
W ramy ekspozycyjne Powszechnej Wystawy Krajowej jako teren C włączony był 
park im. T.W. Wilsona (w latach 1951–1989 im. M. Kasprzaka), który jako zwornik 
kompozycyjny między śródmiejskim obszarem targowym a oddalonym na zachód 
kwartałem łazarskim, wpisał się w ideę połączenia funkcji wystawienniczych 
z wypoczynkowymi. 

Park Wilsona 
w architektonicznej 
oprawie z okresu PWK

Hanna  
HAŁAS- 

-RAKOWSKA

Widok od północy na geometryczną część parku z muszlą koncertową 
na granicy części krajobrazowej

View from the north onto the geometric part of the park with a concert shell  
at the border of the landscape part
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Dawny ogród botaniczny przemianowa-
ny 9 kwietnia 1926 r. na park im. Thomasa 
Woodrowa Wilsona został założony w latach 
1902–03 według projektu berlińskiego ogrod-
nika Hermanna Kübe1. Składał się z dwóch 
odmiennie rozplanowanych części, z których 
południowa, przylegająca do ulic Głogowskiej 
i Berwińskiego, uzyskała kompozycję krajo-
brazową z polanami widokowymi wokół sta-
wów zasilanych wodą z wodospadu bijącego 
z alpinarium. Północnej, ciągnącej się wzdłuż 
ul. J. Matejki, nadano kanwę geometryczną 
osnutą na regularnym układzie alei. Przejrzysta 
struktura przestrzenna części geometrycznej 
stanowiła doskonałą oprawę dla zorganizowa-
nej w 1911 r. Wschodnioniemieckiej Wystawy 
Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa, kiedy powsta-
ły dwa budynki: Palmiarnia oraz istniejąca do 
dziś Hala Betonowa wraz ze stojącymi od fron-
tu masztami flagowymi. Szczególnej przemia-
nie uległ park podczas Jubileuszowej Wystawy 
Ogrodniczej w 1926 r. W części geometrycz-
nej powstał wówczas okrągły basen z aktem 
Fryne dłuta Stanisława Jagmina jako plastycz-
ny akcent placu rozciągającego się przed Halą 
Betonową2. Park otoczono zaś metalowym 
ogrodzeniem zwieńczonym meandrowym fry-
zem i ażurowymi lampionami, wykonanym 
przez firmę ślusarską Stanisława Kotlińskiego. 
Istotną cezurę w ewolucji przestrzennej parku 
stworzyła w 1929 r. PWK. Roger Sławski jako 
jej naczelny architekt opracował w listopadzie 
1927 r. całościowy plan wystawy, przewidując 
rozplanowanie północnej części parku w for-
mie dwóch dziedzińców z parterami wodny-
mi, wyodrębnionych za pomocą zabudowy 

1 W. Karolczak, Perła ogrodów poznańskich. Z dzie-
jów parku Wilsona w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, „KMP” 1998, nr 3, s. 126.
2 J. Mulczyński, Łazarski epizod w twórczości 
Stanisława Jagmina, „KMP” 1998, nr 3, s. 159.

Rozplanowanie parku 
im. T.W. Wilsona jako 
terenu C PWK, repr. 
Powszechna Wystawa 
Krajowa w Poznaniu 
w 1929 roku.  
Dzieło zbiorowe  
pod kier. S. Wachowiaka, 
Poznań 1930, t. 2

Layout of T.W. Wilson 
Park as sector C of PGE 
(Polish General 
Exhibition), repr. from: 
Polish General Exhibition 
in Poznan in 1929. 
Collective work edited 
by S. Wachowiak, Poznan 
1930, vol. 2
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Projekt parku  
im. T.W. Wilsona, 

Akta miasta Poznania 
syg. 7272,  

ze zbiorów APP

Design of T.W. Wilson 
park, Files of the city 
of Poznan signature 

7272, from the 
collections of SAP

wystawienniczej3. Kolejny wariant z marca 
1928 r., zakładający stworzenie przestronne-
go wnętrza o szerokiej osiowej perspektywie 
widokowej, stał się podstawą dla szczegółowe-
go projektu, który powierzono architektowi 
Stefanowi Cybichowskiemu i dwóm ogrodni-
kom: Władysławowi Marcińcowi i Tadeuszowi 
Ritterowi z Dyrekcji Ogrodów Miejskich. 
Ich wspólna koncepcja stanowiła połącze-
nie form architektonicznych i ogrodowych 

3 Parter to element płaszczyzny ogrodu o zarysie 
geometrycznym, stanowiący płaski kwietnik z róż-
nego rodzaju ornamentem, może też stanowić ga-
zon lub składać się z basenów. Definicja wg słow-
nika terminów w: L. Majdecki, Historia ogrodów. 
Od XVIII wieku do współczesności, t. 2, Warszawa 
2008, s. 469. 

w spójną harmonijną całość4. Północną część 
parku przekształcono na architektoniczny 
ogród wystawowy, którego centrum wypeł-
nił ogromny prostokątny parter kwiatowy. 
Został on obwiedziony bordiurą kwiatową 
o zygzakowym wzorze, przerywaną rytmicz-
nie bukszpanami w formie kulistej i zaakcen-
towany w osi podłużnej trzema prostokątny-
mi rabatami, obsadzonymi na otwarcie PWK 
tulipanami i bratkami. Parter ujmowały dwie 
pary prostokątnych pasów zieleni wzdłuż alei 
lipowych, gdzie założono rosarium o cennych 
odmianach ogrodniczych5. Jego zgeometry-
zowany wzór utworzyły pięciokątne kwatery 
rabatowe, których zarys powtarzała zygzako-
wata wstęga drobnokwiatowych różyczek. Tło 
stanowiły regularnie posadzone róże krzewia-
ste, spięte festonami i oddzielone od szpale-
ru lipowego pasem z dekoracyjnych krzewów 
liściastych. Całość wzbogaciły róże rozpięte 
na 16 metalowych piramidalnych stelażach, 
wtopionych pomiędzy zygzakowatą wstęgę 
oraz pary formowanych w stożki bukszpanów 
w narożach. Oś centralnego parteru podkreślił 
naziemny zegar słoneczny w formie ośmiokąt-
nej marmurowej tarczy osadzonej na kielicho-
wym trzonie z cementu, wykonany przez war-
szawską Fabrykę Instrumentów Optycznych 
i Rysunkowych G. Gerlacha. Na przedłużeniu 
centralnego parteru, w miejscu basenu z posą-
giem Fryne, powstała w 1928 r. ogromna gwiaź-
dzista fontanna o średnicy basenu ok. 25 m. 
Dzięki lokalizacji na przecięciu osi, wskazywa-
ła przejście na teren D rozplanowany w osi ul. 
Siemiradzkiego przez boczną bramę, przed którą 

