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Streszczenie:  W drugiej połowie XIX w. ludzkość doceniła 
praktyczną wartość zjawiska zwanego przewodzeniem prądu 
elektrycznego. Szybko „praktyczny” prąd elektryczny stał się 
źródłem światła, co zostało uznane za potrzebę pierwszoplanową. 
Na początku były budowane małe pojedyncze instalacje  składające 
się z zespołu prądotwórczego, przewodów i lamp oświetleniowych. 
Powstawały instalacje w pałacach, restauracjach, hotelach, 
budynkach publicznych, teatrach, fabrykach i tam, gdzie były 
najbardziej potrzebne - dla oświetlenia ulic. Właścicielami 
i bezpośrednimi użytkownikami tych instalacji byli ludzie 
przeróżnych zawodów. Ich urządzenia wytwarzały energię 
elektryczną na ich własne potrzeby, czyli tak jak w obecnych 
czasach mówimy o energetyce prosumenckiej. W artykule został 
zamieszczony opis pierwszych instalacji w Warszawie i na 
Mazowszu. 
 
Słowa kluczowe: praktyczny prąd, elektrownia fabryczna, 
elektrownia publiczna, Marian Lutosławski. 
 
1. WSTĘP 
 

Termin  „prosument” został wprowadzony w 1980 r. 
przez Alvina Tofflera,  amerykańskiego pisarza, futurystę 
i twórcę nowych koncepcji biznesu (w Polsce wydanie 
A. Toffler – „Trzecia fala”, PIW, Warszawa 1997 r.). 
W 2006 r. A. Toffler, wraz z żoną - Heidi, wydali książkę pt. 
„Revolutionary Wealth”, w której rozwinęli ideę 
prosumenckiej ekonomiki. Termin ten wszedł również do 
słownictwa elektrycznego. W najprostszej  formie odnosi się 
do energii elektrycznej, wytwarzanej w małej instalacji 
i zużytej na cele własne wytwórcy. Najczęściej 
właścicielami tych instalacji są osoby zawodowo nie 
związane z energetyką.  

Z energetyką prosumencką, prawdopodobnie, ludzkość 
miała do czynienia już w starożytności. Odkrył to w 1936 r. 
niemiecki archeolog Wilhelm König. Wtedy w okolicach 
Bagdadu znalazł dziwne naczynia gliniane z miedzianym 
walcem w środku. Pochodziły z III wieku p.n.e. 
Najprawdopodobniej były to pierwsze ogniwa galwaniczne, 
stosowane przez starożytnych rzemieślników do 
elektrolitycznego złocenia biżuterii. Efekt źródła prądu był 
uzyskiwany, gdy do naczynia został wlany naturalnie 
wytwarzany kwas cytrynowy lub octowy. Jednak 
skonstruowanie tego ogniwa galwanicznego nie miało 
wpływu na rozwój elektryki. Dopiero ogniwo Volty 
spowodowało, że w XIX wieku ludzkość doceniła 
praktyczną wartość zjawiska zwanego przewodzeniem prądu 
elektrycznego. 

Szybko, „praktyczny” prąd elektryczny stał się źródłem 
światła, a cywilizowane miasta uznały światło elektryczne za 
potrzebę pierwszoplanową. Na początku stosowane były 

lampy oparte na świetle uzyskanym z łuku elektrycznego. 
Pierwszy zademonstrował to angielski chemik i fizyk 
Humphy Davy (1778-1829), na kolejnych pokazach jakie 
zorganizował na początku XIX w. Jednak w praktyce lampy 
łukowe zastosowane były dopiero w drugiej połowie XIX w. 
W Warszawie pierwsza próba zastosowania takiego 
oświetlenia miała miejsce w 1864 r., podczas wykonania 
nocnego zdjęcia przy moście Kierbedzia. Informacja na ten 
temat została umieszczona w „Kalendarzu Polskim 
Illustrowanym Jana Jaworowskiego”, w jego pierwszym 
wydaniu z 1965 r.  

