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11. Zdj^cia, rzut przekrcj, sytuacja, orientacja
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fjminn

miasto

6. Foprzednie nazwy miejscowosci

Oppeln

Widok ogolny od pd.-wsch.

Przynaleznosc adm'mistiacyjna
1 VI1975

.

,,

wojewonztwo

Widok ogolny na kosciol i klasztor
od strony Maiego Rynku

opolskie
v..
Opole

powiat

8. Wlascicie! :. jego adrtv;

Urzq.d Rejonowy w Opolu
ul.Piastowska 14

45-082 Opole /patrz przyp.1/
9. UzytJtownik i jtigo adres

patrz przyp.2

10. Rejestr nbytkdw

Ni-

data

12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu

Wg tradycji wzgorze zwane "G-orka,"
bylo miejscem modlow i pobytu w la
tach .984-995 sw. Wojciecha, na

czes6 ktorego v/zniesiono tu ok,
1000 r. drewnianq. kaplicf.W 1254 r.
budov/a na wzgorzu kosciola parafia-

Inego dla lokowanego ponizej miasta. W r. 1295 parafie. przeniesiono
do kosciola kolegiackiego sw.Krzyza. Fakt ten 2%czy si§ z fundacjq.
na "Grorce" klasztoru domunikanow i

przekazaniem im kaplicy sw. Wojcie-

cha.W r. 1301 ksiq.z§ Bolko I wybudowal dominikanom drewniany budynei
klasztorny.;0k. pol.XIV w. zabudowania klasztorne uzyskujq. murowana, forme, - miejscami z wykorzystaniem odcinkow muru obronnego. Kos-

ciol poswi^cono w 1361 Pannie Marii, s.s. Annie, Jerzemu, Wojciechowi i Dominikowi. W tym samym roku ponov/nie poswi^cono kaplicy sw.
Wojciecha, ktorq, urza^dzono w przylegiej baszcie murow obronnych. W
1663 wybudowano jac na nowo na gotyckim fundamencie. W r. 1530 dominikanie zostajq. usuni^ei z klasz
toru. W

1553 kosciol nakazem cesar-

13. Opis ( sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryta, elewacja, wnetrze, wyposazenie, instalacje

Sytuacja. Zespol poklasztorny usytuowany w obr^bie historycznego srodmiescia,
w jego pd.-wsch. cz^sci, przy linii dawnych fortyfikacji miejskich. Dzialka
o cz^sciowo zatartych granicach, zlokalizowana w pd. partii wzniesienia zwa-

nego "G-orka.", ograniczona od wsch. pl.M.Kopernika, od zach. Malym Rynkiem. Od

pd. zagl^bienie dawnej fosy. Ogrodzenie murem ceglanym i plotem z siatki. Nimi
podzielone rowniez pierwotne wnetrze parceli, zajmowanej od pd. przez budynki
poklasztorne, od pn. przez dawny klasztorny kosciol, obecnie parafialny p.w.

Matki Boskiej Bolesnej. W partii pn. takze teren oraz cz§sc zabudowaii szpitala
dzieci^cego. Budynek poklasztorny przylegly do pd. sciany kosciola, fasadq.
skierowany ku pl.M.Kopernika, cofni^ty nieco w gl%b v/zgl^dem linii luznej zabudowy jego zach. pierzei. Mi^dzy budynkiem poklasztornym i kosciolern zarys
dawnego wirydarza otwartego od zach. Hiewielki dziedziniec rovmiez przy prezbiterium, ograniczony zabudowaniami korpusu glownego i przybudowki.
Material, konstrukcja. Zbudowany z cegly ksztaltowanej r§cznie, wielokrotnie

przebudowywany i rozbudowywany. W najstarszych partiach /wzdluz dawnych murow
obronnych/ fragmenty fundamentow z kamienia. Obustronnie otynkowany. W elewacjach dekoracyjne wyprawy tynkarskie i sztukatorskie. Nad piwnicami giownie

