
Wrocław, 23 czerwca 2017 r.

Do:
Barbara Nowak-Obelinda  
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław

A) Na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami wnosimy o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków 
budynku domu handlowego Solpol znajdującego się przy ulicy Świdnickiej 21-23
B) Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. wnosimy o dopuszczenie Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia do 
udziału w postępowaniu.

UZASADNIENIE

 

AD A) WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW DOMU HANDLOWEGO SOLPOL

W imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, stowarzyszenia zajmującego się m.in. ochroną dziedzic-
twa kulturowego, wnosimy o podjęcie działań mających na celu objęcie ochroną prawną budynku domu handlowe-
go Solpol znajdującego się przy ulicy Świdnickiej 21-23 we Wrocławiu poprzez wpis do rejestru zabytków.

Wniosek w tej samej sprawie złożyliśmy już do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (DWKZ) 
w styczniu 2015 roku. Jednakże, w decyzji 1399/2015 wniosek ten został on odrzucony.

Obecnie ponawiamy ten wniosek, uzupełniając go o dodatkowe dowody – między innymi opinie eksperckie oraz 
bogatą kwerendę naukową – które naszym zdaniem nie zostały wykorzystane w poprzednim postępowaniu, a od-
powiadają na argumenty podniesione w decyzji o odmowie wpisu domu handlowego Solpol do rejestru zabytków. 

W niniejszym wniosku pragniemy poruszyć trzy kwestie. Po pierwsze, ponowić argumentację, która naszym zda-
niem udowadnia wartości Solpolu i kwalifikuje go do ochrony prawnej. Po drugie, odpowiedzieć na argumenty za-
warte w decyzji DWKZ oraz użytej do jej sformułowania opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wreszcie po 
trzecie, dostarczyć dodatkowych dowodów (źródeł i opinii eksperckich) potwierdzających interes społeczny leżący 
we wpisie Solpolu do rejestru zabytków.

1. Wartości zabytkowe domu handlowego Solpol

Solpol to symbol lat 90. we Wrocławiu. Jako „pierworodny syn” ponowoczesnej architektury tamtych czasów nie-
mal od samego początku wzbudzał kontrowersje wśród mieszkańców. Od kilku lat w debacie publicznej pojawia się 
pomysł wyburzenia tego budynku, do czego przygotowuje się też jego właściciel. Dyskusja, która rozgorzała wokół 
Solpolu, jest o tyle niepokojąca, że opiera się wyłączenie na emocjonalnym podejściu do architektury. Jednakże, 
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gdy przypatrzeć się Solpolowi z naukowego punktu widzenia, wyłania się obraz obiektu zasługującego nie tylko na 
uwagę, ale również – przez swoją ponadprzeciętność – na zachowanie dla potomnych jako zabytku chronionego 
prawem. Solpol należy do tych obiektów, których – cytując Michała T. Witwickiego – zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Stosunkowo młody wiek budynku (powstał w 1993 roku) nie może stanowić przeciwwskazania do wpisania go do 
rejestru zabytków – tym bardziej, że opisywany dom towarowy zbudowano już w minionej, z perspektywy czasów 
obecnych, epoce. Za zabytek uznany być może bowiem każdy obiekt, niezależnie od daty powstania, które 
spełnia odpowiednie kryteria artystyczne, historyczne lub naukowe. W naszym mniemaniu Solpol jest bez 
wątpliwości takim obiektem.

Wartość artystyczna Solpolu, będąca od jego powstania przedmiotem ożywionej debaty, w ostatnich latach staje 
się coraz szerzej uznawana w środowisku naukowym. Warto podkreślić, że Solpol został uznany za jeden z 25 naj-
lepszych budynków III Rzeczpospolitej przez magazyn „Architektura Murator”, obok takich obiektów jak Cen-
trum Manggha w Krakowie czy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wartość Solpolu można uargu-
mentować na wielu polach:

Po pierwsze, Solpol ukazuje charakterystyczne cechy doby postmodernizmu: grę barwą i fakturą elewacji, prymat 
geometrii, różnorodność detalu, nawiązania do oraz przetransponowania elementów z wcześniejszych stylów. Za-
równo bryła jak i elewacja są złożone, szczególnie poprzez przenikanie się płaszczyzn, skontrastowanie różnych 
materiałów, barw i faktur poszczególnych części, a także poprzez wyeksponowanie elementów wnętrza, np. klatki 
schodowej. „Architektura Murator” pisze: To najlepszy polski przykład krzykliwego, hedonistycznego nurtu post-
modernizmu, zapoczątkowanego w latach 80. przez amerykańskiego architekta Michaela Gravesa.

