
Od żagla do żagla, czyli o tym, co jest 
największą siłą napędową przyszłości statków 

Według słownika języka polskiego statek to „duży obiekt pływający, przeznaczony do przewozu ludzi 
i ładunków”. Ale jak duży i jakie to ładunki? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, gdyż na przestrze-
ni wieków zmieniało się to w zależności od potrzeb i możliwości. Dzięki badaniom archeologicznym 
trochę wiemy o dawnych jednostkach pływających po Morzu Bałtyckim. Najstarsze były łodzie o po-
szyciu skórzanym naciąganym na szkielet z fragmentów kości reniferów oraz drewna znajdowanego 
u wybrzeży morskich. Początki żeglugi słowiańskiej to łodzie, których poszycie składało się z klepek 
montowanych na zakładkę, spajanych drewnianymi kołkami i uszczelnianych mchem. Współcześnie 
w portach i na redzie stoją olbrzymie masowce, drobnicowce czy żaglowce. Ponadtysiącletnia histo-
ria Gdańska to okres wielkich zmian i rozwoju portu oraz żeglugi. Przyjrzyjmy się z bliska pływającym 
tu statkom, poznajmy ich przeszłość i teraźniejszość, zastanówmy się też, co może przynieść przy-
szłość. Na pewno wprowadzaniu zmian towarzyszyć będzie troska o środowisko naturalne. Rozporzą-
dzenia stawiające na ekologię są dosłownie siłą napędową rozwoju technologii w wielu branżach,
w tym branży morskiej, gdzie aktualnie głównym zadaniem inżynierów jest szukanie odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób ekologicznie napędzać jednostki pływające. Zatem „pograjmy w statki”!
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Quiz
1  Jaki rodzaj statku widniał na dawnej pieczęci Gdańska?

 a) karawela

 b) koga  

 c) holk

2  Jaki kolor kadłuba ma statek-muzeum SS „Sołdek” powyżej linii 

wodnej?

 a) czerwony

 b) czarny

 c) biały

3  Wymień towary wpływające do Gdańska na statkach z krajów 

zachodnich.

 a) zboże, sukna, owoce egzotyczne

 b) sukna, towary kolonialne, wino

 c) len, zboże, towary kolonialne

4  Wskaż właściwą kolejność chronologiczną technologii wykorzy-

stywanych na statkach:

 a) holk, śruba napędowa, żagiel, para

 b) para, wodór, silnik spalinowy, żagiel

 c) para, silnik spalinowy, LNG, wodór

Czy wiesz, że...?
Symbol „SS” w nazwie statku oznacza Steam Ship, czyli parowiec. 

Symbol „RMS” – jak w nazwie „Titanica” – to Royal Mail Ship, czyli 

Statek Królewskiej Poczty, natomiast „TSS” – jak w TSS „Stefan 

Batory” – to Turbine Steam Ship – turbinowy statek parowy. 

Na kadłubie statku-muzeum „Sołdek” można zauważyć charak-

terystyczne kropki. Są to nity, łączące stalowe elementy kadłuba. 

Technika nitowania została zastąpiona spawaniem. 

Morze Bałtyckie to wielki skarbiec wraków. Szacuje się, że w jego 

wodach mogą znajdować się nawet dwa tysiące statków i okrętów. 

Do tej pory odkryto 100, może 200 z nich. W Bałtyku wraki wspania-

le się konserwują dzięki właściwościom morza: małemu zasoleniu 

i natlenieniu, niskiej temperaturze i ciemnościom. W Spichlerzach 

na Ołowiance Narodowego Muzeum Morskiego można zobaczyć 

skarby wyłowione z wraków. 

