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8. Wlasciciel i jego adres

Urza_d Miejski w Opolu

Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
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Ratusz - rzut przyziemia, 1:500

10. Rejestr zabytkow
artt-rx-J Q
Nr

-

data

12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu

13. Opis (sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, wnetae, wyposazenie, instalacje)

W 1308 r. wzmiankowany jest drewniany
dom kupiecki w Opolu, ktory z czasem
rozbudowano i przeksztalcono w ratusz. Zdaniem
W. Dziewulskiego ratusz w Opolu zbudowano w

SYTUACJA: Ratusz zajmuje wi?kszosc powierzchni rynku opolskiego. Rynek znajduje si? posrodku
ukladu staromiejskiego, na prawym brzegu Odry, ma ksztalt prostokata wydhizonego na osi pin. - pld.
Glowne skrzydlo ratuszowe znajduje si? po stronie polnocnej, wieza i skrzydla boczne - po poiudniowej,

2 polowie XIV w., po otrzymaniu przez miasto

tworzac figur? zblizonq. do niesymetrycznej litery T.
MATERIAL I KONSTRUKCJA:

prawa magdeburskiego (1352 r.). W XV w. ratusz
fundamenty: murowane z cegly,
byl obiektem murowanym. Miescila si? w nim

reprezentacyjna
sala
przykryta
gotyckim mury: sciany nosne - ceglane; cz?sc wewn?trznych - szkieletowa z wypelnieniem ceglanym.
sklepieniem krzyzowo-zebrowym i rzezbionymi sklepienia: w sali slubow i biurze USC na parterze - sklepienia kolebkowe.

zwornikami

w

ksztalcie

tarcz

herbowych

z wyobrazeniami herbow ksiazaj; opolskich
i miasta. Sciany zdobione byly freskami. Na
pocza^tku XVI w. do opolskiego ratusza
wchodzilo sie. z rynku od strony poiudniowej,
zadaszonymi schodami w formie renesansowej
galerii, prowadza^cymi na pi?tro. Dolna^
kondygnacj? zajmowal dom kupiecki, a w
piwnicach miescila si? „piwnica swidnicka". Przy
ratuszu po stronie polnocnej stal pr?gierz,
zaznaczony na planie miasta z 1734 r., a obok
niego - waga miejska. Wedhig urbarza z lat
1532/1533 ratusz od strony zachodniej otaczalo
13 domow kramarskich, a w jednym z nich
miescila si? apteka. W XVI w. ratusz mial juz
wiez? z zegarem o tarczy z 24-godzinnym
podzialem. Peine godziny wydzwanial dzwon
(Jacob III Goetz?) z 1566 r. ozdobiony inskrypcja.
„CONCORDIA MATER REI PUBLICE" i
herbem Opola.
W 1589 r. cesarz Rudolf II zgodzil si? na
prace budowlane przy mocno uszkodzonym
ratuszu, finansowane
i podatku miejskiego.

z

stropy: ceramiczne i zelbetowe, w piwnicy- na stalowych dzwigarach.

konstrukcja i pokrycie dachu: nad skrzydlem glownym: dach dwuspadowy o katie nachylenia polaci
ok. 5°. Wi?zba dachowa o stolcach stoja^cych, w dwoch wiazarach w srodkowej cz?sci dachu - wtorne
stalowe, nitowane kratownice. Wszystkie elementy drewniane obudowane gipsowymi plytami. Nad
skrzydlami bocznymi (zachodnim i wschodnim): wi?zba z krotkimi shrpkami opartymi na podwalinie.
Mi?dzy srodkowymi „stolcami" a krokwiami oraz platwia. kalenicowa^ krotkie miecze. Belki wiazarowe kulawki, przy ich kohcach niskie shipki uj?te kleszczami, podpierajace platwie polaciowe. Po stronie
wschodniej dach czterospadowy, po zachodniej - trojspadowy. Na styku skrzydel i wiezy - przybudowka
z jednospadowym (ok. 3° ) dachem. Dach otoczony niska. attykq.. Na polaciach dachowych murowane
kominy i blaszane szyby wentylacyjne, szklone swietliki. Dach kryty papq. termozgrzewalnq. na deskach,
na zwiehczeniu attyki - blacha miedziana (skrzydlo glowne) i cynkowa (boczne).
podloga: na korytarzach - lastryko i plytki marmurowe, pomieszczenia biurowe - wykladzina PCV na
wylewce betonowej, toalety - kafle ceramiczne; sale: konferencyjna, im. K. Musiola, radnych i slubow parkiet. Taras na poiudniowej przybudowce wyiozony kaflami ceramicznymi, na tarasie polnocnym
posadzka cementowa. W piwnicy i na gornych kondygnacjach wiezy oraz trzech gankach widokowych
wylewka betonowa.

