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Podstawowe informacje 

• Stocznia: Harland & Wolf

• Amator: White Star Line

• Port macierzysty: Liverpool

• Data rozpoczęcia budowy: 31 marca 1909

• Data wodowania: 31 maja 1911

• Data oddania do eksploatacji: 10 kwietnia 1912

• Data zatonięcia: 15 kwietnia 1912



Projekt 

• „Titanic” był jednym z trzech liniowców klasy Olympic. Miał dwie siostrzane jednostki: „Olympic” i 
„Gigantic” (nazwa trzeciego została po katastrofie „Titanica” zmieniona na mniej pretensjonalną –
„Britannic”). Koncepcja budowy tej serii statków powstała wiosną 1907 roku podczas spotkania 
towarzyskiego Bruce’a Ismaya, dyrektora kompanii żeglugowej White Star Line i Williama Jamesa Pirrie, 
prezesa rady nadzorczej stoczni Harland and Wolff w Belfaście. Każdy z planowanych trzech statków 
miał mieć pojemność ok. 45 tys. BRT. Ich silniki miały pozwolić na rozwinięcie prędkości 24 węzłów 
(44,4 km/h). Miały być więc nieco wolniejsze od konkurencyjnych liniowców linii Cunard jednak 
nadrabiały to rozmiarami i luksusowym wyposażeniem. Szczegółowe koncepcje budowy nowych 
liniowców zaprojektowali architekci Alexander Carlisle, Thomas Andrews i Edward Wilding. Pogodzono 
się z brakiem możliwości dotrzymania pola w dziedzinie prędkości i tym samym zdobycia Błękitnej 
Wstęgi Atlantyku. W tym czasie konkurencyjna linia Cunard miała dwa najbardziej luksusowe, a przy 
tym i najszybsze statki świata – Lusitanię i Mauretanię. Jednostki White Star Line miały być jednak 
dłuższe o ok. 100 stóp (30,5 m) i oferować luksus, jakiego na północnym Atlantyku nikt dotąd nie 
widział.





Budowa 

• Stępkę położono 31 marca 1909 r. Montaż 
kadłuba zakończył się w kwietniu 
następnego roku. W dokumentacji stoczni 
statek otrzymał numer 401. W trakcie 
budowy szkieletu kadłuba i kładzenia 
poszycia, pracowało jednocześnie ponad 
trzy tysiące robotników. Kadłub „Titanica” 
oraz płyty poszycia wykonano ze stali 
miękkiej. Elementy konstrukcji kadłuba 
łączone były nitami.



Dane techniczne

• W chwili wodowania (1911) „Titanic” był po „Olympicu” (tonaż rejestrowy 47 000 BRT) kolejnym 
największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Sylwetka statku odznaczała się czterema 
lekko pochylonymi kominami (z których ostatni był atrapą) i dwoma smukłymi masztami. Kwestia 
liczby kominów miała znaczenie prestiżowo-komercyjne. Duża ich liczba w opinii pasażerów była 
dla nich wymownym świadectwem siły i wielkości jednostki. Cały kadłub został podzielony na 16 
oddzielnych sekcji z w pełni automatycznym systemem zamykania grodzi wodoszczelnych. 
Przestawienie jednego przełącznika na mostku kapitańskim lub w maszynowni zamykało lub 
otwierało 16 wodoszczelnych drzwi zabezpieczających statek przed zalaniem. Identyczne 
rozwiązanie zastosowano na „Olympicu” i „Giganticu”. System grodzi wodoszczelnych pozwalał na 
utrzymanie statku na powierzchni nawet przy zalaniu czterech dziobowych, czterech rufowych lub 
dowolnych dwóch sekcji jednocześnie. Według konstruktorów statki te mogły przetrwać prawie 
każdy wypadek na morzu. „Titanic” był wybitnym osiągnięciem technicznym, w założeniu bardzo 
bezpiecznym.





Szalupy ratunkowe

• roducent początkowo planował zainstalować jedynie 16 składanych szalup. Dopiero gwałtowne 
protesty późniejszego dyrektora stoczni Harland and Wolff, Alexandra Carlisle’a sprawiły, że na 
dachach kwater oficerskich na pokładzie szalupowym pojawiły się jeszcze cztery dodatkowe łodzie 
ratunkowe. Na początku 1910 roku Bruce Ismay odrzucił propozycję Carlisle’a dotyczącą 
zainstalowania 48 szalup − zdolnych pomieścić łącznie 2886 osób − jako rozwiązania zbyt 
kosztownego i „zaśmiecającego pokład”. Stwierdził, że 1/3 tej liczby (16 szalup) w zupełności 
wystarczy. Ostatecznie na „Titanicu”, a początkowo także na „Olympicu”, pojawiło się tylko 20 
szalup mogących pomieścić jedynie 1100 osób, czyli połowę pasażerów i członków załogi. W 
owych czasach takie rozwiązanie było jednak normą. Podobnie było z konkurentami „Titanica”, w 
tym „Mauretanią” i „Lusitanią”. Dopiero katastrofa „Titanica” zwróciła uwagę na archaiczność 
przepisów bezpieczeństwa i zmusiła wszystkich producentów do instalowania na statkach szalup 
w liczbie wystarczającej dla wszystkich pasażerów i członków załogi. 





