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Wieża Górnośląska
Hansa Poelziga.
Dzieło ekspresjonizmu –
ikona Poznania

Wieża Górnośląska (Oberschlesischer Turm), zaprojektowana przez wybitnego
artystę i architekta wczesnego modernizmu Hansa Poelziga (1869–1936), profesora
wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (ob. Akademia Sztuk
Pięknych), do dziś wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców i uczonych Poznania1.

Pawilon – Iglica to obecnie ostatni relikt
dawnej Wieży Górnośląskiej
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Pavilion – “Spire” currently the last relic
of the former Upper Silesian Tower

I wojny światowej, z drugiej zaś swoistym,
choć zdaje się, że niezamierzonym symbo
lem ikonograficznym pruskiej dominacji nad
Wielkopolską. Paradoksalnie bowiem to nie
Zamek Cesarski, będący ostatnią rezydencją
kaiserowskich Niemiec dla Wilhelma II, lecz
właśnie Wieża Górnośląska stała się najbar
dziej rozpoznawalnym budynkiem-ikoną –
Poznania.
Ów mieszany stosunek do Wieży
Górnośląskiej obserwować można już w mię
dzywojniu, kiedy to z jednej strony polscy
fachowcy od architektury i sztuki dzieło Poelziga
postrzegali jako „ciężkie” i „groteskowe”, ale
jednocześnie dla mieszkańców stanowiło ono
integralny element oraz symbol terenów tar
gowych. Co więcej, budowli tej w Poznaniu
się nie wstydzono, o czym doskonale świad
czą liczne widokówki czy foldery reklamowe

Widok Wieży
Górnośląskiej w trakcie
Wystawy w 1911 r.,
ze zbiorów M. Urbaniaka
View of the Upper
Silesian Tower during
the exhibition in 1911,
from the collections
of M. Urbaniak

Szerzej zob.: J. Ilkosz, B. Störtkuhl, Hans Poelzig
we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900–1916,
Wrocław 2000; J. Posener, Hans Poelzig. Sein Leben,
sein Werk, Braunschweig – Wiesbaden 1994.
1
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Bezdyskusyjnie była to budowla nietypo
wa, wyjątkowa, w swym wyrazie artystycznym
i architektonicznym niepowtarzalna, a zatem
unikatowa. Dodam też od razu, że niepowta
rzalna bynajmniej nie w skali ogólnopolskiej,
lecz ogólnoświatowej. A jakoś rzadko się to
zdarza, by architekci czy artyści, jak rzeczony
Poelzig, tworzyli swe dzieła w oderwaniu od
światowej i minionej rzeczywistości. Z regu
ły powszechne wśród ich następców i kryty
ków jest owo legendarne „twórca nawiązywał
do…”, tudzież „wzorował się na…”, a tymcza
sem w Poznaniu? No właśnie… W Poznaniu
Poelzig wykreował nowatorskie i oryginalne
dzieło, które przez dekady było ikoną stolicy
Wielkopolski. Z jednej strony ikoną nowoczes
nej i postępowej architektury w przededniu
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Wieża wodociągowa
Poznania, ok. 1914 r.,
ze zbiorów M. Urbaniaka
Poznan water tower,
about 1914, from
the collections
of M. Urbaniak

