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12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

13. Opis (sytuacja,materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje,wnętrze, wyposażenie,instalacje)

SYTUACJA :

|

KOŁOBRZEG -miasto sięgające swoją
KOŁOBRZEG —miasto położone nad brzegiem morza bałtyckiego, w płn. —zach. części województwa
tradycją do czasów średniowiecza. Od
koszalińskiego. Przez miasto przepływa rzeka Parsęta,która wpływa do morza. Miasto o
tradycji średniowiecznej pierwotnie było twierdzą obronna z murami obronnymi i fortami
początku swojego istnienia skierowane i
otaczającymi całe miasto. WXIX w. Kołobrzeg rozwinął się w kurort wypoczynkowy,
związane z morzem. W XIX w. na terenie
miasta znajdowało się wiele kościołów,
wykorzystując swoje położenie. Obecnie w obrębie pierwotnego starego miastajest część
różnych wyznań. Min. był kościół
kwartałów z oryginalną, zabytkowa zabudowę. Pozostałą część zajmuje wybudowana od now
starówka, powtarzająca układ starych ulic, a architektonicznie jest luźną
interpretacją i wizją
ewangelicki, katolicki, synagoga żydowska.
historycznego miasta;
Budynek na ul. Katedralnej nierozerwalnie
związany jest z Kościołem p.w.Niepokalanego DOM KSIĘŻY EMERYTÓW —usytuowanyjest w płd. —wsch. kwartale staregomiasta. Ograniczonym «
Poczęcia NMP. Kościół został wybudowany
— wsch. ul. Brzozową, płd.—wsch. ul. Narutowicza, od płd. —zach. ul. Rzeczna,biegnącąw
rzeki Parsęty,a od płn. —zach. od ul. Katedralnej. Położony w płd. narożniku kwartału, u zbie
w stylu neogotyckim w poł. 1.60—tych XIXw.
Kościół pełnił funkcje Kościoła
ulic Katedralnej i Rzecznej, graniczny od płn. —wsch. z Kościołem p.w. Niepokalanego Pocz
NMP. Dawny zespól klasztorny, obecnie dom księży emerytów jest założony na planie litery
garnizonowego ( GARNIZON KIRSCHE ), a
Dłuższym bokiem przystaje do pierzei ul. Rzecznej, a krótszym od zach. do ul. Katedralnej. .
przyległy budynek był siedzibą niemieckich
sióstrzakonnych ( diakonisy ). II Wojnę
budynków wraz z Kościołem tworzy wewnętrzny dziedziniec o planie nieregularnego czwoń
Światową budynek przetrwał w dobrym stanie.
z wjazdem gł. od str. ul. Brzozowej. Dziedziniec od str. płn. —wsch. ograniczają niskie, I kon
budynki mieszkalne;
W czasie wyzwalania ucierpiał jak reszta
budynków w mieście. Po Wojnie został

przekazanyKościołowi katolickiemu. W
MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:
FUNDAMENTY —wzniesione z cegły ceramicznej, pełnej murowanej, łączonej na zaprawie wapiennej lek
związku z polityką państwa na pocz. 1.50—
tych został odebrany kościołowi i przekazany
wklęsłej. Wyżej nad powierzchnią ziemi ceglany wysoki cokół, z oknami piwnicy, zwieńczo
Szerokim gierowanym gzymsem koronującym;
na rzecz miasta. Miasto podzieliło całość na '
mieszkania i do pocz. lat 90-tych mieściły się ŚCIANY ZEWNĘTRZNE —wzniesione z cegły ceramicznej pełnej ze spoinami cementowo—wapiennymi
tu mieszkania komunalne, w zarządzie ADM.
o lekko wklęsłym profilu. Na całej elewacji spoiny nieotynkowane o widocznym krzyżowy!
wątku ceglanym;
Na pocz. 1.90—tych w związku ze zmianami
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
— murowane, otynkowane w całości; pomalowane farbami emulsyjnymi w kc
w państwie polskim kościół wraz z
białym. W niektórych pomieszczeniach ściany barwne błękity, zielenie i róże ( mieszkania
omawianym budynkiem został na powrót
przekazany prawowitym właścicielom, czyli
kwaterunkowe ). Na klatkach schodowych dolne partie ścian w formie lamperii, malowane
kościołowi katolickiemu. Obecnie mieści się
farbami olejnymi w kolorze jasnych żółcieni;
tu siedziba parafii p.w. św. Michała, część
STROPY I SKLEPIENIE —drewniany, belkowy, płaski z podsufitką. Podsufitka wykonana na matach
trzcinowych, otynkowanych i pomalowanych białymi farbami emulsyjnymi. W kondyg. dax
klasztorna SS FranciszkanekMarii oraz dom
księży emerytów. W najbliższym czasie, gdy
pomieszczeniachadaptowanychna mieszkalne stropy z krzywiznami poddasza, konstrukcj
zostaną wyjaśnione wszelkie spory i całość
więźby dachowej została obudowanapłytami nida gips i pomalowana na biało. Wcześcnie
ściany ocieplono i wytłumiono;
domu trafi w ręce właścicieli ( obecnie w
części budynku sąjeszcze mieszkania
WIĘŹBA DACHOWA —drewniana prosta, krokwiowa, z krokwiami leżącymi bezpośrednio i opartymi n
komunalne ).
murłacie, połączonych pod kątem za pomocą zaczopowaniaprostego;
c.d. na wkładce n