Po drugie, Solpol z należytym szacunkiem, choć przy użyciu współczesnego języka, traktuje historyczną zabudowę 
ul. Świdnickiej, a szczególnie bezpośrednio sąsiadujący z nim kościół św. Doroty, Wacława i Stanisława. O ile pierw-
sza kondygnacja zachowuje linię zabudowy ulicy – stanowi więc jej kompozycyjne zamknięcie w postaci tradycyjnej 
– o tyle wyższe kondygnacje zostają nieco odsunięte od ulicy, dzięki czemu odsłonięty zostaje widok na północną 
stronę prezbiterium gotyckiego kościoła. Taki zabieg znacznie ograniczył powierzchnię użytkową obiektu – przy 
powstawaniu Solpolu zwyciężył zatem czynnik estetyczny oraz konserwatorski, a nie finansowy; zrealizowana zo-
stała tutaj wartość respektowania kontekstu. Również przeszklona, narożna wieża pozwala dostrzec obiekt za nią, 
dzięki czemu sąsiednia świątynia została doskonale wyeksponowana. Architekt prof. dr Stefan Müller po otwarciu 
Solpolu powiedział: Jestem historykiem architektury i zajmuję się wkomponowywaniem nowoczesnych budynków 
w starą zabudowę. Autorytatywnie stwierdzam, że dom jest doskonały.

Po trzecie, Solpol jest osiągnięciem twórczym nie mającym odpowiednika na terenie kraju. Autor w tym projekcie 
przeniósł na grunt polski trendy panujące ówcześnie w sztuce w Europie Zachodniej, co przyczyniło się do rozwo-
ju architektury i urbanistyki w Polsce, do otwarcia nowych możliwości projektowania architektury i dało począ-
tek całkiem nowym prądom twórczym. Solpol posiada charakterystyczne, niemal niepowtarzalne, formy, które 
na terenie Wrocławia jak i całego kraju występują nader rzadko – szczególnie w przypadku obiektów o podobnej 
funkcji. Ta wyjątkowość stawia Solpol w rzędzie epokowych dzieł, stanowiących cezurę między różnymi epokami. 
Architekt Zbigniew Maćków mówi: Solpol był wyrazistym przełomem we wrocławskiej architekturze. W polskim 
Wrocławiu nie mamy wielu budynków, które byłyby kamieniami milowymi. Nie powinniśmy pozbywać się tak 
ważnych pamiątek.

Za wartością historyczną Solpolu przemawiają trzy podstawowe fakty.

Po pierwsze, jest to ostatni dom towarowy zaprojektowany wg tradycyjnych XIX-wiecznych wzorców, który zbudo-
wano przy ul. Świdnickiej. Kontynuował on, zaczęty przed ponad wiekiem, trend domów towarowych jako obiek-
tów reprezentacyjnych, których rangę podkreślała bogata forma architektoniczna – zgodna z ówcześnie panującymi 
prądami w sztuce. Jako ostatni przedstawiciel tego trendu kończy on złotą erę ulicy Świdnickiej jako traktu handlo-
wego i ilustruje, zgoła odmienne od obecnego, podejście do kwestii funkcjonalnej obiektów handlowych. 

Po drugie, jest on jednym z pierwszych, a zarazem najdobitniejszym, przykładem postmodernizmu – całkiem nowe-
go prądu w architekturze, który zaobserwować można było w Polsce na początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. 



Po trzecie, Solpol jest bezpośrednio związany z ważnymi zjawiskami historycznymi, którymi były np. przemiana 
ustrojowa państwa oraz transformacja gospodarcza, a co za tym idzie – przemiana w obrębie architektury i urbani-
styki. Wielu uznaje Solpol za wrocławski symbol okresu transformacji.

Pod względem wartości naukowych Solpol można studiować jako budynek przełomu w architekturze i sztuce 
budowlanej.

Po pierwsze, w Solpolu zastosowano wiele rozwiązań technicznych, które były zupełną nowością w kraju. Jak pisze 
o Solpolu „Architektura Murator”: Już w trakcie realizacji obiekt stał się celem pielgrzymek architektów, podpatru-
jących niestandardowe rozwiązania i zastosowanie rzadko spotykanych dotąd materiałów. Kolorowe ościeża okien 
w nietypowych kształtach, barwne, ceramiczne okładziny na elewacjach zawieszone na aluminiowym ruszcie czy 
szklane nadbudówki na stalowych konstrukcjach to elementy, które dzięki Solpolowi na dłuższy czas zadomowiły 
się w polskiej architekturze.

