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STOCZNIOWEGO W GDAŃSKU 
W grudniu 2000 r. miesięcznik „30 dni” wydawany w Gdańsku ogłosił wyniki plebiscytu 

na „Gdańszczanina Tysiąclecia”. W pierwszej trójce znaleźli się kolejno: Jan Heweliusz, Lech 
Wałęsa i Günter Grass. W czołówce byli politycy, księża, pisarze, filozofowie, architekci, 
nawet zdobywca dwu biegunów. Zabrakło przedstawicieli tzw. przemysłu morskiego, który 
przez wieki decydował przecież o powodzeniu miasta. Dopiero w piątej dziesiątce znaleźli się 
twórcy przemysłu stoczniowego w Gdańsku w XIX w. – Johann Wilhelm Klawitter i 
Ferdynand Schichau. Dowodzi to, że postacie te, choć ich nazwiska pojawiają się zwykle w 
kontekstach historii gdańskiego przemysłu stoczniowego, nie są znane nawet gdańszczanom.  

14 września 2013 r. minie 140 lat od śmierci J. W. Klawittera, co daje okazję do krótkiego 
przypomnienia jego zasług dla przemysłu gdańskiego.  

Gdańska rodzina szkutników – Klawitterowie znana była już w 
XVIII w. Nie posiadali oni jeszcze wtedy własnego zakładu 
rzemieślniczego, ale już w początku wieku figurowali na listach cechu 
cieśli okrętowych. W 1804 r. starszym cechu był Johann Jacob 
Klawitter. Jego syn Johann Wilhelm urodzony 7 lipca 1801 r. poszedł 
w ślady ojca i został mistrzem cechu cieśli okrętowych. Już w wieku 14 
lat udał się, wraz z bratem, na praktykę do Anglii. To właśnie tam 
zaczęły powstawać pierwsze w Europie udane parowce (m. in. 
pierwszy parowiec „Comet” rozpoczął rejsy przybrzeżne w 1812 r.). 
Tam nastąpił najszybszy rozwój żeglugi parowej. Również w Wielkiej 
Brytanii szybko podjęto na znaczną skalę produkcję kotłów i maszyn 
parowych (pierwsza maszyna parowa została zbudowana, 

przypomnijmy, przez Jamesa Watta w latach 70-tych XVIII w.). Przełomowym momentem w 
rozwoju żeglugi parowej było przepłynięcie, w 1819 r., pierwszego statku z maszyna parową 
(jeszcze jako napęd pomocniczy) – „Savannah” – z Ameryki do Europy.  

J. W. Klawitter poznał w Anglii najnowsze tendencje w budownictwie stoczniowym. 
Wykorzystywać tę wiedzę zaczął po powrocie do Gdańska. Przekształcił rodzinne warsztaty 
rzemieślnicze w przedsiębiorstwo przechodzące stopniowo do produkcji przemysłowej. Był 
to rok 1827. 

W roku tym pojawiły się w Gdańsku pierwsze parowce. Drewniane stateczki: „Książe 
Xawery” i rzeczny holownik „Victory” sprowadziła z Anglii gdańska firma „Amonde & 
Behrend” dla ziemianina i przemysłowca W. Wolickiego z Warszawy, organizującego w 
porozumieniu z księciem Druckim-Lubeckim żeglugę parową na Wiśle. Stateczki miały być 
wykorzystywane do holowania żaglowców przez płytkie kanały gdańskiego portu oraz do 
zabierania pasażerów na wycieczki. Gdańscy armatorzy jednak, obawiając się konkurencji, 
podburzyli władze miasta, które zamknęły port dla polskich parostatków, tłumacząc to obawą 
o zaprószenie ognia przy Wisłoujściu lub spichrzach nadmotławskich, brakiem odpowiednich 
patentów u kapitana, wreszcie tym, że właściciel statku był obywatelem Królestwa Polskiego. 
W. Wolicki zmuszony został do przeniesienia swojej małej floty do Warszawy. Wkrótce 
potem miasto zmieniło przepisy, co pozwoliło na uruchomienie produkcji parowców w 
stoczni Klawittera.  