sklepienia odcinkowe. Na parterze skrzydla wsch. /"A"/ liczne polmieszczenia
przykryte sklepieniami krzyzowymi /o luku pelnym i koszowym/, w poblizu kos
ciola trzy duze pomieszczenia kryte kolebkq, z lunetami. Niektore sklepione po-

mieszczenia wtornie przepierzone. Na 1 pi^trze wielka sieri sklepiona kolebkq.
z lunetami, po bokach ktorej kilka sklepionych krzyzowo eel oraz niewielki korytarzyk przykryty kolebkq,. W pozostalych pomieszczeniach cztgsci "A" oraz w

skrzydle pd. /"B"/ i cz^sci nowszej /"C"/ giownie stropy drewniane z podsufitkq. oraz, sporadycznie, stropy odcinkowe. Natomiast w czesci nowszej "D", na
wszystkich kondygnacjach,charakterystyczne przykrycia stanowi8cce kombinaeje,
stropow odcinkowych i Kleina - szerokie .belki w systemie Kleina, miedzy ktorymi

rozpostarte sklepienia odcinkowe. Calosc podparta masywnymi filarami. W przy-

jmuja, obiekt.W latach 1614-16 pro-

budowce stropy odcinkowe. Nad cz^sciq. "A" i "D" v^i^zby drewniane o konstrukcji wieszsrov/ej, nad cz^sciq. "Bff niedost^pny stropodach - pierwotnie drewniany, obecnie prawdopodobnie z uzyciem plyt Y/PS. Stropodach rowniez nad
cz^scis*. "G" i przybudowka. Poszycie calosci papa, na lepiku. Podlogi; w wi^-

wad zono prace remontowe, wznoszono

kszosci pomieszczen /tikze w piwnicach/ plytkj. Z?CY,- -rovmiez lastryko i.wsp6l-

nowe mury oraz zalozono nowe dachy.

czesna terakota. Przy wejsciu do klatki schodowej w czesci "B" zachowany frag
ment marmurowej posadzki ukladanej w szachownice. W wielkiej sieni na 1 pi^trze stylowa posadzka ceramiczna. Schody. W obr§bie budynku dwie klatki scho

skim zamkni^to.W nastejpnych latach
stan budynkow ulega pogorszeniu. W
161-4 r. dominikanie ponownie prze-

W latach 1621

i 1632 zabudowania

zostajq. spladrowane przez wojska
prz'eci^gajq.ce przez miasto, Ze
dokoriczenie na wkladkach 2 i 3

dowej obie o schodach dwubiegowych powrotnych z podestem, w czesci "D" /scho-

15. Powierzchnia uzytkowa

14. Kubatura

16. Przeznuczenie pierwotne

17. Urzytkowanle obecne

w wiekszosci nie uzytkowa-

klasztor, od 1846 szpital
ok.

25050 m'

ok.

5090 m

ny.

19.Stan zachowania ( fundamenty, sciany zewnefrzne, sciany wewnetrzne, sklepienia, stropy,

konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposaienie, instalacje )
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Ogolnie budynek w stanie dostatecznym,

Po roku 1945 czeseiowo spalony gmach odbudowano. Y/

Pundamenty miejscami sp^kane, pracuja, prawidlowo.
Sciany w dolnych i gornych partiach zawilgocone na
skutek braku izolacji przeciwwilgociowej oraz dlugoletnich zaciekow spowodowanych nieszczelnosciq rynien i

trakcie prac prawdopodobnie uproszczono elewacje, pd.
i zach. czesci "B" oraz odsloni^to i poddano zabiegom konserwatorskim malowidla na sklepieniu refektarza. W latach 70 kompleksowo wymieniono stolarkq,
okiennq.. Z zachowanej dokumentacji wynika, ze w nas-

t^pnym dziesi^cioleciu planowano /i zapewne zrealizowano/ wymianf drewnianego stropodachu nad cz^sciq. "B"

rur spustowych /obecnie instalacje odprowadzajace wody
opadowe naprawione/. W elewacjach liczne ubytki tynku,
w niektorych fragmentach cegla gl^boko skorodowana.
Sklepienia i stropy ogolnie w stanie dobrym.

na nowy z uzyciem plyt WPS, a w dawnyn gabinecie endoskopii zastaj>iono strop drewniany nowym, o konstru-

Y/i^zby dachowe miejscami zawilgocone i zaatakowane przez

kcji Kleina.

