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Streszczenie: W artykule przedstawiono pierwsze lata 
elektryfikacji Lwowa. Wskazano na przyczyny wyboru prądu 
stałego, uzasadniając koniecznością zasilania tramwajowej sieci 
trakcyjnej. Opisano rozbudowę sieci elektroenergetycznej i 
przejście na prąd przemienny. Przedstawiono osoby zasłużone dla 
rozwoju energetyki Lwowa - wieloletniego dyrektora Miejskich 
Zakładów Elektrycznych Józefa Tomickiego oraz profesorów 
Politechniki Lwowskiej - Romana Dzieślewskiego oraz Gabriela 
Sokolnickiego. 

 
Słowa kluczowe: elektryfikacja Lwowa, Roman Dzieślewski, Józef 
Tomicki. 

 
1. WSTĘP 

 
W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku zaszła 

znacząca zmiana warunków życia ludzi. Spowodowała to 
elektroenergetyka. Rozpoczęła się nowa era uważana za 
wiek elektryczności1. We Lwowie pierwsza elektrownia 
o znaczeniu ogólnomiejskim powstała w 1894 r.2. Jej 
uruchomienie było związane z przypadającym na ten rok 
otwarciem Powszechnej Wystawy Krajowej. Elektrownia 
została zaprojektowana na prąd stały. Dlaczego właśnie taki 
był wybór rodzaju napięcia dla pierwszej elektrowni we 
Lwowie, skoro już w 1891 r. Michał Doliwo-Dobrowolski 
skutecznie zademonstrował przewagę prądu przemiennego 
przy dostarczaniu energii elektrycznej na większą odległość? 
Dla zrozumienia powodów takiej decyzji władz miejskich, 
należy przyjrzeć się ówczesnej sytuacji w mieście. 

 
2. POCZĄTKI LWOWSKICH TRAMWAJÓW 

 
W trakcie przygotowań do wystawy nieoczekiwanie 

wyłonił się problem szybkiego i wygodnego dojazdu z 
głównego dworca kolejowego oraz ze śródmieścia na 

                                                 
1 Chociaż B. Szapiro (Oświetlenie elektryczne. Warszawa, 1901) 
uważał to za niesłuszne. Jego zdaniem elektryczność nie wywrze 
przewrotu w życiu ludzi w takiej skali, jaki spowodowała maszyna 
parowa (dlatego nazywa wiek XIX „wiekiem pary”) – i to nie tylko 
przez reorganizację drobnego rzemiosła i przejściu do ustroju 
kapitalistycznego, ale i w skupieniu przy nowych warsztatach wielu 
robotników – „całych zastępów szermierzy o lepszą przyszłość”. 
Nie zamierzając polemizować z tym zdaniem słynnego 
elektrotechnika, zauważymy jedynie, że to określenie należy 
uważać za wyraz jego socjalistycznych poglądów, tak popularnych, 
zresztą, w tamtych czasach. 
2 W mieście istniało wtedy parę prywatnych elektrowni o 
nieznacznej mocy, które miały charakter jedynie lokalnych źródeł 
energii.  

wzgórze ówczesnego parku Stryjskiego, gdzie mieściły się 
pawilony wystawowe. Kierownictwo konnego tramwaju, 
który funkcjonował we Lwowie od 1880 r. odmówiło 
ułożenia torów na nowej trasie do parku. Miasto od dawna 
miało spory z jego właścicielem - Societa Triestina 
Tramway (STT). Oto co o tym napisano w opracowaniu 
„Sprawozdanie i wnioski komisji elektrycznej w sprawie 
wykupu kolei konnej” w 11.02.1906 r. (zachowano 
ówczesną ortografię): „Gmina m. Lwowa udzieliła 
Towarzystwu STT w 1879 r. koncesyę na budowę i 
utrzymanie ruchu kolei konnej na lat 50 prawie bezpłatnie 
wraz z prawem dalszego rozszerzania sieci kolei po 
wszystkich ulicach. Natomiast Towarzystwo może odmówić 
Gminie, gdyby proponowana przez Gminę budowa nowej 
linii po pewnej ulicy uważało dla siebie za interes 
niekorzystny. Tak się też stało w roku 1892, gdy STT 
odmówiło w budowie nowej linii do Wystawy, twierdząc że 
po jej zamknięciu ruch na tej linii osłabnie i Towarzystwo 
poniesie stanowcze straty” [1]. 