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

Galeon przy Długim Pobrzeżu w Gdańsku



Gdańsk jest miastem portowym, a gdańszczanie nigdy nie bali 

się wody. Wiedzieli, jak z niej korzystać. Nasz spacer zacznij-

my w miejscu, gdzie krzyżują się ulice Ogarna, Powroźników 

i Kotwiczników. To miejsce jest ściśle związane z historią 

i życiem codziennym portu. Wskazują na to same nazwy ulic: 

Kotwiczników – od kowali wykuwających kotwice, i Powroźników 

– od rzemieślników splatających liny, sznurki i powrozy wyko-

rzystywane na statkach. Zwróćmy twarz w kierunku Bramy 

Krowiej. Gdy spojrzymy teraz w prawo, na końcu pierzei naszym 

oczom ukaże się dość duży budynek na planie kwadratu. To 

Baszta Kotwiczników, która stanowiła niegdyś część Bramy 

Kotwiczników, mającej za zadanie chronić drogę prowadzącą 

do stoczni na Lastadii. 

Intrygująca nazwa „Lastadia” pochodzi z języka flamandzkiego 

i oznacza miejsce wyładunku towarów. W języku niemieckim 

z kolei słowem tym określano plac, na którym statki były obcią-

żane towarami i balastem, a także miejsce ich budowy. Pierwsza 

wzmianka o gdańskiej Lastadii pochodzi z drugiej połowy XIV 

wieku. Początkowo była to przystań portowa, która po kilku-

nastu latach została przekształcona w stocznię. To tu w ciągu 

stuleci powstawały kolejne jednostki pływające, takie jak holki 

czy karawele. 
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Od XIII do XV wieku największymi statkami na Morzu Bałtyckim 

były koga i holk. Koga wywodziła się z rodzaju statku rzecznego 

pływającego u ujścia rzeki Ren. By dostosować go do podróży 

morskich, podwyższono burty i zwężono dno. Dodatkowo statek 

ten cechowały: płaskie dno, burty z klepek montowanych na za-

kładkę, jeden maszt z rejowym żaglem pełniący funkcję napędu 

oraz duża pojemność ładowni. W drugiej połowie XIV wieku 

kogę wyparł większy holk, będący kolejnym etapem rozwoju 

pełnomorskiej łodzi towarowej, zwanej w Skandynawii knarr 

lub knor. Holk był większy od kogi, miał w całości zakładkowe 

poszycie oraz maszt z jednym czworokątnym żaglem. 

Rozwój żeglugi nabierał tempa. Budowane były coraz więk-

sze i coraz lepsze jednostki pływające. Przybywało masztów, 

zmieniły się kształty kadłubów, wciąż jednak siłą napędową 

był wiatr. Przemysł okrętowy na Lastadii dawał zatrudnienie 

wielu mieszkańcom miasta. Przy budowie i naprawie statków 

pracowali cieśle okrętowi, wspomniani kotwicznicy i powroźnicy, 

tkacze płótna żaglowego i żaglownicy. Kres działalności stoczni, 

który nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, przyniosły zmiany 

w technice i budowie statków stalowych o większym zanurzeniu. 

Gdzie w dawnym Gdańsku można było zobaczyć najwięcej stat-

ków? Przespacerujmy się nad rzekę Motławę, by się o tym 

Aegidius Dickmann, Stara Motława, Żuraw, Brama św. Ducha, Brama Mariacka, 

Zielony Most, karta albumu z widokami Gdańska 1617, źródło: gedanopedia.pl
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przekonać. Wejdźmy na Zielony Most i poddajmy się urokowi 

tego miejsca. Spróbujmy przenieść się myślami do XVI, XVII 

wieku. Jak czytamy w relacji z podróży węgierskiego szlachcica 

Mártona Csombora, opisującej siedemnastowieczny Gdańsk: 

„Od wschodu jest także Motława, którą statki podpływać mogą 

od Wisły i do morza […] Aż po same bramy miejskie jest drogą 

dla statków […] Najpiękniejszą i najbardziej warowną [bramę 

wodną –D.Ś.] nazywają […] po naszemu Zielona Brama. U jej 

stóp znajdują się różne wagi […], za pomocą których waży się 

i mierzy towary wyładowywane ze statków. Gdybyś wyszedł 

przez tę bramę, wkroczyłbyś na ciągnący się przy murach we-

wnętrznych pomost, u którego statki znajdują bezpieczną przy-

stań. Niekiedy tak ogromna mnogość statków zbiera się w tym 

miejscu, że wskutek gęstego ich ustawienia ledwie można dojrzeć 

przeciwległy pomost” (Mártona Csombora Podróż do Gdańska). 