Stolarka okienna czeseiowo do naprawy.

owady.

I.J.Grrzelak - Rysunki projektowe stolarki okiennej,1977,
2.inz.Z.Tincel - Orzeczenie konstrukcyjne stropu nad

^wietlicq., Opole 1976,
3.nigr inz.arch.T.Madrzykowski - Architektura wn^trza
labolatorium ..., 1979,

4.inz.B.Kotula - Wymiana stropu w gabinecie endoskopii,
Opole 1983,

5.mgr inz.M.K^pa - Opinia techniczna o stanie dachow, ••
Opole 1985,

6.mgr inz.G.wirzewski - Opinia techniczna o stanie labo
latorium, Opole 1989,
dokoriczenie na wkladce nr 3

20, Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

.

Budynek wymaga szeroko zakrojonych prac remontowych,majq.cych na celu poprawienie jego stanu technicznego i przystosowanie do nowych warunkow uzytkowania. Prace powinny
bye prowadzone z poszanowa.niem dla zabytkowego charakteru
elewacji, a takze ukladu funkcjonalnego i formy wnetrz w

skrzydle wsch. Z uwagi na to, iz jest to obiekt o sredniowiecznym rodowodzie, gle.boko zwiq,zany z historia. miasta,
a ponadto stanowi istotnq. dominant^ urbanistyczna o uroz-

maiconej architekturze, nalezy wpisac go do rejestru za-

bytkow woje.w6dz.twa opolskiego. /patrz przyp.3/

24. Uwagi rozne

25. Opraccwa?"

tekst

mSr JerzY Skarbek,grudzien 1996
imi^, nazwisko, data, podpU

%~sJUjk
Ti%T"%

plany, rysunki ®S? Jerzy Skarbek,grudzien }9%Y.
imi^, nazwisko, data, podpis

^iK-»rt i«toQr...mKr,..Jerz^..>Skar^

00!

^-m \ i ^

mii<;, nazwisko, data, podpls

miejsce przechowywania negatywow ...U...autOpa
Karta po wypeinieniu podlega ochronie na podstawie przepisow prawa autorskiego
22. Bibllourafiu

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zrnianach ( daty, uniona I nazwiska wypelniajacych )

G.Schidlausky,R.Hartmann,K.Eberle - Die Bau-und Kunstdenkmaler des Stadtkreises Oppeln,Breslau 1939,s. 105,
Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce,t.VII wojewodztwo
opolskie, T.Ghrzanowski,M.Kornecki,S.Gumariski,A.01szewski - Miasto Opole i powiat opolski:,

Warszawa 1967 , s.21-28,
Studium historyczno-urbanistyczne miasta Opola,
Opole 1990, t.II, s.15-28

23. Zrodta ikonograficzne i fotograficzne ( rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury

Trzy widokowki z okresu mi^dzywojennego:
1. widok od strony prezbiterium kosciola,
2. widok na skrzydlo pd. z kaplicq. sw. Wojciecha,
3. widok od zach. na fasade, kosciola i skrzydlo pd.
Reprodukcje w zbiorach prywatnych Y/.Kafla, wlasciciela zakladu fotograficznego P0T0-PI0NIER przy ul.
Dzierzonia 11 w BrzeA'U

27. Zaiaczniki

wkladki do karty ewidencyjnej zabytkow architektury
i budownictwa - 7 szt.
ODZ wzor 1975r.

ZA3LACZETK !TR 1

ru/l pietra, cia^ dalszy opisu, fotografie
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Widok ogolny od pn.-wsch.