 

 
 

Rys. 1. Plakat z Powszechnej Wystawy Krajowej, wydrukowany 
w języku ukraińskim 
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Ze strategicznego punktu widzenia był to fatalny błąd. 
Profesor Politechniki Lwowskiej Roman Dzieślewski 
natychmiast zaproponował budowę we Lwowie tramwaju 
elektrycznego. Na polecenie Magistratu prof. Dzieślewski 
wspólnie z dyrektorem Miejskiego Urzędu Budowniczego 
Juliuszem Hohbergierem zbadał istniejące tramwaje 
w miastach Europy i Ameryki Północnej i przedstawił 
opracowanie o możliwości zaprojektowania tras kolei 
elektrycznej we Lwowie wraz z analizą kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w porównaniu z koleją 
konną [2]. Zarząd miejski poparł stanowczo tę ideę, słusznie 
uważając że wkrótce tramwaj elektryczny zwycięży w 
rywalizacji z konnym. Miasto chciało kierować planami 
rozbudowy linii nowymi ulicami, ponieważ zwiększało to 
cenę nowych parceli. 

 

 
 

Rys. 2. Elektrownia prądu stałego. Widok z ul. Kadeckiej.  
W głębi gmach Politechniki. 1894 r. 

 
Czasu na realizację projektu było mało. Na potrzeby 

trakcji tramwajowej nadawał się wyłącznie prąd stały. Może 
ktoś myślał o dalszej perspektywie elektryfikacji całego 
miasta, do czego niezbędny byłby prąd przemienny, ale 
wymagałoby to dużych funduszy. Ponadto wówczas na 
potrzeby tramwaju trzeba by było przetwarzać prąd 
przemienny na stały. Dlatego miasto ogłosiło tylko przetarg 
na budowę tramwaju elektrycznego, nie stawiając żadnych 
wymagań co do oświetlenia ulic lub mieszkań, w którym 
zwyciężyła wiedeńska firma „Siemens & Halske”. 
Zaproponowała ona wspólne przedsiębiorstwo z lwowskim 
magistratem, z równym podziałem wydatków i zysków 
w ciągu dwóch lat, a po 1896 roku miasto miało prawo do 
wykupu całego mienia firmy. Taką ofertę wybrało miasto na 
posiedzeniu Rady Miejskiej 14 lipca 1893 r., odrzucając 
propozycję niemieckiej firmy AEG, która chciała otrzymać 
prawo budowy we Lwowie tramwaju prywatnego, a dopiero 
po upływie 50 lat gmina mogłaby otrzymać bezpłatnie całe 
jego wyposażenie. Mając w pamięci smutne następstwa 
współpracy z właścicielem tramwaju konnego, miasto 
odmówiło tej propozycji [3]. W kontrakcie z firmą „Siemens 
& Halske” miasto wprowadziło szereg konkretnych 
punktów, zabezpieczających interesy swojego 
społeczeństwa: „przy budowie nadać przewagę wyrobom 
przemysłu krajowego oraz miejscowej siły roboczej, cały 
personel kolejowy ma się składać wyłącznie z krajowców, 
zaś reszta specjalistów - w czasie możliwie najkrótszym, a 
najpóźniej do 3 lat. W kontaktach z ludźmi i w 
korespondencji z władzami miejskimi ma być używany 
wyłącznie język polski” [4].  

W czasie krótszym niż rok, już 21 kwietnia 1894 r. 
budowa elektrowni i linii zasilających tramwaje była 
skończona. Odbył się wtedy próbny przejazd tramwaju, 
a 31 maja o godzinie 6 rano rozpoczął się stały ruch na trasie 
Dworzec Główny – Wały Hetmańskie – park Stryjski. 
Dyrektorem tramwajów firma „Siemens & Halske” 
mianowała inżyniera z Wiednia - Alexa Kerna. Jako jego 
asystenta ze strony magistratu wyznaczono Józefa 
Tomickiego. Wcześniej Tomicki zdobył świetne 
wykształcenie. Po gimnazjum w Tarnopolu, zdobył edukację 
techniczną na Politechnice w Karlsruhe, którą uzupełnił 
studiami filozofii w Bonn i specjalną praktyką 
w przedsiębiorstwach elektrycznych w Poznaniu.  