14. Kubatura

15. Powierzchniaużytkowa

ca 57192 m.*

ca 600 m. *

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokiuwneniacja

16. Przeznaczeniepierwotne

17. Użytkowanieobecne

SAKRALNO- MIESZKALNE

MIESZKALNE

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

1.W latach40 —tych remont budynku związany ze zniszczeniami po
zakończeniu II Wojny Światowej.
2. W latach 50 —80 —tychXX w. bieżące remonty, bez planowych prac

1.Ogólny stan techniczny dobry;
2.Nieliczne ubytki cegieł, ślady po kulach /?/ oraz spoiny;
3.Stolarka drzwiowa oraz klatki schodowe odnewione, bez ubytków i
zawilgoceń. Oczyszczona i zabezpieczona;

wykonane sposobem gospodarczym i związane z adaptacja budynku na
4.Posadzki drewniane w stanie dobrym, zakonserwowane i
bieżącepotrzeby. Wstawienie ścianek działowych, zamurowanie drzwi
oczyszczone:
i okien...etc.
5.Więźba
dachowa w stanie bardzo dobrym. Częściowo zabudowana
3.Na pocz. lat 90 —tych pożar poddasza budynku; Wymieniono częściowo
poprzez adaptacjęna cele mieszkalne;
więźbę dachową oraz przeprowadzono remont skrzydła płd. w związku
6. Dachówki uzupełnione;
ze zmianą użytkownika. Przekazaniecałości Kościołowi katolickiemu;

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

W tej chwili potrzebaremontu części zamieszkałejprzez lokatorów
ADM —u. Potrzebazagospodarowaniawewnętrznegodziedzińca
w związku ze zmianą funkcjonalną całego budynku. Obecnie mieści s
tu dom księży emerytów, parafia św. Michała oraz siedziba sióstr
franciszkanek.

OT.Akta archiwalne (rodzaj akt, numer a miejsce przechowywania)

24.Uiwagi różne

20.Opracowal
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Danuta

Plany,rysunki

Danuta

Ioroszko

UHoroszko - listopad

Zdjecia lotogr. Sylwester, Danuta

22.fhbliogralta

I.H.Berghaus, Landbuch von Pommern, Stettin 1867 r., s.
2.L.W.Briiggemann, Beschreibung von Vor- und Hinterpommern.
Stettin | 784 r.. S.
3.Courtois. des Kreises Kolberg- Kórlin, Die Geschichte seiner Stadte und
Ortschafen. Kolberg 1910 r., s. 12
4.G.Prochnow. Kirchen in Kolberg und im Landkreis Kolberg Kórlin.
Federzcichnungen.Hamburg 1980 r., s. 6
5.H.Kroczyński, Dawny Kołobrzeg, Le Petit Cafć Kolobrzeg 1997 r.. s. 81
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26.Adnotucje o inspckcjach, informacje o zmianach (data.nazwisko
wypelniajacezo)