z jej wizerunkiem, także z czasów Powszechnej
Wystawy Krajowej (PeWuKi) w 1929 r.2. Nie
zmienia to bynajmniej faktu, iż wieża mogła
kojarzyć się z pruskim panowaniem: była monu
mentalna, przysadzista i stylistycznie wyobco
wana, a do tego ulokowana w bardzo newral
gicznym urbanistycznie punkcie: na terenach
targowych, tuż przy głównej stacji kolejowej
Poznania. Jednym słowem, każdy przybysz
wysiadający na stacji Poznań Główny już kil
kaset metrów od dworca, nolens volens „zde
rzał się” wzrokowo z futurystyczną ikoną sto
licy Wielkopolski.
Okazja do budowy słynnej Wieży
Górnośląskiej nadarzyła się w pewnym sensie
przypadkowo, w związku z organizacją w 1911 r.
Wschodnioniemieckiej Wystawy Przemysłu,
Rzemiosła i Rolnictwa (Ostdeutsche Ausstellung
für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft),
prekursorki późniejszej PeWuKi. Samo przed
sięwzięcie było wydarzeniem o charakterze
S. P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura
Poznania 1919–1939, Poznań 2016, s. 101.
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nie tyle targowym, co propagandowym, mają
cym na celu ukazanie w jak najlepszym świe
tle szeroko rozumianego postępu cywilizacyj
nego i potencjału gospodarczego wschodnich
prowincji Prus, w tym m.in. prowincji poznań
skiej oraz śląskiej. A tak się akurat złożyło,
że z jednej strony pomysł wystawy trafił na
bardzo podatny grunt wśród górnośląskich
przedstawicieli przemysłu ciężkiego, chcą
cych zaimponować uczestnikom wydarzenia
swoimi możliwościami wytwórczymi i zdol
nościami konstrukcyjnymi, z drugiej zaś,
w Poznaniu dotkliwie odczuwano wówczas
brak nowego i dużego zbiornika wyrównaw
czego dla miejskich wodociągów. W ten spo
sób narodziła się koncepcja wyjątkowa w skali
ogólnoświatowej, zakładająca budowę repre
zentacyjnej wieży o tymczasowej funkcji hali
wystawowej i restauracyjnej, a następnie, już
po zakończeniu wystawy i montażu zbiorni
ka wodnego, pełniącej rolę komunalnej wieży
ciśnień i hali targowej w przyziemiu. W tym
sensie cały pomysł traktować należy jako ewe
nement, choć – z czysto niemieckiej perspek
tywy – odzwierciedlający powszechnie znany
pruski pragmatyzm, zwłaszcza że cała inwesty
cja miała kosztować przeszło pół mln. marek 3.
Zlecenie na przygotowanie projektu wie
ży otrzymał Hans Poelzig, który już w poło
wie 1910 r. przedłożył gotową wizję archi
tektoniczną budowli, mającej wypełniać
założony wcześniej program użytkowy (tym
czasowy i stały). W dniu 15 września 1910 r.
wbito pierwsze łopaty i ruszyła budowa, pro
wadzona przez słynne Huty Donnersmarcka
(Donnersmarckhütte) z Zabrza, a 10 lutego
1911 r. można już było wyprawić wieńcowe.
Oczywiście wyraz artystyczny obiektu został
wykreowany przez Poelziga, ale rysunki kon
strukcyjne i kierownictwo budowy powierzo
no inż. Wernerowi z Hut Donnersmarcków.
Efekt był nadzwyczajny, gdyż całą inwestycję
(wraz z wykończeniem) udało się zrealizować
w ciągu ledwie siedmiu miesięcy, przy całko
witych kosztach rzędu 625 000 marek, z cze
go 268 000 marek dołożył samorząd Poznania,
jako przyszły właściciel i użytkownik obiektu
w funkcji wieży wodnej oraz hali targowej4.
W dostojnej oraz imponującej oprawie prezentuje się Górny Śląsk na Wschodnioniemieckiej
Wystawie Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa
J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1890–1918,
Poznań 1991, s. 324–328; [?], Der Oberschlesische
Turm. Festschrift den Besuchern des Turmes gewidmet, Berlin – Breslau – Kattowitz [1911], s. 10.
4
B. Störtkuhl, Hans Poelzig – architektura przemysłowa w Luboniu i Poznaniu, „Kronika Miasta
Poznania” 2012, nr 3, Budownictwo Przemysłowe,
s. 119–123; [A.] Grotte, Die Bauten der ostdeutschen
Ausstellung in Posen 1911, „Der Industriebau” 1911,
z. 10, s. 219, 228.
3

5

[?], Der Oberschlesische Turm…, op. cit., s. 8.