schody: (zewnetrzne i wewn?trzne) - od strony zachodniej schody prowadza^ce z trzech stron na podest,
dwa biegi schodow w zachodnim wewn?trznym narozniku ratusza, przy skrzydle zachodnim kilkustopniowe wejscie pod arkady. Przy skrzydle wschodnim - schodki prowadza^ce do wejscia do
skrzydla glownego. Wszystkie - kamienne. Schody glownej klatki schodowej dwubiegowe, powrotne,
dochodow miasta z podestem. Pokryte oktadzinq. marmurowq, Schody na czwarte polpi?tro jednobiegowe z dwoma
zakr?tami, na piate - trojbiegowe lamane z podestami. Schody w skrzydle polnocnym - trojbiegowe,
cd. zalacznik nr 1 powrotne, z podestem. Schody do piwnicy jednobiegowe, betonowe, pozostale - z okladzina^ kamiennq,
W wiezy - stalowe schody kr?cone.

14. Kubatura

15. Powierzchnia uzytkowa

ok. 3 tys. m2
18, Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebiegi i dokumentacja

16. Przeznaczenie pierwotne
ratusz

17. Uzytkowanie obecne

pomieszczenia biurowe,
lokale uzytkowe

19. Stan zachowania (fundamenty, sciany zewn^trzne, sciany wewnetane, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposazenie i instalacje)

- 1952 - rozpocz?to remont dachu i napraw? zegara,
Widoczne zawilgocenie i zasolenie murow piwnicznych skrzydla polnocnego,
- czerwiec 1964 - wykonano iluminacj? wiezy,
miejscowe uszkodzenia tynkow zewn?trznych i wewn?trznych.
- 1966 - przeprowadzono remont zegara,
- lata 60te - zawieszono dzwony odlane w hucie Malapanew oraz zalozono Silnie zawilgocone stropy gornych kondygnacji wiezy.
Ogolnie budynek w stanie dose dobrym. Obiekt jest pod stalym nadzorem
mechanizm kurantowy,
technicznym,
a biezace remonty przeprowadzane w miar? mozliwosci.
-1968- modernizacja sali posiedzeh, wprowadzenie do wystroju herbow
miast zaprzyjaznionych i Opola oraz nowe zyrandole. W tym roku takze
odnowiono elewacje ratusza i zlikwidowano zawilgocenia partem,
- lata dziewi?cdziesiate - nowy wystroj duzej sali,
- 1994- pomalowanie elewacji ratusza oraz rozpocz?cie wymiany starych
okien. Przebudowa partem w polnocnym skrzydle oraz wymiana glownych
drzwi,

- 1995 - prace przy wiezy ratuszowej,
- 1999 - wykonanie nowych spoin w polnocnym murze, naprawa zegara,
Wprowadzenie funkcji uzytkowych do pomieszczeh w przyziemiu,
- ok. 2000 - wykonano nowe pokrycie dachu,
- 2007 - wymiana cz?sci obrobek blacharskich.
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- wymagane jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku, odsolenie
murow, odkucie i uzupelnienie zawilgoconych tynkow, wykonanie wlasciwego
spadku na gankach widokowych). Odnowienia wymaga cz?sc w?zlow
sanitarnych.
- uzasadnione jest wpisanie ratusza do rejestru zabytkow nieruchomych.