Pod drugie, funkcja obiektu jest w dzisiejszych czasach zupełnie wyjątkowa. Posiada on wnętrze tradycyjnego domu 
towarowego, rozplanowane jako otwarta powierzchnia, zorganizowana według potrzeb poszczególnych stoisk, cał-
kiem odmiennie niż ma to miejsce w dzisiejszych obiektach handlowych, przybierających formę galerii handlowych 
z pasażem obiegającym wnętrze i wychodzących do niego oddzielnych lokali.

Powyższe stwierdzenia pozwalają zakwalifikować Solpol jako obiekt w pełni zasługujący na wpis do rejestru zabyt-
ków, będący doskonałym świadectwem minionej epoki nie tylko w skali Wrocławia, ale całego kraju.

2. Polemika z uzasadnieniem decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinią 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID-OTWR-11/2015 [403-6]) należy uznać za powierzchowną i 
odbiegającą od standardów merytorycznych dyskusji oczekiwanej przy rozważaniu tak ważkiego dla historii powo-
jennego Wrocławia obiektu. Tym samym nie powinna ona była ona stanowić podstawy (a tym bardziej – głównej 
podstawy) dla wydania negatywnej decyzji. Tezę tę pragniemy udowodnić poniższymi argumentami.

Po pierwsze, odnosząc się do przywołanego w uzasadnieniu decyzji fragmentu opinii Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa, stwierdzającej że, budynek Solpolu swą formą agresywnie ingeruje w przestrzeń zabytkowego wnętrza 
urbanistycznego, należy stwierdzić że jest ona nieuzasadniona i nie poparta stanem faktycznym. Przeciwnie, bu-
dynek Solpolu w skali urbanistycznej nie tylko respektuje przedwojenne linie zabudowy ulicy Świdnickiej oraz 
Franciszkańskiej, ale również przestrzennie honoruje przyległy kościół Świętej Doroty poprzez odgięcie linii za-
budowy górnych kondygnacji, otwierając tym samym z ulicy Świdnickiej widok na ceglaną bryłę jego gotyckiego 
prezbiterium.

Rys. Relacja przestrzenna gmachu Solpolu oraz kościoła Św. Doroty. Zdjęcie z wystawy „Znaczące realizacje architektoniczne w Polsce 
1989 – 2014” Muzeum Sztuki Nowoczesnej i miesięcznika Architektury Murator.



Ponadto rozwiązanie architektoniczne latarni na narożniku budynku jest postmodernistyczną reinterpretacją na-
rożnika hotelu Monopol, kolejnego – secesyjnego - gmachu w sekwencji zróżnicowanej zabudowy ulicy Świdnic-
kiej, położonego za kościołem Świętej Doroty.

W tym sensie, dom handlowy Solpol nie tylko w pełni respektuje historyczne zasady zabudowy ulicy, ale i w twórczy i 
nie pozbawiony szacunku dla najcenniejszego obiektu sposób odwołuje się do istniejącego, historycznego sąsiedztwa. 
Jest to rzadki przykład postmodernizmu kontekstualnego w naszym kraju, obiektu który nie tylko operuje spójnym i 
autorskim językiem formalnym, ale i w zakresie kształtowania bryły buduje cenną relację z sąsiednią zabudową.

Po drugie, w opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, będącej podstawą do wydania negatywnej decyzji, dom 
handlowy Solpol stanowi szkodliwy precedens braku poszanowania dla historycznego otoczenia. Już wcześniej 
omawiany dialog przestrzenny jaki podejmuje obiekt z otoczeniem przeczy tej tezie; jednakże wartościując relację 
budynku Solpolu z sąsiedztwem należy poddać je głębszej analizie.

Ulica Świdnicka – w bezpośrednim sąsiedztwie Solpolu - stanowiła historycznie i obecnie kolaż obiektów pocho-
dzących z różnych epok i stylów, odmiennych w zakresie skali, formy i gabarytów; reprezentujących różne style, 
epoki i kanony architektonicznego piękna. Z gotyckimi świątyniami sąsiadują gmachy eklektyczne, secesyjne, kla-
sycystyczne, moderna międzywojnia, współczesna zabudowa modernizmu powojennego i postmodernizmu. 

