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12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Kamienica wybudowana w 1910 r. Na
parceli położonej na rogu ul Gęsiej (ob.
Wojska Polskiego 7) / Orlej i należącej
do Michała Kowalewskiegoprojekt oraz
jego realizację powierzono firmie Fur-

stenstald/PopławskW
i. 1932r.Dobudowano od ul Orlej wąską kamieniczkę
oraz garaż. W 1942r. Przeprowadzono
prawdopodobnieremontkapitalny . Do 1.

80 XX w. Właścicielambiudynkubyli
spadkobiercyMichała,Anna Kowalewska-Meszko, a następnie Anna Langow-

ska z d. Kowalewskai ZenonZamerski.
W 1982r. Przeprowadzono remont dachu. Neogotycka.

13.Opis (sytuacja,materiał i konstrukcja,rzut, bryła, elewacje,wnętrza,wyposażeniei,nstalacje)

sytuacja : obiekt usytuowanyw centrummiastau zbieguulic Wojska Polskiegoi Orlej w bezpośrednimsąsiedztwieparku Miejskiegoi zespołuWSD oraz naprzeciwdomu zakonnegosióstr
WspólnejPracy;
materiał i konstrukcja : podpiwniczony,murowany z cegły pełnej ceramicznejna zaprawie
wapiennej cementowej;strop drewniane,sklepieniaw piwnicy kolebkowe; podłogi parkiety w
mieszkaniachl,astriko i beton na schodacht,erakota na spocznikachklatki schodowejpd-wsch.
czarno —biała, z secesyjnymżółtym ornamentem,w klatce schodowej pn-zachterakota szaroczerwona,o groszkowej fakturze; więźba płatwiowo-kleszczowaze stolcami; dachy dwuspadowe kryte papą;schodypn-zach.Betonowe,zabiegowe,i na strych drewnianepoliczkowe, zabiegowez drewnianą,tralkową balustradą,schodypd-wsch.dwubiegowe,powrotne z zabiegiemi spocznikiemz balustradąkutą z ornamentemwinorośli; okna dwuskrzydłowez dwudzielnym nadświetlem,podwójne, skrzynkowe zamknięte odcinkiem łuku lub półkolem, okna trójdzielnez trójdzielnymnadświetlemi dwuskrzydłowez dwudzielnymnadświetlem,dwupoziomowe, podwójne, okna pojedynczew pn-zach.klatce schodowej,trzypoziomowe oraz dwuskrzydłowez nadświetlemi dwuskrzydłowe,trzypoziomowe,sześciokwaterowecześćokien z
dekorowanymsiłupkamiw pilasterkikompozytowe;drzwi wewnętrznedwu i jednoskrzydłowe
płycinowo-ramowe,na zewnątrz trzy pary, od ul. Orlej dwuskrzydłowe z dwudzielnymnadświetlem,płycinowo-ramowep,rzeszkolonena wys 1/3 dekorowanep
, ilasterkami dwuskrzydłowe, lite, płycinowo-ramowez dwudzielnymnadświetlemo,d podwórza—dwuskrzydłowe,
płycinowo-ramowez witrażowym wielokwaterowym nadświetlem,dwie pary drzwi zaopatrzone
w daszkiz kutymi w wić, ażurowymiwspornikamainalogiczne
balustradybalkonów,balustrada
wypełniającasterczynypseodowieżyz kwateramidekorowanymw
i icią roślinnąz winoroślą;
rzut : na planienieregularnego
prostokątaze ściętymnarożemod strony zachodnieij ryzalitem
od pn-zach.,w którym wejście,niezależnedwa wejściaw elewacjipd , klatki schodowez zejściamido piwnicyod pn-zach.i od pd , dwu i półtraktowy;
bryła : zwarta, nieznacznierozbita wertykalniepoprzezryzality od strony pn-wsch.i horyzontalnie poprzezróżnicęwysokościtrzy i dwukondygnacyjna.
elewacje : południowa frontowa od ul. Orlej trzynastoosiowat,rzy pierwszeosie wydzielone
lizenamina środkowej z nich okno, a boczneze ślepymi oknami, na osi czwartej w pierwszej
kondygnacjidrzwi na osi piątej i siódmejw drugiej kondygnacjibalkony; cd. zał. 1

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

3150m?

300m>.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)

W 1982r. remont dachu —t.ob. archiwum PSOZ Włocławek

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- przeprowadzić remont klatki schodowejw części od ul. Wojska Polskiego z
renowacjąlub naprawąterakoty i stolarki okiennej
- naprawićdaszkinaddrzwiami w elewacjach.

ł6. Przeznaczeniepierwotne

mieszkalna

17. Użytkowanie obecne

mieszkalna

19. Stan zachowania(fundamenty, ściany zewnętrzne,ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe,
pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

W części pn kamienicy od ul. Wojska Polskiego zniszczona klatka
schodowa, schody betonowe, oraz terakota zużyte z ubytkami, stolarka okienna klatki schodowej
wypaczona, na zewnątrz kute daszki nad drzwiami przerdzewiałe z ubytkami w dekoracyjnychelementach.