Wystrój i wyposarzenie

• Wizytówką przepychu „Titanica” była jego wielka dziobowa klatka schodowa 
pierwszej klasy. Schodziła od pokładu łodziowego do pokładu E, choć odcinek 
pomiędzy pokładami D i E nie był tak ozdobny. Jej sklepienie zdobił wielki świetlik 
z białego szkła. W dzień przedostawało się przez niego światło dzienne, a w nocy 
był podświetlany ogromnym, kryształowym żyrandolem. Klatka schodowa 
wykończona została w stylu króla Wilhelma i królowej Marii, otoczona balustradą 
w stylu Ludwika XIV. Prowadziła do recepcji pierwszej klasy na pokładzie D, skąd 
przechodziło się do sali jadalnej, pomieszczenia mającego 35 metrów długości i 
szerokość całego pokładu. Pasażerowie klasy pierwszej poza wieloma salonami, 
restauracjami i kawiarniami mieli do dyspozycji także łaźnię turecką, krytą 
pływalnię, siłownię, salon fryzjerski oraz ciemnię fotograficzną.



Klatka schodowa



Jadalnia pierwszej klasy
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Pływalnia



Siłownia



Kabiny pierwszej klasy



Kabiny trzeciej klasy



Kabiny drugiej klasy



Jadalnia trezciej klasy



Jadalnia drugiej klasy



Kapitan 

• Kapitanem mianowanym przez kompanię White Star Line został Edward John 
Smith, wieloletni pracownik tego armatora. Rejs „Titanikiem” miał być dla niego 
ostatnim przed przejściem na emeryturę. Będąc wcześniej przez dwa lata 
kapitanem Olympica, był jedynym człowiekiem mogącym się pochwalić 
doświadczeniem w kierowaniu tak dużymi jednostkami. Cieszył się uznaniem 
załogi i pasażerów. Mógł poszczycić się wspaniałą karierą na morzu – szacuje się, 
że w czasie 26 lat służby dla White Star Line przepłynął prawie dwa miliony mil 
morskich. Kapitan został na statku aż do zatonięcia.





Wypłynięcie

• Niedługo przed pierwszym rejsem, na życzenie kapitana Smitha, nastąpiła zmiana 
na stanowiskach oficerskich. Stanowisko pierwszego zastępcy, tzw. chiefa, objął 
Henry Wilde, który pływał ze Smithem na „Olympicu”. W tej sytuacji 
dotychczasowy starszy oficer (zastępca kapitana), William Murdoch, objął 
stanowisko pierwszego oficera. Kapitan planował tę zmianę tylko na jeden rejs. Te 
przetasowania spowodowały niejasny podział obowiązków, skutkujący chociażby 
tym, że marynarze z bocianiego gniazda nie mieli do dyspozycji nawet 
lornetki. Punktualnie w południe 10 kwietnia 1912 r. długi i głęboki ryk syren 
„Titanica” dał znać, że nadszedł czas wypłynięcia. Był to znak dla holowników, by 
stanęły w dryf. Wydano rozkaz „Cała naprzód!”, a gdy trzy potężne śruby zaczęły 
się obracać, „Titanic” z wolna ruszył.



Rejs

• Kolejne etapy rejsu przebiegały bezproblemowo. Z Southampton „Titanic” wziął kurs na Cherbourg 
we Francji, skąd zabrał na pokład około 150 pasażerów z mniejszego statku „Nomadica”. Po 
godzinie 20:00 skierował się na ostatni przystanek w Europie – irlandzkie Queenstown. Na pełny 
ocean wypłynął rano, zabierając wcześniej dostawę poczty oraz wysadzając pasażerów, którzy 
wykupili bilet jedynie na tę część rejsu. 11 kwietnia 1912 r. „Titanic” wypłynął w kierunku Nowego 
Jorku – celu jego dziewiczego rejsu. O godzinie 13:30 wokół statku rozciągał się już tylko niczym 
nie zmącony widok oceanu. Czwarty dzień rejsu był dniem niepogodnym, aczkolwiek ocean był 
spokojny. Po popołudniowym lunchu pasażerowie korzystali z wszelkich udogodnień oferowanych 
przez luksusową jednostkę White Star Line. Niewiele osób decydowało się na spacer po pokładzie, 
nieprzyjemna pogoda była również przyczyną odwołania zaplanowanych wcześniej prób 
opuszczenia łodzi ratunkowej