wokół szybu windowego aż do głowicy scho
dami spiralnymi. Galeria ta pełniła funkcje
widokowe i pozwalała na ogląd Poznania ze
wspomnianej wysokości. Następnie schody
i szyb windowy prowadziły już do przysadzi
stej głowicy, gdzie na poziomie 34 m uloko
wano kolejną kondygnację, liczącą 600 m2
i mającą pełnić funkcję piwiarni z winiarnią.
Oczywiście i tu z okien rozpościerał się widok
na stolicę Wielkopolski. Notabene to właśnie
w tym miejscu, już po zakończeniu wystawy,
miał znaleźć się zbiornik wodny o niespotyka
nej w Poznańskiem pojemności 4000 m3 wody.
Przy okazji warto może dodać, że sama win
da jednorazowo mogła zabrać do 10 osób 6.
Zewnętrznie cała budowla składała się
z trzech zasadniczych elementów: uformowanej
w sposób uskokowy szerokiej partii podstawy
względnie cokołu, wyrastającej do wysokości
ok. 23 m, następnie ok. 10-metrowej wysoko
ści jednolitego przestrzennie trzonu i w koń
cu nadwieszonej nieznacznie w stosunku do
niego partii głowicy sięgającej do wysokości
ok. 45 m, nakrytej spłaszczoną kopułą dachu
o wysokości ok. 7 m. Stylistycznie budow
la prezentowała konwencję modernistyczną,
w ekspresjonistycznym wydaniu. Nie da się też
ukryć, że w kostiumie wieży pobrzmiewały, i to
6
Ibidem, s. 8–9, 12; [A.] Grotte, Die Bauten der
ostdeutschen…, op. cit., s. 219.
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Wnętrze wieży ciśnień
podczas PeWuKi
w 1929 r. W centrum
widoczny dawny
szyb windowy
z klatką schodową,
ze zbiorów MTP
Interior of the water
tower during PGE
in 1929. In the centre
visible old lift shaft
and a staircase, from the
collections of MTP
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1911 w Poznaniu. Już od samego dworca
wita jego budowla wystawiennicza, wieża,
masywną sylwetką i połyskującym miedzią
dachem ściąga na siebie wzrok i skupia uwagę podróżnych. Służy też jako doskonały drogowskaz do terenów wystawowych, choć są
oddalone od dworca ledwie o pięć minut –
pisano w okolicznościowym wydawnictwie
poświęconym Wieży Górnośląskiej5.
W istocie, monumentalna wieża musiała
sprawiać olbrzymie wrażenie. Wystarczy wspo
mnieć, że do budowy liczącego 52 m wysoko
ści kolosa zużyto 1375 t stali. Całość została
oparta na planie 16-kąta wpisanego w okręg
o średnicy 58 m, co pozwoliło uzyskać w przy
ziemiu powierzchnię wystawienniczą rzędu
2642 m2, zarezerwowaną na ekspozycję naj
ważniejszych firm górnośląskiego przemysłu
ciężkiego. Z tego 38,5 m2 przypadło na scho
dy oraz szyb windy elektrycznej, ale już 9 m
wyżej, na emporach dostępnych przez dwie nie
zależne pary szerokich schodów do dyspozycji
było następne 1280 m2 powierzchni użytkowej.
Tutaj ulokowano stanowiska wystawiennicze
firm związanych z innymi gałęziami wytwór
czości przemysłowej Górnego Śląska. Wyżej,
na poziomie 23 m, w wielobocznym trzonie
zainstalowano wewnętrzną galerię obiegową,
skomunikowaną przez pomost z wijącymi się
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Wieża wodociągowa na
terenach wystawowych
w latach 30. XX w.,
ze zbiorów MKZ,
(fot. po lewej)
Water tower
in the exhibition area
in the thirties of the 20th
century, from the
collections of MMC,
(photo on the left)

Uszkodzona wieża tuż
po zakończeniu działań
wojennych w 1945 r.,
ze zbiorów MKZ,
(fot. po prawej)
Damaged tower shortly
after finished warfare
in 1945, from the
collections of MMC,
(photo on the right)