Na załączonej grafice Aegidiusa Dickmanna, zatytułowanej Stara 

Motława, Żuraw, Brama św. Ducha, Brama Mariacka, Zielony 

Most, z najstarszym wizerunkiem słynnego średniowiecznego 

dźwigu portowego – Żurawia, oczarowuje wspomniana mnogość 

statków, istny las masztów. 

W dawnym porcie Gdańska biło serce miasta. Od wczesnej 

wiosny do późnej jesieni, czyli w sezonie żeglarskim, panował  

tu niezwykle ożywiony ruch. I na wodach, i na nabrzeżach było 

tłoczno i gwarno. Każdego dnia przybijały statki z odległych 

mórz i krajów: Anglii, Francji, Skandynawii czy Niderlandów. Dla 

większego bezpieczeństwa przypływały całe flotylle, czyli nawet 

kilkadziesiąt statków podróżujących razem. Wisłą ciągnęły do 

Gdańska załadowane zbożem szlacheckie galary, a od strony 

morza oczekiwały już na to zboże liczne okręty zagranicznych 

kupców. Między wielkimi jednostkami uwijały się małe łódki 

wyładowujące i załadowujące towary. Port nie mógłby funkcjo-

nować, gdyby nie ciężka praca dziesiątek tragarzy i robotników 

portowych, między innymi brakarzy i mierników. Nie brakowało 

ulicznych bednarzy i naprawiaczy wyczekujących zleceń na 

mostach i nabrzeżu. Gwarno było także za sprawą kupców, 

maklerów, tłumaczy, agentów i faktorów, zawierających tysiące 

transakcji. A wszystko to na tle wznoszących się dumnie spi-

chlerzy wypełnionych po brzegi zbożem. 

Czy i dziś zobaczymy tu las masztów? Jest nie mniej gwarno,

ale to już zasługa mieszkańców i turystów spacerujących licznie 

wzdłuż Motławy. Nie widać tu wprawdzie tak wielu masztów, jak 

w dawnych czasach, ale uwagę zwraca różnorodność jednostek 

pływających. Od najmniejszych: SUP-ów, kajaków, rowerów 

wodnych, motorówek, przez jachty, aż po statki Żeglugi Gdańskiej 

i wycieczkowe galeony. Jednostki o różnym napędzie i budo-

wie. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się przykuwającym 

uwagę statkom Żeglugi Gdańskiej, którymi można popłynąć 

na wycieczkę po porcie wewnętrznym, na Westerplatte albo 

po Zatoce Gdańskiej. Wśród tych jednostek znaleźć można: 

katamarany pasażerskie, takie jak „Agat”, „Opal”, „Rubin” czy 

„Onyx”, wybudowane w latach 80. XX wieku w gdańskiej Stoczni 

Wisła; jednokadłubowce, na przykład „Małgorzatę” czy „Danutę”

z serii tak zwanych statków zalewowych, czyli przeznaczonych 

do żeglugi śródlądowej na zalewach Wiślanym i Szczecińskim,

wybudowanych w latach 60. w Tczewskiej Stoczni Rzecznej; a tak-

że tramwaje wodne „Sonica” i „Sonica I”, zbudowane w latach 

2004 i 2005 w Sankt Petersburgu. Konstrukcja tych tramwajów,

zakupionych i wyremontowanych w 2013 roku, umożliwia im 

przepływanie pod mostami na Motławie. Na żadnym z nich nie 

zobaczymy żagli, są napędzane silnikiem spalinowym. W ostat-

nich latach dość popularną atrakcję turystyczną stanowią rejsy 

galeonami – statkami, które swoim wyglądem nawiązują do 

historycznych statków żaglowych bądź pirackich, jak chętnie 

nazywają je dzieci. Co jednak kryje się pod grubą warstwą 
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stylizacji? Czy widoczne żagle są używane na wietrze, czy to 

tylko atrapa? Otóż jednostki te mają stalowy kadłub i silnik. Ich 

historia sięga nawet lat 60. XX wieku. Na przykład galeon „Lew” 

został wybudowany w Stoczni Remontowej Nauta w 1962 roku 

jako 28-metrowy statek rybacki. Gdy przeszedł na „rybacką 

emeryturę”, został poddany metamorfozie i jest teraz sprawcą 

wielu nadmorskich uciech.