23.Zródła ikonograliczne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania,sygunatury )
|.Mapa woj. koszalińskiego 1 : 25 000

2.Mapa woj. koszałińskiegoI: 10 000
3.Mapaniemiecka- MesstischblattI : 25 000 z 1889/91r. oraz 1936r.
27.Załaczniki
7 wkładck

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

1. Miejscowość

I BUDOWNICTWA

2. Obiekt (nazwajak w karcie)

KOŁOBRZEG

Domksięży
emerytów

ZAŁĄCZNIK

NR 1

3. Zawartośćwkładki (nazwaobiektu lub materiału uzupełniającego)

dok.pkt.13

Dok. pkt. 13:

POKRYCIE

DACHOWE

—w postacidachówkiceramicznej.Nad skrzydłemwsch.,częściąodnowionądachówkazakładkowa,a nad

częścią płd. od ul. Rzecznej, przed remontem, dachówka ceramiczna karpiówka podwójna, ułożona w koronkę.

POSADZKI

- w pomieszczeniachmieszkalnych to częściowoparkiety, aw przeważającejczęścideski.Na klatkach schodowychprzykryte

są wykładzinami . W piwnicach są to posadzki betonowe;

SCHODY —różnegotypu, w klatkachbocznychdwubiegowepowrotne,a w centralnejreprezentacyjnej
zakręcona.Wszystkiedrewniane,ze
stopniami wpuszczanymi w belkę policzkową, wyposażone w drewniane balustrady. Ażurowe balustrady w formie tralek.U dołu z prostokątnymi
cokolikami. Wyżej o przekroju koła, na końcach flankowane przewiązką wypukłych opasek.Na końcach z wysokimi opracowanymi słupkami.
Również o przekroju koła, przewiązanesą wypukłymi opaskami. W szczycie ze sterczynąw formie szyszki. Balustrada góra ujęta profilowaną
poręczą;
OKNA —Otwory okienne o prostych bokach górą z wyrobionym ceglanym klińcowym łukiem. Okna w kształcie prostokąta górą przekryte
łukiem odcinkowym, skrzynkowe, podwójne, jedno, dwui trój- dzielne; dwu —poziomowe; dwu, sześcio i dziewięcio —kwaterowe. Listwa
przymykowa w formie prostej listwy, skrzyżowanaz przechodzącymślemieniem. Ślemię to szerokaprofilowana listwa w formie gzymsu.
Krzyż pozorny. Dolne kwatery dzielone szczeblinamipoziomymi. Górne kwatery, wkażdym polu zwieńczone łukiem odcinkowym,
wyrobionym w drewnie. Okna przeszklone szkłem białym, przejrzystym. Okna pojedyńcze wstawione w ryzalitach wejściowych, 3 —dzielne w
osiach narożnych fasady. Pozostałeosie wypełnione oknami 2 —dzielnymi. W facjatkach półkoliste okna wypełnione trójlistnym maswerkiem, a
w szczycie rozeta wypełniona maswerkowym wieloliściem.

DRZWI

- zewnętrznegłówne o identycznejformie; w kształcieprostokątagórą przekrytełukiem odcinkowym, dwuskrzydłowe,ramowo—

płycinowe, opierzane pełną dwuwarstwową dekoracją, osadzonena zawiasach czopowych. Opracowanetylko od zewnętrznej strony. Od
wewnątrz o prostym nie opracowanym licu; Wzdłuż krawędzi skrzydła ujęte w proste ramy. Dolne kwadratowe płyciny z dwuwarstwową
dekoracją w formie prostokątnych, podłużnych rautów, na całej powierzchni z półkolistymi opaskami. Krawędzie płyciny również przewiązane
profilowanymi ramami. Górne płyciny w formie prostokąta, wypełniają 2/3 powierzchni drzwi, w całości przeszklone. Wzdłuż krawędzi
przewiązaneprofilowanymi ramami; szklone szkłem ornamentowym w kolorze miodowym, wtórnie; opierzone metalową kratą w kształcie
romboidalnej kratownicy, wypełnione tróliściem. Listwa przymykowa podwójna ( po jednej na każdym skrzydle ), w kształcie półkolumny,
dołem na kostkowym cokole, w miejscu połączeniu obu płycin, przechodzi na powrót w kostkę oraz przewiązanajest opaską. Wyżej zwęża się,
a w szczycie zwieńczona jest kostkowym kapitelem. Klamki w drzwiach skrzydła wsch. zastąpioneuchwytem.
Kartę
założył
: Danuta Horoszko listopad 1998 r.
Miejsce przechowywania negatywów :'OW
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w Koszalinie

