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Plan rynku w Lesznie po pożarze z 1793 r.
Rys. J. Skoracki na podst. mapy z 1882 wykonanej
w Lesznie.

przez P. Sandera zachowanej

.

.
w Archiwum

.
Państwowym

nr 1235
data 17.

09.

1970

r.

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja,

Rynek położony jest na gruntach dawnej osady
Leszno, która obok Leszczynka dała początek
miastu Leszno. Prawa miejskie dla Leszna uzyskał kasztelan przemęcki Rafał II Leszczyński
zw. Marszałkowiczem (zm. 1560) w przywileju
lokacyjnym, wystawionym przez Zygmunta Starego 30 kwietnia 1547. Ówczesne granice loka-

SYTUACJA:

rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Leszno leży w południowo-zachodniej partii Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej na tzw. Wysoczyźnie Leszczyń-

skiej. Miasto znajduje się blisko zachodniej granicy Polski, pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Od Poznania oddalone jest 80
km na południe, natomiast 100 km na północ od Wrocławia. Rynek, zbliżony w planie do trapezu prostokątnego, zlokalizo-

wany jest w centrum Leszna. Tworzą go cztery pierzeje domów, zorientowane wedle stron świata oraz ratusz, wzniesiony pośrodku rynku. Kamienica przy Rynek 11, znajduje się w zachodniej jego pierzei jako drugi budynek od północy. Działka, na
której wzniesiony został dom, ma kształt wydłużonego prostokąta i rozciągnięta jest na osi wschód-zachód, pomiędzy Rynkiem a ulicą Tylną. Posesja niemalże całkowicie zabudowana jest ciągiem budynków: największym budynkiem frontowym
cyjne miasta obejmowały Rynek i ulice przyrynSĘ Rynku, skrzydłem bocznym, prostopadłym do frontowego oraz budynkiem tylnym, wchodzącym w skład pierzei ulicy
kowe. Wiadomo, że w 1561 wokół Rynku stały
nej.
domy, przy ulicach wylotowych oraz przyrynkowych..Łącznie

było ich około 80. Miasto

kilka-

MATERIAŁ,

KONSTRUKCJA,

TECHNIKA:

Budynki murowane z cegły, ścianki kolankowe oraz działowepoddasza

krotnie trawiły pożary. Najbardziej ucierpiało w konstrukcji szkieletowej. Budynek frontowy oraz tylny przykryte niskimi dachami dwuspadowymi, skrzydło boczne pulpiwięźbach dachowych. Pokrycie dachowe papa na odeskowaniu.
podczas potopu szwedzkiego oraz w wyniku towym, wspartymi na drewnianych krokwiowo-płatwiowych
pożaru, który miał miejsce w 1790 roku. W Sklepienie piwnicy segmentowe. Nad pomieszczeniem pierwszej kondygnacji budynku tylnego sklepienie krzyżowe. Stropy
1800 odnotowano, iż „rynek i sześć głównych międzykondygnacyjne drewniane z podsufitką, w części sklepowej sufit współczesny, podwieszany w formie styropianowych
ulic (na 36) zostało odbudowanych i mieszczą kasetonów (60x60 cm) na aluminiowym stelażu. W tylnej części sklepu podciąg stalowy, obudowany płytą gipsową. W magasię przy
nich
całkowicie
murowane
dwu- zynie sklepu belka podciągowa, stropowa drewniana. Posadzka w piwnicy ceglana. W sklepie oraz pomieszczeniach socjaltrzypiętrowe domy”. W 2 poł. XIX i na pocz. XX nych posadzka z granitogresu, w magazynie sklepowym z lastryko, w przelotowej sieni posadzka ceramiczna. Na kondygnawieku nastąpił żywy rozwój budownictwa w cjach wyższych podłogi drewniane z desek, częściowo przykryte płytami pilśniowymi lub wykładziną z PCV. Stolarka okienLesznie. Ożywienie to miasto zawdzięcza ostat- na mieszana. Okna oryginalne w skrzydle bocznym oraz częściowo w budynku tylnym —dwudzielne, dwupoziomowe z dwu-

