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Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku 
w Grudziądzu. W latach 1905 -1911 studiował na Politechnice 
w pruskim podówczas Gdańsku. Nosiła ona wówczas nazwę 
Königliche Technische Hochschule zu Danzig. Po ukończeniu 
studiów odbywał praktyki zawodowe w przemyśle niemiec-
kim, między innymi w zakładach Garbe Lahmeyer i Siemens 
- Schuckert oraz w elektrowni Koronowo.

Był wybijającym się przedstawicielem ukształtowanej 
w okresie zaboru pruskiego inteligencji polskiej Pomorza 
Nadwiślańskiego. Najważniejszym żywiołem jego społecznej 
aktywności stały się towarzystwa śpiewacze w Gdańsku i na 
Kaszubach. Hoffmann działał także w Polskim Towarzystwie 
Gimnastycznym Sokół, a także organizował akcję kolonijną 
dla dzieci robotników i rzemieślników w majątkach polskich 

ziemian na Pomorzu. W latach 1918 -1920 działał na rzecz 
powrotu Pomorza do odrodzonej Polski. W 1920 roku został 
oddelegowany z Gdańska do powstającego w Toruniu urzędu 
wojewódzkiego jako specjalista ds. elektryfikacji Pomorza.

Do znaczących sukcesów Alfonsa Hoffmanna w II RP 
należą przede wszystkim jego dokonania w zakresie elek-
tryfikacji Pomorza, jako twórcy i dyrektora Pomorskiej Elek-
trowni Krajowej Gródek S.A. Pod Jego kierownictwem wy-
budowano: 
•	 napowietrzną	 linię	 przesyłową	 w	 relacji	 Gródek	-Toruń,	

na niestosowane dotąd napięcie 60 kV,
•	 elektrownie	w	Żurze	i	Gdyni,	
•	 przedłużono	linie	60	kV	do	Gdyni,
•	 zasilono	na	napięciu	15	kV	Władysławowo	i	Juratę.	

Inż. Alfons Hoffmann patronem roku 2015

Uchwała 30 (2014/2018) Zarządu Głównego SEP 
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie 

ustanowienia roku 2015 jako Roku Alfonsa Hoffmanna

W roku 2015 przypada jubileusz 130-lecia urodzin Alfonsa Hoffmanna (1885-1963), współtwórcy nowoczesnej 
elektroenergetyki polskiej, założyciela i dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” SA, 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 postanawia uczcić Jego pamięć przez ustanowienie roku 2015 Rokiem Alfonsa Hoffmanna. 

Alfons Hoffmann
1885 -1963
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Połączono	także	elektrownie	Gródek,	Żur	i	Gdynię	z	pra-
cującymi już elektrowniami w Grudziądzu i Toruniu, tworząc 
tym samym pierwszy w Polsce jednolity, wojewódzki system 
elektroenergetyczny.

Na uwagę zasługują także osiągnięcia Hoffmanna na polu 
gospodarczym. Z powodzeniem kierował utworzoną w 1924 
roku Pomorską Elektrownią Krajową Gródek S.A., której ka-
pitał zakładowy wynosił 6 mln zł. Alfons Hoffmann, rozstając 
się w 1938 roku z PEK Gródek, po 18-letniej pracy, pozosta-
wił spółkę z kapitałem 38 mln zł. W latach 1932-33 zbudował 
w Gródku nowoczesną Fabrykę Grzejników Elektrycznych. Fa-
bryka produkowała kuchenki domowe i duże kuchnie. Produ-
kowano tam też grzejniki, żelazka elektryczne.

Nie zaniedbywał Alfons Hoffmann działalności na rzecz 
młodego społeczeństwa pomorskiego. Był nie tylko zamiło-
wanym śpiewakiem, ale i patronem Pomorskiego Związku 
Śpiewaczego, a także działaczem i opiekunem Związku Har-
cerstwa Polskiego.