Od czasów historycznych ta zmienność kształtuje to koloryt ulicy i stanowi jej walor. Ulica Świdnicka stanowiła 
we Wrocławiu miejsce w którym aktualna nowoczesność znajdowała swój przestrzenny wyraz i ekspresję. W tej 
perspektywie dom towarowy Solpol, twórczo wpisuje się w jej bogatą przeszłość architektoniczną jako bezcenny 
przykład postmodernizmu. Co więcej, wzdłuż ulicy znajduje się prawie kompletna linia rozwojową dwudziesto-
wiecznych domów towarowych - Solpol jest kluczowym ogniwem łańcucha tejże linii. Tym samym ocena relacji z 
sąsiedztwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest niewłaściwa i powierzchowna, nie mogąc stanowić podstawy 
do wydania odmowy wpisu do rejestru zabytków.

Po trzecie, odnosząc się zawartego w opinii sformułowania forma obiektu nie ma wartości artystycznych, należy 
zaznaczyć, że budynek od czasu powstania znajdował zarówno gorących zwolenników i przeciwników – wśród 
Wrocławian i profesjonalistów. Podobny los spotyka każdy nowatorski obiekt w każdej społeczności.

Jak żaden inny wrocławski budynek, będąc przedmiotem dyskusji, debaty, pochlebnych i niepochlebnych komenta-
rzy dom handlowy Solpol odciska trwałe piętno na kształtowaniu świadomości architektonicznej otaczającej prze-
strzeni i stanowi bezcenny element tworzenia powojennej tożsamości miasta.

Niech za ilustrację rangi i roli obiektu niech posłużą tylko wybrane wystawy z lat 90-tych oraz współczesne poświę-
cone przestrzennej kulturze Wrocławia i kraju:

- Biennale Weneckie, wystawa „ARCHITECTURA POLONIALE” 1996,

 - Wystawa “Baustelle Polen: Aktuelle Tendenzen polnischer Architektur”; Akademia Sztuki, Berlin, Pariser Platz, 
1994, 

 - Wystawa „Znaczące realizacje architektoniczne w Polsce 1989 – 2014”; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warsza-
wie, miesięcznik „Architektura-murator”, 2014

- Wystawa „Warszawa w budowie”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2011 [załącznik 1]

Po czwarte, w decyzji stwierdzono, że budynek reprezentuje formę wtórną i typową dla architektury domów han-
dlowych, co rozmija się ze stanem faktycznym. Dom towarowy Solpol jest jedynym postmodernistycznym domem 
handlowym zrealizowanym w tej epoce stylowej we Wrocławiu, któremu brak analogii formalnych do obiektów 
handlowych powstałych w Polsce w latach 90-tych. 

Postmodernizm we Wrocławiu jest dość licznie reprezentowany przez obiekty sakralne i mieszkaniowe. Podczas 
gdy obiekty te, z racji funkcji i rozdrobnienia właścicielskiego, odcisną trwałe piętno na substancji miasta, obiekty 
handlowe narażone są na przebudowę bądź rozbiórkę.

Jedyny dom handlowy powstały tej estetyce w 700-tysięcznym mieście należy ochronić dla potomnych, jako świa-



dectwo epoki transformacji ekonomicznej i ustrojowej – tym cenniejsze, że dotyczące epoki związanej z przemianą 
ekonomiczną kraju wiążącą się z podstawową funkcją obiektu, oraz powrotem po 50 latach tego typu typologii 
zabudowy we Wrocławiu.

Po piąte, w decyzji stwierdzono, że zastosowana konstrukcja i wykorzystane przy jego budowie materiały są obecne 
w praktyce budowlanej w Polsce już w latach 80. XX w. i nadal powszechnie stosowane. Należy zwrócić uwagę, że 
wartość kulturowa domu handlowego Solpol nie wynika z zastosowanych materiałów budowlanych ani też kon-
strukcji. Wiele z kulturowo i historycznie cennych budynków uzyskuje ochronę, bez względu na realizację ich z 
materiałów będących w wykorzystaniu od tysięcy lat bądź też zupełnie im współczesnych.

Po szóste, w uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że postmodernistyczny Solpol jest zapóźniony i mocno przebrzmiały 
w porównaniu z nurtem obecnym w architekturze europejskiej od połowy lat 60. XX w., który na naszym gruncie 
opóźniony jest o dwie dekady. Należy zwrócić uwagę, że większość historycznych, bezcennych obiektów z różnych 
epok - stanowiących ozdobę naszego kraju - jest zapóźniona względem swych pierwotnych centrów rozwojowych o 
więcej niż dwa dziesięciolecia, nawet o wieki, co nie wymaga dalszego historycznego uzasadnienia.