 

 
 
Rys. 3. Wozownia tramwajów. Widok z ul. Wóleckiej.  

W głębi elektrownia, 1894r . 
 
Elektrownię wyposażono w dwa agregaty parowo-

elektryczne o mocy 200 KM na prąd stały o napięciu 500 V. 
Właśnie takiego napięcia wymagał tramwaj. Elektrownię 
oraz wozownie tramwajowe rozlokowano na ul. Wóleckiej 
przy rzece Młynówce, która została oznaczona na projektach 
„Siemens & Halske” jako „Wild Tach” (burzliwa rzeka), ze 
względu na możliwość gwałtownego przybierania wody 
z pobliskich pagórków w czasie ulewy. W ciągu kilku lat 
rzekę przeniesiono do kolektora kanalizacyjnego. Położenie 
elektrowni wybrano w przybliżeniu w jednakowej odległości 
od dworca głównego, centrum miasta i wystawy krajowej. 
To stwarzało dobre warunki dla usytuowania punktów 
zasilających sieć kontaktową tramwaju na całej jego trasie. 
Jako paliwo dla elektrowni wybrano węgiel. Na pierwszych 
zdjęciach elektrowni widać odchodzące linie elektryczne 
napowietrzne do ulicy Wóleckiej, dla oświetlenia gmachu 
administracyjnego tramwaju elektrycznego. Innych 
odbiorców prądu w celu oświetlenia mieszkań w pierwszych 
latach funkcjonowania elektrowni nie odnotowano.  

Za dwa lata eksploatacji tramwaju firma „Siemens & 
Halske” otrzymała czysty dochód w wysokości 1 mln koron, 
nie licząc 1,68 mln koron otrzymanych od gminy m. Lwowa 
za wykup mienia firmy. Dnia 1 sierpnia 1896 r., zgodnie 
z umową, miasto nabyło przedsiębiorstwo elektrycznego 
tramwaju na swoją wyłączną własność. W związku z tym, 
przy magistracie powołano „Komisję elektryczną do spraw 
tramwaju elektrycznego”, pod przewodnictwem 
wiceprezydenta miasta. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło 
się 30 lipca 1896 r. Na nim dyrektor A. Kern poinformował 
o założeniu specjalnej księgi „prowadzenia rachunków 
przedsiębiorstwa kolei elektrycznej”. Do ostatecznego 
rozliczenia finansowego z firmą „Siemens & Halske” doszło 
dopiero w listopadzie 1897 r., dlatego do tego czasu 
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obowiązki dyrektora sprawował Alexy Kern. Dnia 20 
listopada 1897 r. komisja, na jego radę, mianowała 
dyrektorem miejskiej kolei elektrycznej Józefa Tomickiego, 
lecz jeszcze do 3 stycznia 1898 r. w posiedzeniach brali 
udział zarówno Kern jak i Tomicki. Na tym posiedzeniu 
podziękowano Alexemu Kernowi za pracę i zaproponowano 
mu jeszcze, na pożegnanie, zaprojektowanie rozszerzenia 
sieci kolei tramwajowej do cmentarzy Łyczakowskiego i 
Janowskiego oraz na Podzamcze i dalej do rzeźni miejskiej. 
W protokołach komisji, od 1896 r. począwszy, odnotowano 
szereg pozwoleń na oświetlenie elektryczne np. toru 
Towarzystwa łyżwiarskiego (6 lamp łukowych, następnie 
12 lamp).  