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

24. Uwagi rozne

Dokumentacje techniczne i ekspertyzy dotycza^ce obiektu w archiwum
UM w Opolu
25. Opracowal

Tekst, zdjecia Ewa Kalbarczyk - Klak, lipiec 2007

plany, rysunki oprac. Ewa Kalbarczyk - Klak na podst. wykonanej inw. rysunkowej
22. Bibliografia

miejsca przechowywania negatywow Arch. ROBiDZ w Opolu
Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisow prawa autorskiego

Das Oppelner Rathaus. Festschrift zur Rathausweihe, Oppeln 1936.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniaja^cego)

J.Schmidt, Oppelner Rathaus, Oppelner Heimatkalender 1930.
U.Zaja^czkowska, Ratusz w Opolu, Opole 2001.

-

23. Zrodla ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Archiwum WUOZ w Opolu - sygn. 6157n, 6158n, 6167n, 6171n, 6176n,

27. Zalaczniki
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29. Obiekt (nazwa jak w karcie)

28. Miejscowosc

OPOLE

1

30. Zawartosc wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupemiajacego)

RATUSZ

cd. historii i opisu

HISTORIA cd. : W latach 1589-1601 obiekt przebudowano, przy czym glowne prace przeprowadzono w latach 1589-1591. Wybudowano nowe
skrzydlo od strony polnocnej i bye moze wykonano pasaz pod ratuszem.

W piatek, 28 sierpnia 1615 r. ratusz splonaj: wraz z innymi budynkami w pozarze miasta, jednak do roku 1619 odbudowano go wraz z wieza^
naprawiana^ pozniej w latach: 1676,1713 i 1730. W latach 1698-1701 prowadzono prace remontowe dachu, w 1704 r. malarz Kleinetzky odnowil obrazy w
sali ratuszowej, a w 1722 r. malarz Johann Gamroth pomalowal cyferblat zegara miejskiego.

W czasie pozaru 30 maja 1739 r. ratusz po raz kolejny splonal. Spalily si? wowczas wieza z zegarem, zewn?trzne schody, wielka sala i pozostale
pomieszczenia, dach oraz dokumenty przechowywane w ratuszu. Przy odbudowie wiez? postawiono od fundamentow, otrzymala ona takze nowy,
drewniany helm w barokowym stylu. W sierpniu 1740 r. na wiezy osadzono galk? i wlozono do niej dwie puszki z dokumentami i pamia^tkami. Ratusz w
Opolu po tej przebudowie uwieczniony jest na rycinie F.B. Werner z okolo 1764 r. Wedlug urbarza z 1751 r. w dolnej kondygnacji ratusza miescila si?
piwnica ratuszowa
z wyszynkiem alkoholu, biuro poborcy akcyzy, trzyizbowe wi?zienie, areszt miejski, registratura i sklepione przejscie, gdzie
sprzedawali handlarze suknem. Pozniej w tym miejscu ulokowano sklad slomy i siana dla wojska.. Pozniej pomieszczenie to dostali ewangelicy i po
przebudowie odprawiali w nim nabozehstwa. Obok miescila si? izba urz?du wcjtowskiego, a za nia^ sala posiedzeh rady miasta. Oprocz 12 kramow do ratusza
dobudowane byly jeszcze 3 domy.

W latach 1785-1790 konieczna okazala si? modernizacja budynku. W 1794 r. mistrz murarski Josef Jakisch przeprowadzil remont wiezy, a Johannes
Hancke naprawil zegar. W 1816 naprawy wymagal przeciekajacy dach ratusza, do tej pory kryty gontem.

Wladze miejskie, z uwagi na powtarzajace si? i kosztowne remonty zaproponowaly w 1818 roku wyburzenie skrzydla polnocnego. W kwietniu 1819
r. przedstawiono projekt i kosztorys nowego obiektu oraz zburzono mury starego ratusza. Wiele zmian do projektu wprowadzil berlihski Urzad Budowlany.
Nowy ratusz wykohczono pseudoboniowaniem w tynku, w przyziemiu otrzymal on arkadkowe luki a calosc zwiehczono niska^ attykq.. Ratusz pomalowano
zgodnie z zaleceniami Karla Fridricha Schinkla „w kolorze kamienia". Uroczyste poswi?cenie budynku odbylo si? 3 lutego 1822 roku. W latach 1822-24 w
starej cz?sci ratusza dobudowano trzecia, kondygnacj?, a w 1860 - pokryto go nowq. blacha^. W 1863 roku przystajnono do prac remontowych przy wiezy,

wg projektu opolskiego inspektora budowlanego - Albrechta. Rozebrano gorna. cz?sc wiezy, pozostawiaja^c jej fundamenty. Prace ukohczono 10 grudnia
1864 roku, po przebudowie wieza mierzyla 65 m. Kolejne remonty ratusza dotyczyly jego wn?trza - w 1877 przebudowano schody, 1878 pomalowano go,
1881 odnowiono sal? teatralna. (zamkni?tq. w 1929 r. ze wzgl?dow technicznych).