Weigeltowi i Her- dzielnym nadślemiem. Pozostałe okna współczesne, wykonane na wzór oryginalnych, w większości dwudzielne z dwudzielnym
nadślemiem, w drugiej kondygnacji elewacji frontowej nadślemia zamknięte odcinkowo. W północnej osi drugiej kondygnacji
barokowych
elewacji zachodniej budynku frontowego szerokie okno krzyżowe, czterodzielne z czterodzielnym nadślemieniem. We wschodkamienic wokół Rynku zostało przebudowanych
niej elewacji budynku tylnego okna jednodzielne dwupoziomowe. W ściance kolankowej elewacji frontowej okna krosnowe,
i zyskało swój dzisiejszy wygląd.
jednodzielne,
dwupoziomowe, zamknięte arkadowo; w elewacji zachodniej okna dwudzielne. Stolarka drzwiowa - drzwi zeW latach 1895 i 1896 dla kupca B. Niirnberg,
leszczyński architekt Józef Piwoński zaprojek- wnętrzne współczesne drewniane, wykonane na wzór oryginalnych. Witryna sklepowa współczesna. Drzwi w podwórku oraz
w elewacji wschodniej budynku frontowego deskowe. Na kondygnacji drugiej skrzydła bocznego drzwi balkonowe. Wewnątrz
tował nową zabudowę posesji przy ul. Rynek
(Markt) 11. W 1913 roku w związku z ogólnym stolarka drzwiowa oryginalna drewniana, drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, płycinowe z przeszkleniem lub bez. Na drugiej
kondygnacji budynku frontowego płytka szafa wnękowa, dwuskrzydłowa w bogatym ościeżu. Klatka schodowa obudowana
procesem przyłączania kamienic przyrynkowych
do sieci kanalizacji miejskiej, wykonano projekt przeszklonym przepierzeniem. Schody zewnętrzne od podwórza ceglane. Schody do piwnicy ceglane. Schody wewnętrzne
kanalizacji dla budynku Niirnberga. Przy okazji drewniane dwubiegowe z podestem oraz drewnianą tralkową balustradą. Schody w skrzydle bocznym zabiegowe z tralkową
nim niemieckim

mannowi.

burmistrzom

Wtedy

też

większość

balustradą.

tych robót, wykonano też remont dachu, o czym
świadczy prowadzona w 1914 roku korespon- RZUT: Kamienica składa się z trzech budynków, usytuowanych w jednym ciągu, zamykających wewnętrzne wąskie prostodeńcja z leszczyńskim dekarzem i blacharzem kątne podwórze. Od wschodu największy budynek frontowy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z przelotową sienią, dwutraktowy. Po północnej stronie jego zachodniej elewacji, prostopadłe skrzydło boczne, na planie wydłużonego prostoTheodorem Freundlichem.
Od 1920, po traktacie wersalskim, nastąpił proces likwidacji wła- kąta, jednotraktowe. Od zachodu, przy skrzydle bocznym, budynek tylny, równy szerokością budynkowi frontowemu, wybusności należącej do Niemców i przejmowania jej dowany na planie prostokąta, dwutraktowy z przelotową sienią.
przez Polaków. W 1920 do Leszna z Wanne (od BRYŁA: Bryła kamienicy składa się z trzech zestawionych ze sobą budynków o nierównej wysokości: wyższegobudynku
1926

Wanne-Eickel,

od

1975

część Herne)

w

frontowego i niższych: skrzydła bocznego oraz budynku tylnego. Budynek frontowy trzykondygnacyjny z użytkowym podda-

Westfalii przybył J. Danielak, prowadzący firmę, szem za ścianką kolankową, przykryty niskim dachem dwuspadowym. Prostopadłe do niego węższe skrzydło boczne dwuhandlującą bławatem. Firma ta złożona została kondygnacyjne, z kondygnacją poddasza za ścianką kolankową, zamknięte dachem pulpitowym. W zachodniej partii, skrzyw Wanne w 1899 r. Po przybyciu do Leszna, dło boczne dwukondygnacyjne z loggią na drugiej kondygnacji. Budynek tylny dwukondygnacyjny z kondygnacją poddasza za
Danielak wykupił żydowską firmę Gebr. Rosen- ścianką kolankową, przykryty dachem dwuspadowym. Piwnice pod skrzydłem bocznym.
;
baum i właśnie dom firmy Sisskind Nirnberg
ELEWACJE:
Wschodnia
(budynku
frontowego):
trzykondygnacyjna, ze ścianką koprzy Rynku 11, a także willę przy ulicy Głogow- lankową. W dolnej kondygnacji, po południowej stronie prostokątny otwór drzwiowy, prowadzący do sieni; po północnej, szeskiej 6 od Niemca Lehmana. CD. ZAŁĄCZNIK
roki niemalże na całą pozostałą część kondygnacji, otwór witryny sklepowej. CD. ZAŁĄCZNIK NR 1.
NR 1.

