3. Miejscowośd

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

KLASZTOR EWANGELICKI DLA PANIEN W ZESPOLE
BUDYNKÓW DAWNEGO EWANGELICKIEGO KLASZTORU
DIAKONIS, OB. DOM PARAFIALNY I DOM KSIĘŻY EMERYTÓW

4 ćw. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

KOŁOBRZEG
4. Adres

ul. Katedralna 37-39, Rzeczna 7-9
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 279, 344 obr. 12

5. Przynależnośd administracyjna
województwo

zachodniopomorskie

powiat

kołobrzeski

gmina

Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Widok budynku od północy

Rejestr Zabytków nr 1215
z dnia 27 stycznia 1998 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Widok budynku od zachodu

9. Opis

Narożny budynek na rzucie litery L, z dłuższym ramieniem na linii płn. - zach. - płd. - wsch., podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem. Poład
frontowa dachu rozczłonkowana trójkątnymi szczytami ze sterczynami, naprzemiennie z drewnianymi lukarnami pod daszkami trójspadowymi. Szczyty rozczłonkowane
lizenami wychodzącymi nad gzyms w formie sterczyn, z wgłębną, tynkowaną płyciną na licu; między nimi smukłe blendy w kształcie rybiego pęcherza i rozety w różnych
układach, w części tynkowane, w części przeprute otworami wentylacyjnymi.
Budynek murowany z cegły, detal ceglany, dach kryty ceramiczną zakładówką. Okna zamknięte odcinkiem łuku, umieszczone w płytkich węgarach ujmujących ceglany parapet,
z profilem na pionowych krawędziach węgarów. Okna piwnic niższe. Częściowo zachowana oryginalna stolarka: ościeżnicowa, dwu - i trójdzielna, sześciopodziałowa,
z nadślemieniem w formie biforium lub triforium o częściach zamkniętych łukiem odcinkowym.
Elewacje ujednolicone: cokół z niskimi oknami piwnic, zwieoczony profilowanym gzymsem i uskokiem. W zwieoczeniu parteru - pas wgłębnego fryzu o tynkowanym wnętrzu.
Na wysokości ślemion okien piętra - fryz z ażurowych rombów. W zwieoczeniu ściany - nadwieszony fryz z trójkątnych arkadek i profilowany gzyms łączony z gzymsem z cegły
ustawionej na sztorc. Ściana w pionie dzielona na różnej szerokości segmenty przeprute oknami: po dwa, trzy i cztery - zestawione parami.
10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach historycznych i zabytkowych. Stan techniczny średni: miejscowe uszkodzenia muru, wykruszenia spoin, zabrudzony ceglany mur, graffiti na
cokole; częśd stolarki okiennej wymieniona na PCV, z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do absolutnego zachowania bez zmian: bryła, kompozycja, wystrój
architektoniczny. Zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian. Wnętrze do zachowania w całości: układ, wystrój i zachowane wyposażenie. Należy dążyd do właściwego
utrzymania budynku i wykorzystania go przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, jej układ przestrzenny, układ
przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleo towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działao inwestycyjnych.
10. Lokalizacja

