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Architektury i Budownictwa
LObiekt

2.Czas powstania, przebudow

DOM MIESZKALNY

3. Miejscowosc

2 pol. XIX wieku

BRZEG

11. Zdj^cia, plan sytuacyjny, rzuty
4. Ad res

Brzeg, ul. Piastowska 32
49-300 Brzeg
nr hipoteczny

5. Przynaleznosc administracyjna :

wojewodztwo : opolskie

gmina : Gmina Miasto Brzeg
6. Poprzednie nazwy miejscowosci

do 1945 r. - BRIEG
7. Przynaleznosc administracyjna przed 1999 r.

Wojewodztwo : Opolskie
8. Wtasciciel i jego adres :

Gmina Miasto Brzeg
ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg
9.Uzytkownik i jego adres :

budynek nieuzytkowany,
przeznaczony na sprzedaz
10. Rejestr zabytkow:

Nr

Data

2299/92

29. 01.1992 r.

12. Autorzy, histona obiektu, okreslenie stylu :

13. Opis (sytuacja, material i konstrukeja, rzut, bryta, elewaqe, dach, wnetrze, wyposazenie, instalacje) :

Wprowadzenie na Slq.sk w latach 60tych XIX w. kolei zelaznej uwarunkowalo
i silnie zdynamizowalo rozwoj owczesnego Brzegu.
Na ten czas datuje si$ takze powstanie
oraz
sukcesywna
zabudowa
ulicy
Piastowskiej
(dawniej
Piastenstrasse),
zlokalizowanej w poludniowej cze^ci
miasta i laczacej
sie_ z terenami
kolejowymi. Rejon ten byl
wtedy
sukcesywnie zabudowywany przez zaklady

SYTUACJA : budynek zlokalizowany w poludniowej cz^sci Brzegu, niedaleko torow kolejowych oraz
wiaduktu, do ktorego dochodzi ulica Piastowska (dawna niemiecka Piastenstrasse) a takze, bardziej ku
wschodowi - XlX-wiecznego budynku dworca kolejowego w Brzegu. Budynek zlokalizowany po zachodniej
stronie ulicy, blisko jej wylotu. W zabudowie polzwartej, w ukladzie kalenicowym - fasada od ulicy
Piastowskiej, szczyt od strony wajskiej uliczki, prowadzacej pierwotnie na zaplecza kwartalu, gdzie wystej>owaly
oficyny (dzis niezachowane).

produkcyjne

zlokalizowane

wewnafrz

MATERIAL : fundamenty ceglane. Mury scian obwodowych i dzialowych z ceramicznej cegly
maszynowej, spojone zaprawq. cementowo-wapiennq.. Tynki : sciany otynkowane z zewnqtrz i wewnajxz tynkiem
gladkim. Dekoracja sztukatorska. Petal architektoniczny z rdzeniami ceglanymi, tynkowy, wykonany z narzutu
badz z szablonow ;

Schody : zewnefrzne kamienne, granitowe ; cz^sc nowszych, wylewanych z cementu. W parterze portyku i
tarasie zeliwne balustrady - zachowane szczajkowo. Wewna^trz schody zabiegowe murowane z cegty z

kwartalow (bliskosc linii kolejowej), oraz
drewnianymi stopnicami i takaz balustrade
wille i rezydencje brzeskich przemyslowPosadzki: w piwnicach pierwotnie z cegiel na plask, obecnie wylewki cementowe. W portyku posadzka z
cow przy glownych traktach. Wskutek tego
Piastenstrasse i pobliska Feldstrasse (dzis plytek ceramicznych. We wnettzach podlogi drewniane, z desek ; takze na strychu ;
Sklepienia : nad piwnicami ceramiczne w ksztalcie splaszczonych kolebek z belkami stalowymi;
ulica Jana Pawla II) stosunkowo szybko
zaczejy nabierac charakteru reprezentaStropy : drewniane, belkowe, z wypelnieniem zuzlem, glinq. itp. sufitami na trzeinie, czejsc z dekoracja
cyjnego. Z czasem na ulicy Piastowskiej sztukatorska^ w formie plafonow, faset, medalionow.

pojawiajq. si? tez jako jedne z pierwszych
w miescie - kamienice czynszowe. Proces

urbanizacji i industrializacji szczegolnie
przyspieszyl w okresie nast^pujacym po
wojnie francusko-pruskiej 1870 roku, w
oparciu o reparacje wojenne (tzw.
Griinderzeit). Jednym z tych reprezentacyjnych, choc dose jeszcze skromnych gaba rytowo obiektow byl dom nr 32.
W latach dziewiecdziesiajych XIX wieku
wtascicielem budynku przy Piastenstrasse
nr 32 byl - jak wynika z pianow i map
hipotecznych Paul Antlauf.