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

4800 m3
18. Prace budowlane i konserwatorskie,

16. Przeznaczenie pierwotne

640 m?

kamienica

ich przebieg i dokumentacja

1 poł. 1. 90. XX w. —częściowa wymiana
na wzór oryginalnej
(w elewacji frontowej).
2 poł. 1. 90. XX w. —remont elewacji.
1996 - remont instalacji
gazowej.
1998 - remont dachu.

stolarki

17. Użytkowanie

ze sklepem

obecne

kamienica

ze sklepem

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

okiennej

i drzwiowej.

Stan zachowaniąśredni.
Zawilgocenia
murów obwodowych,
szczególnie
od strony podwórza. Złuszczenia farby, pokrywającej
elewację frontową.

20. Najpilniejsze postulaty

konserwatorskie

Remont elewacji zewnętrznych.
Dbałość o zachowanie kształtu

bryły

oraz charakteru

dekoracji.

21. Akta archiwalne

(rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta miasta Leszna, Pozwolenia
Rynek 11 (1895-1943)

na budowę

i użytkowanie,

24. Uwagi różne

sygn.

2520,

25. Opracował

tekst mgr Marcin

Szeląg,

2002r.

4

Ć27y

E,

[z ć

plany, rysunki mgr Marcin

A
2

/

4

PZA

La

Szeląg, 2002r.
z"

zdjęcia fotograficzne mgr Marcin

dr Bronisław Świderski,
Leszno 1928

Ilustrowany

opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej,

Ewa Kręglewska —Foksowicz, Sztuka Leszna. Do początków XX wieku.
Studium historyczne, Poznań 1982.
Mirosława Komolka, Stanisław Sierpowski, Leszno Zarys dziejów, Poznań

1987
Historia

Leszna, pod red. Jerzego Topolskiego,

)

Szeląg, 2002r.

miejsceprzechowywanianegatywów: SOZ Poznań —Delegatura

22.Bibliografia

CK

j

w Lesznie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.
26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

Leszno 1997

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Załączniki

10 wkładek

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ
1. Miejscowość:LESZNO

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
5. Obiekt (nazwajak w karcie)

I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK
6. Zawartość wkładki (nazwamateriału uzupełniającego)

NR 1

2. Gmina: LESZNO

KAMIENICA

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI

RYNEK NR 11

CD. OPISU, RZUT PARTERU

4. WojewództwoW
: IELKOPOLSKIE

Cd. pkt. 12.
Sklep bławatów J. Danielaka, który powstał w kamienicy przy ulicy Rynek 11 był jednym z bardziej znanych tego typu w Lesznie okresu międzywojennego. Zdjęcie z tego czasu
pokazuje, iż elewacja frontowa budynku dekorowana była ornamentem o charakterze secesyjnym. W 1935 J. Danielak wystosował prośbę o pozwolenie na przebudowę okna
wystawowego. W czasie okupacji właścicielem kamienicy był Hans Gorski. Po II wojnie światowej posesja wróciła do rodziny Danielaków. W 1989 dokonano podziału budynku,
pomiędzy rodzinę Danielaków oraz Spółdzielnię Spożywców „Społem” (73/160
Danielaków odsprzedała resztę swoich udziałów w kamienicy PSS „Społem” oraz
pomieszczenia gospodarcze na pozostałych kondygnacjach rozmieszczone są cztery

sklep w przyziemiu kamienicy. We wrześniu 2001 rodzina
Obecnie w pierwszej kondygnacji usytuowany jest sklep oraz
jest tylko jedno.

Cd. pkt. 13.
Kondygnacje pozostałe trzyosiowe. Kondygnacje druga i trzecia artykułowane wysokimi prostokątnymi otworami okiennymi; w drugiej kondygnacji otwory okienne zamknięte
odcinkowo. Pod otworami okiennymi trzeciej kondygnacji prostokątne płyciny z ornamentem, przypominającym kwiat lotosu, oparte o odcinki gzymsu z reliefową dekoracją.
Ścianka kolankowa

