
Zestawienie powierzchni
Wymiary ogólny prospektu organowego wraz przestrzenią parteru: wys. ok. 15,00m, szer. ok. 11,60m

I. Prospekt organowy – I piętro
1. Część frontowa
1.1. Architektoniczne elementy polichromowane i gzymsy (biała monochromia):

polichromowana ściana podstawy pow. w rozwinięciu 22,15m2 tj. 2.215dm2

elementy obudowy drzwi – biała monochrom. pow. w rozwinięciu 1,44m2 tj.    144dm2

polichromowany pas w gzymsie nad drzwiami oraz polichromowany pas pod piszczałkami
pow. w rozwinięciu 4,06m2 tj.    406dm2

gzyms nad drzwiami - biała monochrom. pow. w rozwinięciu 4,87m2 tj.    487dm2

polichromowane lizeny obudowy piszczałek pow. w rozwinięciu 10,23m2 tj. 1.023dm2

polichromowany pas odcinkowego gzymsu środkowego
pow. w rozwinięciu 1,74m2 tj.    174dm2

odcinkowy gzyms środkowy - biała monochrom. pow. w rozwinięciu 4,18m2 tj.    418dm2

polichromowany pas gzymsu wieńczącego pow. w rozwinięciu 4,57m2 tj.    457dm2

gzyms wieńczący - biała monochrom. pow. w rozwinięciu 7,71m2 tj.    771dm2

razem:     60,95m2 tj. 6.095dm2

     1.2. Rzeźby (biała monochromia, złocone części skrzydeł):
2x Atlas  pow. w rozwinięciu 5,83m2 tj.    583dm2

6x aniołek ryzalitu, lewa strona pow. w rozwinięciu 3,96m2 tj.    396dm2

1x aniołek z bębnem, lewy strona pow. w rozwinięciu 1,60m2 tj.    160dm2

5x aniołek gzymsu środkowego pow. w rozwinięciu 3,30m2 tj.    330dm2

6x aniołek ryzalitu, prawa strona pow. w rozwinięciu 3,96m2 tj.    396dm2

1x aniołek z bębnem, prawa strona pow. w rozwinięciu 1,60m2 tj.    160dm2

7x aniołek na gzymsie wieńczącym pow. w rozwinięciu 4,62m2 tj.    462dm2

9x aniołek pół-postaciowy wokół Oka Opatrzności pow. w rozwinięciu 3,15m2 tj.    315dm2

razem:     28,02m2 tj. 2.802dm2

     1.3. Rzeźby (złocone instrumenty aniołków):
6x instrumenty aniołków ryzalitu, lewa strona pow. w rozwinięciu 0,36m2 tj.     36dm2

1x instrument aniołka z bębnem, lewy strona pow. w rozwinięciu 1,00m2 tj.   100dm2

5x instrumenty aniołków gzymsu środkowego pow. w rozwinięciu 0,30m2 tj.     30dm2

6x instrumenty aniołków ryzalitu, prawa strona pow. w rozwinięciu 0,36m2 tj.     36dm2

1x instrument aniołka z bębnem, prawa strona pow. w rozwinięciu 1,00m2 tj.   100dm2

7x instrumenty aniołków na gzymsie wieńczącym pow. w rozwinięciu 0,21m2 tj.     21dm2

9x instrumenty aniołków pół-postaciowych wokół Oka Opatrzności
                                                                                     pow. w rozwinięciu 0,27m2 tj.     27dm2

razem:     3,50m2 tj.   350dm2

     1.4. Elementy ornamentalne (złocone i polichromowane):
6x element wieńczący drzwi pow. w rozwinięciu 0,24m2 tj.      24dm2