 
3. ROZWÓJ SIECI PRĄDU STAŁEGO 

 
Nowe akcenty w działalności przedsiębiorstwa 

pojawiły się wraz z pytaniem o możliwość elektryfikacji 
teatru miejskiego, którego budowę w tym czasie rozpoczęto. 
Wiele posiedzeń komisji poświęcono temu wydarzeniu, 
które interesowało miejską społeczność. Najpierw na komisji 
uchwalono pozwolenie budowlane dla firmy „Iwan 
Łewynskij” na odbiór energii elektrycznej dla robót przy 
fundamentach. Potem protokołem z 8 maja 1899 r. polecono 
dyrektorowi J. Tomickiemu rozpatrzyć problem „oświetlenie 
dla nowo budującego się teatru i śródmieścia wraz z 
rachunkiem rentowności”. Już 19 lipca, J. Tomicki podał 
swoje propozycje w tej sprawie, które komisja w zasadzie 
przyjęła. Propozycje Tomickiego były na tyle 
nieoczekiwane, że definitywną uchwałę komisja odłożyła do 
przyjazdu prof. Romana Dzieślewskiego i wysłuchania jego 
opinii. 9 października odbyło się posiedzenie komisji pod 
przewodnictwem prezydenta miasta, która przyjęła 
propozycje J. Tomickiego oraz wysłuchano opinii prof. 
Dzieślewskiego w sprawie rozszerzenia sieci kolei 
elektrycznej i dostarczania prądu dla oświetlenia teatru. Na 
tym posiedzeniu powołano do komisji prof. Dzieślewskiego 
z prawem głosu stanowiącego. Dnia 4 grudnia 1899 r. na 
wniosek R. Dzieślewskiego komisja uchwaliła kosztorys dla 
tych robot, przygotowany przez dyrektora J. Tomickiego [5]. 

 

 
 

Rys. 4. Teatr miejski. 1901 r. 
 
Propozycja Tomickiego nie ograniczała się do 

oświetlenia teatru. Jak wspominał Józef Tomicki, „w roku 
1900 nastąpiło nowe stadyum rozwoju przedsiębiorstwa, od 
tego bowiem czasu datuje się powstanie zakładu dla 
elektrycznego oświetlenia. Pytanie dostarczania światła do 
teatru miejskiego było przedmiotem żywej dyskusyi, 
zastanawiano się czy nie byłoby raczej korzystniej 

i właściwiej nowy teatr wyposażyć w osobną, teatrowi tylko 
służącą stacyję elektryczną. Odmienne stanowisko, zajęte 
wówczas przez dyrektora (J. Tomickiego – aut.) zyskało 
większe uznanie. Za udzielony miastem kredyt udało się 
nieznacznie powiększyć elektrownie przy ul. Wóleckiej, 
w której ustawiono trzeci agregat parowo-elektryczny o sile 
500 KM. W głównych ulicach miasta założono sieć kabli, 
mających rozprowadzać prąd dla celów przemysłowych 
i oświetlenia, w teatrze zaś samym (w suterenach – aut.) 
urządzono podstacyę, wyposażoną w bateryę akumulatorów 
i przyrządy, służące częściowo do obsługiwania samego 
teatru, częściowo pomagające przy oddaniu prądu 
odbiorcom” [6]. Przetargi na projektowanie i roboty wygrała 
już znana lwowiakom „Siemens & Halske”, która stworzyła 
dla tych celów swoje Biuro techniczne we Lwowie (na 
pl. Halickim 15).  

 

 
 

Rys. 5. System akumulatorów Z. Staneckiego. 1907 r. 
 