Widok od zach. na dawny wirydarz
f

wkladke. zalozyl: ngr Jerzy Skarbek, grudzieii 1996
miejsce przechowywania negatywow: u autora

dy glowne/ szerszych, o metalowej konstrukcji z drewnianymi podstopnicami, z metalowq., wspolczesna balus
trade,; na 1 pi^tro i do piwnicy biegi murov/ane. W czgsci "B" schody zelbetowe z metalowq,, prostq, balustradq.,
na najnizszym poziomie dwa marmurowe stopnie wyrownawcze. W cze^ci "G", na styku ze skrzydlem wsch., zachowany fragment prawdopodobnie pierwotnej /z okresu baroku/ klatki schodowej wiodq,cej do sieni na 1 pi^trze - dwubiegowej lamanej, o murowanych stopniach z drewnianymi okladzinami, obecnie skladajq.cej si$ tylko z biegu do
piwnicy i na polpi^tro. Na zewnq.trz, przy wejsciu gl6wnym bieg murowanych schodow krytych gankiem, wiodacych
na 1 pi^tro czeici "D". Do tej samej cz^sci rowniez schody zewnetrzne od zach., szerokie, dwubiegowe ze spocznikiem, murov/ane z blokow granitowych, z kutq., bogatq. balustradq. metalowq. Przy elewacji zach. cz^sci "B"
krotki, murowany bieg schodow na taras. Ponadto w najblizszym sasiedztwie budynku liczne schody terenowe, mu-

rowane, komunikujq.ce ze sobq. rozne poziomy parceli. Okna w wi^kszosci wspolczesne /z zachowaniem stylowych
podzial6w/, skrzynkowe oraz krosnowe na korytarzach i klatkach schodowyeh. W pomieszczeniu dawnego oratorium
zachowane okno z witrazowym szkleniem o motywach geometrycznych i roslinnych. Drzwi przewaznie wspolczesne,

sporadycznie ramowo-plycinowe, niektore przeszklone. Na 1 pi^trze cz^sci "A", w trakcie srodkowym drzwi do
davmych eel,zakonnych o charakterystycznej formie - ramowe z wypelnieniem klepkowyn i opierzeniem od strony
sieni w jodelke, zdobione dekoracyjnymi zawiasami hakowymi. W cz^sci "B" drzwi zewnetrzne do klatki schodowej
ramowo-plycinowe, profilowane z przeszklonym nadswietlem.

Rzut. Na planie nieregularnym, mocno skomplikowanym, przypominajq,cym w glownym zarysie zdeformowany krzyz la-

cinski. Cz^se "A" przylegla od pd. do prezbiterium kosciola, dwutraktowa. Trakt zach. szerszy, z ciqgiem
czterech duzych, sklepionych pomieszczeii - liczq.c od prezbiterium: zakrystii, dawnego refektarza i dwoch o

nie okreslonym.:przeznaczeniu, obecnie wtornie przepierzonych. W trakcie wsch. wq,ski korytarz,/pozostalosd daw
nego kriizganka/ o trzech prz^slach sklepienia. Przy prz^sle pd., juz w obr^bie czeici tr0", fragment da\mej
klatki schodowej, wiodq.ee j pierwotnie na 1 pi^tro skrzydla wsch., gdzie uklad trzytraktowy, z szerokim traktem srodkowym, z ktorego wejscia do dawnych eel po bokach. Tuz przy ko^ciele dawne oratorium otwarte na prezbi

terium, obejmujq.ee calq. szeroko£6 skrzydla. Skrzydlo pd. /cz^sc "B"/ biegnq.ee nie calkiem rownolegle do osi^

kosciola, trzytraktowe i blizej zach. konca dwutraktowe. Przy nim od pd. davma kaplica sw. V/ojciecha /obecnie
cz§sc biblioteki/ zalozona na planie prostokq.ta oraz blizej styku
Na przedluzeniu skrzydla pd. w kierunku wsch., w partii frontowej
na planie trapezu. Przy niej od wsch. ryzalit wiezowy oraz od pn.
Czesc "D" dwutraktowa, wzniesiona wzdiuz osi pn.-pd. Przy niej od

z cz§s§ciq. "A" przybudowka i ryzalit wiezowy.
cz<gsc "0" - trzytraktowa, stosunkowo krotka,
obszerna, jednotraktowa przybudowka.
pd. masywny ryzalit oraz od zach. mniejszy

ryzalit wiezowy. Trakty nierownej szerokosci, w zach., w^zszym, na pi^trach korytarz w formie galerii. Przy
elewacji wsch. wejscie glovme osloni^te gankiem.

