
Prof. Alfons Hoffmann - Patronem 2015 roku 

 

W roku 2015 przypada Jubileusz 130-lecia urodzin Alfonsa 

Hoffmanna (1885-1963), współtwórcy elektroenergetyki polskiej, 

założyciela i dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” 

S.A., współprojektanta i budowniczego wielu elektrowni wodnych i 

sieci elektrycznych, wychowawcy młodych kadr energetycznych, 

działacza społecznego, prezesa (1937-1938) i członka honorowego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Zarząd Główny SEP postanowił uczcić Jego pamięć przez 

ustanowienie roku 2015 Rokiem Alfonsa Hoffmanna.  

Alfons Hoffmann ukończył studia na Wydziale 

Maszynowym i Elektrotechnicznym Politechniki Gdańskiej w 

1911r. Praktykę zawodową zdobył w czołowych zakładach 

niemieckich Garbe-Lahmayer i Siemens-Schuckert. W 1918r. powrócił do kraju i cały 

następny rok pracował w Podkomisariacie Naczelnej Władzy Ludowej.  

W marcu 1920r. objął funkcję kierownika budowy elektrowni wodnej w Gródku. Budowa 

była wielką szkołą życia dla Hoffmanna. Dzięki talentowi inżynierskiemu i zdolnościom 

organizacyjnym udało się pomyślnie zakończyć budowę. A. Hoffmann już w trakcie budowy 

elektrowni opracował w 1922r. plan elektryfikacji całego Pomorza.  

W kwietniu 1923r oddano do użytku pierwszą elektrownię po odzyskaniu niepodległości. 

Inż. A. Hoffmann zaprojektował pierwszą linię przesyłową Gródek - Toruń o długości 70km, 

która została wybudowana w 1927r. uzyskując połączenie z miejską elektrownią w Toruniu. 

Linię tę na przełomie lat 1926-1927 przedłużono do Gdyni. Zostały zbudowane zręby 

pierwszego systemu elektroenergetycznego na Pomorzu i w kraju.  

Inż. A. Hoffmann zbudował w latach 1930-1932 w Gródku fabrykę grzejników 

elektrycznych. W listopadzie 1938r. otrzymał nominację na naczelnego dyrektora koncernu 

Ślązel w Katowicach. Był to wówczas koncern energetyczny o największej mocy 

dyspozycyjnej w kraju ok. 100 MW. Jako naczelny dyrektor Śląskich Zakładów 

Energetycznych podjął z dużym rozmachem działalność elektryfikacyjną, wykraczającą poza 

granice Śląska. Gdy wybuchła wojna A. Hoffmann otrzymał polecenie od władz 

sformułowania konwoju z materiałami Ślązela. Ruszył do Lublina i tam konwój został 

rozwiązany. A. Hoffmann znalazł się we Lwowie, skąd udał się do Międzylesia, gdzie objął 

iluzoryczne stanowisko kierownika kuźni u dyr. K. Szpotańskiego. Po wojnie A. Hoffmann w 

latach 1945-1946 odbudował Elektrownie Bielkowo i Łapino. Następnie otrzymał polecenie 

odbudowy Elektrowni Dychów. Przy końcu odbudowy w 1949r. A. Hoffmann z przyczyn 

politycznych otrzymał zwolnienie i przeniósł się na Politechnikę Gdańską, gdzie wykładał 

przedmioty: elektrownie wodne, projektowanie sieci elektrycznych i grzejnictwo elektryczne. 

W 1955r. przeszedł do Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, gdzie objął 

stanowisko generalnego projektanta w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej. W 1957r. 

otrzymał godność profesora nadzwyczajnego. 

 Przez całe życie Prof. A. Hoffmann wiele czasu i serca poświęcał pracy w 

organizacjach społeczno-zawodowych. W 1921r. założył Toruńskie Koło SEP i był jego 

pierwszym prezesem w latach 1927-1931. Działał również we władzach centralnych SEP. Był 

członkiem Centralnej Komisji Słownictwa Elektrycznego, Polskiego Komitetu Elektrycznego, 

Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych i CK Normalizacji Elektrycznej.  W 1937r. 

w Warszawie został wybrany na Prezesa SEP w kadencji 1937-1938 i na wiceprezesa SEP w 

kadencji 1938-1939. Brał udział w pracach Oddziału Gdańskiego SEP i uczestniczył w kilku 

Walnych Zjazdach Delegatów. Na Walnym Zjeździe SEP w 1961r. otrzymał godność 



honorowego członka SEP. Za zasługi w pracy społecznej i zawodowej profesor A. Hoffman 

był odznaczony: Krzyżem Oficerskim OOP(1961), Złotym Krzyżem Zasługi(1925) oraz  

Złotymi Odznakami SEP i NOT. 

 Dla uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i działacza społecznego nadano z 

inicjatywy SEP w 1972r. pierwszej w Polsce elektrowni pompowej Żydowo imię profesora 

Alfonsa Hoffmanna.  

Oddział Bydgoski SEP ustanowił Medal Pamiątkowy im. prof. A. Hoffmanna, który 

od 2002r. nadawany jest przez ZG SEP. 

Prof. A. Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963r. w Gdańsku i pochowany został na 

cmentarzu parafialnym we Wrzeszczu. Profesor należał do grupy inżynierów 

międzywojennego dwudziestolecia, którzy budowali podwaliny polskiej gospodarki. Był 

utalentowanym, pracowitym menadżerem, wspaniałym inżynierem, oddanym działaczem 

oraz żarliwym patriotą. 
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