Wiezba dachowa - drewniana.

Pokrycie dachu pierwotnie z plytek lupkowych - obecnie papowe. Blacharka, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej.
Otwory, stolarka : okienne i drzwiowe - prostokatae o roznych proporcjach. W okiennych drewniane
okna skrzynkowe, w korytarzu krosnowe ze starymi okuciami. Otwory drzwiowe : glowne wejscie - prostokatne,
podobnie tylne w ryzalicie podworzowym. Stolarka drzwiowa drewniana, z dekoracyjnymi rnetalowymi
okuciami, pierwotnie drzwi szklone barwnymi krysztalowymi szybkami;

KONSTRUKCJA : schody kamienne jednobiegowe ; wewnafrz murowane, zabiegowe z drewnianymi
stopnicami. W piwnicach stropy Kleina, ceglane z belkami stalowymi. Stropy drewniane z belek poprzecznych, z
sufitami na lekkich trzeinowych podsufitkach. Wiezba dachowa typu krokwiowego z jeticami, Pokrycie
dwuspadowego dachu papq. na deskowaniu, w miejsce pierwotnego lupka.

RZUT : budynek na planie prostokajta o proporcjach zblizonych do kwadratu. W narozach elewacji
Projektanci, budowniczowie obiektu - frontowej para plytkich pseudoryzalitow, od podworza w narozniku polnocnym wydatny prostokajtny ryzalit ze
nieznani. Budynek wzniesiony w stylu sci^tymi narozami, w ktorym klatka schodowa. Od polnocnego wschodu do elewacji przylega ganek na planie
prostokata, mieszczacy glowne wejscie do budynku. Wewnajtrz regularna dyspozyeja
cd. na wkladce nr 1
neoklasycystycznym.

15. Powierzchnia uzytkowa :

14. Kubatura :

ok. 3350 m 3

1150 m2

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja :

16. Przeznaczenie pierwotne :

17. Uzytkowanie obecne :

budynek mieszkalny

obiekt nieuzytkowa ny

19. Stan zachowania (fundamenty, sciany zewnetrzne, sciany wewnetrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje
dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje):

Po 1945 roku w budynku wykonywano zasadniczo tylko
remonty bieza.ce. W latach 80-tych XX wieku nastapila
wymiana pokrycia dachu z ptytek kamiennego tupka na pap§
W latach 90-tych miat miejsce pozar gornej kondygnacji i
poddasza, po ktorym obiekt zabezpieczono prowizorycznie a
nast^pnie wytaczono z eksploatacji. Obecnie budynek
nieuzytkowany, przeznaczony do remontu.

Stabilna konstrukcja fundamentow ; w stanie dobrym, choc zawilgocone. W
partii przyziemia silniejsze zawilgocenia murow obwodowych. Mur w
wyzszych partiach sp^kany, wyst^puja. zarysowania
Tynki wewnefrzne w stanie dose dobrym, zewnetrzne silnie skorodowane,
zwlaszcza w gornych partiach ; wyst^puja^ ubytki, sp^kania. Cz^sciowo
zniszczony detal architektoniczny i dekoracja sztukatorska

Stropy drewniane w stanie miernym, oslabione, wystepujst ugi^cia belek.
Stropy gornych kondygnacji zawilgocone. Konstrukcja zachowanej w cz^sci
wiezby w stanie zadawalajacym. Lokalne porazenia drewna przez
drewnojady, lokalne zagrzybienia powstate wskutek penetracji wod opadowych przez nieszczelne pokrycie.
Pokrycie dachu z papy - w stanie miernym.