Konstrukcja i wykonanie wymienionych jednostek pływających to 

już zupełnie inne czasy niż te, o których była mowa przed chwilą. 

Wspomnieliśmy, że Lastadia zakończyła działalność w drugiej 

połowie XIX wieku wraz ze zmianami w technice i budowie stat-

ków. Rewolucja przemysłowa napędzająca gospodarkę państw 

na całym świecie przyniosła wiele zmian także w przemyśle 

morskim. Już nie żagiel był głównym napędem, lecz takie nowinki 

techniczne, jak silnik, para czy śruby napędowe. Poznajmy je 

bliżej. Idąc dalej Długim Pobrzeżem, widzimy coraz wyraźniej 

charakterystyczną bryłę średniowiecznego dźwigu portowego – 

Żurawia, oraz statek-muzeum „Sołdek”. Swym ogromem budzi 

prawdziwy podziw. „Proszę Pani, to «Titanic»!” – często wołają 

na jego widok dzieci. I właściwie mają trochę racji. Co zatem 

łączy „Sołdka” z „Titanikiem”? 

Dziś portowe serce Gdańska, gdzie przeładowywane są towary, 

znajduje się w innym miejscu niż w XVI czy XVII wieku, a mia-

nowicie w porcie wewnętrznym i Porcie Północnym. Spacerując 

brzegiem morza, zobaczymy różne statki wpływające z towarami, 

między innymi drobnicowce i masowce. Drobnicowce przewożą 

to, co można łatwo policzyć w sztukach i zapakować w skrzynie, 

bele czy worki. Należą do nich znane Wam z pewnością kon-

tenerowce. Z kolei na pokładzie masowca znajdują się towary 

sypkie: zboże, ruda, węgiel, ziarna i inne. Masowcem był właśnie 

SS „Sołdek” – pierwszy po II wojnie światowej statek pełno-

morski zbudowany w całości przez polski przemysł stoczniowy 

w Stoczni Gdańskiej. Budowa tego rudowęglowca o napędzie 

parowym była wielkim wydarzeniem. Ustalono, że statki tego 

typu będą nosić nazwy od nazwisk robotników, którzy wykażą 

się największą wydajnością pracy. W 1948 roku, gdy masowiec 

został zwodowany, przodującym traserem Stoczni Gdańskiej 

był Stanisław Sołdek. „Sołdek” został wyposażony w czterocy-

lindrowy silnik typu Lenza o dwustopniowym rozprężaniu pary 

i mocy efektywnej 1300 KM (960 kW). Osiągał prędkość do 11 

węzłów, czyli 20,4 km/h.

Na przełomie XVIII i XIX wieku pierwszym nowatorskim rozwią-

zaniem wśród napędów okrętowych, po wykorzystywanych do 

tej pory żaglach, był napęd parowy. Do wytworzenia pary służyły 

kotły opalane drewnem lub węglem, które podgrzewały wodę do 

temperatury znacznie powyżej wrzenia. Dalszy układ napędowy 

wprowadzał w ruch specjalne koła, podobne do tych używanych 

w młynach wodnych, z tą jednak różnicą, że w przypadku statku 

ich działanie było odwrotne: ich ruch „odpychał wodę” i powodo-

wał przemieszczanie się statku. Statki z takim napędem zwane 

były bocznokołowcami. Rozwiązanie to uniezależniało działanie 

jednostki od warunków pogodowych, ale rozpowszechniło się 

raczej na rzekach i płytkich wodach przybrzeżnych. Na otwar-

tym morzu bowiem było bardzo awaryjne ze względu na swoją 

konstrukcję i możliwość zniszczenia przez fale. 

Kolejną znaczącą zmianą było wprowadzenie śrub napędowych. 

W 1839 roku niewielki parowiec SS „Archimedes” został wypo-

sażony w specjalną śrubę, napędzaną przez maszynę parową 

i umieszczoną w rufowej części pomiędzy kilem a sterem. Zamiast 

kół bocznych to płaty śruby odpychały wodę i napędzały statek. 

