dalszego rozbudowywania ośrodka „Wulkan” pojawił się po roku 1971, w przygoto-

wywanym w 1972 r. pięcioletnim planie społeczno-gospodarczym dla stoczni na lata 1971–1975. 
Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego popierało to przedsięwzięcie. Zob. więcej: APS, Stocznia 
Szczecińska..., sygn. 1540: Pięcioletni plan społeczno-gospodarczy dla stoczni na lata 1971–1975 
(1972), s. 8–9.
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DER WIEDERAUFBAU DER EHEM. „VULCAN“-WERFT

UND DIE PRODUKTIONSERWEITERUNG DER STETTINER WERFT

ZUSAMMENFASSUNG

Die ersten Pläne, den „Wulkan“ (die ehem. „Vulcan“-Werft) wiederaufzubauen und in 
Betrieb zu setzen, gehen bis ins Jahr 1956 zurück, als der Direktor der Stettiner Werft 
Henryk Jendza die Zentralbehörde davon überzeugte, dass die bisher ungenutzte und ver-
wahrloste Schiffbauanlage mit ihrem Produktionspotential die Herstellung von Schiffen 
steigern und modernisieren würde. Der bis zu diesem Jahr hauptsächlich als Lagerplatz 
für Metallabfall fungierende „Wulkan“, wo auch Fischkutter gebaut wurden, sollte nun 
in einen Bestandteil der Stettiner Werft umgewandelt werden, der den Bau von großen, 
technisch komplizierten, den Welttrends im Schiffbau der 2. Hälfte der 1950er Jahre 
entsprechenden Schiffen ermöglichen würde. Vor allen Dingen sollte er aber in größerem 
Umfang motorbetriebene Schiffe herstellen, da die bestehende „Odra“-Helling nur für 
den Bau von Schiffen mit relativ kleinen technischen Parametern ausgelegt war, die den 
Weltanforderungen nicht mehr gerecht wurden.

Dank der Beratung von Ing. Jerzy W. Doerffer aus Danzig konnte in Zusammenar-
beit mit dem damaligen Technischen Chef bei der Stettiner Werft, Ing. Eugeniusz Skrzy-
mowski, und den Ingenieuren: E. Malinowski, M. Wesołowski, Z. Frydel, W. Kryszek 
und E. Grochowski, ein Projekt zum Wiederaufbau des „Wulkans“ ausgearbeitet werden. 
In den Jahren 1956–1960 wurden für die Aufbauarbeit 300 Mio. Zloty bestimmt. Es wur-
de die „Wulkan“-Helling mit zwei Slipanlagen (W 1 und W 2) errichtet, auf der 1958 mit 
dem Bau des ersten Schiffsrumpfes begonnen wurde und von der das erste Motorschiff, 
das Kleingutfrachtschiff „Janek Krasicki“ (10 086 DWT), lief.

Es kann angenommen werden, dass die Entscheidung zum Wiederaufbau des „Wul-
kans“ das Produktionspotential der Stettiner Werft positiv beeinfl usste. Seitdem konnte 
die Werft nicht nur Schiffe bis 30 000 DWT bauen, sondern auch ihren Produktionszyklus 
verkürzen, indem sie noch vor Beendigung des Baus eines Schiffes mit dem Bau des 
Heckteils eines neuen begann. Dank dem Wiederaufbau ist es der Stettiner Werft ge-
lungen, moderne Produktion von größeren Motorschiffen aufzunehmen. Der „Wulkan“, 
der zusammen mit der „Odra“-Helling einen gemeinsamen „Betriebsorganismus“ bildete, 
trug zu immer höherer Produktionsleistung der Stettiner Werft bei. 
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