Rozwój nowoczesnego przemysłu stoczniowego w Niemczech zaczął się dopiero po 
wojnach napoleońskich, a zapotrzebowanie na statki morskie wzrosło w wyniku zwiększenia 
przewozów morskich w relacji z portami zachodnioeuropejskimi. Stocznie niemieckie 
budowały statki taniej niż zachodnioeuropejskie, mając dostęp do taniego surowca (drewno 
dębowe) i taniej siły roboczej.  

Na początku XIX w. na czoło niemieckiej produkcji okrętowej wysunął się Gdańsk, gdzie 
rozpoczęto wprowadzanie nowych technik, takich jak mechaniczna obróbka drewna, z czego 



 

Korweta „Danzig” 

słynęły warsztaty Klawittera. Po roku 1830 rozbudowano także przemysł stoczniowy w 
ośrodkach nad Morzem Północnym, takich jak Brema i Hamburg.  

W rozwoju żeglugi o napędzie mechanicznym zasadniczą rolę odegrało wprowadzenie 
śruby okrętowej. Koła łopatkowe używane wcześniej nie były przydatne w żegludze 
pełnomorskiej ze względu na różne zanurzenie w wyniku falowania, uszkodzenia przez 
uderzenia fal oraz zbyt małe zanurzenie. Dopiero od 1836 r. zaczęto systematycznie używać 
śruby w napędzie statków. Pierwszym parowcem ze śrubą, który pokonał Atlantyk, był w 
1843 r. statek „Great Britain”, skonstruowany przez inżyniera kolejowego J. K. Brunela 
(statek ten można oglądać do dziś w Bristolu). W tym samym okresie zaczęto stosować żelazo 
w budowie kadłubów statków, a pierwszym dużym statkiem morskim zbudowanym z żelaza 
był parowiec „Aaron Manby”, skonstruowany w Londynie w 1821 r. Nowy materiał 
rozpowszechniał się bardzo opornie. Jeszcze w połowie XIX w. dominowało przekonanie, że 
w żegludze towarowej najkorzystniejszy będzie drewniany żaglowiec, ze względu na wysokie 
koszty żelaza i duże zużycie paliwa. Udoskonalenie maszyny parowej, która uzyskała większe 
stopnie rozprężania, pozwoliło na zmniejszenie ilości węgla na wytworzenie jednostki mocy. 
Możliwe stało się powiększenie pojemności statków przeznaczonej dla ładunku. Widoczne 
stały się zalety żelaza, a wkrótce i stali jako materiału konstrukcyjnego. Przykładowo, dla 
statku żelaznego w porównaniu z drewnianym jego ciężar kadłuba stanowił mniejszy procent jego 
wyporności, mniejsze były roczne koszty utrzymania statku w stosunku do jego wartości, dużo 
większa była też trwałość kadłuba, co zmniejszało znacznie koszty amortyzacji.  

J. W. Klawitter zainicjował w Gdańsku budowę statków żelaznych oraz o napędzie 
mechanicznym. W pierwszych latach funkcjonowania stoczni budowano w niej jednak tylko 
statki żaglowe. Ogółem w pierwszym 50-leciu działalności stoczni zbudowano 118 
żaglowców drewnianych o łącznej ładowności 34 237 łasztów (1 łaszt = ok. 2000 kg), 
głównie fregat, barek i brygów. W latach 40. XIX w. nadszedł czas parowych holowników. 
Pierwszy z nich pojawił się w Gdańsku już w grudniu 1839 r. Nadano mu nazwę „Küchel-
Kleist” dla uczczenia gubernatora Gdańska, który zniósł restrykcyjne dla parowców przepisy 
przeciwpożarowe. Statek ten pływał w służbie holowniczej między gdańską redą a portem 
oraz woził turystów do Sopotu, na Hel i do Królewca. Następne dwa gdańskie holowniki, 
drewniane i bocznokołowe, zbudowała w 1840 i 1841 r. stocznia Klawittera, która od początku 
istnienia znalazła swą siedzibę na gdańskim Brabanku (okolice obecnej budowy Muzeum II 
Wojny Światowej przy ujściu kanału Raduni do Motławy). Pierwszy z nich nazywał się 
„Pfeil” i mierzył 32,6 m, drugi miał nazwę „Blitz”. Zalety parowych holowników dostrzeżono 
od razu. Były one zwrotne i silne. Wykorzystywano je do holowania okrętów, do asystowania 
manewrów na ograniczonych akwenach, ale i do komunikacji między różnymi miejscami w 
porcie, do akcji ratunkowych, obsługi taboru 
pogłębiarskiego, pilotażu, łamania lodu 
zimą i wielu innych prac. Holowniki parowe 
szybko zostały docenione przez gdańskich 
armatorów. Pozwalały one na nowoczesną i 
zorganizowaną obsługę portu w Gdańsku. 