Bryla. Budynek o kompozyeji wielobrylowej, rozczlonkov/anej, o zroznicowanej wysokosci. Cz<-sc "Aj1 niepodpiwniczona

-piwnici

trzykondygnacyjna, ze stryc|iowym poddaszem. Cz<~sc !,B" czterokondygnacyjna, podpivmiczona, miejscami^

wysokie, niemal calq. wysokosciq. sie;gajq.ce ponad poziom gruntu. Cz^sc "0" czterokondygnacyjna, podpiw-

niczona. Cz^sc "D" czterokondygnacyjna, podpivmiczona cz^sciowo, ze strychowym poddaszem.Z uwagi na pagorko-

WK2ADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW AECHITEKTTJBY I BUDOWNIOTWA
1 .Iviie jscov/osc:
OPOLE

2.0biekt:

3 • Zawartosc:

DAWNY KIASZTOR DOMINIKANOW,

ciqjg dalszy opisu i historii

ZAI4GZNIK NR 2

OB.BUDYNEK POSZPITALNY

watq. konfiguracje, terenu poziomy poszczegolnych kondygnacji w roznych cz^sciach gmachu, na roznych wysokosciach.

Stad parter skrzydla wsch. i pd. odpowiada poziomowi 1 pietra cz^sci "D". Dachy wielospadowe o niewielkim nachyr
leniu polaci. Ryzality wiezowe zwiericzone pseudokrenelazem, wyzsze od korpusu o pol kondygnacji. Przybudowka
przy cz^sci "C" niepodpiwniczona, parterowa, przykryta niskim dachem pulpitowym.

Elewacje w wi^kszosci na wysokim cokole, pokryte tynkiem imitujqcym regularne ciosy kamienne, z zaznaczonymi
klincami w niektorych nadprozach. Pasada mocno wydluzona, nieregularna, wieloosiowa, na poszczegolnych b.doinkach obejmujq,ca: od pd. ez§sc "D", w centrum cz<=sc "0", od pn. przybudowke w partii frontowej i w gle,bi, przy
prezbiterium kosciola, czesc "A". Cz§sc "3" podzielona poziomo gzymsami i fryzami mi^dzykondygnacyjnymi o dekoracji ramowo-plycinowej, zwiehczona pseudomezzaninem. 1 parti srodkowej szescioosiowaj na parterze i 1 pi^trze
olma prostokq.tne, wyzej zamkni^te lukiem pelnym. W pseudomezzaninie, w analogicznym rytmie niewielkie okienka
strychowe. Po prawej plytki ryzalit poprzedzony prostym gankiem wejscia glovmego. Podzialy poziome tylko w par

tii pseudomezzanina. Na
Po lev/ej elewacja wsch.
uj§ta w narozne lizeny.
Eskulapa na tie krzyza.
i krenelazowq. attykq,. W

kondygnacjach dv/a duze okna - nizej prostokq.tne, wyzej wi<~ksze, o nadprozu polkolistym.
ryzalitu pd., o podzialach poziomych podobnych jak w korpusie , na poziomie 2 i 3 pietra
MLedzy nimi wspolczesna dekoracja ksztaltowana w tynku /o cechach sgraffita/ z motywem
Cz^sc "C" asymetryczna, z ryzalitem wiezowym blizej osi, zwienczonym pseudomachikulami
ryzalicie dwie osie prostokq.tnych okienek', po bokach okna prostokq.tne wi^ksze,po lev/ej

