


W 1918 r., gdy Polska odzyskała niepodległość po 

123 latach zaborów, kraj był zniszczony wojną. W państwie 

brakowało wielu produktów i zasobów. Pierwsze władze 

państwowe, patrząc na kraje zachodnie rozumiały, że 

podstawą przyszłego rozwoju będzie energia elektryczna. 

Zaraz po uzyskaniu niepodległości władze województwa 

pomorskiego podjęły decyzję o budowie elektrowni wodnej 

Gródek na rzece Wdzie, jak również sieci energetycznej

na obszarze Pomorza w celu dystrybucji tej energii.

Do tego zadania został oddelegowany inż. Alfons Hoffmann, 

absolwent Wydziału Mechanicznego i Elektrotechnicznego 

Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku.

Opiekę nad budową sprawował wybitny hydrotechnik 

prof. Gabriel Narutowicz, ówczesny minister robót 

publicznych, a później prezydent RP, który budowę 

wizytował w 1921 roku. Uruchomienie pierwszego 

hydrozespołu nastąpiło w kwietniu 1923 r. 

Udział prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w otwarciu

elektrowni świadczy o wadze i znaczeniu, jakie najwyższe 

władze Polski przywiązywały do budowy pierwszej, po 

odzyskaniu niepodległości, elektrowni wodnej w kraju.

Był to obiekt zaprojektowany i zbudowany przez polskiego 

inżyniera, polskich robotników i z pomocą polskiego 

kapitału. Drugi hydrozespół został uruchomiony w 1924 r. 

Trzeci hydrozespół o mocy 1850 kW uruchomiono w sierpniu 

1927 r. Zarówno generator, jak i turbinę zakupiono

w Szwecji. Na uruchomienie tego hydrozespołu przybył 

prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. Elektrownia miała 

4 MW mocy. Zapora ziemna była pierwszą tego typu budowlą 

hydrotechniczną w II RP. W 1924 roku w oparciu o 

elektrownię Gródek powstało jedno z największych 

przedsiębiorstw energetycznych II RP pod nazwą Pomorska 

Elektrownia Gródek SA.

Początki SELFY…



Po wybudowaniu elektrowni Gródek okazało się, że

nie ma wystarczającego zbytu na energię elektryczną tam 

wytwarzaną. Inż. Hoffmann wpadł na pomysł utworzenia przy 

elektrowni Gródek warsztatu produkującego różnego rodzaju 

grzejniki elektryczne w postaci garnków, czajników, 

bojlerów, żelazek i kuchenek elektrycznych oraz duże 

kuchnie elektryczne, np. do statków pasażerskich takich 

jak m/s Sobieski.

Był to niezwykle trafiony pomysł, bo dzięki

temu wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną,

a początkowy warsztat rozrósł się w latach 1932-33

w Fabrykę Grzejników Elektrycznych zatrudniającą 450 

pracowników. Warto również wspomnieć, że w Światowej 

Wystawie EXPO1939, która odbywała się w Stanach 

Zjednoczonych pod hasłem World of Tomorrow (Świat Jutra) 

większość polskich eksponatów elektrotechnicznych 

stanowiły produkty gródeckiej fabryki.



W przededniu wybuchu II wojny światowej fabryka

zatrudniała około 300 osób. Działania wojenne ograniczyły

jednak produkcję dla gospodarstw domowych, gdyż okupant

realizował dostawy na potrzeby wojska. Po wkroczeniu Armii 

Czerwonej i wyzwoleniu kraju, produkcja fabryki została 

zatrzymana ze względu na naprawy i remonty na potrzeby 

elektrowni. Maszyny i urządzenia do produkcji grzejników

w latach 1947-1948 zdemontowano i przygotowano do 

transportu do Związku Radzieckiego. Do przeniesienia 

jednak nie doszło ze względu na fakt, że był to majątek

utworzonych Zakładów Energetycznych okręg Północ.



Zarząd Przemysłu Gospodarskiego w Warszawie

19 kwietnia 1952r. podpisał porozumienie z Zakładami 

Energetycznymi Północ w sprawie przekazania

do Szczecińskiej Fabryki Mechanicznej w Szczecinie 

utworzonej 11.05.1951r., dokumentacji, maszyn, urządzeń

i materiałów fabryki grzejników „Gródek”. Założyciel

i twórca grzejnictwa elektrycznego w Polsce, dyrektor 

Alfons Hoffman, osobiście nadzorował uruchomienie 

produkcji w Szczecinie.



W roku 2000 firma SELFA Spółka z o.o. w wyniku 

restrukturyzacji przekształciła się w SELFA GE S.A. 

Dynamiczny rozwój firmy oraz zrozumienie potrzeb rynku, 

klienta i środowiska doprowadziły w roku 2004 do otwarcia 

nowego profilu w przedsiębiorstwie, jakim jest fotowoltaika. 

Selfa wróciła poniekąd do korzeni - wytwarzania energii, 

które obecnie odbywa się w sposób nowoczesny i w zgodzie

z naturą. 

W 2018 roku otwarto Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,

aby dbać o innowację oraz nieustanny postęp technologiczny.