To rozwiązanie po wielu usprawnieniach technologicznych służy 

z powodzeniem do dziś. Śruby w połączeniu z wcześniej opisany-

mi maszynami parowymi znacznie ułatwiły przemieszczanie się 

statków i przez dziesiątki lat królowały na morzach i oceanach. 

Znane parowce to RMS „Titanic” czy TSS „Stefan Batory”, jak 

również wspomniany SS „Sołdek”. I to jest odpowiedź na pytanie, 

co łączy „Titanica” i „Sołdka”.
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Jachty i łodzie motorowe w Marinie Gdańsk
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Gdyby to rozwiązanie było idealne, być może nic by się do naszych 

czasów nie zmieniło. Jednak ono również sprawiało kłopoty: 

systemy parowe ulegały awariom, a praca przy nich była nie-

bezpieczna. Ponadto same maszyny, a także magazyny węgla 

zajmowały olbrzymie przestrzenie, ich obsługa zaś wymagała 

ciągłej kontroli i zaangażowania wielu osób. 

Technologia się zmieniała. Pojawiły się silniki spalinowe na pa-

liwo ciekłe, czyli ropę i jej pochodne. Ich wprowadzenie w 1912 

roku na statku „Selandia” było prawdziwą rewolucją, a statki 

napędzane w ten sposób miały przed nazwą symbol MS – skrót 

od Motor Ship, albo też MV, czyli Motor Vessel. Silniki spalino-

we były mniejsze, bardziej efektywne i miały znacznie większą 

moc. Paliwo można było trzymać w zbiornikach wbudowanych 

w kadłub (np. w tak zwanym dnie podwójnym), a obsługa takiego 

systemu była znacznie prostsza i nie wymagała pracy tak wielu 

osób. Aktualnie to rozwiązanie jest wciąż najpopularniejsze na 

świecie i około 96% statków wykorzystuje paliwa ropopochodne 

jako źródło napędu. 

I prawdopodobnie przez następne lata niewiele by się w tej 

dziedzinie zmieniło, gdyby nie wymagania związane z ochroną 

środowiska naturalnego. Coraz większa świadomość ekologiczna 

i konieczność podjęcia działań służących poprawie i ochronie 

środowiska stały się przyczyną wprowadzania nowych technologii. 

Ponieważ spalaniu ropy w silnikach spalinowych towarzyszy 

wydzielanie się szkodliwych substancji: tlenków węgla, siarki 

czy azotanów, które bezpośrednio wpływają na zanieczyszcze-

nie powietrza oraz przyczyniają się do efektu cieplarnianego 

(głównie dwutlenek węgla), międzynarodowe organizacje zaczęły 

wymuszać na armatorach i operatorach statków korzystanie 

z bardziej ekologicznych rozwiązań. 

Jedną z pierwszych innowacji w tym zakresie było zastosowanie 

gazu naturalnego – metanu, który tak jak ropa jest paliwem 

kopalnym, czyli wydobywanym z ziemi. Spalanie metanu to 

bardzo czysta reakcja, w wyniku której wytwarza się energia, 

a dodatkowo woda i – niestety – dwutlenek węgla. Mimo to 

z ekologicznego punktu widzenia to paliwo stanowi duży krok 

naprzód. Jednak w wypadku statków stosowanie metanu jest 

problematyczne, gdyż jak każdy gaz zajmuje on ogromną prze-

strzeń i jest dość niebezpieczny do magazynowania w formie 
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lotnej. Dlatego nowoczesne statki, zarówno transportujące metan, 

jak i wykorzystujące go jako paliwo napędowe, przechowują go 

w formie płynnej, czyli skroplonej. Nie jest to proste, gdyż gaz 

naturalny, aby mógł przejść w stan ciekły, musi zostać schło-

dzony do temperatury poniżej -162°C i być w takich warunkach 

przetrzymywany przez cały czas. W tej formie nazywa się go 

LNG, co stanowi skrót od Liquefied Natural Gas. Po polsku to po 

prostu skroplony gaz ziemny, a nadanie mu takiej postaci pozwala 

na zmniejszenie jego objętości 630 razy. Do magazynowania 

go stosuje się specjalne, izolowane, owalne zbiorniki, których 

instalacja i podłączenie do silników jest bardzo wymagającym 

zadaniem. Wprawdzie już w latach 70. XX wieku próbowano 

wykorzystywać gaz jako paliwo na statkach przeznaczonych do 

jego transportu, ale jego rozpowszechnienie nastąpiło dopiero 

niedawno. Pierwszym kontenerowcem na LNG był „Isla Bella” 