Instalacje : elektryczna, wodna -kanalizacyjna, odgromowa - zdemontowane,
zniszczone lub w ztym stanie technicznym
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie :

• wymiana pokrycia papowego dachu na lupek lub ptytki

wioknocementowe np. Euronit ;
•

wzmocnienie stropow, konserwacja faset i dekoracji
sztukatorskiej;
• poddanie renowacji zachowanej stolarki okiennej i
drzwiowej, rekonstrukcje stolarek niezachowanych lub
zniszczonej w wysokim stopniu. Naprawa tarasu portyku ;
• konserwacja elewacji - wymiana tynkow, rekonstrukcja
detalu, konserwacja dekoracji architektonicznej;
• naprawa schodow, rekonstrukcja posadzki w portyku oraz
dekoracyjnych zeliwnych balustrad i wypetnieh otworow

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

22. Bibliografia :

Borek H. Opolszczyzna w swietle nazw miejscowych, Opole 1972
Nazwy geograficzne Slajska, red. S. Sochacka, t. VII, Opole 1994

Archiwum Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Opolu
„ Studium historyczno-urbanistyczne miastaBrzeg, woj. opolskie" PP PKZ
Oddzial Wroclaw, 1986 r.

23. Zrddta ikonograficzne ifotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury):

Material fotograficzny zamieszczony w „Studium...", fot. nr : 1114,

24. Uwagi rozne

1115, 1116, 1117

Budynek od kilku lat nieuzytkowany, przeznaczony na sprzedaz drogg. przetargu,
nast^pnie do remontu kapitalnego (obecnie w gestii Zarzadu Miasta Brzeg)
Fotografie w archiwum Woj. Urzedu Ochrony Zabytkow w Opolu, tzw.
fototeka wspolczesna
25. WypeJnil:

26. Sprawdzit

mgr Dariusz Stoces
data :

XI. 2010 r.

data

27. Zataczniki

wktadki nr1-6 + 1a z planem orientacyjnym
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WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY IBUDOWNICTWA
1.Miejscowo§c

2.Obiekt (nazwa jak w karcie) :

BRZEG

Budynek mieszkalny

ZAL^CZNIK NR 1b
3.Zawarto$c wktadki (nazwa obiektu lub material uzupeJniajacego) :

C.d opisu

Sukatotk1 dlLrac;''PrZeStrZemia' dWUtmkt ™irodkowym rozdzielajacym korytarzem. Izby prostokame, nakryte plaskimi sufitami, cz?sc zfasetami i
BRYLA : budynek podpiwniczony, na cokole ; czterokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym. Bryla zwarta, nakryta niewysokim dachem
dwuspadowym. Przy scianie szczytowej wejsciowy ganek ze schodami wejsciowymi na poziom partem, zwienczony tarasem. Wfasadzie para niewydatnych

ryzalitow, welewacji podworzowej wysuni?ty silnie narozny ryzalit ze sci^tymi kraw?dziami, mieszczacy klatke_ schodowa^.

FASADA {elewacja pd.-wschodnia) : symetrycznie skomponowana, na cokole zakonczonym gzymsem. Szescioosiowa. Ujcta para jednoosiowych
pseudoryzalitow, zwienczonych trojkatnymi naczolkami ponad lini^ okapu dachu. Parter boniowany. Gzyms mi?dzykondygnacyjny masywny zdwojony •
wiencza^cy wydatny, profilowany ;na gornym gzymsie oparte okna Ipietta. Okna piwniczne prostokatae, parterowe wcz^sci srodkowej wszerokich plaskich
opaskach z drobnym profilowamem. Wpseudoryzalitach okna partem wbogatych obramieniach - ujeje parami pilastrow na cokolach, z uproszczonymi
kapitelami, ze zwienczeniami wksztalcie odcinkow gzymsu. Na piejrze okna pseudoryzalitow wanalogicznym jak wparterze ukladzie obramien lecz z
bogatszymi rozwia_zaniami detain :pomi^dzy cokolami plyciny ze sztukatorska. dekoracji wksztalcie antytetycznie ulozonych wolut floralnych zmuszlami w
centrum ; pilastry z kapitelami korynckimi, zwiehczenia odcinkowe, wyladowane posrodku polkoliscie ; w polach lukow ozdobne medaliony z
pelnoplastycznymi glowkami kobiecymi. Wczeici centralnej fasady okna pietta zwienczone wydatnymi odcinkami gzymsow, dzwiganymi przez pary konsol
pomiedzy ktorymi dekoracja sztukatorska wksztalcie pasow kwietnych wolut. Okna partem i pi?tra - czterodzielne, z profilowanymi drobno slemionami i
zdobionymi pozornymi slupkami wksztalcie polkolumienek na cokolikach i z kapitelikami. Wkondygnacji poddasza male okna wksztalcie prostokatow
leza^cych, pomi?dzy ktorymi dekoracja sztukatorska wksztalcie girland zkokardami. Analogiczna wryzalitach. Gzyms wienczacy zwolutowymi konsolami
mi?dzy ktorymi kwiatowe medaliony. Wpolach wewnattz naczolkow wiencz^cych ryzality -sztukatorskie wience laurowe ifloralne woluty.
ELEWACJA POLNOCNA (szczytowa) : kompozycja regulama, osiowa. Cokol, parter boniowany. Elewacja trzyosiowa. Na giownej osi