Nie zmienia to faktu, że na naszych ziemiach stanowią one cenne zabytki, szczególnie zaś przykłady internalizacji 
bądź adaptacji głównych nurtów stylowych. Jak wykazano w poprzednich punktach wniosku, dom handlowy Sol-
pol stanowi właśnie przykład, w którym lokalny wkład istotnie zwiększa wartość dzieła.

Po siódme, istotną częścią uzasadnienia decyzji są cytaty z wypowiedzi bądź wywiadów Wojciecha Jarząbka, autora 
domu handlowego Solpol oraz ich luźne interpretacje, dodajmy, niezgodne z własną interpretacją swych słów przez 
autora wypowiedzi. Z tekstu wywiadu nie wynika, ze bryła, materiał lub kolorystyka były dziełem przypadku. Ow-
szem, powstawały w pośpiechu – ale fakt, że w tak krótkim czasie architekt podjął tak dobre rozstrzygnięcia tym 
bardziej świadczą o jego kwalifikacjach i talencie.

3. Dodatkowe dowody niewykorzystane w poprzednim postępowaniu

Uważamy za niewłaściwe uwzględnienie w poprzednim postępowaniu jedynie jednej opinii, negatywnej w stosun-
ku do wniosku, którą wydał Narodowy Instytut Dziedzictwa. W związku z powyższym, załączamy do niniejszego 
wniosku dodatkowe dowody - krótki wykaz dodatkowej literatury oraz trzy opinie eksperckie wykonane specjalnie 
na potrzeby niniejszego wniosku:

Po pierwsze, uznany wrocławski architekt dr inż. Stanisław Lose (wykładowca i nauczyciel projektowania bu-
dynków użyteczności publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz wykładowca filozofii 
teorii projektowania na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu) w liście otwartym do Gazety Wyborczej (Gazeta 
Wyborcza, 18.09.2014r) napisał m.in.: Solpol 1 zaprojektowany przez architekta Wojciecha Jarząbka jest budyn-
kiem wybitnym pod niemal każdym względem. Dodał również, że dzieło Wojciecha Jarząbka jest też znakomitym 
głosem czasów, w których powstał, jest głosem ówczesnej nadziei. Wtedy wyprzedzał znacznie nasze oczekiwania 
wobec budynku, wobec materiałów, wobec kompozycji, a nawet wobec sztuki urbanistyki - przerastał nas wtedy i, 
jak widać, wielu przerasta także dzisiaj [załącznik 2].

Po drugie, uznany wrocławski historyk sztuki dr hab. Rafał Eysymontt (profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) 
w artykule „Solpol do wyburzenia. Solorz chce postawić nowy, większy” (Gazeta Wyborcza, 22.07.2015 r.) o Sol-
polu powiedział: na pewno jest to obiekt wart zauważenia i zachowania. Owszem, to nieco kiczowate uosobienie 
kolorowego kapitalizmu, ale również znak czasu. Nie możemy pozwolić, by miastem rządziły wyłącznie pomysły 
inwestorów [załącznik 3].

Po trzecie, w swoim felietonie pt. „Springer o Solpolu: wyjątkowy pomnik polskiej transformacji” (Gazeta Wybor-
cza, 15.09.2014 r.) Filip Springer napisał m.in. nowe czasy wymagały nowej architektury - we Wrocławiu stanął jej 
najbardziej radykalny przykład [załącznik 4]

Po czwarte, Wojciech Miller i Paweł Mikołajczak z biura architektonicznego ARMMs, nazwali Solpol jednym z 
czołowych przedstawicieli polskiego postmodernizmu - budynkiem, w którym najlepiej krystalizują się cechy Polski 
lat 90 (Gazeta Wyborcza, 27.02.2013) [załącznik 5].

Po piąte, jedno z najlepszych polskich czasopism o sztuce Szum poświęciło Solpolowi artykuł Filipa Burno w swo-