Nitowany kadłub statku-muzeum „Sołdek”
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zbudowany w 2015 roku w USA. Niewiele stoczni na świecie 

podejmuje się realizacji takich projektów. Która z polskich 

stoczni należy do tego grona? 

Przejdźmy w zakole Motławy. Gdyby udać się w rejs po porcie 

wewnętrznym, można by przyjrzeć się z bliska części terenów 

należących do Gdańskiej Stoczni Remontowej. Jedną ze stoczni 

wchodzących w skład Grupy „Remontowa” jest Remontowa 

Shipbuilding, która wraz ze spółką córką Remontowa LNG Systems 

z Rumi specjalizuje się w budowie zbiorników i instalacjach LNG. 

Wspomniane zbiorniki nie tylko trudno wyprodukować, ale także 

zainstalować – zajmują dużo miejsca, a ich ulokowanie na statku 

jest skomplikowane. Ponadto rozwiązania mające na celu stoso-

wanie LNG, pomimo walorów ekologicznych, generują ogromne 

koszty dla armatorów i dlatego są stosowane niechętnie, choć 

przedsiębiorstwa eksploatujące statki otrzymują duże dotacje ze 

strony państw rozwiniętych stawiających na ochronę środowiska. 

Jeszcze wyżej w hierarchii ekologicznych paliw znajduje się wo-

dór. Rezultatem spalania wodoru jest – w dużym uproszczeniu 

– jedynie wytworzenie energii cieplnej i czystej wody. Czy można 

chcieć więcej? Równocześnie otrzymujemy dwa tak potrzebne 

składniki! Można śmiało powiedzieć, że ostatnio świat wręcz 

oszalał na punkcie wodoru. Ogromne dotacje na badania, rozwój 

i wspieranie przedsiębiorców zachęcają do jego stosowania. 

I w tym miejscu zaczynają się problemy. Spójrzmy na kontekst 

wykorzystania wodoru jako paliwa. Zacznijmy od wytwarzania, 

gdyż wodór nie jest paliwem kopalnym i trzeba go produkować. 

Można to potraktować jako wadę, ale i jako zaletę. Bo chociaż 

nie da się go po prostu w łatwy sposób wydobywać, to jednak 

z drugiej strony możliwość jego produkcji otwiera wiele nowych 

perspektyw. Nie wchodząc za bardzo w procesy chemiczne, 

powiedzmy tylko, że sposoby wytwarzania wodoru są mniej 

lub bardziej ekologiczne. Tak zwany szary wodór, uzyskiwany 

z metanu, jest najmniej ekologiczny, natomiast na drugim krańcu 

skali znajduje się wodór zielony, czyli taki, do którego produkcji 

wykorzystano odnawialne źródła energii. Zastosowanie wodoru 

jako paliwa na statkach jest jednym z najtrudniejszych w reali-

zacji rozwiązań. Temperatura jego przechowywania w formie 

skroplonej to co najmniej -240°C, czyli znacznie niższa niż w przy-

padku LNG. Rodzi to wiele problemów technologicznych, które 

do tej pory nie zostały w pełni rozwiązane, jednak ogólne zalety 

tego paliwa są tak duże, że wiele firm w przemyśle morskim 

koncentruje się na nim jako paliwie przyszłości. Dość śmiałym, 

ale realnym pomysłem jest wykorzystanie do produkcji wodoru 

energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych. Wytwarzanie 

i magazynowanie tego paliwa na morzu stworzyłoby bardzo 

ciekawą możliwość bunkrowania, czyli tankowania statków 

właśnie w warunkach morskich bez konieczności zawijania 

do portu. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne, zarówno 

w odniesieniu do samej produkcji wodoru z wody morskiej, jak 

i w zakresie procesu bunkrowania, w czasie którego statek 

na pełnym morzu musi podłączyć się pod specjalną instalację. 