wyraźnie, cechy budowli inżynieryjnej. Z jed
nej strony wynikało to z przeznaczenia pier
wotnego – hali wystawowej przemysłu górno
śląskiego oraz funkcji wtórnej – wieży ciśnień
z halą targową. Z drugiej zaś, z legendarnej
wręcz pruskiej oszczędności, a w tym konkret
nym wypadku – czytać należy to również –
oszczędności władz samorządowych Poznania,
gdyż partycypowały one istotnie w budowie.
To właśnie dlatego zdecydowano się na cha
rakterystyczną oprawę zewnętrzną obiektu,
kreowaną przez stalową konstrukcję szkiele
tową z ceglanym wypełnieniem oraz ślusarkę
stalową typu przemysłowego, tak powszech
ne w budownictwie industrialnym Górnego
Śląska. Rozwiązania te skądinąd widziano
jako zaletę inwestycji, podkreślając, że główna
idea konstruktora, czyli oszczędność materia
łu, została zagwarantowana od początku do
samego końca, a przy tym nie doszło nigdy
do konfliktu z odpowiedzialnym za estetycz
ne oblicze dzieła architektem7.
Zewnętrznie eksponowano czytelny, czar
ny rysunek stalowego i zgeometryzowanego
szkieletu z ulubionym przez niemiecki ekspre
sjonizm zestawem kombinacji różnych wąt
ków ceglanego muru, podkreślanych jasnym
i wyrazistym fugowaniem. Do tego duże prze
szklenia, układające się w horyzontalne pasy,
akcentujące tym samym poziome podziały
w bryle. Jednym słowem klasyczna wręcz praw
da materiałowa, w której kluczową rolę odgry
wała stal, dzieło i zarazem reklama potężnych
[A.] Grotte, Die Bauten der ostdeutschen…,
op. cit., s. 224–225.
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hut Donnersmarcków z Zabrza. Wewnętrznie
natomiast olbrzymie przestrzenie o zróżnico
wanej i świadomej kolorystyce oraz gra stalo
wych konstrukcji, podporządkowanych wer
tykalnej strukturze budowli. Nie dziwi przeto
fakt, że stalowe słupy – skrzynkowe dźwigary
kratownicowe o funkcji nośnej pokryto farbą
czarną, zaś pozostałe elementy o funkcji czy
sto konstrukcyjnej utrzymano w jaśniejszych
odcieniach szarości. Do tego ciemna zieleń
belek więźby dachowej i biel deskowanego
poszycia silnie kontrastowały z ciemniejszą
strukturą stalowych elementów 8.
W centrum hali wystawowej na parte
rze uwagę skupiało osiem stalowych słupów
w kratownicowej konstrukcji skrzynkowej,
stanowiących szyb windy. Wokół nich opięte
zostały stalowe schody spiralne, wiodące aż do
głowicy wieży. Niezależnie od wspomnianych
słupów w centrum, nieco dalej, w promieniu
27 m względem siebie stanęło 16 kolejnych
w identycznej konstrukcji, wyznaczających
zarys rzutu trzonu wieży. Wszystkie te 24 słu
py w przyszłości miały przenieść obciążenie
ważącego kilka tysięcy ton zbiornika z wodą
i z tego powodu otrzymały masywne stopy
fundamentowe9.
Monumentalna i niepowtarzalna w swym
wyrazie artystycznym Wieża Górnośląska sta
ła się od początku nie tylko wybitnym dzie
łem architektury, ale także niekwestionowaną
8
B. Störtkuhl, Hans Poelzig – architektura przemysłowa w Luboniu…, op. cit., s. 122–124.
9
[A.] Grotte, Die Bauten der ostdeutschen…,
op. cit., s. 226.

dawnych terenów wystawowych i ugruntowu
jąc swą pozycję ikony Poznania11.
Niezależnie od rozbieżności w odbiorze
i różnych ocen symboliki Wieży Górnośląskiej,
budowla pełniła teraz praktyczną i niezwykle
ważną rolę w wodociągowym systemie zaopa
trzenia miasta w wodę. Nie zapomniano jed
nak o jej pierwotnej funkcji podczas PeWuKi.
W trakcie wystawy wieża znalazła się w presti
żowym sektorze Międzynarodowych Targów
Poznańskich (MTP) i była pawilonem nr 10.
Podobnie jak w 1911 r., jej przyziemie oraz
empory posłużyły znów za miejsca ekspozy
cyjne. Na połowie parteru umieszczono wysta
wę różnego typu aparatów oraz instrumentów
precyzyjnych: pomiarowych, medycznych,
laboratoryjnych, aptecznych etc., zorganizo
waną przez Główny Urząd Miar z Warszawy.
Drugą połowę zajęły eksponaty Państwowych
Zakładów Inżynieryjnych, czyli samochody,
łodzie motorowe, motopompy, sprzęt saperski,
motocykle, rowery etc. Natomiast na emporach
ulokowano wystawę sprzętu gorzelniczego12.
Abstrahując od okazjonalnego wykorzy
stywania budowli do funkcji wystawienniczych,
niezmienna pozostała już jej rola jako wieży
wodnej. W trakcie II wojny światowej Niemcy
ulokowali w budynkach na terenie targowym
M. Urbaniak, Od wody źródlanej przez rzeczną
do gruntowej. Początki nowoczesnego zaopatrzenia w wodę miasta Poznania, „Technologia Wody”
2010, nr 3, s. 67.
12
Dlaczego i jak należy zwiedzić Powszechną
Wystawę Krajową w Poznaniu, Poznań 1929, s. 35–38.
11