jednokondygnacyjny, podpiwniczony ganek kolumnowy, zwienczony tarasem okolonym zeliwna^ ozdobna^ balustrade Piyt? tarasu podtrzymuja od frontu trzy

kolumny wtypie uproszczonych doryckich. Wganku wejscie glowne do budynku ;prowadz^do niego zboku kilkustopniowe jednobiegowe schody kamienne
ujete niska, murowane zcegly balustrade Wotworze wejsciowym dwuskrzydlowe drzwi plycinowe, znaswietlem nad masywnym slemieniem. Wnadswietlii
przeszklema wksztalcie rz?du okienek. Wskrzydlach drzwi prostokame i kwadratowe przezrocza, wypelnione ozdobnymi kratami. Artykulacja elewacji w
partii przyziemia analogiczna jak w fasadzie - cokol, pasowe boniowanie, zdwojony gzyms. Na jego gomej cze^ci oparte se okna piejra - w bogato
proiilowanych opaskach, ze zwiehczeniami wksztalcie odcinkow profilowanych gzymsow, na ktorych spoczywaj^ owalne kartusze wwolutowych oprawach
lub girlandy podwieszone na antytetycznie ulozonych wolutach. Gzymsy wiehczace obramienia wsparte na parach wolutowych konsol, pomiedzy ktorymi
ozdobne fryzy zmotywow roshnnych (woluty zpedow zkielichami kwiatowymi wewnattz). Wskrajnej osi zachodniej - blenda, wpodobnie jak okna bogatym
obramiemu. Czwarte kondygnacj? doswietlaja. trzy zblizone okna, oparte na wspolnym wajskim gzymsiku (srodkowe ztych okien jest blendaj nieco nizsze i
w?zsze niz okna piejra, rowmez ze skromniejsz^ dekoracja Pas okienny flankuja^ duze medaliony ze sztukatorska^ dekoracja - parami galazek i osiowo

usytuowanymi kaduceuszami. Podobny medalion pod szczytem, usytuowany na giownej osi elewacji. Gzyms koronujacy trojkatoego szczytu drewniany,
profilowany, z motywem kostek (zabkow).

POLUDNIOWO - ZACHODNIA (podworzowa) : na cokole, elewacja szescioosiowa, wtym dwie osie wskrajnym ryzalicie. Ryzalit silnie wyladowany,
na jego sci?tych naroznikach wyst?puja^ wajskie okienka. W przyziemiu tylne wejscie do budynku z plycinowymi drzwiami dwuskrzydlowymi z wa^skim
nadswietlem Wydatny, profilowany gzyms mi?dzykondygnacyjny uciety przez ryzalit (okna doswietlajace klatk? schodowa^ wystejmja^na innych poziomach niz
we wlasciwym korpusie), potem takze nie doci^gni^ty do kohca elewacji - urywa si?, nie obejmujac ostatniej osi okiennej. Okna wwaskich opaskach rytych w
tynku ; czeiciowo zachowane w nich stare skrzynkowe stolarki. Wostatniej osi od strony poludniowej duze okna o proporcjach zblizonych do kwadratow - w
nich okna trojdzielne z oberluftami.

WNETRZA :

w ganku posadzka z ozdobnych ceramicznych kafli, na duzych powierzchniach zniszczona i niekompletna, ubytki uzupelnione wylewkami cementowymi.
Zniszczone takze metalowe balustrady portyku. W piwnicach sklepienia (stropy Kleina), w pomieszczeniach zarowno partem jak i pi?tra w obu traktach
wystepujq. plaskie sufity z fasetami, dekorowane sztukateriami o roznych motywach, w tym floralnych - kwiatowych. Niektore z pomieszczeh dzielone sa^
wtornie scianami, tworzac mniejsze izby, z zakloceniem pierwotnej kompozycji i dekoracji wystejmjacych na sufitach. Pierwotnie wszystkie pomieszczenia
posiadaly ozdobne sztukaterie i medaliony na sufitach, z czasem czesc z nich zostala skuta i zniszczona ; tak, ze obecnie dekorowane sufity wyst^puja^ w
budynku nieregulamie i stosunkowo rzadko - wiecej zachowalo si? ich na parterze niz na piettze. Zniszczona jest zarowno stara stolarka plycinowa (z rzadka
jeszcze wystej)ujaca w obiekcie) jak i balustrady schodow z toczonymi tralkami. Zachowalo si? troch? barwionych szybek w cienkim, przeszklonym
przepierzeniu, oddzielajacym klatk? schodow^ od zachodniego traktu mieszkalnego.