4 APP, Akta m. Poznania, sygn. 7272, s. 398.
5 „Kurier Poznański” 15 VII 1932, nr 317, s. 3.

Gwiaździsta fontanna 
w części geometrycznej 
parku z dekoracyjnym 
układem dna niecki 
basenu

Starry fountain  
in the geometric part  
of the park with 
a decorative 
arrangement  
of the pool bottom
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znajdowały się dwa prostokątne partery z rom-
boidalną kwaterą pośrodku i bordiurą zróżni-
cowaną w narożach formami topiarycznymi. 
Fontanna została wykonana z lastrico według 
proj. inż. R. Opeln-Bronikowskiego przez fir-
mę Zygmunta Schnotale i była ówcześnie naj-
większą w Polsce6. Otrzymała wywiedziony 
z art déco kształt ośmioramiennej gwiazdy 
o ramionach zaakcentowanych wodotryskami, 
które naprzemiennie wyrzucały wodę piono-
wo lub ukośnie do środka fontanny. W części 
centralnej znajdowała się obudowa w kształ-
cie sześcioramiennej gwiazdy z pionowymi 
słupami wody sięgającymi wysokości niemal 
20 m. Fontannę podświetlały różnokolorowe 
reflektory, a jej zarys podkreślał gwiaździsty 
wzór rabatowego obramienia. Obok urządzo-
no podziemną maszynownię funkcjonującą do 
dziś i zbiornik na 300 m3 wody 7.

Klarowną formułę przestrzenno-ogro-
dową współtworzyły lekkie, tymczasowe 
pawilony wystawiennicze, których stylisty-
ka odwoływała się do rodzimej odmiany art 
déco bądź przybliżała nurt międzynarodo-
wej awangardy8. Stanowiły one luźną zabudo-
wę wokół centralnego wnętrza, kontrastując 

6 Wg ustnej niepotwierdzonej informacji twórcą fon-
tanny był Stefan Duchowski.
7 „Dziennik Poznański” 16 IV 1929, nr 88, s. 4.
8 Zabudowę terenu C tworzyły także dwa pawilo-
ny przy ul. Śniadeckich, które pominięto w niniej-
szym artykule, gdyż znalazły się poza granicami 
parku. Pawilon Polski Współczesnej wg proj. arch. 
Jana Koszczyc Witkiewicza przyjął stylistykę polskiej 
sztuki dekoracyjnej, gdzie motywy podhalańskiego 
folkloru przekształcono w duchu ekspresjonizmu. 
Pawilon Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
„Latarnia” został zaprojektowany przez Antoniego 
Jawornickiego w formie latarni morskiej. 

z murowanymi klasycyzującymi obiektami. 
U wlotu do parku od strony ul. Śniadeckich 
stały dwa murowane budynki w oprawie 
ogrodniczej, wnikającej w przestrzeń krótkiej 
ul. Parkowej rozwiązanej jako szeroka prome-
nada. Wschodni kraniec kwartału willowego 
u zbiegu ul. E. Orzeszkowej i Śniadeckich zaak-
centował parterowy Pawilon Polonii Zagranicą 

Część geometryczna 
parku z rosarium 
po wschodniej stronie 
centralnego parteru 
kwiatowego, 1934, 
fot. Roman S. Ulatowski, 
ze zbiorów MKZ

Geometric part of the 
park with rosarium 
on the eastern side 
of the central floral 
ground floor, 1934, 
photo: Roman 
S. Ulatowski, from the 
collections of MMC

Rząd zrekonstruowanych 
latarni oświetleniowych 

po wschodniej stronie 
centralnego parteru, 
na pierwszym planie 

balustrada tralkowa 
wokół gwiaździstej 

fontanny

Row of reconstructed 
lanterns on the eastern 

side of the central 
ground floor,  

in the foreground 
baluster railing around 

the starry fountain
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według projektu Rogera Sławskiego zwrócony 
fasadą ku ul. Parkowej, przed którą rozciągały 
się dwa łukowato zakreślone partery obrzeżo-
ne rabatami kwiatowymi, ozdobione kolisty-
mi kobiercami roślinnymi i skupinami krze-
wów. Pawilon wzniesiony ze środków Polonii 
amerykańskiej był przeznaczony na Muzeum 
Emigracji, a jego arkadowy hol zdobił pomnik 
prezydenta USA Herberta Hoovera dłuta war-
szawskiego rzeźbiarza Antoniego Janika9. 
Sławski nadał pawilonowi zmodernizowaną 
formę klasycystyczną, stanowiącą parafrazę 
Pałacu Łazienkowskiego10. W odróżnieniu od 
pierwowzoru powstał budynek o bardziej zwar-
tej bryle założonej na rzucie prostokąta, uroz-
maiconego parą prostokątnych ryzalitów na 
osi północ-południe, gdzie okazały belweder 

9 Cz. Matysiak, Polonia Zagranicą, Powszechna 
Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929. Dzieło 
zbiorowe pod kier. S. Wachowiaka, Poznań 1930, 
t. IV, s. 329–335.
10 Podobieństwo do Pałacu Łazienkowskiego było 
jeszcze bardziej widoczne przy porównaniu z nim 
projektu Sławskiego, w którym naroża belwede-
ru zdobiły dwie rzeźby, a elewacje opinały korync-
kie kolumny.