Drzwi wewnętrzne w kształcie prostokąta, 2- skrzydłowe, ramowo —płycinowe, górą przekryte łukiem odcinkowym, osadzonena zawiasach
czopowych, z nadświetlem. Wzdłuż krawędzi skrzydła ujęte w proste ramy Dolne kwatery w kształcie kwadratu z prostą płyciną, o krawędziach
przewiązanych profilowaną ramą. Górne płyciny w formie prostokąta, wypełniają 2/3 powierzchni drzwi, w całości przeszklone. Wzdłuż
krawędzi przewiązane profilowanymi ramami; szklone szkłem ornamentowym w kolorze miodowym - wtórnie; Opierzane drewnianymi
szczeblinami krzyżowymi, wyznaczają nieregularne pola, rozmieszczone wzdłuż krawędzi, oraz po środku płyciny; Listwa przymykowa
podwójna w formie lizeny. Ślemię to szeroka profilowana listwa w postaci gzymsu. Nadświetle w kształcie prostokąta, góra przekryte łukiem
odcinkowym. Wzdłuż krawędzi przewiązane szeroką ramą. Po środku podzielone pionową listwą na dwie kwatery. Każda z kwater dzielone
szczeblinami krzyżowymi na mniejsze nieregularne pola;

RZUT, KSZTAŁT, BRYŁA :
RZUT —Budynek założony na planie litery L, z połączenia dwóch ustawionych prostopadle do siebie prostokątów, 2 —traktowy, II
kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem,nakryty dachem trójspadowym, dwukalenicowym. Budynek w całości podpiwniczony. , Drzwi
usytuowane od strony dziedzińca wewnętrznego. Cztery pary drzwi z klatkami schodowymi są symetryczne rozmieszczonena osiach. Budynek
ustawiony kalenicami równolegle wzdłuż zabudowy ulicy, wolnostojący;
BRYŁA
- Bryła zwarta, o symetrycznie powtarzających się podziałach i dekoracji, prostopadłościenna w stylu neogotyckim, składająca się z
dwóch symetrycznych skrzydeł, połączonych ze sobą pod kątem prostym; 2 traktowa, z poprzecznymi klatkami schodowymi. Klatki schodowe
od strony dziedzińca wewnętrznego, wstawione w rozczłonkowujące zwartą bryłę ryzality, przechodząceprzez całą wysokość elewacji i
zwieńczone własnymi daszkami. Od strony fasady naroża oraz centralne osie, flankowane w dachu facjatkami z neogotyckimi dekoracyjnymi
formami. Budynek posadowiony na wysokim ceglanym cokole w zwieńczeniu z szerokim gzymsem koronującym;
ELEWACJE :

FASADA - skrzydłozach.- ul. Katedralna37, 7 —osiowa,a skrzydłopłd. - ul.. Rzeczna9, od str. płd. —19—osiowa;Budyneko
symetrycznej bryle i dekoracji. Posadowiony na wysokim ceglanym cokole, z oknami piwnicy, w zwieńczeniu z szerokim profilowanym
gzymsem cokołowym, górą przekryty kapnikiem. Ściany elewacji nie otynkowane o widocznym wątku ceglanym : krzyżowym. Osie
wyznaczają symetrycznie rozstawione okna, górą z odcinkowymi klińcami. Dołem o sfazowanych parapetach. W narożach wstawione okna
większe i bardziej reprezentacyjne.Co dwie lub trzy osie przez wszystkie kondyg. przechodzi małe, prostokątne zagłębienie w ścianie, w które
wstawione są rynny. I i II kondyg. rozdzielone prostym, gierowanym gzymsem kordonowym. W II kondyg, przez całą długość elewacji ( w
górnej części okien ) przechodzi szeroka opaska z kształtek w formie krzyża św. Andrzeja. Elewacja zwieńczona gzymsem koronującym, z
ornamentem ceglanym o główkach ustawionych pionowo, pod kątem, tworząc zygzak. Poniżej okapu fryz arkadkowy. W dachu ponad osiami (
od ul. Katedralnej ) 2-3, 5-6 , oraz ( od ul.. Rzecznej ) 2-3, 9-10, 15-16, facjatki w formie trójkątnych frontonów. Naroża oraz środek pola
flankują symetryczne, zmniejszające się strzeliste sterczyny z blendami. Pomiędzy nimi arkadkowe nisze i okienka z maswerkowym trójliściem.
W szczycie ze ślepą maswerkową rozetą wypełnioną kwiatostanem. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi cała facjatka ujęta schodkowym fryzem.
Obie ściany fasady od ul. Katedralnej i Rzecznej o identycznych podziałach i formach. Frontony w dachu umieszczonena osiach drzwi
prowadzących do budynku, od str. podwórza.
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Dok. pkt. 13 :

