
                  Dawny pałac

szkoła ceglane XVIII wiek

                                  Lubliniec

                                  Lubliniec - m.

                                  lubliniecki
                                  śląskie
                                  42-700
                                  Piłsudskiego  8

                                  

                                                         1503/260; 3389/260

                                              wyzna niowa
                                              oświata

                                                     nr rej. 85/78/A

                                                                      

           

dobry WGS84 Polska 2011-06-13

 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

    5/320

2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE

5. MIEJSCOWOŚĆ

6. GMINA

7. POWIAT

8. WOJEWÓDZTWO

9. KOD POCZTOWY

10. ADRES

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

14. WŁASNOŚĆ

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA

16. INFORMACJA O OCHRONIE

17. STAN ZACHOWANIA

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

19. WPISUJĄCY DANE 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

21. FOTOGRAFIA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne



Budynek dawnego pałacu posiada symetryczn ą brył ę. Posiada 3 kondygnacje z cz ęściowo widoczn ą kondygnacj ą piwnic. Do prostopadło ściennej cz ęści 
środkowej przylegaj ą skrzydła. Wszystkie cz ęści kryte s ą dachami dwuspadowymi o niewielkim spadku. Skrzydła  zwieńczone s ą frontonem. Od strony 
południowej nieznacznie wysuni ęte w formie ryzalitów. 

Na pocz ątku XX w. Dobudowano, nawi ązujące form ą architektoniczn ą, zewnętrzne skrzydła, wi ększe od wy żej opisanych i za pomoc ą łączników 
połączone z pierwotnym budynkiem. Elewacja południowa j est symetryczna. Posiada jedena ście osi i flankowana jest dwoma ryzalitami. Kondygn acje 
oddzielone s ą gzymsami wst ęgowymi. Kondygnacje piwnic obwiedzione s ą cokołem z prostok ątnymi oknami. W środkowej osi znajduje si ę wejście do 
budynku, przed którym umieszczono kamienne schody z  betonow ą balustrad ą z tralkami. Okna parteru i pierwszego pi ętra są prostok ątne, du że, 
zamkni ęte półkoli ście i obwiedzione profilowanymi opaskami. Podstawa podokienna okien parteru nieznacznie cofni ęta w stosunku do lica ozdobiona 
jest kasetonami. Nad wej ściem głównym znajduje si ę herb rodziny Grotowskich. Okna drugiego pi ętra są mniejsze, prostok ątne, obwiedzione opaskami. 
Gzyms wie ńczący wsparty na wolutowych wspornikach. Ryzality flan kujące elewacj ę zwieńczone zostały trójk ątnymi frontonami o gładkich 
tympanonach. Elewacja jest boniowana.

Obecnie w dawnym pałacu mie ści si ę Zespół  Szkół im. Św. Edyty Stein w Lubli ńcu.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu

22. UWAGI


