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9. Opis

Budynek na rzucie litery T stanowi zestawienie przenikających się brył geometrycznych. Korpus wydłużony na linii wsch. - zach., czterokondygnacyjny. Jego część wsch. szersza, posiada węższą czwartą kondygnację, od wsch. wsch. zamkniętą półowalnie. W dolnej kondygnacji fasady korpusu (wsch. część elewacji płd.) - podcień wsparty na 8
betonowych filarach pokrytych drobnym żłobkowaniem, wyżej pionowe okna auli. W elewacji płn. korpusu - pionowa ślepa ściana dzieląca elewację na dwie części: zach.
czterokondygnacyjną i wsch. - z niskimi oknami parteru i wysokimi oknami auli - wyżej. Elewacje skrzydła trójkondygnacyjne.; w fasadzie - cylindryczna wieżyczka zwieńczona
kopułka. Ściany murowane z cegły, wraz ze stropem podcienia licowane „mozaiką” z różnokolorowej klinkierówki. Okna prostokątne rozdzielone pionowymi pasami
tynkowanej ściany, w obrębie kondygnacji ujęte we wspólne poziome ramy konturowane tynkowanym półwałkiem. Gzyms cokołowy i wieńczący ścian - z tynkowanego
półwałka. Okna auli - bez opasek. Dach kryty papą, dach kopułki - blachą ocynkowaną.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o znacznych walorach historycznych i zabytkowych. Stanowi rzadki przykład modernistycznej architektury w typie Bauhausu. Sugestia wpisu do rejestru zabytków,
mimo przebudowy i przystosowania wnętrz do współczesnych potrzeb. Stan techniczny dobry, okna wymienione w 2002 i 2004 na PCV, część z nich zachowuje pierwotne
podziały. Budynek do zachowania. Zakaz przebudów i zmiany wystroju elewacji oraz układu wnętrz. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.
10. Lokalizacja