Plany ponownej przebudowy ratusza pojawily si? na przelomie XIX i XX wieku, jednak wybuch pierwszej wojny swiatowej udaremnil ich realizacj?.
W latach 1933-36 nastajnla kolejna przebudowa ratusza, ktorej projektantem bylarchitekt opolski Johannes Schmidt. Prace rozpocz?to od zburzenia kamienic
przylegaja^cych do ratusza, po czym na wiezy pojawily si? pogl?biaja^ce si? rysy. Zawalila si? ona 15 lipca 1934 r. upadaja^c w poludniowo - zachodni
naroznik rynku. Oprocz wiezy zniszczeniu ulegla takze przeznaczona do rozbiorki najstarsza cz?sc ratusza, w ktorej znajdowaly si? malowidla.
Wkladke^ zalozyl: Ewa Kalbarczyk - Klak

Miejsce przechowywania negatywow: Arch. ROBiDZ w Opolu

Odbudow? wiezy zainicjowano 5 grudnia 1934 r., 16 pazdziernika 1935 ukohczono wi?zb?. 16 maja 1936 osadzono szpic na wiezy, wiehcza^c go
wiatrowskazem z herbem Opola (kowal Ernst Schindler). Zegar wiezowy wykonala firma Siemens i Halske. Wiez? odbudowano w ksztalcie zblizonym do
tego z 1863 roku, dobudowano takze nowe skrzydlo poludniowe, z arkadowymi podcieniami w przyziemiu i sala. posiedzeh po stronie wschodniej.
W polnocnym skrzydle wykonano klatk? schodowa. z wejsciem od zachodniej elewacji, nad nim umieszczono wyrzezbiony w kamieniu przez Roberta
Bednorza herb Opola. Portal wschodni zdobi herb wykonany przez Hermanna Diesenera. Architekt Hubner z Opola zaprojektowal meble do sali posiedzeh
i pokoju burmistrza a pozostale meble zakupiono w firmach - Ehla z Opola, Jakoba z Opola oraz Georgiego z Kluczborka. Kolorystyk? wn?trz opracowal
malarz Ludwig Peter Kowalski, a swieczniki dostarczyla firma Maxa Krugera z Berlina. Calosc prac nadzorowal inz. arch. Johannes Schmidt, architekt
miejski w Opolu. Wykonano rowniez okna doswietlaja.ce klatk? schodowa. od strony zachodniej, cztery z nich zdobiac witrazami proj. Maxa Bambergera,
a wykonanych przez Augusta Wagnera z Berlina. Postaci na witrazach przedstawialy rzemieslnika i urz?dnika, przemyslowca i kupca, zolnierza i chlopa.
Poswi?cenie budynku odbylo si? 18 pazdziernika 1936 roku, uswietnione odsloni?ciem pomnika Fryderyka Wielkiego przed poludniowe elewacji ratusza.
Podczas drugiej wojny swiatowej ratusz nie zostal zniszczony, natomiast spaleniu ulegly rynkowe kamienice.
OPIS cd.

otwory okienne i drzwiowe: w skrzydle polnocnym okna prostokatne w trzech kondygnacjach, najwyzsze w 2. W 4. niewielkie okienka, na przemian
okr^gle i w ksztalcie rombu. W elewacji zachodniej okna prostokatne. W skrzydle zachodnim prostokatne okna rownej wielkosci, przy scianie skrzydla
polnocnego - po trzy male prostokatne okienka w kondygnacji. W skrzydle wschodnim okna prostokatne, w 3.kondygnacji - wysokie. Pod arkadami okna
dolem prostokatne, gora. zamkni?te lukiem petnym, oraz jedno okienko okrajle. W poiudniowej elewacji wiezy blizniacze prostokatne okienka, w
kondygnacji tarasu widokowego z arkadami - okna prostokatne z polkolistym nadswietlem, pod arkadami - po pi?c okr^giych okienek w elewacji. Na
osmiobocznym trzonie nad glownym tarasem widokowym - po dwa prostokatne swietliki. Wszystkie okna umieszczone w plytkich wn?kach, cz?sc osciezy
lekko rozglifiona. Otwory drzwiowe w wi?kszosci prostokatne, niektore (np. w sali slubow, w wiezy) zamkni?te lukiem.