Część geometryczna parku z centralnym parterem 
kwiatowym w widoku od północy w kierunku 
gwiaździstej fontanny, 1929. Fot.: Atelier Rubens, 
ze zbiorów BU w Poznaniu

Geometric part of the park with central floral ground floor 
in the view from the north towards the starry fountain, 
1929. Photo: Atelier Rubens, from the collections of the 
University Library in Poznan

Pawilon Polonii 
Zagranicą  
przy ul. Parkowej 2, 1929, 
pocztówka ze zbiorów 
BU w Poznaniu

Polonia Abroad pavilion 
at 2 Parkowa street, 1929, 
a post card from the 
collections of the 
University Library 
in Poznan

Pawilon Polonii 
Zagranicą – ryzalit 

centralny fasady

Polonia Abroad pavilion 
– central avant-corpse 

of the façade
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z półkolistymi oknami górował nad skrywającą 
spłaszczony dach pełną attyką. Wystrój elewa-
cji ograniczał się do artykulacji półkolumnami 
toskańskimi, pomiędzy którymi w górnej stre-
fie płycin widniały prostokątne okna. Plastykę 
fasady wydobywał ryzalit z podcieniem kolum-
nowym, w głębi którego znajdowały się trzy 
portale. Po południowej stronie ul. Parkowej 
na wprost Pawilonu Polonii Zagranicą stała 
XIX-wieczna słodownia browaru Huggera, któ-
rą poznański architekt Marian Andrzejewski 
przebudował w latach 1928–29 na Centralną 
Restaurację PWK. Największy w ówczesnej 
Polsce kompleks gastronomiczno-rozrywko-
wy z teatrem „Rewia” poprzedzała aranżacja 
roślinna w formie pasów zieleni jako harmo-
nijne przejście do przestrzeni ściśle parkowej. 
Budowli tej o typowej ceglanej architekturze 
przemysłowej nadał Andrzejewski klasycy-
zującą stylistykę z elementami polskiej sztu-
ki dekoracyjnej. Malowniczo rozczłonkowa-
ną dwukondygnacyjną bryłę, zdominowaną 
narożną wieżą, wzbogacił nowy kształt komi-
na o krzyżowym układzie ekspresjonistycz-
nych przypór. Otynkowane elewacje były arty-
kułowane ośmiokątnymi oknami w układach 

Słodownia browaru Huggera przebudowana na Centralną 
Restaurację PWK od strony ul. Parkowej, 1929, pocztówka 

ze zbiorów BU w Poznaniu

Hugger’s malt brewery rebuilt into the Central Restaurant 
of PGE from the side of Parkowa street, 1929, a post card 

from the collections of the University Library in Poznan

Nowa Palmiarnia 
w widoku od południa, 

1930. Fot.: Roman 
S. Ulatowski,  

ze zbiorów MKZ

New Palm House  
in the view from the 

south, 1930. Photo: 
Roman S. Ulatowski, from 

the collections of MMC

Park Wilsona – najstarszy 
poznański park publiczny

Wilson Park – the oldest 
public park in Poznan
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horyzontalnych i diagonalnych. Na elewacjach 
w odcieniu ultramaryny widniały żółto-czer-
wone napisy: „CENTRALNA RESTAURACJA 
P.W.K.” i „HUGGER”11.

Główne wnętrze parku z centralnym par-
terem kwiatowym uzyskało architektoniczne 
ramy w postaci lekkich i przejrzystych pawi-
lonów12. Oś kompozycyjną parteru wyzna-
czyły dwa przeszklone, bogato iluminowane 
pawilony. Dominantą stała się Palmiarnia zbu-
dowana w latach 1928–29 przez drezdeńską 

11 „Dziennik Poznański” 1929 (30 IV), nr 100, s. 5.
12 S. Woźnicki, Zabudowa terenów Powszechnej 
Wystawy Krajowej w Poznaniu, „Architektura 
i Budownictwo” 1929, nr 1, s. 9–10.

firmę Höntsch i Sp. według projektu archi-
tekta Stefana Cybichowskiego i inżyniera Jana 
Cieślińskiego na miejscu palmiarni z 1911 r. 
Jej rozciągniętą horyzontalnie bryłę zbudo-
wano na sztucznym nasypie ozdobionym 
dwoma prostokątnymi parterami kwiatowy-
mi, które rozplanowano symetrycznie po 
bokach czterofilarowego portyku wejściowe-
go. Aranżację roślinną uzupełniały pasy zieleni 
wzdłuż elewacji, gdzie ustawiono drewniane 
donice z drzewkami o stożkowatym i kuli-
stym pokroju korony. Taras został zamknięty 
od frontu lastrykowym murkiem oporowym, 
przerwanym trzykrotnie schodami. Stały na 
nim ukwiecone donice, a u jego podnóża 
ciągnął się pas rabatowy. Nowa Palmiarnia 

Pawilon Związku Hut 
Szklanych w tle 

gwiaździstej fontanny na 
południowym 

zamknięciu części 
geometrycznej, 1929. 

Fot.: Władysław 
Kowalczyk,  

ze zbiorów MKZ

The Glassworks 
Union Pavilion  

in the background of the 
starry fountain  

on the southern closure 
of the geometric part, 

1929. Photo: Władysław 
Kowalczyk, from the 
collections of MMC

Część geometryczna 
parku z gwiaździstą 

fontanną na pierwszym 
planie, w głębi 

palmiarnia

Geometric part  
of the park  

with the starry fountain 
in the foreground, deep 

inside the palm house

RENOWACJE
I ZABYTKI126 III 20

19



(o pow. 1 694 m2 i maks. wys. 18 m) należała 
do największych w Europie obiektów szklar-
niowych i stanowiła arcydzieło nowoczesnej 
stalowej konstrukcji z zastosowaniem najnow-
szych zdobyczy techniki13. Jej symetrycznie 
ukształtowaną bryłę na planie litery C two-
rzyło siedem piętrzących się ku osi środko-
wej, zróżnicowanych wielkością pawilonów. 
Trzy najwyższe nakryte były czterospadowymi 
dachami, a wysunięte skrzydła boczne uzyska-
ły od frontu wielokątne zamknięcia. Centralny 
pawilon zbudowano jako pozbawioną podpór 
halę. Od tyłu zamykała go betonowa ściana 

13 L. Ławicki, Architektura Poznania w latach 1927–
1929, „KMP” 1993, nr 3–4, s. 110.

dla roślin skalnych z wodą tryskającą z pasz-
czy maszkarona i spływającą kaskadowo po 
wspornikach do basenu. Wnętrze mieszczące 
oprócz ekspozycji roślin egzotycznych, akwa-
rium i insektarium, zdobiła rzeźba Kąpiąca 
się dłuta Maxa Klingera przeniesiona z parku 
im. S. Moniuszki14. Kąpiąca się stoi dziś wraz 
z posągiem Hermesa wewnątrz nowej, otwar-
tej w 1992 r., szklarni. Kompozycyjnym odpo-
wiednikiem Palmiarni był szklany Pawilon 
Związku Hut Szklanych, usytuowany na połu-
dniowym zamknięciu centralnego parteru na 

14 Po zakończeniu PWK wewnątrz postawiono rzeź-
bę Ewa dłuta Edwarda Wittiga, która stała na zieleń-
cu pomiędzy collegiami Anatomicum i Chemicum.