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

23. Uwagi różne

AP o/Włocławek, AM m. Włocławka 1916(1918-39) sygn.220.
24. Opracowanie karty ewidencyjnej

imię, nazwisko, data, podpis
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22. Bibliografia

25. Adnotacjeo inspekcjach,informacjeo zmianach(daty, imiona i nazwiskawypełniających)
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osie dziesiąta i jedenastaujęte w podwieszanelizeny i zwieńczonetrójkątnym szczytemobwiedzionym fryzem schodkowym imitującym laskowanie, w
szczycieokrągła blendaz ceglanąopaską,na osi dwunastejw pierwszejkondygnacjidrzwi, oś trzynastąstanowi ścianaz oknem parterowej dobudówki,
która zakończonafryzem w rębie skośnymi fryzem kostkowym potrójnym wszystkieokna zamknięteodcinkiemłuku z łękiem odciążającymze zwornikiem, bez zwornika ślepeokna, pod oknamidrugiej kondygnacjiprostokątne,poprzecznepłyciny, w których ceglaneprostokątneze ściętyminarożamiwypusty, takie samepod oknami pierwszejkondygnacji,międzykondygnacjamoisi 1-9 i 12-13fryz w rębie skośnymna osiach 10 i 11 —fryz kostkowy, fryz
wieńczącyopaskowyceglanyi kostkowy potrójny; narożeu zbieguulic ścięte,jednoosiowew pierwszejkondygnacjiniszaz opracowanymw ceglełukiem
ze zwornikiem, powyżej nałożonadekoracjaz cegły imitującatrójkątny szczyt zakończonysterczynąz dwuspadowymdaszkiem,sterczynaz gzymsemi
uskokiem,u dołu szczytówpo bokachpodwieszonelizeny, w drugiej kondygnacjioś flankowanalizenami,pośrodku okrągła blendaz ceglanąopaską,u
góry szczycikz ceglanąimitacjąlaskowania,zamkniętyszerokimcokołem;elewacjapn-zach.od ul. Wojska Polskiegosześcioosioweśrodkoweosie w ryzalicie flankowanymlizenami, które zakończonesterczynamzi czterospadowymdiaszkami zwieńczonymtrójkątnym szczytemz uskokowymfryzem i
imitacjąlaskowania,oraz fryzemkostkowympod okapem,szczytzakończonyszerokąsterczynąw której arkadoweokno, okna drugiej kondygnacjiryzalitu zamkniętepółkoliściez łukiem w cegleze zwornikiem,na osi środkowejnad drugąkondygnacjąceglanygzymsna dwóch wspornikachi z kostkowym
fryzem,u dołu nad gzymsemokrągłeokno w ceglanejopascei z ceglanymwysuniętymłukiem, główkami od lica, zakończonymu dołu łukowatym wklęsłymi spływami,pozostałeokna elewacjizamknięteodcinkiemłuku opracowanymw cegle,międzykondygnacjamfiryz w rębieskośnym,pod oknamiprostokątnepłyciny, na osi środkowejdrugiej kondygnacjibalkon, na osi pierwszejw drugiej kondygnacjiokna parzystezamknięteu góry jednym łukiem ze
zwornikiem,powyżejfryz w rębieskośnym,oś pierwszaw ścianiepn-zach.pseodowieżyp
, osiadatrzecia kondygnacjęz oknemtriforialnym, z którego dwa
boczneotwory ślepe,nad nimi fryz w trójkątne uskoki, powyżej kostkowy, pseudowieża zwieńczona balustradąspiętącokołami; elewacjapn-wsch.w
pierwszejkondygnacjidziesięcioosiowaw, drugiejjedenastoosiowa
i trzeciakondygnacjatrzy osie i jedna oś pseudowieżyk,tórej pn-wsch.ścianastanowi
ostatniąoś ( w pierwszejkondygnacjidwie ostatniez drzwiami) o dekoracjii podziałachanalogicznych
jak ścianapn-zach.wieży, oś pierwszejelewacji

stanowiścianęparterowejdobudówkioś drugawydzielonapodwieszanymliizenami,trzyosiowatrzykondygnacyjncazęśćw ryzalicieflankowanymlizenami, w pierwszejkondygnacjiz tarasemna osi środkowej ryzalitu w trzeciej kondygnacjibalkon, okna zamknięteodcinkiemłuku z łękiem odciążającym,
międzykondygnacjamfiryz w rębieskośnym,fryz wieńczącykostkowy poczwórnyelewacjapd-wsch.w pierwszejkondygnacjiw ścianiedobudówkiczteroosiowapowyżejfryz w rębieskośnymczterykwadratoweotwory poddaszai fryz kostkowy potrójnieuskokowy,drugakondygnacjadwuosiowaw ścianie szczytowekjorpusu,nadnią fryz w rębieskośnymi czteroosiowytrójkątny szczytzwieńczonyfryzemschodkowymn
, a osiachskrajnychokrągłeotwory
w ceglanychopaskacho,knazamknięteodcinkiemłuku;
instalacje: ogrzewanieelektrycznei gazowe,wodno-kanalizacyjnan,a zewnątrzrynny i rury spustowe.
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5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
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elewacjafront. od ul. Woj. Polskiego(str. tytuł)
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elewacjafrontowa —narożnik
elewacjafrontowa od ul. Orlej
elewacjafrontowa od ul. Orlej (dobudówka)
widok od srt. pn (ogrodzenie)
elewacjapd-wsch.
elewacjaogrodowa pn-wsch.
terakota w kl. schodowej
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9, elewacjafrontowa —drzwi
10. elewacjapn —od podwórza
11. balustradakl. schodowej
12. terakota kl. schodowej
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