sześcioosiowa,

rozczłonkowana

niewielkimi,

zgrupowanymi

po dwa, arkadowymi

otworami

okiennymi,

opartymi

o wąski gzyms. Pomiędzy otworami

okien-

nymi elewacji oraz w narożach, umieszczone są gładkie pilastry w wielkim porządku. Pilastry podtrzymują prosty gzyms koronujący.
Zachodnia(budynku
tylnego
) : dwukondygnacyjna ze ścianką kolankową. Dolna kondygnacja artykułowana dwoma obszernymi otworami drzwiowymi, z których północny, zamknięty jest
łukiem koszowym, południowy odcinkowym. Kondygnacja druga oraz ścianka kolankowa trzyosiowe, kondygnacja druga rozczłonkowana pionowymi prostokątnymi otworami
okiennymi, ścianka kolankowa, niewielkimi kwadratowymi. Otwory elewacji ujęte są w proste opaski.
Północna(w
podwórzu):
niesymetryczna. Dwukondygnacyjna ze ścianką kolankową. Partia wschodnia niższa, pozbawiona ścianki kolankowej, z loggią w drugiej kondygnacji. Przed elewacją płytka przybudówka, mieszczącą
zejście do piwnicy. Dolna kondygnacja siedmioosiowa, artykułowana czterema prostokątnymi otworami drzwiowymi i zamkniętym odcinkowo otworem drzwiowym, prowadzącym
do piwnicy oraz dwoma prostokątnymi otworami okiennymi. Otwór drzwiowy w skrajnej zachodniej osi umieszczony jest w zamkniętej odcinkowo wnęce. Ponad przybudówką,
mieszczącą zejście do piwnicy, niewielki prostokątny otwór okienny. Kondygnacja druga pięcioosiowa z czterema prostokątnymi otworami okiennymi oraz otworem drzwiowym,
prowadzącym

na loggie. Loggia osłonięta

drewnianą

balustradą

tralkową.

Ścianka

kolankowa

części zachodniej

rozczłonkowana

trzema kwadratowymi

otworami

okiennymi.

Wschodnia(w
podwórzu
):trzykondygnacyjna
ze ścianką kolankową. W dolnej kondygnacji dwa prostokątne otwory drzwiowe, umieszczone na nierównych wysokościach. Do północnego otworu drzwiowego prowadzą schody. Kondygnacja druga artykułowana prostokątnymi otworami okiennymi. Otwór w osi południowej szerszy. Kondygnacja trzecia oraz ścianka kolankowa trzyosiowe. Kondygnacja trzecia rozczłonkowana prostokątnymi otworami okiennymi, ścianka kolankowa kwadratowymi.
Zachodnia(w
podwórzu):
niesymetryczna, dwukondygnacyjna ze ścianą kolankową. Kondygnacja dolna dwuosiowa z dwoma, nierównej wielkości,
otworami drzwiowymi, z których większy, północny, zamknięty jest odcinkowo, południowy łukiem koszowym. Kondygnacja druga z jednym prostokątnym
otworem okiennym,
zlokalizowanym
po północnej stronie. Ścianka kolankowa dwuosiowa z kwadratowymi
otworami okiennymi w północnej części. W południowej partii elewacji przewody komino-

we.

WNĘTRZE:

Kamienica złożona jest z trzech połączonych ze sobą budynków. W przyziemiu budynku frontowego zlokalizowany jest sklep, połączony ze wschodnimi pomiesz-

czeniami skrzydła bocznego, które składają się na jego zaplecze socjalne. Pozostałe wnętrza skrzydła bocznego stanowią pomieszczenia gospodarcze.

W dolnej kondygnacji

bu-

dynku tylnego zlokalizowany jest natomiast skład opału. Na podwórze wewnętrzne prowadzą dwie sienie przelotowe, znajdujące się w budynku frontowym oraz tylnym. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się cztery mieszkania, po dwa na każdej kondygnacji. Pierwsze mieszkanie zajmuje wschodnią partię budynku frontowego, prowadzą do niego
dwa wejścia z klatki