Pawilon Prasy i Książki 
widoczny od strony 
ul. Parkowej, 1929, 
ze zbiorów NAC

Press and Book Pavilion 
in the view from Parkowa 
street, 1929, from the 
collections of NDA

Hala Betonowa – 
fragment fasady 
z zamurowanym 
podcieniem 
kolumnowym

Concrete Hall 
(Betonhouse) – 
fragment of the façade 
with bricked-up column 
arcade
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tle starodrzewu części krajobrazowej. Uznany 
ówcześnie za szczytowe osiągnięcie polskiej 
sztuki dekoracyjnej znakomicie wpisał się 
w zastany układ. Gwiaździsta fontanna stała 
się dlań stylistycznym pendant, a otaczające 
go łukowato kwatery gazonowe płynnie wni-
kały w układ krajobrazowy. Pawilon powstał 
według projektu stołecznych architektów Jana 
Golińskiego i Henryka Łagowskiego, nawią-
zując do pawilonu sztuki polskiej autorstwa 
Józefa Czajkowskiego zrealizowanego na 
wystawę paryską z 1925 roku15. Bryła pawilo-
nu składała się z dwóch prostopadłościennych, 
stykających się pod kątem prostym skrzydeł, 
spiętych pośrodku wysoką wieżą z „grze-
bieniastą” szyszką w szczycie. Jego elewacje 
zostały zróżnicowane pryzmatycznymi lize-
nami w kształcie ornamentalnych sekwencji 

15 S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura 
Poznania 1919–1939, Warszawa 2014, s. 161. Szymon 
P. Kubiak wskazuje jako źródła inspiracji szklano-ba-
kelitowe dzieła w duchu Mondriana francuskiego wi-
trażysty Louisa Barilleta oraz formę kiosku komer-
cyjnego Kazimierza Karwatki.

Pawilon Pięknej Pani 
Bogusława Herse 
w prześwicie 
ul. Parkowej, 1929. 
Fot.: Władysław 
Kowalczyk, ze zbiorów 
BU w Poznaniu

Pavilion of the Beautiful 
Lady by Bogusław Herse 
in the clearance 
of Parkowa stret, 1929. 
Photo: Władysław 
Kowalczyk, from the 
collections of the 
University Library 
in Poznan

Pawilon Związku 
Uzdrowisk Polskich, 

reprodukcja „Echo 
Powszechnej Wystawy 
Krajowej w roku 1929”

Pavilion  
of the Association 

of Polish Spas, 
reproduction of “Echo 

of the Universal National 
Exhibition in 1929”

trójkątów stylizowanych na górskie jodły. 
Szkieletową, metalową konstrukcję pawilonu 
wypełniał geometryczny wzór z barwnych tafli 
szklanych jako sugestywna reklama wystaw-
cy16. Pawilon wyglądał szczególnie zjawisko-
wo nocą, kiedy rozświetlony od środka mie-
nił się feerią barw odbitą w lustrze fontanny.

Boczne kontury głównego wnętrza zary-
sowały kameralne pawilony wtopione w zie-
leń. Wśród nich wyróżniała się Hala Betonowa, 
będąca siedzibą Instytutu Wychowania 
Fizycznego, którą zaadaptowano na pawilon 
przemysłu muzycznego. Wzniesiona w 1911 r. 
według wspólnego projektu Fritza Teubnera, 
Hermanna Klotha i Georga Schneidera zapo-
czątkowała zabudowę pawilonową po wschod-
niej stronie centralnego parteru. Nowoczesną, 
żelbetową konstrukcję skryła tradycyjna kla-
sycystyczna stylistyka budowli. Jej dwukondy-
gnacyjną, założoną na planie prostokąta bryłę 
nakrytą dwuspadowym dachem urozmaici-
ły od frontu dwa boczne, zamknięte trójkąt-
nymi szczytami, prostokątne ryzality z parą 
dwukolumnowych loggii na piętrze. Ryzality 
ujęły w parterze sześciokolumnowy toskań-
ski portyk dźwigający taras widokowy. Ciąg 
zabudowy pawilonowej kontynuował drew-
niany Pawilon Prasy i Książki zrealizowany 
przez firmę budowlaną Edmunda Rychlickiego 
według projektu Sławskiego, który w rzucie, 
sposobie rozczłonkowania bryły i dekoracji 
przywoływał stylistykę polskiej sztuki deko-
racyjnej. Pawilon został założony na planie 
litery L, wzbogaconym od strony parku ryza-
litem centralnym, a od tyłu sekwencją pry-
zmatycznych uskoków. Asymetryczną bryłę 
zdominowała wtopiona w jej frontowe naro-
że wysoka, przeszklona wieża, którą zwień-
czył szklany globus na ażurowym cokole. 
Na wieży umieszczono podświetlany napis 
reklamowy: „PRASA”. W elewacjach pawilo-
nu lizeny równoważyły horyzontalne strefy 
przeszkleń i romboidalnego fryzu. Ostatnim 
elementem wschodniej zabudowy był Pawilon 
Pięknej Pani Bogusława Herse wyeksponowa-
ny w prześwicie ul. Parkowej, co umożliwia-
ło oglądanie pokazów mody na okalającej 
go płycie. Pawilon został wzniesiony według 
projektu warszawskiego architekta Bohdana 
Pniewskiego, zdradzając bliskie analogie z dzie-
łami Ericha Mendelsohna, a zwłaszcza jego 
modelem luksusowego statku pasażerskiego17. 
Pniewski, ulegając wówczas fascynacji nowo-
czesnymi trendami w architekturze, stworzył 
awangardowy, założony na rzucie owalu pawi-
lon. Stanowił on efekt przenikania się otwar-
tych i zamkniętych przestrzeni oraz śmiałego 