ELEWACJE

SZCZYTOWE

- odstr. płn. i wsch.ślepe.Zachowujądetali podziałyjak w fasadzie,gzymsymiędzykondyg oraz

wieńczący wraz z fryzem arkadkowym. Od strony płn. na przedłużeniu elewacji usytuowanajest brama wejściowa w formie arkady przeprutej
w murze. Niska pełna, murowana ścianka zwieńczona ornamentem arkadkowym, oraz główkami ustawionymi w zygzak
( bliźniacza jak w zwieńczeniu fasady ).

ELEWACJA

PODWORZOWA

-str. wsch.8 - oś.z wejściemdo budynkuna 4 —osi od str.płn., a elewacjapłn. 13-ośz wejściemdo

budynku na osi - 3 i 8. W miejscu połączenia obu skrzydeł usytuowanajest dodatkowa oś, o ściętym narożniku, z reprezentacyjnąklatką
schodową oraz z drzwiami głównymi prowadzącymi do budynku. Drzwi główne osadzonew rozglifionych ościeżach,przekrytych łukiem
odcinkowym. Klatki schodoweumieszczonew ryzalitach przechodzącychprzez wszystkie kondygnacje. Zachowują one podziały ściany
elewacji. Wdachu zwieńczone geometrycznymi naczółkami, w kształcie trójkąta. Naroża są flankowane prostymi słupkami —lizenami, na
wysokości II kondyg. schodkami występują przed lico ściany, pomiędzy nimi powstaje nisza. W szczycie naczółka pojawia się sterczyna w
postaci słupka, identyczna jak słupki boczne; dochodzi ona do kalenicy. Wpowstałym polu w szczycie wąski szczelinowy otwór okienny. Okna
klatki schodowej 1 - dzielne, podwójne, po środku z murowanym słupkiem. Okna wstawione są we wspólną niszę, o krawędziach z prostym
uskokiem, góra przekryta łukiem odcinkowym. Ściana elewacji zachowuje podziały fasady. Jedynie w miejscu pasaornamentu II kondyg. ( na
fasadzie kształtki św. Andrzeja ) prosty pas płyciny. Jej pole w całości otynkowane. W dachu ponad osiami od str. płn. maleńkie 1 —osiowe
facjatki z oknami doświetlającymi poddasze.Od str. wsch. współczesne okna połaciowe.

WNĘTRZE

I WYPOSAŻENIE

—zachowanez czytelnympierwotnymukłademtraktów i pomieszczeń.
Zachowanywystrój klatek

schodowych z formą i kształtem biegów schodów, balustrad oraz poręczy. Do niektórych mieszkań prowadzą również oryginalne drzwi . W
pomieszczeniachmieszkalnych nie zachowało się nic z pierwotnego wyposażenia w postaci pieców, kafli ceramicznych, czy ornamentyki;
Obecnie wszystkie pomieszczeniawewnątrz pomalowane białą farbą olejną;

INSTALACJE

:

Elektryczna na więźbie prowadzona w metalowych puszkach, kanalizacyjna, c.o. —ciepłociąg miejski, gazowa, wentylacja, odprowadzająca
wodę z połaci dachowych, złożona z rynien i rur spustowych;
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