Z informacji znajdującej się w dokumencie „Z historji 

miejskiej kolii elektrycznej we Lwowie” dowiadujemy się, 
jak wyglądała sieć zasilająca rozdzielnicę w teatrze. 
„Ponieważ dla kolei elektrycznej zastosowano prąd stały 
o napięciu 500 V, więc i dla oświetlenia przyjęto również 
prąd stały i system trójprzewodowy o napięciu 2 x 220 V. 
W gmachu teatru zbudowano rozdzielnicę i baterję 
akumulatorów, w śródmieściu zaś ułożono kable dla 
rozprowadzenia elektryczności odbiorcom” [7]. Od 
elektrowni do teatru ułożono kable miedziane o ogromnym 
przekroju 900 mm2 (plus, minus oraz zero), dzięki czemu 
dzielono napięcie generatorów 500 V i otrzymywano dwie 
sieci z napięciem 250 V, co z uwzględnieniem spadku 
napięcia przy przesyłaniu energii elektrycznej w sieci 
dawało 220 V. Jednak napięcie w tak długiej sieci obniżało 
się jeszcze bardziej, dlatego w podziemiach teatru 
zamontowano baterię akumulatorów. Ciekawe, że uważając 
iż akumulatory służą wyłącznie dla wyrównania napięcia, 
nie zadbano o zamontowanie bezpieczników ani 
wyłączników na ich przyłączeniach do sieci. 
Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, służba gazowa 
miasta, wiercąc dziury w asfalcie dla lokalizacji wycieków 
gazu, przebiła kabel elektryczny. Prąd zwarcia spowodował, 
że bezpieczniki odłączyły kabel od elektrowni, ale w 
rozdzielnicy w suterynach teatru, gdzie akumulatory nie 
zabezpieczono bezpiecznikami, wybuchnął pożar, co 
spowodowało straszliwą panikę. Nie ma się co dziwić – od 
uroczystego otwarcia teatru 4 października 1900 r. nie minął 
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nawet rok. Policja wszczęła śledztwo, powołując komisję 
techniczną z udziałem J. Tomickiego, R. Dzieślewskiego, 
przedstawicieli firmy „Siemens & Halske” oraz inżynierów 
z magistratu. Na swym posiedzeniu 9-10.06.1901 r. komisja 
postanowiła bezzwłocznie wyposażyć baterię akumulatorów 
przyrządami, pozwalającymi na skuteczne natychmiastowe 
odłączenie jej od sieci, oraz kategorycznie zakazała 
stosowania świdrów lub innych ostrych narzędzi przy 
robotach na ulicach miasta bez poprzedniego kontaktu z 
miejskim zakładem elektrycznym [8]. Co ciekawe, 
inżynierowie z magistratu bardzo skrupulatnie domagali się 
od „Siemens & Halske” usunięcia drobnych uchybień 
technicznych, na przykład wymiany silników wentylatorów 
umieszczonych pod widownią w teatrze, ponieważ hałas od 
nich może przeszkadzać (pismo z 19.01.1901r. [8]), lecz 
takiego groźnego problemu, jak brak bezpieczników przy 
akumulatorach, nie dostrzegli ani przedstawiciele 
Politechniki, ani firmy „Siemens & Halske”. Przyczyną tego 
może być brak w tamtym czasie dokładnych przepisów 
technicznych dla urządzeń sieci elektrycznych, zwłaszcza 
wykorzystania akumulatorów. Potwierdza to tezę, że 
wszystkie takie przepisy są przygotowywane po powstaniu 
ogromnych strat materialnych, a nieraz i utraty ludzkiego 
życia. Kończąc temat akumulatorów w sieci miasta Lwowa, 
chciałbym przytoczyć wspomnienia J. Tomickiego, że były 
nadal stosowane, w tym dwa w elektrowni – akumulatory 
systemu lwowskiego inżyniera Zdzisława Staneckiego (miał 
swoją fabrykę akumulatorów we Lwowie przy ul. 
Kopernika, 46 [9], a w latach 1893-1901 był asystentem 
prof. R. Dzieślewskiego3 [10]). 

W następnych latach w protokołach Komisji 
elektrycznej odnotowano pozwolenia na oświetlenie gmachu 
żandarmerii, filharmonii miejskiej, cerkwi św. Jura, klinik 
szpitala miejskiego, budynków fakultetów fizyki i chemii 
uniwersytetu, politechniki oraz innych nowych odbiorców. 
Zyski z działalności Miejskich Zakładów Elektrycznych 
(MZE) wywołały dążenie magistratu do rozszerzenia sieci 
tramwajowej i oświetlenia. Jak wspominał J. Tomicki 
„Oprócz tego tak kolej elektryczna, jak i sieć kabli, 
ograniczone były tylko do pewnych dzielnic miasta, podczas 
gdy odległe przedmieścia domagały się słusznie należących 
się im środków komunikacyjnych i żądały dostarczenia 
prądu do popędu motorów, do oświetlenia i do innych 
celów” [6]. Magistrat polecił J. Tomickiemu techniczne 
i finansowe opracowanie realizacji tych ambitnych planów 
dotyczących rozwoju sieci elektrycznej, zakrojonych na dużą 
skalę. Planowano trzy etapy rozwoju sieci tramwajowej, 
w tym nawet i do podmiejskiej wypoczynkowej 
miejscowości Brzuchowice.   