im pierwszym numerze, pisząc m.in.: obok warszawskiego hotelu Sobieski (1992) jest to najlepszy polski przykład 
eskapistycznego, hedonistycznego, kolorowego postmodernizmu, który narodził się na przełomie lat 70. i 80. ubie-
głego wieku – nie tylko w pracach Gravesa, ale także w dizajnie włoskiej grupy Memphis, grafikach tzw. Szkoły 
San Francisco czy kreacjach Thierry’ego Muglera i Bernarda Perrisa. Tyle że Solpol nie jest importem (jak stołeczny 
hotel); ma za to charakterystyczne rozbicie formy, „wewnętrzne zróżnicowanie – jak gdyby poszczególne elementy 
dzieła rozpraszała jakaś antygrawitacyjna siła ponowoczesności” – jak pisał Fredrick Jameson, analizując Piazza 
d’Italia. Artykuł diagnozował również obecną niechęć części społeczeństwa do tego budynku: [Solpol] musi znik-
nąć z miejskiego salonu, bo to znak czasów, budynek-symbol przypominający o początkach polskiej transformacji 
ustrojowo-ekonomicznej, o wstydliwym czasie kapitalizmu pierwszej połowy lat 90. Niechęć do Solpolu należałoby 
więc tłumaczyć zbiorowym wstydem – za handel w szczękach, za amarantowe marynarki i czarne mokasyny, za 
skóroplastykę z butików, kolejki do pierwszego baru McDonald’s i głosy oddane na Tymińskiego [załącznik 6].

Po szóste, o roli budynku dla społeczności lokalnej Wrocławia niech świadczy fragment opisu zawartego w Atla-
sie Architektury Wrocławia. Tom I (red. Jan Harasimowicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997; Dom 
Handlowy „Solpol”, poz. 318, str. 257): wprowadzenie tego typu architektury w obręb zabytkowej części miasta 
spolaryzowało opinię publiczną. Jedna jej część nie ustaje w protestach, druga zdaje się akceptować „nowoczesność” 
tego domu, całkiem udanie wpisaną w historyczny kontekst. Warto również podkreślić kryteria wyboru budynków 
z lat 90-tych zawartych w Atlasie: dość szeroko reprezentowana jest architektura najnowsza, w tym słynne wrocław-
skie „plomby”, które zyskały ogólnopolski rozgłos i uznanie (str. VI)

Po siódme, w monografii poświęconej architekturze ulicy Świdnickiej prof. dr hab. Krystyna i dr Paweł Kirchke 
odnotowują: Jedynym wzniesionym po II wojnie we Wrocławiu domem handlowym stał się obiekt przy ulicy Świd-
nickiej 21/23 (…). Głównymi akcentami architektonicznymi elewacji stały się: szklana struktura narożnika i wy-
eksponowane w elewacji, od strony ulicy Świdnickiej, monumentalne schody biegnące z parteru aż na czwartą kon-
dygnację. Rozwiązanie to, aczkolwiek kontrowersyjne, dało jednak obiekt nowoczesny o oryginalnej architekturze, 
ożywiający główny wrocławski ciąg handlowy (Maria Zwierz, Krystyna i Paweł Kirschke, Bożena Gregorczyk. 
„Ulica Świdnicka we Wrocławiu”, Muzeum Historyczne Wrocław, Ratusz Wrocławski, marzec 1995, str. 41, il. 85.)

Po ósme, profesor dr hab. Janusz L. Dobesz w książce „Wrocław. Czas i architektura” (Prasowe Zakłady Gra-
ficzne we Wrocławiu, 1997; str. 12), pisze: w latach dziewięćdziesiątych Wrocław przygotowuje się do powitania 
nowego, XXI wieku oraz trzeciego tysiąclecia. Powstają nowe domy, wytworne sklepy, a samo centrum miasta (…) 
przekształca się we wspaniałą scenografię, w której historyczna tradycja harmonijnie splata się ze śmiałymi akcen-
tami współczesności (…). Wrocław staje się kolorowy i to chyba najbardziej różni go od monotonnej szarzyzny lat 
poprzednich. 

Egzemplifikacją tych słów jest 9 ilustracji postmodernistycznej architektury Wrocławia zawartych w publikacji, 
spośród których trzy przedstawiają dzieła Wojciecha Jarząbka, w tym dom handlowy Solpol (poz. 176).

Wreszcie po dziewiąte, Solpol opisywany był również w wielu innych publikacjach, w tym zagranicznych:

- Jean-Paul Midant (dir.) Dictionaire de L’Architecture du XXe Siécle. Hazan. Institut Francais D’Architecture, 
1996, str. 446 [załącznik 7]

- Katalog wystawy Baustelle Polen: Aktuelle Tendenzen polnischer Architektur. Akademie de Künste, Berlin, Pa-
riser Platz, 1994 [załącznik 8]

- Irmela Spelsberg, Ein Neues Gefühl des Zuhauseseins. Der Tagesspiegel- Sonnabend, 30, Juli 1994/ Nr. 14 986 
[załącznik 9]