Początkowo lampy łukowe miały podstawową wadę, 
wynikającą z  bardzo szybkiego wypalania się elektrod  
i zanikania łuku elektrycznego. To spowodowało, że nie 
wyparły wcześniej stosowanych gazowych i naftowych lamp 
oświetleniowych. Wady tej nie miała lampa łukowa 
skonstruowana w 1876 r. przez rosyjskiego wynalazcę Pawła 
Jabłoczkowa (1847-1894). Po raz pierwszy tego typu lampa 
została zademonstrowana w Paryżu w 1877 r. W ciągu 
kolejnych dwóch lat tzw. Świece Jabłoczkowa oświetlały 
ulice i domy w Petersburgu, Londynie, Berlinie  
i w innych miastach Europy. 

 
2. POCZĄTKI ENERGII PROSUMENCKIEJ  
    NA MAZOWSZU W XIX WIEKU 

 
W tym czasie na Mazowszu lampy łukowe były 

prezentowane tylko na pokazach reklamowych producentów 
urządzeń elektrotechnicznych. Pierwszą informację o takim 
pokazie zamieścił „Przegląd Tygodniowy” nr 46 w 1878 r. 
opisując zdarzenie w okolicach Ogrodu Saskiego w 
Warszawie, kiedy to uruchomiono 16 tzw. Świec 
Jabłoczkowa. Lampy paliły się przez 3 miesiące. Jednak 
pismo nie zamieściło opisu samej instalacji. W tym samym 
roku, również na krótki okres trzech tygodni, została 
uruchomiona instalacja oświetleniowa w hali produkcyjnej 
w fabryce Bernarda Hantke. Było to 5 lamp połączonych 
z prądnicą drutami owiniętymi taśmą, a następnie 
posmołowanych i umocowanych do ściany. Układ 
prądotwórczy był bardzo awaryjny i w fabryce powrócono 
do oświetlenia lampami naftowymi.  Jednak B. Hantke 
widział przyszłość dla oświetlenia elektrycznego. Już w 
1879 r. zlecił firmie Kuksz, Luedke i Gräther zainstalowanie 
nowego osprzętu i nowej prądnicy prądu stałego firmy 
Gramme. W ten sposób powstała pierwsza elektrownia 
fabryczna na obszarze Królewska Polskiego. Krótkie 
wzmianki o tej instalacji zamieściły już dwa czasopisma 
Kurier Warszawski i Tygodnik Illustrowany Józefa Ungra. 
Tu warto zaznaczyć, że prądnica Gramme’a została 
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skonstruowana w 1871 r., a zatem B. Hantke stosunkowo 
szybko zainwestował w najnowszą aparaturę 
elektrotechniczną.  

W grudniu 1879 r., światłem elektrycznym uzyskanym  
z dwóch lamp łukowych, został oświetlony salon dzieł sztuki 
im. Józefa Ungra (1817-1874), znanego drukarza, wydawcy 
czasopism i miłośnika nowości technicznych. Była to 
pierwsza niefabryczna, stała  instalacja elektryczna, która 
została opisana w czasopismach warszawskich. W tym 
czasie właścicielem salonu był Gracjan Jeżyński (1853-
1911), adoptowany syn Józefa Unger.  

Dziś, z ówczesnych czasopism, można najwięcej 
dowiedzieć się o instalacjach elektrycznych wykonanych 
pod koniec XIX wieku w Europie i Polsce. Przy czym jak to 
bywa z opisami zawartymi w popularnych czasopismach, tak 
i w przypadku instalacji elektrycznych, mało było treści 
technicznej, a więcej sensacyjnych wrażeń, jakie na 
przechodniach wywoływało oślepiające światło lampy 
łukowej – jak pożar, czy słońce świecące w nocy.  

Praktycznym prądem zainteresowali się inżynierowie 
mechanicy, przemysłowcy, podróżnicy, pisarze, botanicy, 
właściciele ziemscy, hotelarze, restauratorzy. To oni jako 
pierwsi zlecali firmom zagranicznym i polskim 
zainstalowanie oświetlenia elektrycznego w swoich firmach, 
domach, pałacach itp.  W Warszawie swoje biura techniczne, 
miały  przedstawicielstwa wielu firm zagranicznych, 
reprezentujących wytwórców urządzeń energetycznych, 
elektrycznych  i elektroenergetycznych. Fakt, że instalacje 
oświetleniowe były nową modą, firmy podkreślały 
wymieniając te prace na pierwszym miejscu w swoich 
ogłoszeniach reklamowych. Jednak utrzymywały się  
z kilkudziesięciu innych, wymienianych w następnej 
kolejności. 
     