                                                 
3 Dla uzupełnienia postaci Z. Staneckiego: Jego firma wygrała też 
przetarg na baterię akumulatorów dla elektrowni miejskiej w 
Samborze „za cenę 20,7 tys. koron, podejmując się za roczną spłatę 
3,9 tys. koron jednocześnie jej utrzymania w ciągu 10 lat” 
(A. Kühnel. Elektrownia miejska w Samborze. Lwów, 1910). 
Zgodnie z niektórymi danymi firma Z. Staneckiego zbankrutowała 
właśnie dlatego, że montowała akumulatory ze spłatą na raty. We 
Lwowie po upływie lat magistrat nie rozliczył się z nią za 
wspomniane roboty w lwowskiej elektrowni. Ze sprawy 
emerytalnej wdowy po dr. Z Staneckim – Romany Staneckiej – 
dowiadujemy się, że jej mąż przy końcu życia ponownie przyszedł 
do pracy w Politechnice Lwowskiej w latach 1919-1928 jako 
asystent biblioteki. „Wtedy zajął się opracowaniem katalogu dla 
tutejszej Biblioteki Politechniki. Praca ta wykraczała poza ramy 
obowiązków służbowych i zajęła mu wiele czasu ponad 
obowiązkowe godziny służbowe.” (DALO. Fond 27, Оpys 4, 
Sprawa 1011.). 

4. PRZEJŚCIE NA PRĄD PRZEMIENNY 
 
1 listopada 1905 r. dyrektor MZE przedstawił Komisji 

elektrycznej swój „Projekt generalny rozszerzenia Zakładów 
elektrycznych królewskiego stołecznego miasta Lwowa. 
Opis techniczny i kosztorys okresu 1”. Wygląda na to, że ze 
strony Magistratu podano pewne ograniczenia finansowe, 
gdyż J. Tomicki nie ośmielił się zaproponować przejścia na 
nowy system prądu – przemienny, ograniczając się do 
zwiększenia istniejącej elektrowni prądu stałego na 
ul. Wóleckiej. „Wobec tego, że całość obsługiwanego 
terytoryum nie przekracza okręgu wynoszącego 3 km w 
promieniu, oświadczam się za pozostaniem przy 
dotychczasowym systemie, tj. przy prądzie stałym o 
napięciu 500 – 550 Wolt dla kolei i przy systemie 
trzejprzewodowym 2 x 220 Wolt dla światła. Kalkulacya 
zastosowania prądu zmiennego o wysokiem napięciu ze 
stacyami transformującemi, wobec kosztów utrzymania 
i obsługi tych stacyi o stosunkowo niewielkim obszarze – 
nie dała dodatniego rezultatu [11]”. Lecz na specjalnym 
posiedzeniu komitetu budowy i rozszerzenia MZE, 
wybranego z grona Komisji elektrycznej, z udziałem 
J. Tomickiego, R. Dzieślewskiego i zaproszonego z Wiednia 
inż. Alexa Kerna, które odbyło się 10 października 1906 r., 
zaproponowano odejście od systemu prądu stałego, i to pod 
błahym powodem, że powiększenie ilości nowych 
odbiorców wymaga znacznego wzrostu dostarczania dużych 
ilości paliwa dla elektrowni. Ulica Wólecka, gdzie 
znajdowała się elektrownia o prądzie stałym, była oddalona 
od Kolei Państwowej. Właśnie Alex Kern zaproponował 
wtedy zbudowanie nowej elektrowni o prądzie przemiennym 
na Persenkowce, przy kolei Czerniowcy – Stanisławów – 
Lwów [12]. Komitet uznał to miejsce za słuszne i 
zaproponował magistratowi kosztorys na ogromną sumę 
11,8 mln koron, zawierający budowę nowej elektrowni 
z generatorami o mocy 4500 KM, sieć zasilającą miasta 
o napięciu 5000 V, stacje transformatorowe 5000/110 V na 
ulicach miasta i sieć rozdzielczą 110 V do odbiorców. 
Obecną centralę na ulicy Wóleckiej zaproponowano zmienić 
na stację konwertorową [13]. Ze wspomnień J. Tomickiego 
„Potrzeba przystąpienia do rozszerzenia przedsiębiorstwa 
stawała się coraz bardziej widoczną i naglącą. W uznaniu tej 
konieczności zdecydowała się Reprezentacya miejska w 
roku 1907 na przyznanie odpowiednich kredytów w 
wysokości 10 mln koron, kiedy zaś kwota ta w biegu robót 
nie okazała się wystarczającą, dodatkowo jeszcze czterech - 
razem zatem czternastu mln koron. Z elektrowni ułożono 
kable do trzech punktów węzłowych, znajdujących się na 
wierzchołkach trójkąta, wpisanego w obwód miasta. 
Z boków trójkąta odgałęziają się dalsze kable wysokiego 
napięcia do budek transformatorowych” [6]. 