16 L. Ławicki, Pawilony reklamowe w latach 1871–
1929, „KMP” 1996, nr 4, s. 76.
17 S.P. Kubiak, op. cit., s. 162.

RENOWACJE
I ZABYTKI128 III 20

19



zestawienia prostych i łukowatych płaszczyzn 
kartonowych ścian i tafli szklanych. Nad prze-
szklonym półkolistym przyziemiem w formie 
witryny wystawowej z głęboko wysuniętym tara-
sem, otoczonym relingową barierką, wyrasta-
ła spłaszczona wieża o przeszklonym narożu 
w typie termometru, do której przymocowano 
obustronnie liny okrętowe. Oryginalnej formu-
le ekspozycji towarzyszyła efektowna strategia 
reklamowa, gdzie imię i nazwisko właścicie-
la stołecznego domu mód na bocznej elewa-
cji zrytmizowano z żyletkowymi podziałami, 
a na frontowej wkomponowano wertykalnie 
według reguł estetyki japońskiej18. 

Zachodnią granicę parku między dwo-
ma bocznymi wejściami od strony ul. Matejki 
wyznaczały dwa odmienne stylistycznie obiek-
ty. Wzniesiony od południa Pawilon Związku 
Uzdrowisk Polskich autorstwa architekta Piotra 
Pallado o neoklasycystycznym wystroju elewa-
cji, artykułowanych uproszczonymi pilastra-
mi, ożywiały motywy art déco. Symetrycznie 
ukształtowaną parterową bryłę o płaskim dachu 
wzbogacała przeszklona nadbudowa, która 
górowała nad wysuniętym od frontu ośmio-
filarowym podcieniem zwieńczonym pełną 
attyką. Wyraźnie kontrastował z nim stojący 
obok funkcjonalistyczny Pawilon Pracy Kobiet 
wzniesiony według projektu warszawskiej archi-
tektki Anatolii Hryniewickiej-Piotrowskiej19. 
Wysunięta przez poznańską dziennikarkę Marię 
Ruszczyńską propozycja prezentacji twórczo-
ści kobiet w formie odrębnego działu uzyskała 
aprobatę prezydentowej Michaliny Mościckiej, 

18 L. Ławicki, op. cit., s. 80.
19 Pawilon miał być z założenia wyłącznym dzie-
łem kobiet, zrealizowanym przy ich udziale i przez 
nie sfinansowanym. Więcej S.P. Kubiak, Nowy 
duch w Poznaniu. Pawilon Pracy Kobiet Anatolii 
Hryniewickiej-Piotrowskiej, „Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki”, Warszawa 2009, t. LIV, z. 4, s. 65–73.

która objęła nad nią honorowy patronat20. 
Bogato rozczłonkowaną asymetryczną bryłę 
o metalowej konstrukcji szalowanej tynkowa-
nym drewnem, dodatkowo rozbijały piętrzące 
się na różnych poziomach tarasy, otwierają-
ce się na przestrzeń parkową. Dwa uskokowo 
zestawione parterowe segmenty zdominowa-
ła dwukondygnacyjna część, gdzie znajdował 
się głęboki narożny podcień, spięty na kra-
wędzi wąską wieżyczką. Na wieżyczce wid-
niał podświetlany napis reklamowy „PRACA 
KOBIET”. Ażurowym odpowiednikiem wie-
życzki były kręcone schody osadzone na meta-
lowym słupie, które wiodły na taras z kawiar-
nią „Koła Kuźniczanek” na dachu środkowego 
segmentu, którego elewację wypełniały duże 
przeszklenia. Dyspozycja i gama kolorów na 
elewacji, gdzie jaskrawożółte płaszczyzny kon-
trastowały z szarością podcienia i czernią ażu-
rowych schodów, harmonizowała z aranżacją 
ogrodniczą z dominacją fiołków trójbarwnych. 
Pawilon, zrywając z zasadą symetrii, operując 

20 „Echo PWK” 16 IV 1929, nr 6, s. 172.

Pawilon Pracy Kobiet 
z elewacją północną 
zwróconą ku wejściu 
od strony ul. Matejki, 

1929, repr. „Architektura 
i Budownictwo” 1929, 

z. 11–12

Women’s Work Pavilion 
with the northern 

elevation facing  
the entrance from 

Matejko street, 1929, 
repro “Architektura 

i Budownictwo” 1929, 
issue 11–12

Budynek mieszkalny 
z restauracją „Magnolia” 
– fasada

Residential building  
with the ”Magnolia” 
restaurant – façade
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zmiennością widoków i tyleż symbolicznym, 
co estetycznym zestawieniem barw, wpisał 
się w nurt europejskiej awangardy z kręgu 
De Stijl, Bauhausu, Le Corbusiera, a na grun-
cie polskim: Bloku i Praesens21. Dla funkcjo-
nalistycznego pawilonu najbliższym wzor-
cem był ukończony w 1929 r. dom Lachertów 
na Saskiej Kępie, w którym Bohdan Lachert 
i Józef Szanajca zastosowali ten sam repertu-
ar motywów: kręcone schody, podcięty par-
ter, pasmowe okna i taras na dachu. 

Południowa część parku zachowała dawną 
krajobrazową osnowę przestrzenną. Polany wido-
kowe urozmaicono jedynie dekoracją roślinną 
z formowanych ptaków i abstrakcyjnych figur, 
alpinarium zaś wzbogacono roślinami tatrzań-
skimi. Przekształceniu uległa natomiast strefa 
wejściowa, zawdzięczając nowoczesny wyraz 
koncepcji poznańskiego architekta Stanisława 

21 M. Leśniakowska, Nagie ciało architektury. 
Pawilon „Praca Kobiet” na Powszechnej Wystawie 
Krajowej jako dyskurs antropologiczny, „Biuletyn 
Historii Sztuki” 2009/4, s. 513–514.