stolarka okienna i drzwiowa: W okolo 70 % wymieniona w ostatnich latach. Pozostale okna skrzynkowe z krzyzem pozornym w podslemieniu, zawieszone
na zawiasach czopowych. Skrzydla zewn?trzne dzielone poziomymi szprosami na rowne pola. Nad slemieniem - prostokatne lufciki rozdzielone slupkiem
(typ stosowany w skrzydlach wsch. i zach.). Cztery okna w hallu glownym z czterema dwupoziomowymi skrzydlami w kazdym oknie, wypelnione
witrazami figuralnymi. Okna w sali im. K. Musiola skrzynkowe, dolne skrzydla rozwierane do wewnajrz, gorne uchylne. W skrzydlach wewn?trznych
szklenie witrazowe wykonane w berlihskiej pracowni Augusta Wagnera. Okna z poiudniowej elewacji - w prostokatnej cz?sci dzielone poziomymi
szprosami, w cz?sci polokrajlej - w ukladzie promienistym, z gi?tym ramiakiem. Drzwi ramowo - prycinowe, peine i szklone.

RZUT: Glowna. cz?scia. ratusza jest prostokatne, wydluzone skrzydlo polnocne. Do niego od poludnia przylegaja. dwa skrzydla boczne - dluzsze zachodnie
oraz wschodnie. Calosc tworzy niesymetryczna. liter? T, z wieza. na osi, przy poiudniowej kraw?dzi. Glowna klatka schodowa la.czy skrzydlo polnocne
z poludniowymi. Pomieszczenia w trojkodygnacyjnym skrzydle polnocnym rozlozone sa. po obu stronach korytarza biegnacego w osi pin. - pld. (biura po
stronie wschodniej i poiudniowej, toalety, boczna klatka schodowa i pojedyncze biura - po stronie zachodniej). W pld. - zach. cz?sci drugiej kondygnacji sala konferencyjna. Cz?sc pomieszczeh w ukladzie amfiladowym. W zachodnim skrzydle bocznym mieszcza. si? cztery kondygnacje uzytkowe. Pierwsza
zajmuje lokal uzytkowy, z zachowanymi jedynie fragmentami pierwotnych scian dzialowych. Na wyzszych kondygnacjach korytarz w ksztalcie litery L,
z krotsza. cz?scia. prowadzaca. z podestu klatki schodowej wzdluz wiezy. Dluzsza cz?sc w osi wsch. - zach., z niej wejscia do pomieszczeh biurowych
usytuowanych po obu stronach. Na kohcu korytarza pomieszczenie biurowe, z niego przejscia do dwoch bocznych.
cd. zal. 2
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29. Obiekt (nazwa jak w karcie)

28. Miejscowosc
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30. Zawartosc wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupemiajacego)

cd. opisu

RZUT cd.: Skrzydlo wschodnie szesciokondygnacyjne. W pin. - zach. narozniku korytarz, w wyzszych kondygnacjach takze klatka schodowa. Reszt?
powierzchni zajmuja. biura, cz?sc dost?pna z korytarza, pozostale skomunikowane wewn?trznie. 3. i 4. kondygnacj? zajmuje wysoka, jednoprzestrzenna sala
im. K Musiola. Z sali wyjscie na taras na dachu przybudowki oraz do sali radnych. Skrzydla wschodnie i zachodnie rozdzielone sa. wieza. zalozona. na rzucie
kwadratu. W jej przyziemiu od strony poiudniowej glowne wejscie. Wn?trze wiezy dost?pne z korytarzy i przybudowki. W jej przyziemiu znajduje si? hall,
w 2.kondygnacji sala szkoleniowa, w 3.sala radnych pola.czona z sala. K. Musiola, w 4. pomieszczenie biurowe z dwoma galeriami otwartymi na
„Musiolowk?", w 5. znajduje si? archiwum. 6. kondygnacja z wewn?trznymi podzialami, z niej wyjscie na wi?zb? skrzydla zachodniego oraz kr?cone schody
prowadza.ce na wyzsze poziomy wiezy. Kondygnacje skrzydel sa. przesuni?te wzgl?dem siebie o pol pi?tra.