 
 

Rys. 1. Ogłoszenie reklamowe, 1894 r. 
 

Przede wszystkim były to firmy niemieckie: ( Siemens  
i Halske, Helios, AEG, Mayer, Kremenetzky, Schuckert, 
Lahmeyer, Union), ale również rosyjskie (M. M. 
Podobiedof, Schneider-Creusot), szwedzkie (L. M. 
Ericsson), węgierskie (Towarzystwo Ganz i S-ka)  
i amerykańskie (przedstawicielstwo Edisona). Z polskich 
biur technicznych znane były: spółka Kuksz, Luedke  
i Gräther, firma Olszewicz i Kern, Biuro Elektrotechniczne 
Bruno Abakanowicz i S-ka oraz firmy założone przez 
Mariana Lutosławskiego. Polskie biura techniczne 
proponowały  urządzenia firm zagranicznych, gdyż polski 
przemysł elektrotechniczny jeszcze nie istniał. 

Na Mazowszu budowano kolejne instalacje 
oświetleniowe. Jednak ich ilość była nieporównywalnie mała 

w stosunku do innych obszarów Europy, jak również 
obszarów zaboru Pruskiego i Austro-Węgierskiego. Do tego 
potrzebne były pieniądze. Właściwie to można wymienić 
tylko kilka takich instalacji. W 1882 r. przedstawiciel firmy 
Edisona, zainstalował pojedynczą lampę łukową na balkonie 
cukierni Louisa, mieszczącej się na ul. Chmielnej, przy placu 
Brackiego. Była to w większym stopniu reklama cukierni, 
niż pokaz oświetlenia elektrycznego. Po kilku miesiącach, 
po dość awaryjnej eksploatacji,  instalacja  została 
zdemontowana i przeniesiona do drukarni „Kuriera 
Warszawskiego”. W 1884 r. zostały zainstalowane na stałe 
lampy łukowe na kilku ulicach Warszawy: Marszałkowska, 
Chmielna, Złota i Żurawia.  

Trochę lepiej przedstawiała się elektryfikacja w 
fabrykach. Po inicjatywie Hantke’go inni przemysłowcy 
zaczęli zlecać instalowanie elektrowni fabrycznych, jeszcze 
z prądnicami na prąd stały. W 1880 r. światło elektryczne 
miały: stalownia na Pradze, fabryka Fregata i fabryka 
Norblina, a w 1885 r. fabryka Lilpopa na ul. Książęcej. 
W fabryce Lilpopa energia elektryczna stosowana była nie 
tylko do oświetlenia, ale również do spawania. 

W 1883 r., we wsi Marki, koło Warszawy bracia 
Edward, Alfred i John Briggs zakupili tereny spółki 
udziałowej „Folwark i cegielnia wójtostwa Marki”  
i rozpoczęli budowę fabryki-przędzalni wełny, jednej  
z największych w Europie. Przemysłowcy przybyli z Anglii, 
gdzie przemysł włókienniczy był bardzo dobrze rozwinięty, 
a w technologii produkcji już powszechnie stosowano 
energię elektryczną. Dlatego też budując fabrykę, już na 
samym początku, zainstalowali i uruchomili prądnicę 
elektryczną, choć samą produkcję wełny rozpoczęli rok 
później. Na początku ich elektrownia fabryczna miała moc 
tylko 65 kW, ale w późniejszych latach osiągnęła 2065 kW.  

W 1884 r. oświetlenie elektryczne uruchomiono  
w Fabryce Machin Francois i w Walcowni na Koszykach, 
a w 1886 r. w Cukrowni Ciechanów.   

