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ELEKTRYCY POMORZA W HOŁDZIE
PROFESOROWI ALFONSOWI HOFFMANNOWI
Dla uczczenia pamięci tego żarliwego patrioty, wybitnego inżyniera i działacza
społecznego, z inicjatywy Zakładów Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy w 1972 r. nadano pierwszej w Polsce elektrowni pompowej Żydowo imię
profesora Alfonsa Hoffmanna. ZE Toruń wspólnie z Oddziałem Toruńskim SEP
w 1986 r. zorganizował konferencję. Z okazji 100-lecia Jego urodzin odsłonięto
tablicę pamiątkową w Grudziądzu na domu, w którym się urodził. Jeszcze później
w ramach obchodów 75-lecia zakończenia budowy pierwszej w przedwojennej
Polsce elektrowni Gródek w 1998, staraniem SEP Oddziału Bydgoskiego i Zakładu
Energetycznego Bydgoszcz, w elektrowni wodnej Gródek wbudowano pamiątkową
tablicę ku czci prof. A. Hoffmanna. W tym samym czasie w Gródku, jedną z ulic na
terenie zespołu elektrowni nazwano Jego imieniem.
W dniu 14 lutego 2002 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski
zorganizował pierwsze seminarium poświęcone pamięci tego wspaniałego syna
Pomorza. Przed rozpoczęciem seminarium, zlecono znanemu plastykowi bydgoskiemu p. M. Guczalskiemu opracowanie projektu i wykonania pamiątkowych medali,
jak również pamiątkowej tablicy, która została wbudowana w sali budynku NOT
w Bydgoszczy. W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz, miasta Bydgoszczy, prezes SEP prof. S. Bolkowski, Arcybiskup Gnieźnieński H. Muszyński,
syn zmarłego Marian Hoffmann oraz liczni energetycy z Pomorza.
Po oficjalnym otwarciu seminarium przez prezesa SEP Oddziału Bydgoskiego
kol. T. Domżalskiego niektórzy goście mieli krótkie wystąpienia. Między innymi
zabrał głos też abp Henryk Muszyński:
„Niech mi wolno będzie dorzucić do tych wspomnień, nie tyle osobiste
wspomnienia, ile świadectwo o Profesorze, który był wielkim Synem Ziemi
Pomorskiej, wielkim Polakiem, wielkim Patriotą, ale także wiernym synem Kościoła.
Zarówno w dziedzinie fachowej, naukowej, bo jestem przekonany, że dzieła, które On
tworzył były dziełami XXI wieku, choćby pod względem wymagań ekologii.
Zostawił nam także dziedzictwo wspaniałego człowieka. Moim życzeniem jest,
abyśmy ten testament i to wspaniałe dziedzictwo prof. A. Hoffmanna mogli podjąć
i rozwinąć na miarę wyzwań i potrzeb naszych czasów”.
Następnie wygłoszono 2 referaty omawiające życiorys prof. A. Hoffmanna.
Pierwszym był referat kol. A. Misterka pt. „Działalność zawodowa prof.
A. Hoffmanna”. Drugi autorstwa kol. L. Zuby pt. „A. Hoffmann działacz społeczny
Pomorza”.
Potem odsłonięto w gmachu NOT Bydgoszcz pamiątkową tablicę ku czci prof.
A. Hoffmanna, którą poświęcił arcybiskup H. Muszyński, a następnie odprawił
w bydgoskiej farze mszę św. w czasie której, wygłosił piękną homilię. Po mszy
św. i obiedzie uczestnicy kontynuowali obrady. Powołana przez zarząd Oddz.
Bydgoskiego SEP kapituła medalu im. prof. inż. A. Hoffmanna przyznała po raz
pierwszy pamiątkowe medale. Zostały one wręczone najbardziej zasłużonym
energetykom.
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Warto przypomnieć tutaj słowa kol. L. Zuby wypowiedziane w czasie pierwszego
seminarium w lutym 2002 r.:
„Całym swoim życiem dał dowód ogromnym możliwościom i siłom twórczym
człowieka. Tak jako inżynier, konstruktor, projektant, dyrektor – z zawodu; śpiewak,
dyrygent, etnograf, miłośnik sportu, znawca sztuki – z zamiłowania; polityk,
pedagog, twórca stowarzyszeń, działacz SEP, przyjaciel młodzieży – z pasją służył
swojemu narodowi. Otrzymał wielkie różnorodne talenty, charyzmę, niewyczerpaną
energię, zmysł organizacyjny i wizję przyszłości. Żadnego z tych talentów nie
zmarnował, przeciwnie – każdy wykorzystał „Pro publico bono”.
WZD SEP, który obradował w czerwcu 2002 w Zielonej Górze, na wniosek SEP
Oddziału Bydgoskiego, podjął uchwałę o uznaniu prof. Alfonsa Hoffmanna patronem
wszystkich energetyków całego kraju i postanowił, że istniejący medal A. Hoffmanna
będzie od tej pory medalem całego stowarzyszenia przyznawanym za zasługi
położone w dziedzinie energetyki. Jest to chyba najważniejsze osiągnięcie zarządu
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Bydgoskiego w przypominaniu tej
wspaniałej postaci.