BRYLA:
Budynek ratusza podpiwniczony, sklada si? z segmentow roznej wysokosci. Skrzydlo polnocne czterokondygnacyjne, zwiehczone niska. attyka.
w ksztalcie jaskolczego ogona, za ktora. ukryty jest niski dach. Na calej dlugosci elewacji polnocnej znajduje si? podcieh wsparty na filarach, z tarasem
otoczonym murowana. balustrada. na dachu. Skrzydlo zachodnie czterokondygnacyjne, z podcieniem w elewacjach zachodniej i poiudniowej. Niski dach
ukryty za wydatnym gzymsem koronuja.cym. Skrzydlo wschodnie o elewacjach dzielonych na pi?c kondygnacji nierownej wysokosci, zwiehczony prostym
gzymsem. W przyziemiu podcienie. Pomi?dzy skrzydlami dwukondygnacyjna przybudowka z podcieniem i tarasem na dachu. Nad ratusze goruje wieza dolem na rzucie zblizonym do kwadratu, gora. osmioka.tna. Prostokatny trzon zakohczony pierwszym z czterech gankiem widokowym w ksztalcie galerii z
kolumnowymi arkadami zwiehczonej niska. attyka.. Nad srodkowym, otwartym gankiem - azurowa cz?sc wiezy z umieszczonym w niej dzwonem. Gorny
ganek obiega podstaw? helmu w ksztalcie ostroslupa.

ELEWACJE: Skrzydlo polnocne czterokondygnacyjne, w calosci pokryte plytkim boniowaniem. Jego wschodnia elewacja symetryczna, trzynastoosiowa.
W pi?ciu srodkowych osiach przyziemia arkadowe wn?ki ujmuja.ce okna. Pierwsza i druga kondygnacja oddzielone prostym gzymsem. Czwarta kond. niska,
wydzielona wa.skimi gzymsami, w niej okienka w ksztalcie kola i rombu. Elewacja polnocna pi?cioosiowa, symetryczna, w przyziemiu przysloni?ta
podcieniem wspartym na boniowanych slupach. W srodkowej osi budynku - wejscie. Elewacja zachodnia szesnastoosiowa, przy lewej kraw?dzi - wajski
ryzalit. W 4, 5 i 6 osi okna klatki schodowej rozmieszczone wzdhiz biegu schodow. W 6. osi przyziemia portal wejsciowy, poprzedzony schodami. Czwarta
kondygnacja osmio - osiowa. Od pohidnia do budynku przylega wieza. Zachodnie skrzydlo budynku pi?ciokondygnacyjne, w przyziemiu podcienie na
gladkich filarach. 3. kondy- gnacja duzo wyzsza od pozostalych, jej okna zwiehczone wygi?tymi naczolkami. W przyziemiu w kazdej elewacji po dwa
otwory okienne. Wyzej: poludniowa troj-, wschodnia cztero-, polnocna (cz?sciowo zasloni?ta) - trojosiowa. Mi?dzy skrzydlami wschodnim i polnocnym wa.ski jednoosiowy la_cznik. Skrzydlo porudniowe czterokondygnacyjne. Elewacja zachodnia dziesi?cioosiowa w gornych, w dolnej, oddzielonej gzymsem 5 okien i siedmioosiowy podcieh. Elewacja zachodnia czteroosiowa, w przyziemiu okno i wejscie w prawej skrajnej osi. Elewacja polnocna
dziewi?cioosiowa, trzy pierwsze osie wyznaczone malymi okienkami. W prawej skrajnej osi przyziemia - widocznajedna os podcienia.
Wkladk?zalozyl: Ewa Kalbarczyk - Klak