Jednakże rozwiązanie tych problemów pozwoliłoby na bardzo 

ekologiczne i, miejmy nadzieję, tanie pozyskiwanie prawie nie-

wyczerpanych zasobów energii. 

Przejdźmy teraz na Ołowiankę, która dawniej była między innymi 

miejscem składowania ołowiu, a dziś jest jedną z ulubionych 

Statek Żeglugi Gdańskiej i galeon przy Długim Pobrzeżu w Gdańsku
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części Gdańska. W muzealnych spichlerzach: Oliwskim, Pannie 

i Miedzi, zobaczymy modele statków napędzanych siłą wiatru. 

W wolnej chwili warto się tu wybrać. Stańmy na skraju nabrzeża 

i przyjrzyjmy się innym jednostkom pływającym. Skoro zostały 

wspomniane morskie farmy wiatrowe, należy też wspomnieć 

o statkach napędzanych po prostu prądem elektrycznym. To 

rozwiązanie jest bardzo popularne w Skandynawii, a szczególnie 

w Norwegii, gdzie lokalne promy łączą brzegi fiordów lub pływają 

pomiędzy wyspami a stałym lądem. Właśnie taki tryb pracy: gdy 

podróż jest krótka, a następnie statek stoi kilka lub kilkanaście 

minut przy nabrzeżu, sprzyja stosowaniu baterii elektrycznych. 

Podczas każdego postoju statku używa się wysoko wydajnych 

ładowarek, które dosłownie w kilka minut uzupełniają poziom 

naładowania baterii, co pozwala na kolejną krótką podróż, na 

przykład na drugą stronę fiordu. W wypadku Norwegii, gdzie 

ponad 90% zasobów energetycznych jest wytwarzane dzięki 

elektrowniom wodnym, stosowanie statków o napędzie elek-

trycznym stanowi rozwiązanie bardzo ekologiczne. Polskie 

stocznie również mają fantastyczne osiągnięcia na tym polu. 

Dwustronny prom hybrydowy „Elektra”, zbudowany w stoczni 

CRIST SA i eksploatowany przez fińskiego armatora Finferries, 

zdobył międzynarodową nagrodę „Ship of the Year Award” w kon-

kursie Marine Propulsion Awards 2018. W wypadku Polski, 

gdzie elektrownie wciąż korzystają z węgla, stosowanie prądu 

elektrycznego jako napędu to jedynie forma przeniesienia emisji 

tlenków węgla znad morza w rejon elektrowni… Warto zauwa-

żyć, że w małych jednostkach można ładować baterie w sposób 

ciągły za pomocą paneli fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie jest 

wystarczające dla małych, poruszających się dość wolno łodzi, 

jakie pływają na wodach Motławy. 

Wyścig o najbardziej ekologiczne rozwiązania w napędach 

statków trwa. Niektórzy odważni projektanci poszli o krok dalej 

i zaczęli stosować na statkach handlowych najbardziej ekolo-

giczny z napędów, czyli… żagle. Wydawać by się mogło, że to 

żart, ale od pewnego czasu pojawiają się projekty oraz pierwsze 

nowoczesne statki, które wspomagają się właśnie żaglami. 

W odróżnieniu od dawnych rozwiązań, są to zwykle nowoczesne 

płaty nośne w zupełnie innych układach masztów i olinowania, 

charakteryzują się znacznie większą efektywnością niż dawne 

żagle płócienne. Niemniej jednak stanowią one tylko uzupełnienie, 

a nie główne źródło napędu. 

Dawniej na drodze ku doskonałości zupełnie nie zwracano uwagi 

na dbałość o środowisko i jego ochronę. Szczęśliwie dziś świado-

mość ekologiczna jest coraz większa. Jak daleko sięgną zmiany? 

Co przyniesie dalszy rozwój technologii? To już pokaże czas. 

Widok z Zielonego Mostu na Motławę

Łodzie solarne na Motławie w Gdańsku
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