schodowej. Mieszkanie drugie, najobszerniejsze ze wszystkich,

obejmuje pozostałą partię budynku

frontowego, wnętrza skrzydła bocznego oraz budynku

tylnego. Do lokalu tego prowadzą: wejście z głównej klatki schodowej oraz ze schodów gospodarczych w skrzydle bocznym. Mieszkanie trzecie i czwarte, zlokalizowane na trzeciej
kondygnacji, obejmują przede wszystkim pomieszczenia budynku frontowego oraz zachodnią partię budynku bocznego. Pozostałą część tej kondygnacji stanowią pomieszczenia
strychowe. W sieni budynku frontowego zlokalizowane są schody w układzie lustrzanym, których jeden bieg prowadzi na drugą kondygnację, a drugi na podwórze. W związku z
tym klatka schodowa rozpoczyna się od drugiej kondygnacji. Przestrzeń pod podestem schodów lustrzanych używana jest jako magazyn. Wejście drugie do budynku prowadzi
przez otwór drzwiowy w skrajnej zachodniej osi skrzydła bocznego. Zejście do piwnicy z podwórza wewnętrznego. W budynku tylnym, w podłodze drugiej kondygnacji znajduje się
schowek, który zajmuje przestrzeń między grzbietem sklepienia krzyżowego, nakrywającego pomieszczenie przyziemia a stropem. VERTE!

Wkładkęzałożył:mgr Marcin

Szeląg, 2002 r.
Wzór ODZ 1999r.

WYPOSAŻENIE:
wewnętrzne

Z pierwotnego wyposażenia kamienicy zachowała się: szafa wnękowa na drugiej kondygnacji budynku frontowego, stolarka drzwi wewnętrznych, schody

z tralkową

INSTALACJE:

balustradą,

przeszklone

przepierzenie

klatki

schodowej, piec secesyjny na drugiej kondygnacji

budynku

tylnego oraz częściowo stolarka okienna.

Elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna.
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Opis pomieszczeń:
a. sień
b. sklep
c. magazyn sklepu
d. chłodnia
e.biuro sklepu
f. pom. socjalne sklepu
g. pom. gospodarcze
h. klatka schodowa
i. skład węgla
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2. Gmina: LESZNO

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

ZDJĘCIA

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI
4. WojewództwoW
: IELKOPOLSKIE
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Wkładkę założył: mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsce przechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.

Wzór ODZ 1999 r.

1. Widok na elewację frontową w pierzei Rynku.
2. Elewacja tylna.
3. Widok na elewacje zachodnią i fragment
północnej (w podwórzu).
4. Widok na elewację wschodnią (w podwórzu).
5. Widok na elewację północną (w podwórzu) od
strony zachodniej.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ
1. Miejscowość: LESZNO

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZAŁĄCZNIK NR 3
6. Zawartość wkładki

(nazwa materiału

uzupełniającego)

2. Gmina: LESZNO

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

ZDJĘCIA

4. Województwo:WIELKOPOLSKIE

Wkładkę założył:mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.
Wzór ODZ 1999 r.

6. Widok na elewację północną (w podwórzu) od
strony wschodniej.
7. Widok na loggię w elewacji północnej (w
podwórzu).
8. Widok ogólny na podwórze wewnętrzne.
9. Wejście do piwnicy w skrzydle bocznym.

NR
WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowość: LESZNO

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

2. Gmina: LESZNO

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

EO

PJ

ZAŁĄCZNIK NR 4
6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

ZDJĘCIA

3.PowiaLt:ESZCZYŃSKI
4. Województwo:WIELKOPOLSKIE
Ye"

z

wkładkę założył:mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.

Wzór ODZ 1999 r.
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10. Wejście do piwnicy w elewacji zachodniej (w
podwórzu).
11. Drzwi prowadzące do sieni przelotowej w
elewacji wschodniej (w podwórzu).
12. Drzwi prowadzące do sieni przelotowej w
elewacji wschodniej (w podwórzu). Widok od strony
sieni.
13. Balustrada loggii w elewacji północnej (w
podwórzu).
14. Wnętrze pom. płn. w przyziemiu budynku tylnego.
15. Sień przelotowa w budynku tylnym.

WKŁADKA
1. Miejscowość:

DO KARTY

EWIDENCYJNEJ

ZABYTKÓW

LESZNO

5. Obiekt

ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK

(nazwa jak w karcie)

6. Zawartość

wkładki

(nazwa materiału

NR 5

uzupełniającego)

2. Gmina: LESZNO

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI

KAMIENICA

RYNEK

NR

11

ZDJĘCIA

4. Województwo:WIELKOPOLSKIE
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Wkładkę założył:mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.
Wzór ODZ 1999 r.
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16. Posadzka w sieni przelotowej budynku tylnego.
17. Posadzka w piwnicy pod budynkiem tylnym.

