OSRODEK dokumentacji
ZABYTKOW W WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKOW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

B

DIE

H

J

K

M N O

1. Obiekt

R

U ViW X Y
2. Czas powstania

BUDYNEK MUROWAIMI

3. Miejscowosc

1.70-te XIXw.

11. Zdj^cia. rzut, przekroj, sytuacja, orienlacja

BRZEG
4. Adres

ul.Piastowska 32, BRZEG

/d.Piasten Strasse 16/
nr hipoteczny

5

Przynaleznosc administrqcyjna

wojewodztwo

0..p.0.1.Ski.£.

gmma.

Brzeg

6 Poprzednie nazv/y miejscowosci

Brieg

7. Przynaleinoid administracyjna
przed 1 VI 1975
WO|

ewddztwo

opolskie

powial

8. Wtasciciel i jego adres .

- #

.

«

%

m-g-foki -aarzad Bu&cr./nic-bwaPfciocgkani

9 Uiyikownik i jego adres

lO. Rejeslr zabytkow

LlJ

LJJ Ulj
1G50

UU

Nr ?299/9f/9£. doia /992*Qf.e9

,

'

12. Autorzy, htstoria obiektj, okreslenia slylu.

IMa planie miasta z 1896 r. figuruje jako wlasnosd Paula Antlaufa.
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sytLOC.u, n.aienal i konstrukda, rzul, uyla, eiewacje. wnelize wyposaienie instalocje)

Sytuacja; Budynek usytuowany kalenicowo w zabuddwie polzwartej przy ul.PiastoOWSskiej w niedalekim sasiedztwie dworca kolejowego. Fasada domu od strony pid.-wsch
szczyt z glownym wejsciem od strony pln.-wsch.

Material.konstrukcja.technika: Budynek murowany z cegly ceramicznej na zaprawie
wapiennej, tynkowany. Sklepienia nad piwnicami - kolebkowe spiaszczone /fot.^ /,
stropy nad pomieszczeniami - drewniane z podsufitka_, stropy nad sehodami - odcinkowe. Wiezba dachowa drewn.iana platwiowo-stolcowa /fotl 50 /, iach kryty
lupkiern dachowkowym, Posadzka w piwnicy z cegly na plask, przy wejsciu ^1. i

wejseiu od podworza posadzka z plytek ceramicznych /fot. 25} /, podlogi w pomieszczeniach, korytarzach, klatce schodowej, na strychu - z desek. Schody:
prowadz^ee do gl. wejscia jednobiegowe, murowane, piwniczne - ceglane, na klatce

schodowej dwubiegowe murowane o stopniach pokrytych deskami, z drewnianq. por§cza_
i tralkami; schody prowadza_ce na poddasze drewniane, drabinjaste.Qtwory prostokq,tne o rozmaitych proporcjach, drzwi ramiakowo-piycinowe, wejsciowe' z nadswiet-

lem, zdobione /fot. 25-2lf

/, drzwi na klatce schodowej plycinowe - szklone

szybkami krysztalowymi przezroczystvmi, zdobionymi ornamentem, barwnymi /kolory:

szkarlat,kobalt z rozetami - fot. 33^3G

/. Okna ramiakowe z nadswietlem, w ele

wacji frontowej zdobione pseudoslupkiem; okna klatki schodowej z wydatnym nad

swietlem zdobionym kolorowymi szybkami jak w drzwiach na korytarzu /fot. %5 /.
Rzut: prostokatny, zblizony do kwadratu. Dwutraktowy przedzielony korytarzem.

Naskraju elewacji frontowej /pld.-wsch./symetryezne ryzality nieznacznie wyst$pujqce przed lico budynku, na osi szczytu pln.-wsch. rodzaj ganku z gl.wejsciem

/fot. % /. W elewacji od podworza w cz^sci pln.-ryzalit klatki schodowej o
sci^tych narozach./fot. 28^3/.
Bryla: Zwarta, budynek podpiwniczony, trojkondygnacyjny z poddaszern, cz^scio
uzytkowym od pln.-wsch. z dachem dwuspadowym, niskim. Z ryzalitami nieznacznie

w^st^puj^cVmi przed lico muru od frontu, z ryzalitem klatki schodowej od pod
worza i wydzielonym gankiem od szczytu.