Roboty skończono w niespełna dwa lata i 18 lutego 
1909 r. zostały uruchomione: nowa sieć o prądzie 
przemiennym i nowa elektrownia na Persenkowce (na tym 
miejscu istnieje do dziś). Przetarg na zaprojektowanie 
i ułożenie kabli sieci 5000 V i 110 V wygrała lwowska firma 
„Zygmunt Rodakowski”, znana z tego że jeszcze na 
początku lat 1900-tych otrzymała zamówienie na 
dostarczanie ropy naftowej dla elektrowni prądu stałego, 
kiedy magistrat zdecydował się na wymianę dotychczas 
używanego węgla kamiennego na to paliwo. Cały przebieg 
robót kontrolował Józef Tomicki. Świadczy o tym wymiana 
listów z magistratem, w których przy uruchomieniu sieci 
J. Tomicki objaśniał że „List kupiecki, zawarty z firmą 
Zygmunta Rodakowskiego nie przewiduje wcale czy kaucya 
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ma być złożony przez firmę samę, czy też przez inną firmę 
w jej zastępstwie. Ponieważ montowanie sieci kablowej 
wykonała w istocie firma „Siemens & Halske Kabelwerke” 
i przyjęła wobec p. Zygmunta Rodakowskiego trzyletnią 
gwarancyę za zmontowanie sieci i końcówek kablowych, nie 
ma zatem powodu odrzucenia propozycyi aby kaucyę 
złożyła gwarantująca firma „Siemens & Halske” [14]. 
W reklamach o swej działalności Zygmunt Rodakowski 
otwarcie zawiadamiał, iż jego firma specjalizuje się przede 
wszystkim w kanalizacji i wodociągach.  

 

 
 

Rys. 6. Elektrownia prądu przemiennego. 1909 r. 
 

 
 

Rys. 7. Stacja transformatorowa na ul. Akademickiej 
 

 
 

Rys. 8. Ułożenie kabli na ulicach miasta 

 
 

Rys. 9. Złącze kablowe firmy „Siemens & Halske” w kamienicy 
mieszkaniowej, 1909 r. 

 
Dwa dni przed uruchomieniem sieci prądu 

przemiennego J. Tomicki skierował list do magistratu, 
w którym zawiadamiał, że transformatory znajdują się pod 
napięciem 5000 V i prosił o podanie do wiadomości „straży 
pożarnej oraz straży ochotniczych, że w razie pożaru nie 
wolno używać bezpośredniego strumienia wody”. Do tego 
pisma dyrektor załączył wykaz 72 punktów 
transformatorowych z dokładnymi adresami, dzięki czemu 
mamy wyczerpującą informację o pierwszej konfiguracji 
sieci przemiennej we Lwowie [15].  

Referent Komisji Elektrycznej Herman Feldsztein na 
polecenie lwowskiego magistratu w marcu 1911 r. 
przeprowadził dokładną analizę wydatków poniesionych 
przy budowie elektrowni i sieci prądu przemiennego, 
w której uznał, że należy „udzielić dyrektorowi elektrowni 
p. Józefowi Tomickiemu jako kierownikowi budowy 
absolutoryum z tytułu poczynionych wydatków, wyrazić 
jemu i jego współpracownikom pełne uznanie za 
doprowadzenie do skutku niezwykłego i poważnego dzieła 
technicznego, jakiem jest nowy zakład elektryczny.” Wyniki 
tej analizy były podane do ogólnej wiadomości i 
wydrukowane w specjalnej broszurze [16].  

Od 1909 r. począwszy, cały czas demontowano we 
Lwowie sieć prądu stałego, wymieniając ją na prąd 
przemienny. Pełną likwidację prądu stałego przyspieszyła 
I wojna światowa, kiedy to w 1916 r. dla potrzeb 
austriackiego wojska zabrano ostatnie 92 tony ołowiu z 
baterii akumulatorów i 71 ton miedzi, otrzymanych z 
demontażu kabli sieci prądu stałego.  

