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Wniosek o wpisanie do rejestru zabytków budynku przy ul. Leona Popielskiego 6

W imieniu Towarzystwa Benderowskiego i Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, zgodnie z art.  
31  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  wnoszę  o  wszczęcie  postępowania  w  sprawie 
wydania z urzędu decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków budynku przy ul. Leona Popielskiego 6 we 
Wrocławiu (art. 9. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Na podstawie art.  31 § 1 pkt 2 k.p.a. wnosimy o dopuszczenie Towarzystwa Benderowskiego do 
udziału  w  postępowaniu.  Naszym  reprezentantem  będzie  Jan  Jerzmański,  architekt  IARP, 
wykształcony na kierunku ochrona zabytków na Politechnice Wrocławskiej.

Uzasadnienie:
Artykuł  31  Kodeksu  postępowania  administracyjnego upoważnia  organizacje  społeczne,  nawet  te 
nieposiadające  osobowości  prawnej  (art.  28  Kodeksu),  do  występowania  z  żądaniem  wszczęcia  
postępowań  administracyjnych.  Towarzystwo  Upiększania  Miasta  Wrocławia  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)  Towarzystwo  Benderowskie  to  stowarzyszenie  rejestrowe  o 
numerze KRS 0000460945. Do celów statutowych Towarzystwa Benderowskiego należy m.in. rozwój 
kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  w  szczególności  dorobku 
architektonicznego  (§  7.  pkt.  9  statutu  TB).  Uznajemy,  że  ochrona  zabytków  nieruchomych  jest  
naturalnym obszarem realizacji celów statutowych obu stowarzyszeń. 

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 nieruchomościami) 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  stan  nieużytkowania  budynku,  który  
ułatwia ewentualne niekorzystne zmiany jego substancji,  występuje obiektywny interes społeczny, 
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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  organizacje  pozarządowe,  wspierając  działania  organów 
administracji publicznej w tej dziedzinie.

Położenie i historia obiektu:
Budynek przy Popielskiego 6 znajduje się na działce w sąsiedztwie terenów kolejowych pomiędzy  
osiedlami Księże Wielkie i  Brochów w dzielnicy Krzyki  (AM 4, 18 obręb Brochów), we wschodniej 
części  Wrocławia.  Nie  jest  znany  jego  autor,  rok  budowy  ani  pierwotne  przeznaczenie.  Przez 
okolicznych  mieszkańców  nazywany  jest  „kapuściarnią”  lub  „kwaszarnią”.  Oprócz  podłużnego 
budynku  głównego,  od  strony  północnej  znajdowały  się  zabudowania  gospodarcze  i  budynki  
techniczne  (w  większości  wyburzone)  tworzące  razem  czworobok.  Na  terenie  (pow.  18  268  m², 
numery  działek  19/1,  33/5,  4/2,  6/1,  7/3)  znajduje  się  także  podziemny  schron  przeciwlotniczy
i (obecnie zasypany) staw. Architektura budynków (powstałych zapewne w jednym czasie) wskazuje 
na  modernizm lat  20  z  ekspresjonistycznymi  detalami  na  elewacjach.  Bardzo  podobny  kształtem
i detalem jest budynek szkoły z 1927 r. na osiedlu Sępolno. Jako pierwotna funkcja podawana jest  
albo ta związana z rolnictwem (wg relacji internautów na forum dolny-slask.org na okolicznym stawie 
znajdował się pomost, do którego miano mocować beczki z kiszoną kapustą, w jednym z pomieszczeń 
wokół podwórza znajdować się miała stajnia), albo związana z funkcją ośrodka szkoleniowego dla  
niemieckich służb wywiadowczych (podawana jest nazwa Abwehry), dla którego działalność rolnicza 
mogła stanowić „przykrywkę”. Za tego typu funkcją przemawia lokalizacja na uboczu, przy granicy  
miasta, solidność i jakość zabudowy, obecność schronu przeciwlotniczego oraz maszt z flagą, który 
znajdował się na dziedzińcu i widoczny jest na jedynym przedwojennym zdjęciu. Po wojnie budynek 
zajmowany był przez Rosjan, o czym przypomina do dziś ledwo widoczny na elewacji napis cyrylicą. 
Tuż przed porzuceniem budynku na pocz. XXI w. miało znajdować się w nim przedszkole lub szkoła  
(mieszkania na strychu) lub też kontynuowana była działalność rolnicza, o czym świadczą potoczne 
nazwy budynku przywołane na początku tekstu. W części pomieszczeń pomieszkiwali Romowie, od 
kilku lat stan opuszczonego budynku gwałtownie się pogarsza, padł on też ofiarą złomiarzy (wycięto 
wiele nadproży okiennych, zdewastowano wnętrza). Zawaliły się fragmenty stropu na poddaszu, w 
oknach powybijano szyby. Wyburzono dwa z trzech skrzydeł zabudowań gospodarczych (w tym część 
z kotłownią i kominem). W roku 2010 miasto wystawiło nieruchomość na sprzedaż. Od tamtej pory  
ponawiane przetargi  nie przyniosły  rezultatów (ostatni  z  maja 2015 z ceną 2,4 mln zł).  W opisie  
przetargu na stronie internetowej znajduje się informacja: „nieruchomość zabudowana budynkiem 
znajdującym się pod ochroną konserwatorską”. W tym roku okna dolnych kondygnacji zamurowano, 
a na elewacji pojawiła się tabliczka z treścią „budynek do rozbiórki”.

