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z  przytułku usunąć 15 mieszkających tam rodzin. 
W  związku z  niespodziewaną reakcją, kiedy to 
„Rodziny stawiały czynny opór i nie dozwoliły zabie-
rać rzeczy czy odgrażając się zabiciem”, odstąpiono 
od wysiedlenia lokatorów28. Przytułek funkcjonował 
w tym miejscu prawdopodobnie do końca 1929 roku. 

Okres międzywojenny to czas intensywnej rozbu-
dowy miasta. Nastąpiło stopniowe odejście od oświet- 
lenia gazowego na rzecz elektrycznego. Główna elek-
trownia miejska wybudowana w 1904 roku znajdowała 
się na terenie kompleksu gazowni przy ul. Grobla (od 
strony ul. Ewangelickiej). Z czasem jej moce przero-
bowe przestawały zaspokajać wzrastające potrzeby 
miasta. Deputacja Zakładów Światła i Wody od 1920 
roku poszukiwała dogodnego terenu nadającego się 
na budowę nowej elektrowni. Brano pod uwagę kilka 
aspektów: bezpośredni dostęp do wody, możliwość 
dogodnego transportu węgla, bliskość do głównego 
węzła miejskiej sieci elektrycznej oraz jak najniż-
sze koszty robót ziemnych. Spośród typowanych 

 28  APP AmP 4112, s. 383. Dziękuję P. Koteckiemu za udostępnienie 
archiwalnych materiałów.

lokalizacji na Szelągu, Ratajach i na terenie Warowni 
Czecha wybrano tę ostatnią29. Teren północnej 
części Ostrowa Tumskiego z  pozostałościami fortu 
w  1925 roku był już własnością miasta. W  marcu 
następnego roku, jeszcze przed przystąpieniem do 
prac projektowych, władze miasta podjęły uchwałę 
o  zniwelowaniu Fortu Czecha. Na terenie pofor-
tecznym już wcześniej planowano wybudować plac 
targowy, nazywany w  lokalnej prasie „targowicą”30. 
Prace zlecono firmie Tri na podstawie złożonej wcześ- 
niej oferty kosztorysowej na kwotę 164 560 zł31. W ofer-
cie znalazło się także zapewnienie o  planowanym 
zatrudnieniu 150 robotników oraz przewidywanym 
przewiezieniu 60 tys. m3 ziemi. Władze miejskie kładły 
nacisk na zatrudnienie przede wszystkim poznańczy-
ków. Wały ziemne warowni splantowano do poziomu 
58,11 m n.p.m., a  pozyskaną w  ten sposób ziemią  

 29 Zarys budowy nowej centrali elektrycznej,  opracowany  przez  
A.  Dziurzyńskiego,  A.  Kotowicza,  J.  Koźniewskiego  i  T.  Rugego,  
Poznań 1934, s. 15.

 30  „Kurier Poznański” R. 21, nr 149 z 1.04.1926, s. 2.
 31  Tamże.

(13 846 m3) oraz dodatkowo przywiezioną z  Zawad  
(62 134 m3) zasypano fosy, uzyskując jednorodny 
poziom gruntu32. W związku z planami zmiany biegu 
koryta Warty od strony wschodniej umocniono skarpy 
warstwą gruzu ceglanego. Robotnicy opłacani byli 
w systemie akordowym, „65 groszy za 1 m3 wzruszenia, 
naładowania, przewiezienia na średnią odległość 100 
m oraz wbudowanie ziemi w nasyp, łącznie z wszyst-
kiemi pracami ubocznemi jak karczowanie drzew, 
układanie toru itp.”33. W październiku 1926 roku teren 
Fortu Czecha był już wyrównany, krzewy wycięte, 
pozostała tylko samotna redita34. Prace koncepcyjne 
nad planowaną elektrownią rozpoczęto w 1927 roku, 
zakładając lokalizację głównych budynków w północ-
no-zachodniej części wyspy, nieopodal torów kolejo-
wych na trasie Poznań–Toruń35. Ustalono usytuowanie 
budynku maszynowni i kotłowni na osi północ–połu-
dnie oraz zlecono wykonanie projektu koncepcyj-
nego firmie Siła i  Światło. Od początku zakładano 
realizację projektu pozwalającego na rozbudowę 
elektrowni w kierunku południowym, w pierwszym 
etapie w  latach 30. i w drugim do końca 1968 roku. 
W 1927 roku rozpisano konkurs architektoniczny na 
całościowe założenie. Zwycięzcą został Stefan Cybi-
chowski, poznański architekt, projektant m.in. Miej-
skiej Szkoły Handlowej przy ul. Śniadeckich czy Pałacu 
Targowego na terenie dzisiejszych MTP. Projekt zgod-
nie z założeniami przewidywał rozbudowę budynków 
maszynowni z kotłownią oraz rozdzielni w kierunku 
południowym. Rzędną dla tej części terenu określono 
na wysokości 58,60 m n.p.m.36. W  związku z  nie-
stabilnym gruntem budynki oraz fundamenty pod 
turbozespoły i  kotły posadowiono na 2187 palach 
żelbetowych o  długości 6,5 oraz 8,5  m i  przekroju  
30 × 30 cm37. Pierwsze pale wbito 27 października 

 32 Zarys budowy nowej centrali…, dz. cyt.,  s. 15.
 33  „Dziennik Poznański” R. 68, nr 177 z 5.08.1926, s. 3.
 34  „Kurier Poznański” R. 21, nr 491 z 23.10.1926, s. 2.
 35  Szerzej  na  temat  historii  budowy  Elektrowni  Miejskiej  [w:] 

Zarys budowy nowej centrali…,  dz.  cyt.;  100 lat poznańskiej ener-
getyki,  Poznań  2004;  E.  Kiecko,  Elektrownie poznańskie,  KMP 
2012,  nr  3,  s.  54–66;  Elektrownia Garbary – dokument potencjal-
ny, Poznań 2017 (artykuły E. Kiecko, S.P. Kubiaka, M. Urbaniaka);  
M.  Urbaniak,  Ekspertyza  dotycząca  projektu  wzgl.  koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej,  obejmującej  teren  założenia 
Elektrowni Miejskiej na Garbarach  (byłej Elektrociepłowni Garba-
ry) w Poznaniu, 15.05.2020, mpis w zbiorach MKZ.

 36 Zarys budowy nowej centrali..., dz. cyt., s. 45.
 37  Tamże, s. 46–47.

1927 roku38. W pierwszym etapie wybudowano maszy-
nownię z  kotłownią, rozdzielnię 6 kV, pompownię 
wody surowej wraz z  ujęciem wody (po północnej 
stronie Reduty Czecha) oraz bocznicę kolejową. Uro-
czyste otwarcie wraz z symbolicznym uruchomieniem 
elektrowni odbyło się 23 listopada 1929 roku (fak-
tyczny rozruch nastąpił w styczniu następnego roku)39. 
Cyryl Ratajski w  przemowie odniósł się do symbo-
licznego kontekstu nowej inwestycji, mówiąc, że „na 
miejscu, gdzie stała warownia pruska, wzniesiono 

 38  Tamże, s. 30.
 39  E. Kiecko, Elektrownie poznańskie…, dz. cyt., s. 58 (inwestycja mia-

ła być ukończona na otwarcie PeWuKi).
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