 
5. ZAKOŃCZENIE 

 
W krótkim opisie dziejów początków elektryfikacji 

Lwowa można dostrzec wielki wpływ, jaki wywarli dwaj 
wspaniali działacze: Roman Dzieślewski i Józef Tomicki.  

Prof. Dzieślewski pracę wykładową uzupełniał 
bezpośrednim udziałem w rozbudowie sieci elektrycznej 
miasta. Był profesorem z praktyką przemysłową, co rzadko 
obecnie się zdarza w środowisku akademickim. Wiele czasu 
i wysiłku poświęcał rozstrzyganiu problemów technicznych, 
udzielając cennych porad w czasie rozwoju miejskich 
zakładów elektrycznych. Wtedy była to nowa dziedzina 
przemysłu, mało było prawdziwych inteligentnych 
inżynierów, którzy orientowali się w podstawach 
teoretycznych elektrotechniki. Dlatego udział Romana 
Dzieślewskiego w dziejach energetyki Lwowa nie można 
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przecenić. Drugim profesorem z praktyką przemysłową na 
miarę Dzieślewskiego, niezaprzeczalnym autorytetem w 
sprawach projektowania i budowy zakładów elektrycznych, 
ale w latach późniejszych, był Gabriel Sokolnicki, autor 
wielu projektów, w tym najcenniejszego – projektu 
elektryfikacji okolic Lwowa. G. Sokolnicki opublikował też 
szereg prac dotyczących praktycznej ekonomiki energetyki, 
gorliwie wskazując na potrzebę racjonalnego 
gospodarowania, pamiętając o potrzebie przewidywania 
w taryfie kosztów na renowację sieci elektrycznych, tak aby 
nie pozostać na uboczu postępu technicznego. Podobnie jak 
i Roman Dzieślewski, Gabriel Sokolnicki swego czasu był 
rektorem Politechniki Lwowskiej. Lwów miał wyjątkowe 
szczęście w dziejach swej energetyki, korzystał z takich 
wybitnych uczonych, jakimi byli profesorowie Roman 
Dzieślewski i Gabriel Sokolnicki. 

 

 
 

Rys. 10. Józef Tomicki – dyrektor MZE, 1909 r. 
 
Józef Tomicki prawie 29 lat przewodniczył Miejskim 

Zakładom Elektrycznym, w czasach, kiedy wiele problemów 
elektrycznych było nowością. Właśnie on był tym 
inteligentnym inżynierem, który mógł skutecznie stawić 
czoła wyzwaniom, tak technicznym jak i społecznym, 
zwłaszcza w trudnych warunkach wojennych. Był członkiem 
wielu zaszczytnych instytucji państwowych, ciesząc się 
zasłużonym poważaniem w społeczeństwie i w 
przedsiębiorstwie. W pamiątkowym albumie, podarowanym 
mu 14.11.1909 r. przez pracowników MZE ze swymi 
zdjęciami, na stronie odwrotnej portretu Józefa Tomickiego 
zapisano „Swemu dyrektorowi Józefowi Tomickiemu za 
kierowanie się w stosunku do podwładnych uczuciami 

najlepszego serca, za krzewienie wśród najbliższego 
otoczenia myśli demokratycznej i kultury, w dowód 
wdzięczności, czci i przywiązania”. Niewielu kierowników 
zasłużyło na takie ciepłe słowa od kolegów! Na jego pogrzeb 
w 1925 r. w Krakowie przyjechało 300 pracowników MZE. 
Fundusz stypendialny imienia Józefa Tomickiego 
przyznawał pomoc zdolnym studentom Politechniki 
Gdańskiej, Lwowskiej i Warszawskiej [17], górna część 
ówczesnej ulicy Kopernika we Lwowie w latach 
przedwojennych nosiła jego imię.  
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DC OR AC. 
THE BEGINNING OF LVIV ELECTRIFICATION 

 
The article presents the first years of electrification of Lviv. The reasons for the choice of DC, justifying the necessity of 

the tram catenary power are pointed out. The development of the power grid and switch to AC is described. People well 
deserved for energy development in Lviv are presented - long-term director of the Municipal Electric Plant and professors 
Joseph Tomicki Lviv Polytechnic - Roman Dzieślewskiego and Gabriel Sokolnickiego. 
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