W 1841 r. Klawitter sprowadził do 
Gdańska parowce rzeczne i przyczynił się 
do powstania przedsiębiorstwa 
holowniczego prowadzącego przewozy 
pasażerskie do Wisłoujścia.  

W 1850 r. J. W. Klawitter został 
poproszony o kierowanie pracami nad budową pierwszej parowej korwety dla pruskiej floty 
wojennej. Zwodowano ją w 1851 r. pod nazwą „Danzig”. W tym czasie warsztaty marynarki 
wojennej, gdzie budowano korwetę, rozbudowały się i przyjęły nazwę „Stoczni Królewskiej”. 



Dok pływający ze Stoczni Klawittera 

Parowiec „Hugin” 

Statek miał pełne ożaglowanie i był bocznokołowcem zbudowanym z żelaza. Maszyna 
parowa, jak i całe wyposażenie żelazne i uzbrojenie sprowadzone zostały z Wielkiej Brytanii. 
23 sierpnia 1853 r. pierwsza pruska korweta popłynęła w swój pierwszy rejs do Portsmouth. 
Nowoczesna pruska flota wojenna narodziła się więc w Gdańsku.  

Od 1855 r. stocznia Klawittera budowała już, jako pierwsza stocznia w Gdańsku, parowce 
śrubowe, które nie były jednak jeszcze wówczas popularne ze względu na ładowność mniejszą 
w porównaniu z podobnej wielkości żaglowcami (przestrzeń ładunkową zajmowały przecież 
maszyny, kotły i paliwo). Żelazne, śrubowe parowce towarowe „Oliva” i „Ottomin” 
przeznaczone były dla armatora „Danziger Reederei AG” i miały maszyny o mocy po 210 koni 
mechanicznych.  

Pierwszy zbudowany w Prusach dok 
pływający powstał także w zakładach 
Klawittera, w 1853 r. Był to dok drewniany, 
zbudowany wg wzorów holenderskich. Służył 
do remontu statków przez kilkadziesiąt lat i sta-
cjonował w Stoczni Królewskiej (póżniej Cesar-
skiej).  

Do lat 80. XIX w. budowano jeszcze w 
stoczni Klawittera żaglowce. Ich rola w 
transporcie towarów zanikała stopniowo, z 
czasem stały się one statkami drogimi w 
eksploatacji, a więc niekonkurencyjnymi.  

Stocznia budowała także okręty wojenne, m.in. w latach 1847-48 powstał szkuner o 
wyporności 650 t, a także kilka kanonierek (m.in. kanonierki rzeczne wiosłowe (!) dla Rosji), 
jednakże już po 1850 r. produkcję na potrzeby rozbudowującej się intensywnie marynarki 
wojennej Prus, a potem zjednoczonych Niemiec, przejęła Stocznia Królewska (od roku 1871 
Cesarska).   

W stoczni Klawittera 
produkowano również maszyny 
parowe i kotły okrętowe, a także 
konstrukcje żelazne, odlewy, itp. 