W 1887 r. po raz pierwszy światłem elektrycznym, 
został oświetlony duży obiekt wystawowy w Warszawie - 
Wystawa Hygieniczna. Instalację wykonała polska firma 
Abakanowicz i S-ka. Zainstalowano 5 lamp łukowych (typu 
Krzižika), zasilonych z prądnicy produkcji niemieckiej firmy 
Schuckert. Była to równocześnie reklama firmy niemieckiej. 
W kolejnych latach, a szczególnie na początku XX w. 
Schuckert i jego firmy miały podstawowy udział w  budowie 
elektrowni publicznych i sieci miejskiej w Warszawie. 
W 1888 r. zainstalowano oświetlenie w części budynku 
Zamku Królewskiego, gdzie mieszkał carski generał-
gubernator i okazjonalnie car Rosji. Tym razem zastosowano 
urządzenia innej firmy niemieckiej Allgemeine Elektrizitäts-
Gesellschaft (AEG). 

W latach 90. XIX w. tempo budowy instalacji 
elektrycznych dla budynków i oświetlenia ulic znacznie 
spadło. Oświetlenie elektryczne otrzymały tylko dwa 
gmachy publiczne – Budynek Towarzystwa Ubezpieczeń 
Rosya i Hotel Bristol oraz kilka restauracji.  

Dużo lepiej wyglądała elektryfikacja fabryk.  
W Warszawie oświetlenie elektryczne otrzymały: browar 
przy ul. Żelaznej 59 (1891 r.), składy win przy ul. 
Senatorskiej  (1892 r.), fabryka mydeł i wyrobów 
kosmetycznych przy ul. Daniłowiczowskiej (1892 r.). Na 
Mazowszu w 1890 r. rozpoczęła się budowa elektrowni 
fabrycznych w Żyrardowskich Zakładach Włókienniczych 
Hellego i Dietricha, na początku  w Jaktorowie, a następnie   
w Rudzie Guzowskiej (1894), w Teklinowie (1895)  
i w Żyrardowie (1896). Oświetlenie elektryczne otrzymały 
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dwie fabryki w Pruszkowie: cegielnia hr. Potulickiego  
i zakłady wyrobów ceramicznych J. Teichweld oraz Fabryka 
K. Rudzki i S-ka w Nowomińskiem (od 1917 r. Mińsk 
Mazowiecki). 

W 1896 r. powstały dwie najciekawsze instalacje 
elektryczne, obie przeszły do historii elektryfikacji 
Mazowsza.  

Jedną z nich była elektrownia fabryczna w 
Mirkowskiej Fabryce Papierów w Jeziornej koło 
Konstancina.  Dzisiaj nie ma jednoznacznych dokumentów 
świadczących o dacie jej uruchomienia. W XIX wieku 
napędem dla maszyn papierniczych były młyny wodne, 
zlikwidowane dopiero w okresie międzywojennym. 
W 1894 r. nowi właściciele zakupili maszynę papierniczą 
napędzaną silnikami elektrycznymi. Jednak z informacji 
zawartych w Przeglądzie Technicznym wynika, że nowa 
maszyna została uruchomiona dopiero w 1896 r. i ten rok 
należałoby przyjąć jako datę uruchomienia elektrowni 
w Jeziornej. Na przełomie XIX i XX w. była to największa 
elektrownia fabryczna na Mazowszu o mocy 6000 kW 
(w 1928 r.). Kilka lat temu, a więc w XXI w.  nowy 
właściciel papierni zmodernizował cały układ 
elektroenergetyczny zakładu. Zlikwidował dotychczasowe 
przestarzałe urządzenia. Zainstalował nowy turbogenerator 
o mocy 1,5 MW, dotychczasową rozdzielnię średniego 
napięcia wymienił na nową firmy Siemens i po dwóch latach 
wszystko  zostało zdemontowane, podobnie jak cały zakład 
papierniczy. Ta elektrownia fabryczna pracowała na 
przełomie trzech wieków, czyli przez okres ok. 115 lat. 