Zderzenie

• O godzinie 23:40 14 kwietnia 1912 r. marynarze z bocianiego gniazda, Frederick Fleet i 
Reginald Lee, zauważyli na wprost statku odcinający się na rozgwieżdżonym niebie czarny 
zarys – górę lodową. Pierwszy z nich natychmiast zadzwonił trzy razy gongiem, a 
następnie zasygnalizował na mostek kapitański: „Góra lodowa [tuż] przed nami!” 
(Iceberg, right ahead!). Etykieta panująca na statku spowodowała, że jedynym słowem, 
które usłyszał od oficera Moody’ego było „Dziękuję” (ang. Thank you). W tym momencie 
góra lodowa była lepiej widoczna z poziomu mostka kapitańskiego. Pierwszy oficer, 
William Murdoch, chcąc uniknąć zderzenia, wydał sternikowi Robertowi Hichensowi 
rozkaz „mocno prawo na burt” (Hard a starboard, co oznaczało, że statek ma skręcić w 
lewo), a maszynowni „cała wstecz” (Full astern). Od zauważenia góry lodowej do 
momentu kolizji minęło około 37 sekund. Trudno powiedzieć, czy Murdoch wiedział, że 
statek i tak uderzy o górę lodową.





Nazwa statku Odległość od Titanica Krótki opis reakcji na wezwanie

Californian 16 km (10 mil morskich)
Statek najprawdopodobniej nie zareagował z powodu złego
koloru flar oraz braku radiooperatora w miejscu pracy.

Parisian 80 km (50 mil morskich)
Statek nie mógł się przedostać do Titanica z powodu pola
lodowego, ale pomógł w kierowaniu innych statków.

Mount Temple 80 km (50 mil morskich)

Statek otrzymał niewłaściwe współrzędne i został odcięty
przez pole lodowe. Na miejsce katastrofy dotarł 11 minut po 
Carpathii (około godziny 4:11) jednak odcięty od tonącego
Titanica przez pole kry, nie mógł wziąć udziału w operacji
ratunkowej.

Carpathia 93 km (58 mil morskich)

Carpathia odpowiedziała na wezwanie tonącego Titanica. 
Dotarła na miejsce katastrofy około godziny 4 nad ranem. 
Jednocześnie była pierwszym statkiem, który dotarł na
miejsce zdarzenia.

Birma 113 km (70 mil morskich)
Statek ten był przygotowany na ratunek, ale otrzymał złe
współrzędne.

Frankfurt 225 km (140 mil morskich)
Statek w czasie otrzymania wezwania był około 8 godzin
drogi od Titanica. Przypłynął na miejsce katastrofy około
godziny 8 rano.



Klasa Płynących Ocalałych 
Ocalałych 
procentowo 

Zmarłych 
Zmarłych 
procentowo 

1. klasa 329 199 60,5 130 39,5 

2. klasa 272 119 43,8 153 56,2 

3. klasa 710 174 24,5 536 75,5 

Załoga 897 212 23,6 685 76,4 

Całkowicie 2208 704 31,9 1504 68,1 



Ciekawostki

1.Protestancki hymn Nearer, My God, to Thee (Być bliżej Ciebie, Boże, chcę), protestancki
hymn Jesień (ang. Autumn), walc Pieśń jesieni, bardzo popularnego brytyjskiego
kompozytora Archibalda Joyce’a

2.Góra lodowa która pogrążyła Titanica stopniała dwa tygodnie po katastrofie

3.Zużycie dobowe węgla przy prędkości rejsowej: 650 ton

4.Koszt budowy: 15 milionów funtów

5.Długość: 268,99 metrów

6.Pierwotnie dziewiczy rejs Titanica zaplanowano na luty 1912 roku

7.Podczas wodowania Titanica nie odbyło się uroczyste rozbijanie butelki szampana o burtę

8.Titanic zabrał na pokład: 40 wołów, 130 świń, 150 indyków, 35000 jaj, 5 ton warzyw, 20 
skrzyń bananów, 5 żółwi, 12000 butelek wody mineralnej, 15000 butelek piwa, 2000 
butelek wina i szampana
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Dziękuję za 
uwagę