10
B. Störtkuhl, Hans Poelzig – architektura przemysłowa w Luboniu…, op. cit., s. 124–125.

III

Rozebrana już częściowo
wieża (z prawej) w roli
pawilonu ZSRR w 1947 r.,
ze zbiorów MKZ
Partially pulled down
tower (right) in the role
of USSR pavilion in 1947,
from the collections
of MMC
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atrakcją Wystawy Wschodnioniemieckiej,
tudzież stolicy Wielkopolski. Szybko znalazła
się w fachowym czasopiśmiennictwie tech
nicznym, a Walter Gropius uznał ją za wzor
cową budowlę przemysłową odpowiadającą
duchowi czasu. Nie brakło jednak też i takich,
którzy w Wieży Górnośląskiej widzieli symbol
dominacji niemieckości nad polskością, żeby
wspomnieć słowa jednego ze zwiedzających
Wystawę, który odczuł budowlę jako potężnego Rolanda niemieckich kresów wschodnich10. Ten i podobne komentarze lub stwier
dzenia przyczyniły się już później, w okresie
międzywojennym oraz po 1945 r., do utożsa
miania wieży i odczytywania jej jako symbo
lu pruskości.
Tymczasem z końcem września 1911 r.
Wystawa Wschodnioniemiecka dobiegła koń
ca, a dzieło Poelziga przestało pełnić swe
dotychczasowe funkcje: wystawienniczą oraz
restauracyjną. W 1912 r. dokonano montażu
w głowicy olbrzymiego zbiornika na wodę, mają
cego zapewnić odpowiednie ciśnienie wody
w sieci w rozbudowujących się intensywnie
i położonych wyżej dzielnicach na zachodzie
Poznania. Od tego czasu Wieża Górnośląska
zaczęła funkcjonować jako wodociągowa wie
ża ciśnień, pozostając wszak nadal symbolem
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W 1955 roku dokonano przebudowy pozostałości
Wieży Górnośląskiej według projektu prof. Bolesława
Szmidta i zbudowano w tym miejscu „Iglicę” (pawilon 11)
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In 1955 the remains of the Upper Silesian Tower were rebuilt
according to prof. Bolesław Szmidt’s design
and a ”Spire” was built in this place (Hall 11)

RENOWACJE
I ZABYTKI

49

filię zakładów lotniczych Focke-Wulfa. To ściąg
nęło na ten rejon Poznania alianckie bombow
ce. Pierwszego dnia Wielkanocy, 9 kwietnia
1944 r., amerykańskie bombowce dokona
ły nalotu m.in. na tereny wystawowe, wsku
tek czego uszkodzeń doznała również wie
ża wodociągowa13. Obiekt został wprawdzie
uszkodzony, ale w dalszym ciągu zachował sta
bilność. Dopiero teraz można było przekonać
się naocznie, jak zbawiennym rozwiązaniem
technicznym było użycie stali do wykreowa
nia konstrukcji nośnej budowli i zastosowanie
systemu szkieletowego z ceglanym wypełnie
niem ścian. Zniszczone było poszycie dacho
we, brakowało wielu okien, a widok zewnętrz
ny uzupełniały różnych rozmiarów wyrwy
ceglanego lica muru. Niemniej jednak wieża,
niczym przysłowiowa sól w oku jej krytyków,
tkwiła niewzruszenie w krajobrazie Poznania.
Jej kres przyszedł jednak wkrótce po zakoń
czeniu II wojny światowej. Początkowo brako
wało decyzji o rozbiórce albo odbudowie, ale