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
LMiejscowosc

2.Obiekt (nazwa jak w karcie) :

BRZEG

Budynek mieszkalny (kamienica)

ZALACZNIK NR 2.

3.Zawartosc wktadki (nazwa obiektu lub materiatu uzupetniajacego) :

fotografie

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
LMiejscowosc

2.Obiekt (nazwa jak w karcie) :

BRZEG

Budynek mieszkalny (kamienica)

ZALACZNIK NR 3.
3.Zawartosc wktadki (nazwa obiektu lub materiatu uzupetniajacego)

fotografie
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WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
LMiejscowosc

2.Obiekt (nazwa jak w karcie) :

BRZEG

Budynek mieszkalny (kamienica)

ZALACZNIK NR 4.
3.Zawartosc wktadki (nazwa obiektu lub materiatu uzupetniajacego) :

fotografie
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WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
LMiejscowosc

2.0biekt (nazwa jak w karcie) :

BRZEG

Budynek mieszkalny (kamienica)

ZALACZNIK NR 5.
3.Zawartosc wktadki (nazwa obiektu lub materiatu uzupetniajacego)

fotografie

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
LMiejscowosc

2.Obiekt (nazwa jak w karcie) :

BRZEG

*

Budynek mieszkalny (kamienica)

ZALACZNIK NR 6.

3.Zawartosc wktadki (nazwa obiektu lub materiatu uzupetniajacego)

fotografie

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
7.Miejscowosc

8.Obiekt (nazwa jak w karcie)

Pom

BRZEG

1) Zdjecie na czolowej stronie karty - widok kamienicy
od strony ul. Piastowskiej (od wschodu);
WKLADKI:

2)
3)

Ujecie w zblizeniu partem

pietra od strony

wschodniej;
Zblizenie otworu okiennego partem
oryginalna^ XIX -wieczna^ stolarka^ okna ;
Schody na ganek - zblizenie ;

wraz

z

4)
5) Elewacja polnocna z gankiem na pierwszym planie ;
6) Schody na ganek ;
7) Resztki posadzki ceramicznej na ganku ;
8) Wejscie glowne - zdestruowane drzwi dwuskrzydlo
we;

9) Zblizenia detali w ganku - kolumny i podniebie
tarasu;

10) Detale ganku - kapitel i gzyms tarasu ;
11) Elewacja polnocna - ujexie od strony zachodniej
wraz z elewacja podworzowa^;
12) Pokrycie polaci dachowych kamienicy ;
13) Elewacja zachodnia - podworzowa, zblizenie cz^sci
polnocnej z ryzalitem mieszczacym klatke^ schodow^
14) Tylne wejscie do budynku - drzwi plycinowe ;
15) Wnetrze - destruowane schody i klatka schodowa ;
16) Najwyzsza kondygnacja klatki schodowej
zachowane tralki balustrady i stara stolarka
przepierzenia ;
17) Okno w trakcie korytarzowym - stare, oryginalne
okucia;

18) Nieliczne zachowane drzwi wewnefrzne - plycinowe
19) Zblizenia detalu - scianka przepierzenia w klatce
schodowej z oryginalnym oszkleniem ;
20) Zblizenie formy tralek balustrady ;

mieszkalny

21) Trakt od strony podworza - wnetrze pomieszczenia
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

ZALACZNIK NR 7.
9.Zawartosc wktadki :

na piefrze;
Sufit z fasetq. i dekoracja sztukatorska^;
Plycinowa stolarka drzwiowa ;
Inny przyklad stolarki;
Wnetrze pomieszczenia na pietrze ;
Parter - dekoracja sufitu z faseta^;
Parter - dekoracja jw. (srodkowa kwatera);
J.w.
J.w.
Pietto - dekoracja faset sufitu ;
To samo pomieszczenie - srodkowa kwatera ;
Parter - centralny medal ion sufitu ;
Strych - wiezba dachowa ;
Wiezba - ujecie ogolne

podpisy pod zdjgciami