18. Piwnica pod budynkiem tylnym.
19. Piwnica pod skrzydłem bocznym.

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowość: LESZNO

ZABYTKÓW
5. Obiekt

ARCHITEKTURY

ZAŁĄCZNIK NR 6

I BUDOWNICTWA
6. Zawartość wkładki

(nazwa jak w karcie)

2. Gmina: LESZNO

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

(nazwa materiału

uzupełniającego)

ZDJĘCIA

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI
4. Województwo:WIELKOPOLSKIE
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Wkładkęzałożył:mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.

Wzór ODZ 1999 r.

23,

44.
20. Widok na sień w budynku frontowym od strony
ulicy.
21. Widok na sień w budynku frontowym od strony
podwórza wewnętrznego.
22. Schody w sieni budynku frontowego od strony
ulicy.
23. Schody w sieni budynku frontowego od strony
podwórza wewnętrznego.
24. Balustrada schodów wewnętrznych w budynku
frontowym.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ
1. MiejscowośćL
: ESZNO

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
5. Obiekt (nazwajak w karcie)

I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 7
6. Zawartośćwkładki (nazwamateriału uzupełniającego)

2. Gmina: LESZNO

3. Powiat:LESZCZYŃSKI

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

ZDJĘCIA

4. Województwo:WIELKOPOLSKIE

25. Schody wewnętrzne w budynku frontowym.
26. Fragment

budynku
Wkładkę założył: mgr Marcin

Szeląg,
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iejsce przechowywania negatywów: SOZ Poznań

r.
a

balustrady

—Delegatura

wewnętrznych

frontowym.

„27. Schody wewnętrzne
m

schodów

.

w Lesznie.

w

28. Balustrada

schodów

wewnętrznych

w budynku

schodów

wewnętrznych

na

frontowym
w skrzydle

bocznym.

29 Balustrada
e

poddaszu

w skrzydle

bocznym.

30-31. Widok na przepierzenie klatki schodowej w
budynku frontowym.

maNOE

Ć H—
T”TEPRO

<GRIB<A
LA

qe

ZARA)

|

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowość: LESZNO

ZABYTKÓW

ARCHITEKTURY

ZAŁĄCZNIK NR 8

I BUDOWNICTWA

6. Zawartość wkładki

5, Obiekt (nazwa jak w karcie)

2. Gmina: LESZNO

KAMIENICA

RYNEK

NR

11

(nazwa materiału

uzupełniającego)

ZDJĘCIA

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI
4. Województwo:WIELKOPOLSKIE
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Wkładkę założył: mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.

Wzór ODZ 1999 r.

32. Oryginalna stolarka okienna w skrzydle
bocznym.
33-34. Oryginalna stolarka okienna w skrzydle
bocznym.

Widok od strony wnętrza.

35. Drzwi wejściowe do budynku w skrzydle
bocznym.
36. Widok na drewniany podciąg na zapleczu
sklepu w budynku frontowym.

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowość: LESZNO

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
5. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 9

I BUDOWNICTWA

6. Zawartość

(nazwa jak w karcie)

2. Gmina: LESZNO

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

wkładki

(nazwa materiału

uzupełniającego)

ZDJĘCIA

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI
4. Województwo: WIELKOPOLSKIE

Wkładkę założył: mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań - Delegatura

w Lesznie.

Wzór ODZ 1999 r.

piwna

37. Stolarka drzwi wewnętrznych w skrzydle bocznym.
38. Stolarka drzwi wewnętrznych w budynku tylnym.
39. Stolarka drzwi wewnętrznych w budynku
frontowym.

40. Szafa wnękowa w budynku frontowym.
41. Klamka w przepierzeniu klatki schodowej
budynku frontowego.

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowość: LESZNO

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZAŁĄCZNIK
6. Zawartość wkładki

(nazwa materiału

NR 10

uzupełniającego)

2. Gmina: LESZNO

3. PowiatL:ESZCZYŃSKI

KAMIENICA

RYNEK

NR 11

ZDJĘCIA

4. WojewództwoW
: IELKOPOLSKIE

Wkładkęzałożył:mgr Marcin Szeląg, 2002 r.
Miejsceprzechowywanianegatywów:SOZ Poznań —Delegatura

w Lesznie.
Wzór ODZ 1999 r.
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42. Piec secesyjny w budynku tylnym.
43. Stolarka drzwi na poddaszu skrzydła bocznego.
44. Widok na więźbę dachową budynku tylnego.
45. Zdjęcie archiwalne budynku frontowego,
dwudziestolecie międzywojenne, za: dr B.
Świderski, Ilustrowany opis Leszna i Ziemi
Leszczyńskiej, Leszno 1928, s. 334.