Harcerska przygoda zaowocowała znajomością z innym 
entuzjastą ZHP, Michałem Grażyńskim, podwójnym dokto-
rem filozofii i prawa, w latach 1926 -1939 wojewodą śląskim. 
Realizując szeroko zakrojony program polonizacji przemysłu 
spowodował powołanie na stanowisko naczelnego dyrektora 
Śląskich Zakładów Elektrycznych S.A. z Elektrownią Chorzów 
(Ślązel) w roku 1938 Alfonsa Hoffmanna. Za najważniejszy 
cel swojej działalności obrał on stworzenie silnego górnoślą-
skiego systemu energetycznego oraz rozbudowę największej 
wówczas w Polsce chorzowskiej elektrowni parowej turboze-
spół o mocy 50 MVA. 

W czasie wojny ukrywał się u swojego przyjaciela dyr. 
Kazimierza Szpotańskiego, pracował w kuźni, brał udział 
w pracach konspiracyjnych, używał wówczas nazwiska Alfred 
Hamerski. W 1944 roku został wywieziony przez Niemców na 
roboty do Szczytnej na Dolnym Śląsku. 

Po wojnie wrócił na Pomorze. Przystąpił do odbudo-
wy elektrowni wodnych w Bielkowie i Łapinie (Kaszuby). 
W 1946 roku skierowano go do odbudowy elektrowni wod-
nej, całkowicie zdemontowanej przez Armię Czerwoną. Po 

przekazaniu dokumentacji turbin stronie sowieckiej, został 
w 1949 roku zwolniony z pracy. W roku 1950 swego daw-
nego dyrektora zaprosił do pracy akademickiej prof. Kazi-
mierz Kopecki. Przeniósł się na Politechnikę Gdańską, gdzie 
w latach 1949 -1953 pracował w Katedrze Energetyki u prof. 
Kazimierza Kopeckiego, prowadząc wykłady z elektrowni 
wodnych, sieci elektrycznych i grzejnictwa. W 1953 roku 
rozpoczął pracę jako generalny projektant w Biurze Studiów 
Gospodarki Wodnej, a potem jako kierownik Zakładu Kon-
strukcji Wodnych i Śródlądowych w Instytucie Budownictwa 
Wodnego PAN. Tam też w 1957 roku otrzymał nominację na 
profesora nadzwyczajnego.

Wspomnieć trzeba, że drugim polem działalności po 
czynnym uczestniczeniu w ruchu śpiewaczym, było Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich. Już w grudniu 1918 roku wstą-
pił do Stowarzyszenia Techników w Poznaniu. W 1921 roku 
założył Toruńskie Koło SEP i był w latach 1921-1931 jego 
pierwszym prezesem. Wybrany na prezesa SEP w kadencji 
1937-1938, zasłynął jako prezes, który wystąpił z propozycją 
odbycia walnego zjazdu SEP na Bałtyku. W 1938 roku m/s 
Piłsudski, na pokładzie którego odbywał się zjazd, wypłynął 
z Gdyni w 5-dniowy rejs.

Prof. Alfons Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963 r. 
w Gdańsku; pochowany został na cmentarzu parafialnym 
we Wrzeszczu. Jak napisał Bolesław Pyszora1): „Pogrzeb 
jego był wielką manifestacją i hołdem złożonym temu za-
służonemu synowi Ziemi Pomorskiej, nie tylko przez Pań-
stwo i świat naukowy, ale całe społeczeństwo pomorskie. 
Kondukt pogrzebowy prowadził ordynariusz chełmiński ks. 
biskup Kazimierz  Kowalski”.

Na podstawie materiałów ZG SEP  
oraz Oddziału SEP w Gdańsku  

opracował T. E. Kołakowski

1) Pyszora B., Profesor inż. Alfons Hoffmann (1885-1963 r.), Rocznik Gru-
dziądzki, t. VIII 1983.

Przejście linii 60 kV Gródek-Toruń na moście pod FordonemFabryka grzejników