na kazdej kondygnacji, po prawej tylko na 1 pi^trze, na 2 prostokq.tna blenda. Przybudowka szescioosiowa o ok-

nach prostokq.tnych w przyziemiu, uj^tych w opaski z gzymsowymi obdasznicami. Za przybudowkq.,w gl^bi czteroosiowa elewacja cz^sci "A" zwienczona pseudomezzaninem. Na nizszych kondygnacjach okna prostokq.tne,na ostatnim pi^trze zamlmi^te lukiem pelnym. W partii pseudomezzanina niewielkie okienka strychowe. Elewacja pd. zlozona kolejno od lewej z cz^sci "E", "D" i "C". Cz^sc "E" osmioosiowa, rozczlonkowana jedynie prostokqtnymi oknami. Na osi

3 i 4 od lewej przylegla bryia davmej kaplicy sw. V/ojciecha. Na 2 pi^trze, na prav/o od kaplicy, olma uj§te w
profilowane opaski, z bogatq., neobarokowq. dekoracjq. plastycznq. w nadprozach. Ryzalit wiezowy po prawej o dwoch
osiach wq.sk±ch, prostokq,tnyeh okien, zwienczony pseudomachikulami i krenelazowq. attykq,. W narozniku mi§dzy
cz^sciq, "E" i "D", na parterze schody na 1 pie/fcro i kryty ganek, na 2 pi^trze balkon i na 3 loggia balkonowa.
^z^sci ,rD" szeroki ryzalit,'na parterze i 1 pigtrze trzyosiov/y, wyzej dwuosiowy. W partii dolnej okna prosto
kq.tne, na 2 i 3 pitgtrze asymetryczny podzial lizenami. Lev/a cz^sc wgzsza, w niej os okien o luku pelnym, prawa
szersza z oknami o ukladzie biforialnym, nizej prostokq,tnymi, wyzej lukowymi. Elewacja zach. zlozona od lev/ej

z cz^sci "A" /od strony wirydarza/, "B" i "D". Na odcinku wirydarza czteroosiov/a,podzielona gzymsami mi^dzykondygnacyjnymi, zwienczona pseudomezzaninem. Okna prostokqtne w opaskach z gzymsowymi obdasznicami. Na parterze,
mi^-dzy drugim i trzecim olmem niewielka nisza ozdobiona rodzajem wimpergi wykonanej z blachy. Cz^sc "P" trzyov/kladk^ zalozyl: mgr Jerzy Skarbek, grudzieii 1996

siowa, podzielona gzymsami miedzykondygnacyjnymi, flankowana wielokq.tnymi skarpami zwienczonym! sterczynami.
Okna prostokq,tne, jedynie na 1 i 2 pi^trze osi srodkowej nadproza o luku pelnym. Cz^sc "D" w partii korpusu
czteroosiowa, podzielona w dolnej partii gzymsami miedzykondygnacyjnymi, zwienczona pseudomezzaninem. Na par
terze i 1 pi^trze okna prostokq.tne, wyzej podzial szerokimi lizenami poiaczonymi w gornej partii arkadowo.
Miedzy nimi na 2 i 3 pi<~trze okna o luku pelnym. Po prawej ryzalit zach. z asymetrycznie usytuowanq., wiezowq.

nadbudowkq. zwienczona, pseudomachikulami i krenelazowq. attykq.. W cz-sci wyzszej blendy - nizej mniejszajprostokatna, v/yzej wieksza, zamknieta lukiem pelnym. W blendach pary prostokq.tnych okienek. Na prawo elewacja ryzalitu pd. o podzialach poziomych jak w partii korpusu. Elewacja pn. czesci "B" asymetryczna, o oknach parteru

zamkni^tych lukiem odcinkowym, na pietraeh prostokq,tnych w opaskach z gzymsowymi obdasznicami. Partia po lewej
szersza, regularna, pi^cioosiowa, podzielona gzymsami miedzykondygnacyjnymi. Na osi srodkowej drzwi do klatki
schodowej. Gz^sc po prawej o swobodnym ukladzie okien,podzielona gzymsami miedzykondygnacyjnymi oraz od poziomu 2 pietra dwoma" lizenami. Nad jednym z okien parteru niewielka nisza przecinajq.ca gzyms niiedzykondygnacyjny.
Elewacja pn. czesci "G" asymetryczna, trzyosiowa, o oknach prostokq,tnych. Przy niej, po lev/ej, dwuosiowa przy
budowka o niewielkich, prostokqlmych oknach.