Elewacja frontov/a /pld.-wsch/: szescioosiowa, z cz^sciq. cokolow^, boniowanq.
kondygnacja partem, gzymsem dzialowym mi^dzy kondygnacjami, gladkq. 2.kondyg
nac jq. i niskq. 3«kondygnacjq. /okna poddasza/, gzymsem. wi.ericzacym z rozetami i

konsolami /fot. 7 / oraz dwoma trojkqtnymi szczytami wieiicza^cymi narozne ryzali
ty. Elewacja dekorowana motywami pilastrow /narozne okna 1.1 2.kondygnacji/,

dekoracyjnym belkowaniem /1. kondygnacja/, motywami dekoracyjnymi /rozetya(^ fot.
3 , wicia roslinn^ i muszlami - fot. 'f.,,--plecionkq. - fot. S , girlandy^
fot. <3>

/.

Elewacja szczytowa /pln.-wsch./: toojosiowa, z partly cokolowq, boniowanq. 1. kon
dygnacja,, gzymsem dzialowym, gladkq. 2. kondygnac jq. i 3. kondygnac jq. w oartii troj-

kq.tnego zwienczenia szczytu. Drewniany gzyms koronuj^cy z zqbkowariiem "/fot, '11 /.
osi elewacji na parterze "ganek" z kolumienkami przed gl.wejsciem do budynkui
1: ,eklektyzm,

•tkami eeramicznymi /fot. '^f

Lwik krata /fot. ^S-23

/.

Kad gankiem balkon z zeliwna balustrada. Nad oknami ?.i ^.^nnrlvfrnan-ii dekora-

Slewacja od podworza /pln.-zach./: pi^cioosiowa, z partia_ cokolowa_, gzymsem
dzialowym w cz^sci mi^dzy 1, i 2, kondygnac ja£ i mi^dzy 2.i.3 kondygnac ja_. Na
skraju /od pin./ ryzalit klatki schodowej, po przeciwnej stronie /od pld./
szerokie okna. Elewacja gladka.
c.d.

na wkladce

14. Kubalura

15. Powierzchnia uzytkowa

ok. 3300 m5

ok. 1170 m'

16. Przeznaczenie pierwotne

17. Uzytkowanie obecne

mieszkalne

mieszkalne

19. stan zachowania (fundamenfy, sciany zewneirzne, Sciany wewnetrzne, sklepienia, stropy,
konsirukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

Zly. Fundamenty, sciany partem silnie zawilgocone,
16. Prace tiudowlane i konserwalorskie, ich przebieg i dokumentacja

zarysowania scian 2.kondygnacji, ubytki tynku, uszko-

dzone rynny, zmurszaly miejscami gzyms koronuja^cy,
grzyb scian zewn^trznych i wewnatrz pomieszczen,
wygi^cie stropow nad parterem. Silnie zniszczony
taras balkonu w elewacji szczytowej.

20. Najpilniejsze postulaty kons«rwatoiski«

Naprawa rynien, wprowadzenie izolacji wilgotnosci

mi^dzy piwnicq. a wyzszymi ^partiami budynku. Wymiana

cz^sci stropow /gl, w cz^sci pld. 1 pi^tra/.

Naprawa tarasu w elewacji szczytowej.

21. Ak'a archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi rozrie

25. Opracowat

Adam Konopacki, maj 1986

tekst

imiQ, nazwisko, data, podpii

piany, rysunki

Adam...Konop.ac.ki-,-...ma.j....l.9.86..

\.r^ru^mt*%^e>Me^,

imie., nazwisko, data, podpi^

zdjecia fo.ogr.

^5..!°^^^
imie., nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywow

Karta po wypelnieniu podiega ochronie na podstawie przepisow prawa <utorskiego
22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypetniajqcych)
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23. Zrodia ikonograiiczne i totografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnaturyj
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2.. Zalqczniki
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ODZ-wzor 1975 r.