- Czasopismo, ARCHIS - Nr 9/2000 [załącznik 10]

- Nowoczesność oswojona. Architektura & Biznes, Nr 3(20), 1994, str. 1, 12-13 [załącznik 11]

Ponadto, na potrzeby niniejszego wniosku swoje opinie na temat wartości domu towarowego Solpol wyraziły po-
niższe osoby zawodowo związanie z historią sztuki i architekturą:

Alicja Gzowska i Lidia Klein, autorki najbogatszej publikacji o polskim postmodernizmie, napisały m.in.: jako 



autorki przywoływanych w uzasadnieniu publikacji „Postmodernizm polski” stwierdzamy, że budynek należy do 
wąskiego grona wybitnych i kluczowych dla tego stylu przykładów w polskiej architekturze i z tego względu niewąt-
pliwie powinien być objęty ochroną. Pełną treść listu załączamy do niniejszego wniosku [załącznik 12]

Agnieszka Dąbrowska, redaktor prowadząca „Architektury - Murator”, najbardziej opiniotwórczego polskiego 
miesięcznika poświęconego architekturze, w swoim liście napisała m.in. umieszczając makietę Solpolu na wystawie 
z okazji naszego 25-lecia wyraziliśmy naszą opinię na temat przełomowego znaczenia tego budynku dla polskiej 
architektury. Pełną treść listu załączamy do niniejszego wniosku [załącznik 13]

Zbigniew Maćków, prezes Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów i założyciel wielokrotnie nagradzanego 
(m.in. nominacją do Nagrody im. Ludwiga Mies van der Rohe) autorskiego biura Maćków Pracownia Projekto-
wa, w swojej opinii napisał m.in. nie ma w historii najnowszej architektury Wrocławia, budynku bardziej wartego 
ochrony niż przedmiotowy Dom Towarowy Solpol. Od zawsze podkreślałem, że przekaz filozoficzny i stylistyka 
jaką sobą reprezentuje przedmiotowy obiekt, nie zawiera się w nawiasie moich upodobań. I tak bardzo jak się nie 
zgadzam z architekturą Solpolu, tak bardzo szanuję jego wartość [załącznik 14]

Mamy nadzieję, że przedstawiona powyżej argumentacja będzie wystarczająca do objęcia ochroną prawną wro-
cławskiego Solpolu. Liczymy na to, że jego wartości – artystyczna, historyczna, naukowa i symboliczna – zostaną 
zachowane dla kolejnych pokoleń.

AD B) DOPUSZCZENIE TOWARZYSTWA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Artykuł 31 Kodeksu postępowania administracyjnego upoważnia organizacje społeczne, do występowania z żą-
daniem dopuszczenie do udziału w postępowaniach administracyjnych. Towarzystwo Upiększania Miasta Wro-
cławia to stowarzyszenie zwykłe, zgłoszone w Urzędzie Miejskim Wrocławia i wpisane do prowadzonej przez 
ten urząd ewidencji. Do celów statutowych Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia należą m.in. ochrona i 
kształtowanie ładu przestrzennego, w tym architektury i urbanistyki oraz polityka tożsamości miasta Wrocławia, 
biorąc w szczególności pod uwagę dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska (§ 2 ust. 1 Regulaminu działalności 
TUMW, znanego Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z poprzedniego postępowania w 
tej sprawie). Uznajemy, że ochrona zabytków nieruchomych jest naturalnym obszarem realizacji celów statutowych 
naszego stowarzyszenia. 

Ochrona zabytków jest niewątpliwym interesem publicznym Narodu Polskiego i społeczeństwa Wrocławia, co w 
wielu miejscach podkreśla ustawodawca, m.in. uznając ją za cel publiczny (art. 6 pkt 5 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami) oraz za zadanie własne gminy jako element zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 
pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Działania podejmowane w tej dziedzinie są w praktyce szczególnie istotne, 
o ile prowadzą do czynnej ochrony przed faktycznymi zagrożeniami. Uznajemy, że z uwagi na publiczne dekla-
racje właściciela obiektu zapowiadające jego wyburzenie, występuje obiektywny interes społeczny, uzasadniający 
wystąpienie organizacji społecznych w tej sprawie. Zgodnie z polskim modelem opieka nad zabytkami powinna 
być prowadzona przez właściciela, a gdy brak takiej faktycznej opieki, wtedy naturalne pole do działania mają orga-
nizacje pozarządowe, wspierając działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Uważamy, że jakość 
argumentacji oraz materiału dowodowego zawarte w niniejszym wniosku, a także dotychczasowe osiągnięcia To-
warzystwa na polu ochrony zabytków potwierdzają wiedzę merytoryczną Towarzystwa niezbędną do skutecznego 
i pozytywnego dla sprawy pełnienia roli strony.

