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Wybudowana w 1909 roku wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego to niezwykle rzadka
konstrukcja. Oryginalny jest nie tylko jej ośmioboczny kształt, ale również połączenie
budowli inżynierskiej z funkcją mieszkalną i biurową. Wysoki na 46 metrów zabytek
przeszedł właśnie kompleksową rewitalizację, której częścią było dostosowanie jego
ceglanych murów do współczesnych norm cieplnych za pomocą technologii Multipor.
W 2022 roku swoje podwoje otworzy tam multimedialne muzeum Carboneum.
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Zabrze to jedyne miasto w Polsce, gdzie
turyści mogą w pełni poznawać górnictwo
węglowe i zwiedzać liczne zabytki związane
z tym przemysłem. W kopalni Guido znajduje
się najgłębiej położona trasa turystyczna w górnictwie węglowym w naszym kraju. Z kolei
w imponującym zespole Sztolni Królowa Luiza
można nie tylko spacerować głęboko pod miastem, ale i przeżyć unikatowy, podziemny spływ
łodziami w dawnych, XIX-wiecznych wyrobiskach. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
jest najdłuższą sztolnią w europejskim górnictwie węglowym.
W 2022 roku w mieście otwarte zostanie
kolejne muzeum mające związek z przemysłem. Wystawa Carboneum ma być poświęcona
węglowi jako pierwiastkowi chemicznemu oraz
jego wykorzystaniu przez człowieka. Nowa placówka dopełni bogatą ofertę muzealną, dając

Jedyna taka wieża ciśnień w kraju
Historia nowoczesnych systemów wodociągowych na Górnym Śląsku sięga drugiej
połowy XIX stulecia. Z powodu działalności kopalń nastąpiło wówczas zanikanie wód
gruntowych w studniach. Dodatkowo epidemia cholery, która nawiedziła region w latach
1872–74, przyspieszyła decyzję o budowie sieci wodociągowej, gdyż uznano studnie za źródło różnych chorób. Sieć wodociągów szybko
rozrastała się wraz z postępującą industrializacją i urbanizacją śląskich miast. W ich pejzażu obok kominów i szybów kopalń zaczęły pojawiać się również wieże ciśnień, które
tłoczyły wodę do mieszkań i zakładów przemysłowych. W samym tylko Zabrzu, wówczas
Hindenburgu, wybudowano pod koniec XIX
i na początku XX wieku aż 6 wież, z których
cztery zachowały się do dziś.
Największą i najbardziej znaną jest właśnie konstrukcja przy ul. Zamoyskiego, która funkcjonowała jako element wodociągów
miejskich, podczas gdy większość pozostałych

wież zabrzańskich wspierała lokalne zakłady
przemysłowe. Wysoka na 46 metrów budowla uznawana jest za perłę górnośląskich wież
wodnych, ale i jeden z symboli miasta.
Obiekt został zaprojektowany przez królewskiego radcę budowlanego Friedricha
Loose’a oraz architekta Augusta Kinda. Ten
ostatni przez 15 lat pełnił funkcję generalnego architekta Urzędu Poczty Niemieckiej,
zrealizował w tym okresie ponad 350 budynków pocztowych. W swoich projektach Kind
wykorzystywał wątki neorenesansowe, neoromańskie lub neogotyckie. Zabrzańska budowla na tle jego twórczości to oszczędny obiekt,
w którym można doszukać się cech stylu ekspresjonistycznego.
Rzut wieży oparto na ośmioboku foremnym. Osiem ceglanych filarów wspiera kopułę
z dachem mansardowym, zwieńczonym latarnią. To w niej mieścił się rezerwuar wody, który składał się z dwóch zbiorników. Miały one
łączną pojemność 2 tys. metrów sześciennych.
Kopułę podtrzymuje dodatkowy centralny filar
z szybem klatki schodowej liczącej 135 stopni.
Wieżę wzniosła w latach 1907–09 firma Augusta Klonne z Dortmundu. Koszty jej
budowy opiewały na ćwierć miliona ówczesnych marek.