Kirkina22. Park otoczony został od strony ulic: 
Głogowskiej i Berwińskiego nowym, licowa-
nym lastrico murem z tralkowymi prześwita-
mi. Jego główny akcent kompozycyjny stano-
wiło paradne wejście u zbiegu ul. Głogowskiej 
i Berwińskiego, wypiętrzone tarasowymi 
schodami ze względu na różnicę poziomów 
pomiędzy chodnikiem i terenem parkowym. 
Zostało ono powiązane kompozycyjnie z nowo 
zaaranżowaną przestrzenią nad brzegiem sta-
wu. Trzy metalowe dwuskrzydłowe bramy uję-
te zostały filarami, z których dwa środkowe 
przechodzące w ośmioboczne cokoły, zwień-
czone były metalowymi latarniami w stylu art 
déco. Dwa boczne filary jako postumenty dla 
pełnoplastycznych grup rzeźbiarskich łączyły 
się z murem za pomocą uproszczonych spły-
wów ozdobionych płaskorzeźbionymi girlan-
dami różanymi. Rzeźby odkute w piaskow-
cu przez poznańskiego rzeźbiarza Edwarda 
Haupta przedstawiały w układzie lustrzanym 

22 APP, Akta m. Poznania, sygn. 7272, ss. 497–499, 
506–510.

Część krajobrazowa 
parku z polaną 

ozdobioną formami 
topiarycznymi, 1929. 
Fot.: Atelier Rubens, 

ze zbiorów BU 
w Poznaniu

Landscape part of the 
park with a glade 

decorated with topiary 
forms, 1929. Photo: 

Atelier Rubens, from 
the collections 

of the University Library 
in Poznan

Część krajobrazowa 
parku ze stawem 

w pobliżu alpinarium

Landscape part  
of the park with a pond 

near the rockery
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dwa akty dziewczynki i chłopca z rybą. W osi 
głównego wejścia, gdzie szeroka aleja koń-
czyła się kolistym placem, widniał podkre-
ślający jego kształt kobierzec kwiatowy. Na 
środku kobierca stała odlana w brązie rzeź-
ba Żniwiarka autorstwa warszawskiego rzeź-
biarza Stanisława Jackowskiego, przedstawia-
jąca wiejską dziewczynę z sierpem i snopem 
zboża. Żniwiarka została uchwycona w dyna-
micznym rozkroku z uniesioną głową, okry-
tą chustą. Mniej okazałe wejście, poprzedzo-
ne lastrykową posadzką, wzniesiono u zbiegu 
ulic: Berwińskiego i Matejki. Po bokach bramy 
wejściowej znajdowały się dwa pełne przęsła 
ujęte filarami zwieńczonymi czterema latar-
niami w stylu art déco. W pierwsze przęsło 
muru od strony ul. Głogowskiej zostały wbu-
dowane podziemne szalety miejskie, dostęp-
ne z ulicy i od strony parku. Ich zwartą, pła-
sko zadaszoną bryłę zwieńczyła metalowa 
balustrada, a dwa zewnętrzne wejścia zaak-
centowały pary betonowych kul. Na północ-
nym krańcu parku przy ul. Głogowskiej 40 
powstał w latach 1927–28 monumentalny neo-
klasycystyczny budynek mieszkalno-usługo-
wy według projektu poznańskiego architekta 
Władysława Czarneckiego23. Zwarta trójskrzy-
dłowa i pięciokondygnacyjna bryła o płaskim 
dachu ukrytym za attyką, usytuowana szczy-
tem ku ul. Głogowskiej domknęła kompozy-
cyjnie zwartą pierzeję kamienic. Na przestrzeń 
parkową zwracała się fasada zdominowana 
protokątnym ryzalitem centralnym z kolum-
nadą jońską, wspartą na boniowanym przyzie-
miu, gdzie mieściła się restauracja „Magnolia”. 
Stąd arkadowe porte-fenêtres otwierały się na 
taras z drzewkami oranżarejnymi w donicach, 
otoczony metalową barierką rozpiętą mię-
dzy kamiennymi wazami. Budynek ten wraz 
z ukończonym w 1928 r. domem mieszkal-
nym według projektu Czarneckiego przy ul. 
Głogowskiej 48–50 stworzyły klasycystyczne 
kulisy dla założenia parkowego. 

Park zawdzięczał nową formułę estetyczną 
harmonijnemu zespoleniu pawilonowej archi-
tektury wystawienniczej i kompozycji roślin-
nej z elementami małej architektury. 

Na terenie parku pojawiły się betonowe 
wodotryski-poidełka na podstawie ze ściętego, 
odwróconego stożka opiętego pierścieniami 
dźwigającymi cylindryczną czaszę, usytuowa-
ne obok Hali Betonowej i nieopodal boczne-
go wejścia od strony ul. J. Matejki24. 

W związku z modernizacją oświetlenia 
latarnie gazowe ustąpiły miejsca elektrycznym. 

23 Budynek został wzniesiony przez firmę budowla-
ną Edwarda Rychlickiego.
24 Takie same poidełka stoją na terenie Ogrodu 
Zoologicznego przy ul. Zwierzynieckiej 19, „Dziecińca 
pod Słońcem” przy ul. Droga Dębińska 21 i Stacji 
Wodociągów Miejskich przy ul. Wiśniowej 13. 

Światła nowych latarń o żelbetowych ośmio-
kątnych słupach zarysowały kontury parku w noc-
nej panoramie miasta. Jednoramienne latarnie 
ustawione zostały wzdłuż ulic: Głogowskiej, 
Berwińskiego i Siemiradzkiego oraz przed 
budynkiem Huggera przy ul. Parkowej. Para 
czteroramiennych latarni zaakcentowała 
aranżację roślinną przed Pawilonem Polonii 
Zagranicą. Układ parkowy podkreśliły meta-
lowe latarnie o kloszach z mlecznego szkła. 
W architektoniczną oprawę części geometrycz-
nej wpisywały się stylistyką lampy o kloszach 
w kształcie ośmiobocznego lampionu, nakry-
tego stożkowatym daszkiem. Wyższe stojące 
wzdłuż rosarium ujmowały w świetlne ramy 
centralny parter (12 sztuk), zaś niższe wyróż-
niały bieg alei lipowych, linię murku oporowe-
go przed Palmiarnią i plac z gwiaździstą fon-
tanną (34 szt.). Latarnie zwieńczone mleczną 
kulą oświetlały aleje w części krajobrazowej. 