Drugą ciekawą instalacją była elektrownia zbudowana 
przez Mariana Lutosławskiego na ulicy Marszałkowskiej. 
Miała moc 150 KM (110 kW) i wytwarzała energię 
elektryczną w układzie 3. fazowym. Była to pierwsza  
w Warszawie elektrownia zasilająca również innych 
użytkowników, a nie tylko samego wytwórcę.  Stąd miała 
już cechy elektrowni publicznej. Z niej zostały zasilone 
instalacje elektryczne w sąsiednich budynkach 
mieszkalnych, ale również warsztaty rzemieślnicze. Jednak 
do historii elektryfikacji Mazowsza przeszła z innego 
powodu. Otóż z tej elektrowni Marian Lutosławski, po raz 
pierwszy na ziemiach polskich, dokonał przesłania energii 
elektrycznej siecią 3.fazową – poprzez linię napowietrzną  
o długości 1,2 km, z elektrowni do Wystawy Hygienicznej.  
Wystawa ta mieściła się w miejscu, gdzie w budynkach, 
z których pierwszy został wybudowany w 1902 r., mieścił 
się Instytut Politechniki, a obecnie Politechnika 
Warszawska. Zdarzenie to miało istotny wpływ na dalszy 
rozwój elektryfikacji Warszawy. Przede wszystkim 
promowało stosowanie prądu 3. fazowego. Wywołało dużą 
dyskusję na łamach Przeglądu Technicznego. Artykuły na 
ten temat ukazywały się w kolejnych wydaniach nie tylko 
w 1896 r.  
 

 
 

Rys. 2. Conrada. Teren Wystawy Hygienicznej w 1896 r.   

Opisując elektryfikację na Mazowszu należy 
przypomnieć postać Mariana Lutosławskiego (1871-1918), 
wybitnego elektryka-praktyka działającego na przełomie 
XIX i XX w.  

Pochodził z rodziny ziemiańskiej herbu Jelita, mającej 
swą posiadłość w Drozdowie k. Łomży. Z wykształcenia był 
inżynierem mechanikiem,  specjalizującym się  
w konstrukcjach żelbetonowych. Zainteresował się 
elektrycznością i ukończył studia na politechnice  
w Darmstadt.  Pisał artykuły i wykładał elektrotechnikę  
w Szkole Mechaniczno - Technicznej H. Wawelberga  
i S. Rotwanda. Założył kilka biur technicznych w zakresie 
budownictwa żelbetowego i instalacji elektrycznych. 
Zbudował dom przy ulicy Solec, kościół św. Zbawiciela  
w Wilnie, mosty (w Lublinie w Tuligłowach  
k. Krasnegostawu i w Piaskach) i wiele innych budowli.  
W Warszawie uruchomił wspomnianą już elektrownię przy 
ul. Marszałkowskiej. W 1900 r. zainstalował pierwszy na 
ziemiach polskich silnik Diesla dla elektrowni w Hotelu 
Bristol. Ciekawostką jest, że zainstalowany silnik był 
egzemplarzem przywiezionym bezpośrednio z wystawy  
w Paryżu. 

Napisał też kilka podręczników o elektryczności m.in.:  
„O zastosowaniu prądów zmiennych o wysokim napięciu do 
celów motorycznych” (1896),”Prąd elektryczny jego 
wytwarzanie i zastosowanie (1900). 

W 1899 r. był jednym ze współtwórców pierwszego 
stowarzyszenia elektryków polskich pod nazwą "Delegacja 
Elektrotechniczna". W 1917 r. stanął na czele komitetu 
organizacyjnego, a następnie przewodniczył  obradom 
Kongresu Techników Polskich w Rosji, jaki odbył się we 
wrześniu w Moskwie. 

Był współinicjatorem rady Banku Towarzystw 
Spółdzielczych, współtwórcą Polskiej Macierzy Szkolnej  
i działaczem Narodowej Demokracji. Na początku I wojny 
światowej brał udział w powstaniu Komitetu Obywatelskiego 
i Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. W 1915 roku 
został delegowany do Moskwy, jako pełnomocnik KO  
i PKPS. Był członkiem Ligii Narodowej, w 1917 roku 
uczestniczył w zjeździe emigracji polskiej w Lozannie. 

W 1918 r. wraz z bratem Józefem wykradł tajny list 
pisany przez Lenina do rządów Austrii i Niemiec w sprawie 
planów kolejnego zaboru Polski. Obaj Bracia za ten czyn 
zostali aresztowani i rozstrzelani na osobisty rozkaz Feliksa 
Dzierżyńskiego. Józef Lutosławski (1881-1918) był ojcem 
Witolda Lutosławskiego, jednego z najsłynniejszych polskich 
kompozytorów. 