2x cokół Atlasów pow. w rozwinięciu 0,56m2 tj.      56dm2

2x złocony półwałek drzwi  pow. w rozwinięciu 0,32m2 tj.      32dm2

1x kartusz nad drzwiami  pow. w rozwinięciu 0,45m2 tj.      45dm2

11x element podstawy piszczałek pow. w rozwinięciu 2,26m2 tj.    226dm2

20x element podstawy lizen  pow. w rozwinięciu 1,20m2 tj.    120dm2

13x element ozdobny środkowego pasa piszczałek pow. w rozwinięciu 5,12m2 tj.    512dm2

12x element zwieńczenia lizen pasa środkowego pow. w rozwinięciu 0,72m2 tj.      72dm2

5x element podstawy górnych piszczałek pow. w rozwinięciu 0,31m2 tj.      31dm2

6x element podstawy lizen górnych  pow. w rozwinięciu 0,36m2 tj.      36dm2

6x element ozdobny górnego pasa piszczałek pow. w rozwinięciu 1,58m2 tj.    158dm2

4x element zwieńczenia lizen górnych  pow. w rozwinięciu 0,56m2 tj.      56dm2

6x element ozdobny dużych piszczałek  pow. w rozwinięciu 7,20m2 tj.    720dm2

2x element dekoracyjny zwieńczenia  pow. w rozwinięciu 0,36m2 tj.      36dm2

1x Oko Opatrzności  pow. w rozwinięciu 0,25m2 tj.      25dm2

razem:     21,49m2 tj.2.149dm2

     1.5. Drzwi z oszkleniem:
lico i odwrocie drzwi   pow. w rozwinięciu 16,00m2 tj. 1.600dm2

razem:     16,00m2 tj.1.600dm2
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2. Odwrocia drewnianych ścian i elementy wewnętrzne prospektu
obudowa wiatrownic pow. w rozwinięciu 35,00m2 tj.   3.500dm2

odwrocia ścian bocznych pow. w rozwinięciu 67,50m2 tj.   6.750dm2

ściana tylna wewnętrzna i zewnętrzna pow. w rozwinięciu 38,20m2 tj.      900dm2

tynkowane ściany boczne i sklepienie pow. w rozwinięciu 48,00m2 tj.   4.800dm2

elementy podłoża pow. w rozwinięciu 16,00m2 tj.   1.600dm2

2x odwrocia drzwi ścian bocznych pow. w rozwinięciu 3,38m2 tj.      338dm2

razem:     208,08m2 tj. 20.808dm2

3. 2x przedsionek prospektu I piętro
lico ścian bocznych prospektu pow. w rozwinięciu 20,24m2 tj.    2024dm2

lico ścian bocznych przedsionków wraz z obrazami i inskrypcjami
pow. w rozwinięciu 24,28m2 tj.   2.428dm2

sufity pow. w rozwinięciu 26,99m2 tj.   2.699dm2

ściany przednie przedsionków bez drzwi pow. w rozwinięciu 3,76m2 tj.      376dm2

2x drzwi ścian bocznych przedsionków pow. w rozwinięciu 6,76m2 tj.      676dm2

2x podłoga przedsionków wraz ze schodami pow. w rozwinięciu 28,90m2 tj.   2.890dm2

razem:     110,93m2 tj. 11.093dm2

4. Dodatkowe elementy I piętra prospektu 
podłoga I piętra pow. w rozwinięciu 47,88m2 tj. 4.788dm2

kontuar pow. w rozwinięciu 10,43m2 tj. 1.043dm2

ławka kontuaru pow. w rozwinięciu 3,10m2 tj.    310dm2

razem:     61,41m2 tj. 6.141dm2

5. Balustrada frontowa prospektu wraz z obrazem - Marcin Luter
polichromowana część lica balustrady pow. w rozwinięciu 16,63m2 tj. 1.663dm2

złocone elementy lica balustrady pow. w rozwinięciu 2,96m2 tj.    296dm2

polichromowana część odwrocia balustrady pow. w rozwinięciu 11,21m2 tj. 1.121dm2

parapet balustrady pow. w rozwinięciu 5,38m2 tj.    538dm2

obraz na desce - Marcin Luter pow. w rozwinięciu 0,84m2 tj.      84dm2

złocona rama obrazu - Marcin Luter pow. w rozwinięciu 2,48m2 tj.    248dm2

razem:     39,50m2 tj. 3.950dm2

6. 2x empora boczna prospektu
6.1. Elementy polichromowane:

2x polichromowana ściana przednia pow. w rozwinięciu 4,34m2 tj.    434dm2

2x polichromowana ściana podstawy pow. w rozwinięciu 10,86m2 tj. 1.086dm2

4x kolumna pow. w rozwinięciu 4,69m2 tj.    469dm2

6x malowidło na desce pow. w rozwinięciu 5,14m2 tj.    514dm2

6x główki aniołków pow. w rozwinięciu 0,30m2 tj.      30dm2

2x anioł pow. w rozwinięciu 3,60m2 tj.    360dm2

4x polichromowany strop pow. w rozwinięciu 90,66m2 tj. 9.066dm2

polichromowana obudowa słupów i mieczy pow. w rozwinięciu 5,68m2 tj.    568dm2

razem:     125,27m2 tj. 12.527dm2

6.2. Elementy złocone:
złocone elementy gzymsowań i przesłon pow. w rozwinięciu 18,70m2 tj. 1.870dm2

złocone ramy pow. w rozwinięciu 6,40m2 tj.    640dm2

złocone elementy dekoracyjne pow. w rozwinięciu 2,64m2 tj.    264dm2

razem:     27,74m2 tj. 2.774dm2

6.3. Podłoga:
2x podłoga empor bocznych prospektu pow. w rozwinięciu 45,33m2 tj.  4.533dm2

razem:     45,33m2 tj.  4.533dm2

ŁĄCZNIE:    748,22m2           tj. 74.822dm2
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II. Prospekt organowy – parter
1. Stropy i obudowa mieczy

polichromowana część stropu pow. w rozwinięciu 65,50m2 tj. 6.550dm2

część przednia stropu – monochromia pow. w rozwinięciu 34,00m2 tj. 3.400dm2

polichromowane elementy obudowy mieczy  i belek pow. w rozwinięciu 9,00m2 tj.    900dm2

razem:     108,50m2 tj. 10.850dm2

2. Ściana tylna
polichromowana część ścian pow. w rozwinięciu 10,02m2 tj. 1.002dm2

ramy okienne pow. w rozwinięciu 4,05m2 tj.    405dm2

inskrypcje wraz z ramami pow. w rozwinięciu 20,00m2 tj. 2.000dm2

malowidło z aniołami pow. w rozwinięciu 2,90m2 tj.    290dm2

razem:     36,97m2 tj. 3.697dm2

3. Obudowa słupów, kartusze i element ornamentalny
polichromowane obudowy słupów pow. w rozwinięciu 55,08m2 tj. 5.508dm2

3x polichromowany i złocony kartusz pow. w rozwinięciu 7,66m2 tj.    766dm2

element ornamentalny stropu pow. w rozwinięciu 5,40m2 tj.    540dm2

razem:     68,14m2 tj. 6.814dm2

ŁĄCZNIE:    213,61m2           tj. 21.361dm2

III. Malowidło na stropie wraz z 1 stroną obudowy mieczy, przylegające do prospektu 
polichromowana część stropu pow. w rozwinięciu 45,24m2 tj.  4.524dm2

polichromowane elementy obudowy mieczy pow. w rozwinięciu 11,00m2 tj.  1.100dm2

razem:     56,24m2 tj.  5.624dm2

ŁĄCZNIE:    56,24m2           tj. 5.621dm2

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA:

I.  Prospekt organowy – I piętro:    748,22m2           tj. 74822dm2

II. Prospekt organowy – parter    213,61m2           tj. 21361dm2

III. Malowidła na stropie przylegające do prospektu      56,24m2           tj.   5624dm2

 1.018,07m2      tj. 101.807dm2
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