Trzy dolne kondygnacje
wieży wodnej w Zabrzu
zostały ocieplone od
środka płytami Multipor
o grubości 16 cm. Dzięki
temu z zewnątrz obiekt
zachował nienaruszone
ceglane fasady w stylu
ekspresjonistycznym
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turystom pełną wiedzę na temat eksploatacji
węgla. Carboneum powstaje w monumentalnej wieży wodnej, której rewitalizacja właśnie
się zakończyła.
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Unikatowym elementem budowli jest część
mieszkalno-biurowa, która powstała między
filarami. Wygląda jak kamieniczki przycupnięte
w nogach ceglanego kolosa. Pierwotnie miały
tylko dwie kondygnacje i mieściły dwa mieszkania dla dozorców oraz biura wodociągów.
W 1939 roku dobudowano dodatkowe piętro
z koncentrycznie rozmieszczonymi pokojami
biurowymi i dużą kreślarnią.
Wieża funkcjonowała do 1993 roku, kiedy
to wyłączono ją z użycia. Na przełomie wieków budowla zaczęła coraz bardziej niszczeć.
W 2000 roku została sprzedana przez gminę,
wraz z hektarem otaczającego terenu, prywatnemu inwestorowi. Ten jednak nie podjął się
zakładanej renowacji zabytku. Stan techniczny wieży z roku na rok pogarszał się, groziła
jej wręcz rozbiórka. Ostatecznie w 2017 roku
budowla została odkupiona przez miasto na
cele Muzeum Górnictwa Węglowego. Rok później rozpoczęły się prace związane z jej renowacją i adaptacją na nowe cele.
Projekt zakładał maksymalne zachowanie pierwotnego wyglądu historycznego
obiektu. Aby udostępnić kopułę zwiedzającym, w której po usunięciu zbiorników wodnych postanowiono ulokować część muzealną z punktem widokowym, potrzebna była
nowa komunikacja pionowa. Istniejące schody
w centralnym trzonie nie spełniały norm dla
obiektów publicznych. Ostatecznie do bryły
dostawiono szklaną, niezależną konstrukcję,

która mieści żelbetowy trzon z windą i okalającymi go spiralnie biegami schodów. Dzięki
temu wieża stała się w pełni dostępna, także
dla osób niepełnosprawnych.

Bezpieczne ocieplenie
od środka ceglanych murów
Adaptacja dawnej części mieszkalno-biurowej w dolnych kondygnacjach wieży wymagała dostosowania jej ścian zewnętrznych do
współczesnych norm termicznych.
– Konieczne było ocieplenie ceglanych
murów zabytkowej wieży. Z racji tego, że już
wielokrotnie współpracowaliśmy z Zabrzem,
po raz kolejny zaoferowaliśmy naszą technologię Multipor. System pozwala na bezpieczne ocieplenie od środka, świetnie
sprawdza się na ceglanych murach. Inwestor
zebrał pozytywne doświadczenia przy termomodernizacji w naszym systemie łaźni
łańcuszkowej Szybu Królowa Luiza. Pełna
paroprzepuszczalność, ale i niepalność płyt
Multipor to gwarancja bezpieczeństwa dla
użytkowników ocieplonych wnętrz – wyjaśnia Marek Brodnicki, doradca ds. inwestycji Xella Polska.
Przed termomodernizacją przeprowadzono analizę cieplno-wilgotnościową murów.
Choć wieża ma masywne ceglane filary, ściany
skrzydła mieszkalnego były znacznie chudsze.
Ostatecznie wybrano płyty Multipor o grubości 16 cm, montowane za pomocą systemowej
zaprawy lekkiej Multipor FIX X700.
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Kamieniczki u stóp kolosa
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Za wyborem technologii Multipor przemawiała, oprócz jej wysokiej termoizolacyjności, również łatwość aplikacji elementów
i ich docinania do skomplikowanych kształtów murów. Pomieszczenia w wieży rozmieszczone są koncentrycznie, wstępuje tam wiele załamań ścian i nietypowych kątów. Płyty
jednak można łatwo dociąć i doszlifować do
pożądanego formatu.
Ocieplono nimi również pomieszczenia
mokre – łazienki i toalety. W tym przypadku należy jednak zastosować się do zaleceń
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Mineralne płyty Multipor
z racji ich łatwego
docinania
do pożądanego formatu,
świetnie sprawdzają się
przy ociepleniu ścian
o skomplikowanych
kształtach