Syn Mariana Lutosławskiego – Zbigniew (1904-1972), 
ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej 
(1922-27). Pracował w firmie “Lilpop, Rau, Löwenstein”, 
a następnie w latach 1935-52 w Zakładach “H. Cegielski”, 
m.in. jako dyrektor naczelny. Był odznaczony Krzyżem 
Oficerskim OOP. 

Niezależnie od małych instalacji zaczęły powstawać 
elektrownie zapewniające energię elektryczną dla wielu 
odbiorców, do oświetlenia ulic, domów, teatrów, czy małych 
zakładów. Pierwsze elektrownie publiczne, jeszcze na prąd 
stały powstawały już w latach osiemdziesiątych XIX w., 
pierwsza została uruchomiona w Nowym Jorku w dniu 
4.11.1882 r. Kolejne w Mediolanie (1883), w Berlinie 
i Paryżu (1884), w Londynie (1885), w Petersburgu 
i Moskwie (1887) i pierwsza na ziemiach polskich 
w Szczecinie w 1889 r. 

Znaczne zwiększenie zainteresowania oświetleniem 
elektrycznym nastąpiło po wynalezienia tzw. „praktycznej 
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żarówki”, opatentowanej przez Thomasa Alva Edison (1847-
1931) w 1879 r. W miastach europejskich były budowane  
i uruchamiane kolejne elektrownie, również na prąd 
przemienny. Tak też było z elektrowniami publicznymi na 
ziemiach polskich. Elektrownia we Wrocławiu powstała  
w 1891 r., dwie kolejne w Szczecinie (1892 i 1896), 
Tramwajowa we Lwowie (1894), w Zielonej Górze  
i w Elblągu (1895), w Przemyślu i Bydgoszczy (1896),  
w Zabrzu, Chorzowie, Jaśle i Sopocie (1897), w  Brodnicy, 
Gorzowie, Słupsku, Tczewie i Toruniu (1899). Natomiast na 
Mazowszu była uruchomiona tylko jedna mała elektrownia 
w Grodzisku, gdzie zainstalowano dwie maszyny parowe 
z prądnicami prądu stałego na napięcie 110V (1898 r.). 
Ponadto w elektrowni znajdowały się dwa akumulatory, 
zasilające odbiorców w czasie postoju prądnic. 

W Warszawie bardzo długo dyskutowano na temat 
elektryfikacji miasta. Na jednostkowe instalacje, częściowo 
opisane wcześniej, stać było tylko zakłady przemysłowe, 
bogate instytucje i bardzo zamożnych mieszkańców. Ulice 
miasta były oświetlane lampami gazowymi. Kontrakt  
z Magistratem na oświetlenie gazowe miało Niemieckie 
Kontynentalne Towarzystwo Dessan. Kolejna umowa, 
zawarta w dniu 13.01.1883 r., rozpoczęła walkę 
konkurencyjną pomiędzy oświetleniem ulic latarniami 
gazowymi i elektrycznymi. Niemcy, bojąc się konkurencji 
światła elektrycznego, doprowadzili do ciekawego zapisu  
w nowym Kontrakcie. Zakazywał on Magistratowi 
Warszawy udzielania koncesji, na oświetlenie elektryczne 
ulic miasta do końca trwania  kontraktu, czyli do 1906 r. 

W latach 1883-90 Magistrat Warszawy otrzymał liczne 
propozycje opracowania projektu i budowy elektrowni 
publicznej oraz sieci energetycznej w mieście. Oferty 
złożyły firmy z Petersburga, Berlina, Zurychu, Brukseli, 
Budapesztu, Paryża, a także spółki polskie. Jednak władze 
miasta nie przyjęły żadnej propozycji, tłumacząc że firmy 
nie przedstawiły prawidłowej koncepcji elektryfikacji 
Warszawy. Ponadto propozycje dywidendy dla miasta  
z tytułu sprzedaży energii elektrycznej były zbyt małe. Tak 
mijały lata bez elektrowni publicznej. 