Stalowa iglica jest
jednym z symboli
Poznania
The steel spire
is one of the symbols
of Poznan

B. Rudawski, Alianckie naloty na Poznań,
„Z Archiwum Instytutu Zachodniego” 2016, nr 2, s. 4.
13

ostatecznie w 1947 r. przystąpiono do częścio
wej rozbiórki futurystycznej ikony Poznania.
Zachowano jedynie podstawę wraz z partią
trzonu, które w nieco zmodernizowanej for
mie stały się pawilonem wystawienniczym
ZSRR. Kilka lat później, w 1955 r., pozostało
ści wieży zostały jednak ostatecznie przebu
dowane i zmodernizowane, a widoczny teraz
deficyt akcentu wertykalnego w panoramie
Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP)
zrekompensowano przez nadbudowę stalowej,
ażurowej iglicy. Projekt definitywnej przebu
dowy pawilonu wraz ze wspomnianą iglicą
przygotował wybitny przedstawiciel polskie
go modernizmu, profesor Bolesław Schmidt14.
W pierwszej dekadzie po II wojnie świa
towej jedno ze światowych dzieł ekspresjo
nizmu oraz architektoniczna ikona Poznania
przeszła do annałów historii. Obiekt, który
zapisał się w dziejach architektury jako przy
kład nowoczesnego i futurystycznego wręcz
kreowania dzieła budowlanego, przestał ist
nieć. Śmiało można powiedzieć, że z krajo
brazu Poznania wymazana została budowla
o światowej sławie, i to w dosłownym tego sło
wa znaczeniu. Przypomnę bowiem tylko, że
Wieża Górnośląska już w latach 20. XX w. stała
się inspiracją dla Fritza Langa, który w pierw
szym na świecie filmie science fiction i zara
zem pierwszej niemieckiej superprodukcji
„Metropolis” wykorzystał zreinterpretowany
motyw Wieży Górnośląskiej, będącej siedzibą
magnata przemysłowego Fredersena. Kadry
z tego filmu, łącznie z wizerunkiem rezyden
cji Fredersena, odnaleźć można również m.in.
w teledysku „Radio Ga Ga” brytyjskiej grupy
Queen. W Poznaniu natomiast do dziś oglą
dać można pawilon – iglicę (nr 11), wewnątrz
którego eksponowane są stalowe i nitowane
fragmenty słupów konstrukcyjnych ustroju
nośnego dawnej Wieży Górnośląskiej. To ostat
ni materialny ślad tej niepowtarzalnej budow
li, budowli, która dla Poznania – nie zawaham
się tego stwierdzić – była tym samym, czym
dla Wrocławia okazała się zbudowana w 1913 r.
przez Maxa Berga Hala Stulecia, dziś obiekt
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Miron Urbaniak
Instytut Historyczny UWr
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Thorough renovation
at the beginning
of the 21st century
unveiled riveted
construction
of the Upper Silesian
Tower
Gruntowny remont
na początku XXI wieku,
odsłonił nitowaną
konstrukcję
Wieży Górnośląskiej

Hans Poelzig’s Upper Silesian
Tower. A work of expressionism –
an icon of Poznań

Designed by Hans Poelzig, an outstand
ing creator of early modernism, and built in
1910–1911 the Upper Silesian Tower soon
became an icon of Poznan and a work of
world architecture. It was built on the occa
sion of the East German Exhibition in 1911
and at that time it served as an exhibition
hall for the Upper Silesian industry as well as
a brewery and winery in the head. When the
exhibition ended, in 1912 the building was
adapted to function as the city water tower
and from then on it played an important role
in the water supply system of Poznan. During
Polish General Exhibition in 1929, the water
tower on the ground floor and mezzanine also
housed exhibition stands. During the air raid
on the fairgrounds in 1944 and as a result of
fights for Poznan in 1945, the tower was dam
aged and in 1947 it was largely demolished. Its
relics were finally rebuilt and modernized in
1955, and at the top of the base a steel spire
was placed, which till today remains the sym
bol of the MTP Poznań Expo.
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