Wnetrza - w wiekszosci przeksztalcone, pozbawione stylowego charakteru, jedynie uklad funkcjonalny skrzydla

wsch. oraz znajdujq.ce sie. w nim sklepione pomieszczenia zachowaly cze/sciowo historyczna,, pochodzq.ca, z okresu
baroku form<g. Przetrwaly rowniez nieliczne elementy v/ystroju. W zakrystii, na sklepieniu poznobarokowy plafon

o vydluzonym,wkl|slo^wypuklam ksztalcie, ograniczony profilowanymi listwami, przedstawiaja.cy sw. Wojciecha^
w towarzystv/ie rycerza. Z tego samego okresu na scianie wsch. dwie nisze o muszlowych konchach. Przy scianie

pn. neorenesansov/e lavabo. W dawnym refektarzu, na sklepieniu trzy plafony /wspolczesne plafonowi w zakrystii/
ograniczone profilowanymi listwami. Srodkowy w ksztalcie prostokata przecinaja£cego sie. z okr^gami, przedstawiajq.cy Sw. Trojc^.Pozostale w ksztalcie ov/alu, w zach. prawdopodobnie przedstawienie symboliczne powolania

do zycia zakonnego - aniol prowadzaxry mlodzienca, w tie zarys klasztoruj we wsch. Archaniol Mchal strqcajq,cy demona. Lunety sklepienne obramowane drobnymi listwami. W zachowanym fragmencie dawnego kruzganka luki
arkad wnek okiennych ozdobione graniastymi impostami i kluczami. Na pi^trze dawne oratorium otwarte na prez
biterium za posrednictwem trzech wq.skich, gotyckich okien z maswerkowym wypelnieniem.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, c.o.
dokoiiczenie "Autorzy, historia

ir
...

wzgledu na ich zly stan zakonnicy musieli przeniesc sic do stajni i zrujnov/anych vmetrz pobliskiego zamku
na "Gorce", Wlatach 1701-8 nastepuje gruntowna odbudowa i barokizacja zespolu, ktory ponownie ulega zniszczeniu w wielkim pozarze miasta w 1739. Ocalaly wowczas zakrystia, refektarz i 6 eel zakonnych. Po odbudowie
ze zniszczen ulega kolejnemu pozarowi.w 1762. Wpocz. XE w. klasztor pustoszeje, w 1806 r. mieszkalo w mm

tylko 12 zakonnikow. W1811 r. nastepuje sekularyzacja i oddzielenie zabudowan klasztomych od kosciola. R
zwia^zku z tym zostaje zamurowane przejscie z prezbiterium do zakrystii. W1820 swia/tynie. uzytkowanq. jako ma-
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gazyn wojskowy oddano katolikom. Budynki klasztorne po sekularyzacji zamieniono na mieszkania i biura. W wyniku kilkusetletniego rozwoju tworzyly one wraz z kosciolem czworobok zajnkni^ty wokol niewielkiego v/irydarza.