Ponadto, uważamy że Towarzystwo powinno zostać uznane za stronę już podczas pierwszego postępowania w tej 
sprawie. Towarzystwo dnia 30 stycznia 2015 r. złożyło, zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o wpis do rejestru zabytków domu handlowego Solpol we Wro-
cławiu. Uważamy, iż z chwilą wszczęcia postępowania I instancji, dnia 16 lutego 2015 r., z mocy prawa skarżące 
Towarzystwo stało się stroną. Art. 31 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego jasno bowiem stanowi, że 
„Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony”, natomiast odmowa dopuszczenia do po-
stępowania, o której mowa w art. 31 § 2, dotyczy uprawnienia, o którym mowa w art. 31 § 1 pkt 2, z którego Towa-
rzystwo nie korzystało.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 6 listopada o sygn. akt VII SA/Wa 25/15): 
„(...) organizacja społeczna, która domaga się wszczęcia postępowania, nie musi żądać jednocześnie dopuszczenia 



jej do udziału w tym postępowaniu. W wypadku bowiem, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostanie uznane 
przez organ administracji publicznej za zasadne, organizacja społeczna uczestniczy w tym postępowaniu na pra-
wach strony. Do uznania organizacji społecznej należy zaś, czy będzie uczestniczyła w postępowaniu wszczętym na 
jej żądanie. (v. A. Wróbel, Komentarz z 2015 r., Lex/el. do art. 31 k.p.a.).

Sąd orzekający w tej sprawie przychyla się do ostatniej z przywołanych koncepcji zauważając, iż art. 31 § 1 kpa daje 
podstawę organizacji społecznej do sformułowania dwóch odrębnych żądań, przysługujących w istocie w zależ-
ności od stanu sprawy. Uprawnienie z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w 
postępowaniu w danej sprawie istnieje tylko wówczas, jeżeli postępowanie to jest w toku. Instytucja ta nie funkcjo-
nuje bowiem samodzielnie, abstrakcyjnie w oderwaniu od konkretnej sprawy. W przypadku zatem, gdy nie toczy 
się postępowanie w sprawie „innej osoby”, a do jego wszczęcia władny jest organ z urzędu, organizacja społeczna 
może skorzystać z przepisu art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. i wnieść o wszczęcie postępowania z urzędu na tej podstawie. 
Uwzględnienie jej żądania w takim przypadku daje jej zaś prawo udziału w postępowaniu na prawach strony, bez 
dodatkowego rozstrzygania organu w tej kwestii. O tym bowiem przesądza sam fakt uwzględnienia jej żądania 
sformułowanego na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a.”

Sąd orzekający w tamtej sprawie podkreślił także, że ”innymi słowy, wszczęcie postępowania na wniosek organiza-
cji społecznej stanowi jednocześnie o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu (bez względu na to, czy 
osobne rozstrzygnięcie tej treści zapadnie, czy też nie).”

Uznanie, że stowarzyszenie nie jest stroną, byłoby zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie wewnętrznie sprzeczne. 
„Te same przesłanki, co do tego samego Stowarzyszenia i przedmiotu sprawy, nie mogą bowiem z jednej strony 
uzasadniać uwzględnienia żądania sformułowanego w trybie art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a., a jednocześnie sprzeciwiać się 
uwzględnieniu żądania sformułowanego w oparciu o pkt 2 art. 31 § 1. Nie ma przy tym żadnych wątpliwości z czyjej 
inicjatywy i na jakiej podstawie doszło do wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie. Nie ma też wątpliwości, 
że to wyłącznie na skutek działań Stowarzyszenia organ zajął się sprawą. Nie można w konsekwencji stwierdzić, że 
skarżące Stowarzyszenie (w takim przypadku) nie ma możliwości uczestniczenia w uruchomionym na jego żądanie 
postępowaniu.”

Składając wniosek o ochronę prawną domu towarowego Solpol, mamy nadzieję na uratowanie tego wyjątkowego 
przykładu postmodernizmu, jak również na rozpoczęcie szerokiej debaty o dziedzictwie tego stylu architektonicz-
nego.

Z poważaniem,

 

  ………………………………      ……………………… 
  Przemysław Filar       Marek Karabon
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