Wśród trojakiego typu ławek parkowych 
najbardziej okazałą formę otrzymały ławy ze 
sztucznego kamienia (30 szt.) wykonane przez 
zakład sztukatorsko-kamieniarski Franciszka 

Rzeźba Żniwiarka 
pośrodku kobierca 
kwiatowego na osi 
głównego wejścia 
do parku od strony 
ul. Głogowskiej, 1929. 
Fot.: Roman S. Ulatowski, 
ze zbiorów MKZ

Sculpture of Reaper 
in the middle of a floral 
bed on the axis of the 
main entrance to the 
park from the side 
of Głogowska street, 
1929. Photo: Roman 
S. Ulatowski, from the 
collections of MMC

Rzeźba chłopca 
i dziewczynki z rybą 
w zwieńczeniu filara 
głównej bramy 
wejściowej, jedna 
z dwóch bliźniaczych 
rzeźb dłuta Edwarda 
Haupta

The sculpture of a boy 
and a girl with a fish 
at the top of the main 
gate pillar, one of the 
two twin sculptures cut 
by Edward Haupt
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Główna brama wejściowa do parku 
od strony ul. Głogowskiej

The main entrance gate to the park 
from Głogowska street side

Boczne wejście do parku u zbiegu ulic Berwińskiego i Matejki

Side entrance to the park at the intersection of Berwińskiego 
and Matejko streets

Zrekonstruowane kamienne ławy 
na tarasie wokół gwiaździstej fontanny

Reconstructed stone benches  
on the terrace around the starry fountain

Jeden z dwóch wodotrysków-poidełek w części  
geometrycznej parku w pobliżu dawnej Hali Betonowej

One of the two water fountain-drinkers in the geometric  
part of the park near the former Concrete Hall
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Część krajobrazowa parku ze stawem 
nieopodal głównego wejścia

Landscape part of the park  
with the pond near the main entrance

Muszla koncertowa z gwiaździstą fontanną 
na pierwszym planie

Concert shell with the starry fountain  
in the foreground

Część krajobrazowa z wyspą na stawie

Landscape part  
with an Island on the pond



Böhna z Łazarza25. Były to klasycyzujące ławy 
o masywnym siedzisku zdobionym fryzem 
metopowo-tryglifowym, wspartym na trzech 
wolutowych podporach dekorowanych ple-
cionką, które m.in. okalały kobierzec kwiato-
wy ze Żniwiarką26. Dekoracyjne drewniane 
ławki o oparciu zamkniętym łukiem wklęsło-
-wypukłym otaczały centralny parter, a meta-
lowe ławki z drewnianym siedziskiem i opar-
ciem stały wzdłuż zachodniej alei lipowej.

W niespełna rok po zamknięciu PWK na 
terenie parku odbyła się Międzynarodowa 
Wystawa Komunikacji i Turystyki, podczas 
której w Pawilonie Związku Hut Szklanych 
otwarto kawiarnię, a Pawilon Książki i Prasy 
przekształcono na kino27. Po jej zakończeniu 
rozebrano tymczasowe pawilony wystawien-
nicze. Przebudowany na cukiernię Pawilon 
Związku Hut Szklanych przetrwał do 1936 r., kie-
dy na jego miejscu firma budowlana Bolesława 
Daneckiego wzniosła pawilon koncertowy28. 
Zaprojektowany przez poznańskiego architek-
ta Jerzego Tuszowskiego w kształcie muszli 
został ujęty drewnianymi pergolami i trejaża-
mi z pnączami róż i glicynii. Rzeźbę Żniwiarki 
przeniesiono w 1930 r. do parku podworskiego 
w Śmiełowie, a na miejscu kobierca kwiatowego 
odsłonięto w 1931 r. w święto Niepodległości 
USA pomnik Thomasa Woodrowa Wilsona dłu-
ta Gutzona Borgluma29.

Działania wojenne w czasie II wojny 
światowej spowodowały dewastację parku 
i szkody budowlane. Zniszczony został fron-
towy odcinek muru wzdłuż ul. Głogowskiej, 
a znacznym uszkodzeniom uległy słodownia 
Huggera i Palmiarnia. Istotne zmiany w par-
ku nastąpiły u schyłku XX w., a zainicjowała 
je polemika rozgorzała u progu lat 80. wokół 
zamysłu budowy nowej palmiarni, co skut-
kowało wpisaniem parku do rejestru zabyt-
ków30. W oparciu o koncepcję rewaloryzacji 
parku autorstwa inż. Bernarda Lisiaka w latach 
1992–94 odtworzono frontowy mur, odsuwając 
go w głąb założenia i przebudowując schody. 
Zrekonstruowaną bramę ozdobiły odzyskane 
rzeźby figuralne Haupta31. Wykonano nowe słu-
py oświetleniowe z kloszami w typie lampio-
nów według historycznego wzoru opracowa-
nego w 1987 r. przez artystę plastyka Juliusza 
Gosławskiego. Wygląd geometrycznej części 

25 APP, Akta m. Poznania, sygn. 7272, s. 410–415.
26 Dwie oryginalne ławy znajdują się na terenie 
Ogrodu Botanicznego przy ul. Dąbrowskiego 165. 
27 W. Karolczak, op. cit., s. 134.
28 APP, Akta m. Poznania, sygn. 7274, s. 10; „Kurier 
Poznański” 23 V 1931, nr 235.
29 „Kurier Poznański” 17 V 1931, nr 224.
30 Park im. T.W. Wilsona został wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A 232 decyzją z dnia 14 III 1980 r.
31 I. Błaszczyk, Konserwacja zabytków ruchomych 
w Poznaniu w latach 1990–2007, Poznań 2008, s. 164.