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. MiejscowoSc

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BRZEG, ul.Piastowska 32

ZALACZNIK NR 1

3. ZawartoSc wktadkl (nazwa obiektu lub material uzupelniajqcego)

BUDYNEK MUROWANY

c.d. opisu:

Wyposazenie: w pomieszczeniach oarteru na fasetach i sufitach zachov/aly s±q sztukateryjne

dekoracje, rozety o motywach roslinnych /fot.38"V8 /.
Instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, ogrzewanie piecowe.

Wkl

adkezdozyl:

M^..J.?.?.?.!!?.?.^.l...B*A>.J.?.5&.
Umif. nazuisko, data;

Miejsce przechowywania negatyw6w:
jed

W A. Olsztyo ?. 135/S

OZGiaf. Z.P. Ostroda

l. 676 n.

40 000

Wzor ODZ 19 73 r.

ZALACZNIK NR 2

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 Miejscowosc

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BRZEG, ul.Piastowska 32

DOM MUROWANY

3' Zawartosd wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupeJniajqcego)

zdjecia uzupelniaj^ce /opis - vert©/

6,

Wkfadke. zaioiy.c.Af^?1. KonopacJci, maj l?po
'imie, nazinisl.o, Jala)

Miejsce przechowywania negaiywovv:

Wz6r ODZ 1978 r.

^•^^Mr

1-8 - Elewacja frontowa - fragraenty.

9-1^ - Elewacja szczytowa - calosc
i fragmenty.
—*—

14.

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Mieiscowosc

BRZEG, ul.Piastowska 32

DOM MUROWANY

IS.

Wktadki zafoiyl:

Adam Konopacki, maj 1986
(imie, uazaisko, data)

Miejsce przechov.yv/ania negatywdw:

3' ZawcKtosc wkiadki (nazwa obiektu tub materlatu uzupetniajqcego)

zdjecla uzupelniaj^ce /opis - verte/

ZALACZNIK NR 3

15 - Elewacja szozytowa - fragment.

16-24 - Ganek przed wejsciem - calo£c
1 fragmenty.

23.

WKLADKa DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 Miejscowosc

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BRZEG, ul.Piastowska 32

DOM MUROWANY

26.

Wktadke. zatoiyi:.

Adam Konopackl, maj 1986
(imiei iiazmisko, daia>

Miejsre przechowywania negatywow:

3' Zawartoic wktadki (nazwa obiektu tab materlatu uzupetniajqcego)

zdjecia uzupelnlajaoe /opis - verte/

ZALACZNIK NR4

So

25-27 - Drzwi wejsciowe - calo£6
i fragmenty.

28-30 - Elewacja od podworza calo^c i fragmenty.
31 - Korytarz na parterze.

32-34 - Klatka scliodowa /parter,
drzwi na pietrze/.

33,

W.

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowosc

BRZEG, ul.Piastowska 32

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
DOM MUROWANY

ZALACZNIK NR 5

3. Zawartosc wktadki (nazwa obiektu tub materiatu uzupeinlajqcego)

zdjecia uzupelniajaoe /opis - verte/

If
*

•

11
3£

Adam Konopacki, maj 1986
Wktodke zotoiyt:
(trai«, nuutiko, d*t«)

Miejsce

przechowywania

negatywow:

Jed. W.A. Otestyn z. 136/S
OZGrai.

Z.P. Ostroda *, 676

a.

40 000

*3

r~

35 - Drzwi na klatce schodowej - fra
gment dekoracji szyb.
36 - Klatka schodowa.
37

Stiuki na Soianach klatki scho

dowej na ostatniej kondygnacji.
'4'l\*ia

38-44 - Stiuki na sufitach pomieszczen
na parterze od frontu.

*H.

WKLADKa DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowoic

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BRZEG, ul.Piastowska 32

DOM MURO¥ANY

3" Zawartoii wktadki (nazwa obi*ktu tab maferlata uzupetnlajqcego)

zdj$cia uzupelniaj^ce

/opis - verte/

46,

4s.

WModke, zalozyl:

ZALACZNIK NR 6

Adam Konopacki, maj 1986
Imit, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negafywow:

Wzor ODZ 1973 r.

n

bo.

45-48 - Stiuki na sufitach poraie- <
szczen na parterze od
frontu.

49 - Piwnica - fragment.
50 - Poddasze - fragment.