Awers i rewers Medalu prof. Alfonsa Hoffmanna
ZG SEP później zdecydował, że ten medal przyznawać będzie do końca 2004
kapituła działająca przy SEP Bydgoszcz, a od 2005 Zarząd Główny SEP Warszawa.
Jest to wspaniałe uhonorowanie i wyróżnienie postaci tego wielkiego syna Pomorza,
a zarazem wybitnego działacza SEP i absolwenta Politechniki Gdańskiej.
2 lata później w lutym 2004 r. w 85 rocznicę uruchomienia elektrowni Gródek,
zorganizowano 2-gie seminarium połączone z omówieniem zasług tego wspaniałego
inżyniera. W czasie tego seminarium wręczono licznym pracownikom elektrowni
wodnych z całego kraju medale A. Hoffmanna.
5 wrześniu 2004 odbyło się w Pieczyskach seminarium poświęcone elektrowniom wodnym. Następnego dnia 6 września w dzielnicy Bydgoszcz w kościele na
Nr 68-69
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Piaskach odbyła się msza żałobna odprawiona przez ks. prałata Andrzejewskiego
w intencji zmarłego A. Hoffmanna i poświęcenie ulicy A. Hoffmanna w tej dzielnicy.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć inny fragment wystąpienia arcybiskupa
H. Muszyńskiego:
„Ja, jako Pomorzanin z pochodzenia, dzisiaj ze wzruszeniem wysłuchałem
Hymnu Pomorskiego. Moim gorącym pragnieniem jest byśmy mogli kiedyś ten
hymn zaśpiewać i niech Państwo pozwolą, że przypomnę słowa tego hymnu
wprowadzonego przez Pana Przewodniczącego. Hymnu, który sam wielokrotnie jako
młody człowiek śpiewałem, a który potem był zakazany. Jest to też jeden z wyrazów
naszej wolności, którą się dzisiaj cieszymy, nie wolno nam o tym zapominać, bo
demokracja to jest także wyzwolenie przez prawdę, całą prawdę, nie przez prawdę
przemilczaną i to jest budowanie nowego człowieka. Nie waham się powiedzieć
człowieka na miarę prof. inż. Alfonsa Hoffmanna”.
Ziemio Pomorsko kraju drogi
Nie wydarł nam Cię wróg
Bo nas od wieków w walce srogiej
Wiódł zew, ojczyzna, Bóg
Polsko, Ojczyzno, Matko święta
Dla Ciebie dzierżym tu straż,
Jest w nas wytrwania moc zaklęta
A wiara to puklerz nasz,

Słowa tego hymnu jak najbardziej mogą być utożsamiane z postacią żarliwego
patrioty, wielkiego syna Pomorza.
Tadeusz Domżalski
Absolwent (1960) Politechniki Gdańskiej
Prezes Oddziału Bydgoskiego SEP

ELEKTRYCY BEŁCHATOWA W HOŁDZIE
SWYM NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM
W styczniu 1975 roku, w wyniku rządowej decyzji o podjęciu budowy Bełchatowskiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego, w celu przygotowania i realizacji
budowy elektrowni a także przyjęcia jej do eksploatacji został utworzony zakład
pn. Elektrownia Bełchatów w budowie. Odtąd szybko rosła w tym zakładzie ilość
pracowników, a zwłaszcza inżynierów i techników elektroenergetyków.
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