Dopiero w 1904 r. została wybudowana elektrownia 
publiczna na Powiślu, z generatorami na napięcie 5 kV, przy 
czym na czas jej budowy, rok wcześniej uruchomiono 
elektrownię tymczasową z prądnicami na napięcie 3x220 V. 

Koncesję na budowę i eksploatację elektrowni i sieci 
miejskiej otrzymało Towarzystwo Elektryczności, składające 
się z trzech firm niemieckich i trzech firm francuskich. 
W większości tych firm podstawowym udziałowcem był 
niemiecki przemysłowiec  Schuckert, który przez blisko 5 lat 
walczył o wyłączną koncesję na elektryfikację Warszawy. 

W początkowym okresie elektrownia dysponowała 
stosunkowo małą mocą - 1500 KM (1,1 MW). Wzrost mocy 
nastąpił dopiero w 1908 r. Wtedy też właściciele małych 
urządzeń wytwórczych, zrezygnowali z dotychczas 
wykorzystywanych prądnic i swoją wewnętrzną instalację 
zasilili z sieci miejskiej. Uciążliwość utrzymania i koszty 
własnych urządzeń wytwarzających energię były zbyt 
wysokie, w stosunku do tańszej energii elektrycznej 
z elektrowni publicznej.  

Zarówno w okresie międzywojennym, jak i 
późniejszym, ukazało się wiele publikacji, w których autorzy 
opisywali przyczyny stonkowo powolnego wzrostu poziomu 
elektryfikacji w Warszawie i na Mazowszu, szczególnie  
w latach 90. XIX wieku. Najczęściej za podstawową 
przyczynę podawano złą politykę gospodarczą zaborcy 

rosyjskiego w odniesieniu do ziem polskich. Jednak 
konkretne fakty nie do końca potwierdzają taką tezę.  

Przede wszystkim car Rosji był miłośnikiem 
oświetlenia elektrycznego. Kiedy w 1897 r. miał wieczorem 
przyjechać pociągiem do Warszawy, kazał zainstalować 
oświetlenie elektryczne na ulicach stanowiących drogę jego 
przejazdu z dworca do Zamku Królewskiego i taka instalacja 
została szybko wykonana. Zamek Królewski (siedziba cara  
i gubernatora) miał już częściowo własną instalację 
elektryczną, choć w całości prace elektryczne zostały 
zakończone dopiero w 1898 r. Większość budynków 
administracji carskiej miała własne instalacje elektryczne. 
Mimo, że wszystkie, nawet najmniejsze decyzje 
podejmowane były przez władze carskie w Petersburgu, nie 
ma dokumentów potwierdzających odmowę działań 
elektryfikacyjnych. 

Należałoby przyjąć, że to sami Polacy nie byli  
zainteresowani inwestowaniem w elektrownię publiczną. 
Wprawdzie był to okres zaboru, ale w Magistracie pracowali 
przede wszystkim Polacy, a ci nie potrafili znaleźć sposobu 
na finansowanie elektryfikacji. W latach 90. XIX bogaci 
mieszkańcy przestali inwestować w indywidualne instalacje 
wytwórcze, gdyż spodziewali się budowy elektrowni 
publicznej, a Magistrat Warszawy przeciągał wydanie 
decyzji o budowie elektrowni. Podobnie było  
z mieszkańcami wsi Mokotów (od 1917 r. dzielnicy 
Warszawy).  Mieszkańcy Mokotowa nie chcieli sfinansować 
budowy elektrowni w swojej wsi, wtedy car zagroził, że 
sfinansuje budowę, po czym podniesie podatek, aby 
odzyskać pieniądze. Elektrownia Mokotowska została 
uruchomiona w 1909 r. i oczywiście była zbudowana przez 
firmy Schuckert’a.  