parku zmieniła modernizacja z lat 1997–98, 
Na tarasowym nasypie wzdłuż Palmiarni osa-
dzono dekoracyjną kamienną balustradę tral-
kową zwieńczoną metalowymi wazami. Dwie 
analogiczne balustrady otoczyły po bokach 
plac z gwiaździstą fontanną, wyodrębniony 
wówczas poprzez sztuczny nasyp wyniesiony 
schodami. Wokół fontanny postawiono klasy-
cyzujące lastrykowe ławy odwzorowujące te 
z okresu PWK. W odróżnieniu od XX-wiecznej 
rewaloryzacji, działania podjęte w bieżącym 
stuleciu zmierzały nie tyle do nadania parko-
wi cech reprezentacyjnych z okresu PWK, ile 
zachowania i ochrony substancji zabytkowej. 
W 2005 r. przeprowadzono konserwację rzeźb 
Haupta, a w 2014 r. – wodotrysków-poidełek. 
W latach 2015–17 pracami renowacyjnymi 
objęto mur wzdłuż ul. Berwińskiego i naroż-
ne wejście od strony ul. Matejki. Oczyszczono 
lastrykowe lico muru, uzupełniono brakujące 
tralki i poddano konserwacji lampy w stylu art 
déco. Od strony ul. Matejki odtworzono meta-
lowe klasycyzujące ogrodzenie według wzo-
ru z 1926 r. W wyniku ukończonej w 2017 r. 
renowacji pierwotny wygląd odzyskał budynek 
„Magnolii”. Uzupełniono w nim ubytki tynku 
i poddano konserwacji dekorację sztukator-
sko-architektoniczną, wydobywając ostrość 
rysunku girland i fryzu. Elewacjom przywró-
cono oryginalną kolorystykę, gdzie utrzyma-
ne w szarości przyziemie stanowiło podbudo-
wę dla ugrowej tonacji wyższych kondygnacji, 
na której tle wyróżniały się detale w zróżnico-
wanych odcieniach szarości. Wbrew zjawisku 
efemeryczności wydarzeń wystawienniczych 
Powszechna Wystawa Krajowa odcisnęła trwa-
łe piętno w przestrzeni parkowej. Obok neo-
klasycystycznych budynków Polonii Zagranicą 
i „Magnolii”, murowanego ogrodzenia z główną 
bramą ozdobioną rzeźbami i szaletów publicz-
nych śladem po PWK jest gwiaździsta fon-
tanna i para wodotrysków-poidełek. Wygląd 
parku z tamtego okresu przybliżają zrekon-
struowane latarnie oświetleniowe i ławy. Jej 
relikty odnajdujemy także w otoczeniu i wnę-
trzu nowej palmiarni w postaci murku oporo-
wego, ściany z basenem, a od 1997 r. naziem-
nego zegara słonecznego. 

Hanna Hałas-Rakowska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu
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The botanical garden founded in 1902–03 according to the design of a Berlin gardener Hermann Kübe in 1926 
was included as sector C into the exhibition frames of Polish General Exhibition and renamed to Thomas Woodrow 
Wilson park. It consisted of a geometric part laid out from the north along Matejki street and the landscape part 
reaching Berwińskiego and Głogowska streets. During Polish General Exhibition (PGE), the geometric part of the 
park was transformed into an architectural exhibition garden according to the joint concept of the architect Stefan 
Cybichowski, and Władysław Marciniec and Tadeusz Ritter from the City Garden Directorate, in accordance with the 
planning assumptions of Roger Sławski as the chief architect of PGE. The centre of the establishment was empha-
sized by a large floral ground floor with a rosarium on the sides, on the extension of which a huge starry fountain 
was installed with light pavilion buildings around. Its main compositional axis was marked by glazed pavilions: the 
new Palm House according to Cybichowski’s design, expanded horizontally on an artificial embankment, and the 
soaring Pavilion of the Glassworks Union designed by architects Jan Goliński and Henryk Łagowski and considered 
a masterpiece of Polish decorative art. Next to the classical Betonhaus from the East German Exhibition from 1911, 
a single-tower Press and Book Pavilion was built in the style of native art déco, designed by Sławski. In the clearance 
of Parkowa street, in the form of a promenade connecting the park with sector B, a glazed Pavilion of the Beautiful 
Lady by Bogusław Herse was exhibited, Bohdan Pniewski gave it an avant-garde form modelled on a passenger ship.. 
On the western side of the central interior, the Classicist Pavilion of the Association of Polish Spas according to the 
design of architect Piotr Pallado and the functionalist Women’s Work Pavilion by architect Anatolia Hryniewicka-
Piotrowska were contrasted. Frontages of Parkowa street were shaped by existing brick buildings: the 19th century 
malt house of the Hugger brewery rebuilt by Marian Andrzejewski into the PGE Central Restaurant and the Polonia 
Abroad (the name for people of Polish origin living abroad) Pavilion, designed by Sławski, which is a paraphrase of 
the Łazienkowski Palace. In the landscape part of the park, the entrance zone from Głogowska street, where accord-
ing to the concept of architect Stanisław Kirkin, the main entrance gate was built with two stone acts of a boy and 
a girl with a fish cut by Edward Haupt. In its axis a flower bed was arranged, decorated with Stanisław Jackowski’s 
bronze sculpture of the Reaper. On the edge of the park at 40 Głogowska street a neoclassical residential house was 
built in 1927–28 with the restaurant “Magnolia” according to the design of architect Władysław Czarnecki, opening on 
it with a façade preceded by a terrace. The architectural and garden formula of the park was complemented by elec-
tric lanterns, benches and water fountain. Among the temporary exhibition buildings, the Glassworks Union Pavilion 
survived the longest. In its place since 1936 there has been a concert shell designed by architect Jerzy Tuszowski. In 
the last decade of the 20th century, the park was subjected to comprehensive restoration, in result of which the wall 
with the main entrance gate, lighting lanterns and benches were recreated. A new greenhouse was also opened, 
retaining the concrete wall with the swimming pool as a relic of the Palm House from the PGE period. In the cur-
rent century, Haupt’s sculptures, water fountain-drinkers and the wall have been restored, and the “Magnolia” build-
ing has been renovated restoring the original appearance of the façade and elevations.

Wilson Park in an architectural 
setting from the period 
of Polish General Exhibition

Hanna  
HAŁAS- 
-RAKOWSKA

View from the south 
onto the palm house

Widok od południa na palmiarnię
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