Opis architektoniczny:
Budynek  główny  ma  plan  wydłużonego  prostokąta.  Podpiwniczony  (prawdopodobnie  w  całości),
3  kondygnacyjny  z  poddaszem  użytkowym.  Budynki  gospodarcze  parterowe.  Ściany  murowane
z cegły, stropy ognioodporne, strop pomiędzy 2. piętrem a poddaszem drewniany. Konstrukcja dachu 
drewniana, więźba z  rzędami słupów i  zastrzałami (brak zdjęć umożliwiających identyfikację typu  
więźby). Dach czterospadowy (z dużym okapem podbitym deskami), kryty dachówką karpiówką w 
kolorze  grafitowym.  Nad  dach  wyprowadzone  kominy  ceglane.  Wejście  w  elewacji  frontowej  na  
poziomie  półpiętra,  przed  nim  schody  zewnętrzne.  Na  osi  wejścia  nadbudówka  z  murowanymi 
ścianami i  oknami  oświetlającymi poddasze.  Ściany  zewnętrzne  z  rzędami dużych,  prostokątnych  
okien dzielonych na 6 kwater. Elewacje licowane czerwoną cegłą, z dekoracyjnymi fryzami i pasami 
tynku  pomiędzy  kondygnacjami.  Wokół  wejścia  prostokątny  portal  uformowany  z  rzędów  cegieł 
tworzących w rzucie zygzaki,  nad wejściem zwornik  ukształtowany w ten sam sposób.  Od strony 
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wschodniej do krótszego boku budynku dostawiona jest trafostacja z werandą, zadaszoną dachem 
płaskim tworzącym taras z murowaną balustradą. Jej ściany w całości wypełniają duże okna i filary ze  
schodkowo  ułożonej  cegły,  układającej  się  w  rzucie  w  trójkąty  tak  charakterystyczne  dla 
ekspresjonizmu  (podobny  detal  znajduje  się  na  budynku  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  przy 
Podwalu,  pochodzącym z roku 1927).  Od strony podwórza  zaakcentowano monumentalny ryzalit  
klatki  schodowej.  Znaczną  część  wnętrza  przeznaczono  na  centralnie  usytuowane  schody  (w 
konstrukcji żelbetowej) z prześwitem szerokości kilku metrów. Posadzki w strefie holu na parterze
i  piętrze  wyłożono  płytami  kamiennymi,  w  pomieszczeniach  prawdopodobnie  podłogi  z  desek 
(zachowane w jednym pomieszczeniu). Wnętrza złożone z dużych sal w układzie amfiladowym oraz 
szeregów  małych  pomieszczeń,  dostępnych  z  korytarza  biegnącego  wzdłuż  budynku.  W  jednym
z  pomieszczeń  drugiego  piętra  na  suficie  zachowane  malowidło  koloru  złotego  ze  wstęgami
i amorkiem. Schody na poddasze drewniane.

Należy podkreślić, że budynek stanowi część dziedzictwa kulturowego miasta i nie powinien znikać
z jego pejzażu tylko dlatego, że na skutek porzucenia przez kilkanaście lat niszczał wystawiony na 
działanie czynników atmosferycznych i osób postronnych. Jest to nowocześnie jak na ówczesne czasy 
zaprojektowany  budynek  o  solidnej  architekturze  o  dobrych  gabarytach  (wysokość  kondygnacji, 
przestronność) umożliwiających jego niemal dowolną aranżację w przyszłości.
Dlatego zwracamy się do Pani Konserwator o objęcie budynku przy Popielskiego 6 najwyższą formą 
ochrony, aby uchronić go przed smutnym losem wielu wrocławskich zabytków z różnych epok. 

Dokumentacja fotograficzna:

Narożnik budynku z zadaszoną werandą, stan z czerwca 2015 r.; fot. Jan Jerzmański
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Budynek od strony podwórza, z lewej budynki gospodarcze; fot. Jan Jerzmański

Narożnik werandy; fot. Jan Jerzmański 

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” jest współfinansowany z funduszy EOG 
w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

4



Detale architektoniczne; fot. Jan Jerzmański

   W imieniu Towarzystwa Benderowskiego 
i Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia Architekt IARP

Aleksandra Zienkiewicz Jan Jerzmański
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