Po śmierci Johanna Wilhelma w 
1863 r (zmarł w czasie podróży 
służbowej do Berlina), jego syn, Julius 
Wilhelm (1830-1910), powiększył 
stocznię o tereny na tzw. Polskim 
Haku, u ujścia Motławy do Wisły, 
dokąd stopniowo przenosił produkcję 
z Brabanku. Dopiero po 1901 r., gdy 
zniesiono przepisy fortyfikacyjne 
pozwalające na wznoszenie jedynie lekkich, drewnianych budowli, możliwa była dalsza 
rozbudowa stoczni. W końcu XIX w. posiadała ona, tylko na starych terenach, 3 pochylnie, w 
tym dwie o długości ponad 100 m, dwa slipy i jeden dok pływający. Powierzchnia starej stoczni 
wynosiła ponad 5,5 ha, a długość nabrzeży 274 m. Działało 6 kotłów i 6 maszyn parowych, 4 
maszyny elektryczne, 177 różnych innych maszyn, 8 dźwigów i suwnic w warsztatach i halach 
(łączny udźwig 64,5 t) i 2 dźwigi na placach. Stocznia Klawittera była jednak zakładem 
stosunkowo małym. Na przełomie XIX i XX w. w stoczni tej pracowało nieco ponad 500 osób, 
podczas gdy Stocznia Cesarska zatrudniała prawie 3000 pracowników, a stocznia Schichaua (oba 
zakłady w Elblągu i Gdańsku) – prawie 6 tys. Zmechanizowanie produkcji było jednak u 
Klawittera większe niż w dwu pozostałych dużych stoczniach.  



Stocznia Klawittera na planie miasta z 1920 r. 

Nowa stocznia eksportowała statki, głównie do Rosji. Od połowy XIX w. do początków XX 
w. zbudowano w Stoczni Klawittera 53 morskie parowce (m.in. pierwsze zbiornikowce). Były to 
głównie holowniki, a największym z nich był zbudowany dla armatora hamburskiego holownik 
Stade o mocy 600 KM. W początku XX 
w. stocznia zbudowała swój największy 
statek towarowy, parowiec „Hugin”, o 
nośności 2200 t, przeznaczony dla 
Norwegii. Dla Stanów Zjednoczonych 
powstały dwie duże pogłębiarki o 
pojemności brutto po 1900 RT. 
Produkowano także statki rzeczne, 
których do początku XX zwodowano 
prawie 100. Większość przeznaczona 
była dla armatorów gdańskich i innych 
miast Dolnej Wisły. 

Produkcja statków w stoczni 
utrzymywała się w czasie I wojny 
światowej i po wojnie. Jednakże ostra 
konkurencja w Gdańsku (od 1889 r. 
istniała w Gdańsku filia stoczni 
Schichaua posiadająca powierzchnię 10-krotnie 
większą od obszaru stoczni Klawittera) i 
niedostateczna liczba zamówień (mimo zamówień z 
Rosji Radzieckiej) przyczyniły się do upadku Stoczni 
Klawittera. Szczególnie zmalała liczba zamówień z 
obszaru polskiego, skąd przed wojną kupowano w tej 
stoczni sporo statków rzecznych. Nie pomogło 
przekształcenie indywidualnego przedsiębiorstwa w 
spółkę. W 1931 r. stocznia ogłosiła upadłość. Duży 
zakład rodzinny o wieloletnich tradycjach przestał 
istnieć.  

Dwie pozostałe stocznie: Cesarska, 
przekształcona w Gdańską, o kapitale 
wielonarodowym i stocznia Schichaua przetrwały 
kryzys lat 30. XX w., ale ich działalność 
zakończyła się w 1945 r.  

Do dziś w Gdańsku znajduje się, położony z 
tyłu za odsłoniętym w 2002 r. Cmentarzem 
Nieistniejących Cmentarzy, niedaleko dworca PKS 
przy ul. 3 maja, grób rodziny Klawitterów, którego 
otoczenie zostało także uporządkowane. Tablica nagrobna upamiętnia twórców 
nowoczesnego gdańskiego przemysłu okrętowego (obok Johanna Wilhelma i Juliusa 
Wilhelma również Carla Williama (1856-1929), działacza Izby Handlowej w Gdańsku), o 
czym wie niewiele z osób spacerujących po okolicznych parkowych alejkach.  
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