producenta – na ocieplonej ścianie można
montować płytki ceramiczne, ale co najmniej
1/3 powierzchni przegrody musi pozostać wolna od terakoty czy innej nieprzepuszczalnej
okładziny. Dzięki temu ściana w dalszym ciągu
w sposób niezakłócony uczestniczy w wymianie wilgoci, co ogranicza ryzyko występowania grzybów pleśniowych.

Muzeum i centrum społeczne
Pod koniec 2021 roku zakończono prace budowlane w wieży i uporządkowano jej

Zalety ocieplenia od wewnątrz płytami mineralnymi Multipor:
• zachowanie oryginalnego wyglądu fasady,
• optymalna termomodernizacja budynków zabytkowych,
• możliwość szybkiego ogrzania ocieplonego budynku,
• mniejsze rachunki za ogrzewanie – średnio o 50% w skali roku,
• zdrowy i przyjemny mikroklimat pomieszczeń,
• wysoki komfort użytkowania,
• bezpieczeństwo i trwałość,
• prosty i szybki montaż, możliwy także w warunkach zimowych,
• najwyższa klasa reakcji na ogień A1 (materiał niepalny).

Termomodernizację od
wewnątrz płytami
Multipor można
stosować również
w pomieszczeniach
mokrych. Należy
jednak co najmniej
1/3 powierzchni
ocieplonej ściany
pozostawić wolną
od płytek ceramicznych,
aby umożliwić
niezakłóconą wymianę
wilgoci w przegrodzie

Tomasz Malkowski, Xella Polska
Fotografie: Tomasz Meuś © Xella Polska
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otoczenie. Koszt przebudowy zamknął się
w kwocie ok. 36 mln zł, z tego prawie 25 mln zł
pochodziło z funduszy unijnych.
Aby projekt spełniał założenia rewitalizacji w myśl unijnych przepisów, obok funkcji
muzealnych wieża musi pomieścić szereg przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą rewitalizacją społeczną. Pomieszczenia na dolnych
kondygnacjach obiektu zostaną przeznaczone
m.in. na Centrum Żywego Rzemiosła, które
ma wspierać tradycyjne, zanikające zawody.
Oprócz tego w wieży będzie działać Centrum
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, a także Akademia Młodych Talentów i Akademia
Seniora. W kopule powstaje właśnie multimedialna wystawa Carboneum. Ekspozycja
obejmie trzy tematy związane z węglem.
Pierwszy z nich dotyczy pochodzenia tego
pierwiastka. Kolejne zagadnienie to występowanie i obieg węgla w przyrodzie. Trzeci element wystawy ukaże nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem tego surowca
przez człowieka.
Sporą atrakcją ma być punkt widokowy
w kopule na szczycie konstrukcji. Gotowy jest
również całkowicie przeszklony wykusz, łącznie z podłogą z tafli szkła, z którego będzie
można podziwiać panoramę Zabrza w pełnej okazałości.
Dzięki szeroko zakrojonej renowacji
zabytek został przywrócony miastu i otwarty
dla ruchu turystycznego. To już kolejny post
industrialny obiekt w Zabrzu, który zyskał
drugie życie dzięki zastosowaniu ocieplenia
od środka w systemie Multipor.
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