Miejsce przechowywania negatywow: Arch. ROBiDZ w Opolu

ELEWACJE cd: Dolna cz?sc wiezy wciajni?ta w obrys ratusza. Jedynie po poiudniowej stronie widoczny dolny fragment wiezy, a w nim trzy poziomy
blizniaczych prostokatnych okienek. Wyzsze elewacje rozwiazane tak samo - z kazdej strony zelazne plakiety pomi?dzy dwoma poziomami okien (oprocz
elewacji poiudniowej). Wyzej, nad arkadkowymi wspornikami - obiegaja.ca wiez? galeria. W jej dolnych sciankach - po pi?c okrajh/ch otworow, wyzej
kolumnowe arkady. Calosc zamkni?ta attyka. w ksztalcie jaskolczego ogona. W osmiobocznej cz?sci powyzej ganku - wyjscie na taras widokowy na dachu
galerii. Wyzej cztery tarcze zegarowe, mi?dzy nimi - dwa poziomy okienek. Nad nimi osmioboczny ganek na wspornikach jak nizej, zakohczony
analogiczna. attyka.. W jego sciankach - okrajle otwory odprowadzaja.ce wod?. Powyzej - zamkni?te lukiem przeswity wiezy, po jednym w kazdym boku.
Nad nimi ostatni, obiegajacy podstaw? helmu, obecnie niedost?pny ganek, zakohczony grzebieniem z motywem polkoli. Helm zwiehczony wiatrowskazem.

WNETRZE i WYPOSAZENIE: Sciany i sufity w wi?kszosci tynkowane i malowane. Stiuki na suficie nad glowna klatka. schodowa^ w USC, sali im. K.
Musiola, w sali radnych i sali konferencyjnej. Przy sali slubow - stiukowa imitacji plycin w osciezach drzwi. Shipy klatki schodowej w marmurowej
okladzinie, przy schodach stalowe barierki. Sciany hallu w przyziemiu wylozone marmurowymi plytkami, w „Musiolowce" obite tkanina^ w sali slubow i
konferencyjnej - cz?sciowo pokryte boazeria.. Na scianach WC kafle ceramiczne. Parapety okienne - kamienne. W wi?kszosci wspolczesne. W korytarzach
skrzydla polnocnego - oryginalne lawki. Zachowane witraze.
EVSTALACJE: wodociajowo - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, odgromowa, elektryczna, zasilania wewn?trznego
SPIS ILUSTRACJI:

1, 2, 3, 4 - plany i fotografie archiwalne.
Elewacje ratusza, widok od strony: 5. polnocno-wschodniej, 6.polnocno-zachodniej
lO.Widok gornej cz?sci wiezy.
30.
11.Podcieh po poiudniowej stronie budynku.
31.
12.0kno w poiudniowej scianie przyziemia wiezy.
13. Zejscie do piwnicy.
32.
33.
14. Fragment muru piwnicznego - widoczne uszkodzenia i zasolenie tynku.
15. Fragment korytarza przy klatce schodowej, pohidniowa sciana budynku.
34.
16. Witraze w zachodnich oknach glownej klatki schodowej.
35.
17. Wn?trze klatki schodowej.
36.
18. Przyziemie skrzydla polnocnego, USC.
19. Przyziemie polnocnego skrzydla, sklepienie Sali Slubow.
20. Korytarz na V. kondygnacji skrzydla bocznego.
21. Widok ze skrzydla bocznego na glowne przez klatk? schodowa..
22. Korytarz z wejsciami do pomieszczeh biurowych.
23. Schody na IV pi?tro, boczne skrzydlo.
24. Okna w Sali im. K. Musiola.

25.
26.
27.
28.
29.

Sygnatura Augusta Wagnera na oknach „Musiolowki".
Fragment szklenia.
Drzwi z Sali im. K. Musiola do wiezy.
Balkon na drugim poziomie Sali.
Wspolczesny wystroj sali konferencyjnej.

7. polnocnej, 8. poludniowo - zachodniej, 9. pohidniowo - wschodniej.
Stalowe wiazary nad glownym skrzydlem.
Poddasze uzytkowane jako archiwum. Widoczne obudowane fragmenty
wi?zby nad skrzydlem glownym.
Widok dachu nad glownym, polnocnym skrzydlem.
Wi?zba nad skrzydlem bocznym.
Stalowe schody w gornych kondygnacjach wiezy.
Arkady przy dolnej galerii widokowej na wiezy.
Tarcza zegarowa i gorny fragment wiezy.
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