Znane są również przypadki rezygnacji Polaków  
z inwestowania w budowę elektrowni publicznej. Tak było 
na początku lat 90. XIX w. Wtedy  inż. S. M. Roguski, 
specjalista od kotłów parowych, założył Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne, mające na celu budowę 
elektrowni publicznej. Udziałowcami w tym 
przedsiębiorstwie byli m. in.: E. Diehl, B. Hantke,  
hr. L. Krasiński,  hr. W. Orsetti, M. Wortman, S. Wołowski, 
L. Wrotnowski. To byli bardzo zamożni obywatele  
i w zasadzie stać by ich było na sfinansowanie budowy 
elektrowni w tamtych latach: 
- inż. S. M. Roguski pracował w Budapeszcie  
w Towarzystwie Ganz i S-ka; 
 - hr. Ludwik Krasiński (1833–1895), był jednym  
z najbogatszych obywateli kraju, dysponował majątkiem 
wycenionym na ok. 50 mln rubli; 
- hr. Wilhelm Józef Jan Orsetti z Byszewa (1859-1926), 
ziemianin z majątkiem ziemskim w  Złotokłosie; 
- Lucjan Wrotnowski (1846-1902), z pochodzenia ziemianin, 
adwokat, wydawca, wiceprezes Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie;  
- Maurycy Wortman (1834-1910), jedyny polski dyrektor 
w cukrowniach na ziemiach polskich w XIX w.; 
- Edmund Kristian Diehl (1848–1900), inż. drogowy, 
dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń;  
- Bernard Hantke (1926–1900), polski przemysłowiec 
pochodzenia żydowskiego. Założyciel m.in. fabryki 
gwoździ, drutu, łańcuchów i narzędzi ogrodniczych (1870), 
zakładów metalowych w Rosji i huty w Częstochowie 
(1897). W swoich fabrykach budował elektrownie 
fabryczne. 

Żaden z udziałowców nie był elektrykiem, ale dla 
prądu elektrycznego widzieli przyszłość. Jednak wszyscy 
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zrezygnowali z finansowania przedsięwzięcia 
energetycznego, ponieważ nie znaleźli wsparcia  
w dofinansowaniu od zagranicznego kontrahenta! 

 
3. ZAKOŃCZENIE 
 

Porównując sposób budowy i finansowania 
praktycznego prądu w okresie jego powstawania, a więc 
w okresie końca XIX w. można znaleźć wiele cech 
wspólnych do czasów obecnych. Przede wszystkim było 
i aktualnie jest bardzo duże oczekiwanie władz 
państwowych i samorządowych na znaczące wpływy 
finansowe z tytułu wszelkiego rodzaju podatków i opłat za 
wytworzoną energię elektryczną. Pierwsze instalacje 
powstawały z inicjatywy osób o różnych zawodach, ale 
stosunkowo bogatych. To stanowi odpowiednik dzisiejszych 
prosumentów. Jednak po kilkunastu latach ci pionierzy 
zrezygnowali z eksploatacji własnych prądnic. Były one zbyt 
kosztowne i uciążliwe w bieżącej eksploatacji.  Czy taki los 
spotka również dzisiejszych prosumentów?   

W odpowiedzi  można zacytować  Alvina Tofflera: 
„Wnioskiem, z tezy o nakładających się falach 
cywilizacyjnych,  jest nieprzewidywalność procesów 
historycznych”. 
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THE BEGINNINGS OF PROSUMENT ENERGY IN MAZOVIAN DIST RICT IN POLAND 

  
In the second part of XIX century people acknowledged practical value of electricity. Quickly it became primary need 

mainly as a source of light. In the beginning there were single small installations consisting of power generating set, cables 
and lighting lamps. They could be found in palaces, restaurants, hotels, general public buildings, theaters, factories and 
streets, where they were most required. The owners of those installations came from various backgrounds and professions. 
Their installations generated electricity for their own needs, in the present times it is called micro-generation.  In the text first 
installations in Warsaw and Mazovian District are described as well as a compare to similar installations in Europe. Even 
though that by the end of XIX century there were many installations constructed on quite high technical level still they much 
differ from the ones in other European cities. Human and financial factors were the main reasons. Later with the beginning of  
public power plants and power grids small producers started to withdrawn from their installations. They connected to public 
grids which provided less expensive electricity, without uncomfortable operational issues. One can ask a question if similar 
fate is to meet present micro-generation? A Man, a lazy creature by nature, tries to avoid expensive and uncomfortable 
activities. Let’s remember that it was similarly with water. There were hydrophores in many households but when they 
become tiresome in operation people started to connect to municipal water supply system.   

   
Keywords:  practical value of electricity, public power plant, Marian Lutosławski. 
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