Wg przekazu z r. 1801 posiadaly trzy kondygnacje, na parterze miescila sie. kuchnia, refektarz i dwie niepamieszkale izby, na 1 pi^trze znajdowalo sie. 13 eel zakonnych, natomiast ostatnia kondygnacja byla nieukonczona.
1813 r. planowano adaptacje. zabudov/an na szkole. dla akuszerek. Jednak z uv/agi na zly stan gmachu odstqpiono od
projektu. W r. 1846 budynki poklasztorne zakupiono za sume 4095 talarow i zmieniono na szpital sw. V/ojciecha
oraz dom dla piel^gniarek. W tym celu stare mury gruntownie przebudowano. W latach, 1846-7 skrzydlo v/sch. podwyzszono o pol kondygnacji. W niedlugim czasie rozebrano skrzydlo zach. i pd. W r. 1865 skrzydlo pd. wzniesio-

no na nowo, a w r. 1885 przedluzono je w kierunku zach. /pierwotnie si^galo tylko do kaplicy sw. Wojciecha/ .
Z czasow tej rozbudowy fragmenty eklektycznego wystroju zewnetrznego, obe jmujq.cego neobarokowe obramowania o-

kien od pd. /pierwotnie na 1 i 2 pi^trze/ oraz pozostalosci neoromanskiej formy elev/acji zach., przed r. 1945
navziq.zujq.cej do fasady kosciola, z niezachov/anym tryforium w szczycie. 1 latach 1893-94 kolejna rozbudowa. Na

terenie dawnej fosy v/zniesiono calq. partie frontowq., obejmujq,cq. cz§sc "C" z przybudowka, oraz cz§s6 "D". Elewacje otrzymaly form<g o blizej nie okreslonych cechach stylowych, z zachowaniem cz^sci neobarokowych i neoroman-

skich, z pewnymi odniesieniami do klasycyzmu oraz architektury obronnej /ryzality wiezowe/. W r. 1945 obiekt
cz^sciowo spalony, w latach nastepnych odbudowany z przeznaczeniem na szpital. Z jego ukladu funkcjonalnego wylaczono dawnq. zakrystie. i oratorium, ktore ponownie poiaczono z kosciolem. W r. 1996 szpital wykwaterowano.

Od tego momentu budynek czeka na remont i adaptacje. do nowych funkeji.
dokoriczenie "Prace budowlane i konserwatorskie ..."

7.mgr inz.B.Kromp - Inwentaryzacja budowlana oddzialu wewnetrznego i dermatologii, Opole 19^5,
8.mgr inz.G.Wirzeski - Orzeczenie techniczne stanu stropow, Opole 1990,

9.inz.T.Dzialowski - Orzeczenie techniczne o stanie cz^sci budynku szpitala uzytkowanej . jako archiwum,
Opole 1994,

lO.inz.P.Sobczak - Techniczne badanie podloza gruntowego, Opole 1994,
11.mgr inz.WcKozlc - Uproszczona deokumentacja geologiczno-inzynierska, Opole 1995,
12.W.Stachura - Inwentaryzacja budowlana, 1995,

13.mgr inz.H.Ilkow - Projekt techniczny obciq,zenia stropu drewnianego korytarza, bez deity.
wkladke. zalozyl: mgr Jerzy Skarbek, grudzieii 1996
miejsce przechowywania negatywow: u autora

PRZYPISY

1 . Zakrystia i znajdujq.ce sie. nad niac dawne oratorium nalezq, do Rzymskokatolickie j Parafii p.v/. Matki Bos
kiej Bolesnej, pl.E.Kopernika 12, Opole.

2. Obecnie budynek niemal w calosci nie uzytkowany. Wyjatek stanov/i przybudowka przy cz<=sci "C", gdzie miesci sie. Prywatna Przychodnia Lekarska.

3. Dotyphczas
v/pisem do rejestru zabytkow objeto juz kosciol par.p.w.Matki Boskiej Bolesnej /nr rej
125/54 z dn. 03-09-1954/ oraz dawnq. kaplice. sw.V/ojciecha /nr rej. 756/64 z dn. 31-03-1964/.
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Gz^sc "C" - fragment

Czes'c "C" - ryzalit wiezowy

.031 pn.

od strony dachu

Schody zewnetrzne

Balustrada schodow zewnetrznych

Okienko przy schodach zewnetrznych
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Dawny refektarz,plafon

Fragment sklepienia kolebkov/ego z lu
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Drzwi na 1 pietrze

Dawny refektarz,
fragment
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