
Widok budynku od wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowośd 

P O P I E L Ó W 1. Nazwa 
 

KLASZTOR ZGROMADZENIA SIÓSTR 
ELŻBIETANEK 

2. Czas powstania 

 

1886-1905 r., 1933 r., 1978 r. 

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

4. Adres 
 
 

ul. Klasztorna 17 
46-090 Popielów 
 

5. Przynależnośd administracyjna 

 

województwo  opolskie 

 

powiat  opolski 
 

gmina  Popielów 

6. Formy ochrony 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Popielów: 
Uchwała nr XXXI/258/06 Rady Gminy  
w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r. 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 09.11.2015 r. 

 
 

 

 
 
Widok budynku od południa 

 
 



9. Opis obiektu 

W 1883 r. ówczesny proboszcz Karol Nerlich podjął starania w celu sprowadzenia do Popielowa sióstr elżbietanek. W 1886 r. rozpoczęto budowę klasztoru, którą 

zakooczyła uroczysta konsekracja w 1905 r. Pierwotnie w klasztorze przebywały tylko dwie siostry, które prowadziły w budynku m.in. przedszkole. W 1933 r. 

dokonano rozbudowy klasztoru o modernistyczny budynek przyległy od pn. W 1964 r. przejęty częściowo przez paostwo i adaptowany na przedszkole. W 1976 r. 

z inicjatywy sióstr dokonano kompleksowego remontu zabudowao. W latach 90-tych XX w. odzyskany przez Kościół, obecnie opuszczony przez siostry zakonne. 

Usytuowany w centrum wsi, wolnostojący po zach. stronie ul. Klasztornej. 

Murowany z cegły, obustronnie otynkowany, skromny detal kształtowany w tynku; poszycie dachówką karpiówką i papą. Zachowane oryginalne stolarki okien                

i drzwi frontowych. Złożony z dwóch części starszej płd. i młodszej płn. Obie części na planie prostokąta, podpiwniczone, dwukondygnacyjne. Budynek starszy               

o układzie kalenicowym, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, w połaci wsch. trójkątna facjata. Otwory okienne i drzwi frontowe zamknięte odcinkowo             

w profilowanych opaskach. Nad parterem dwa poziomy profilowanych gzymsów. Elewacja frontowa pięcioosiowa, płd. szczytowa z jednym oknem na 2 piętrze                  

i trzema oknami w trójkątnym szczycie. Budynek nowszy kryty niskim dachem pulpitowym. Elewacja frontowa (wsch.) i płn. czteroosiowe; okna prostokątne                

o wspólnych gzymsach na poziomie parapetów i nadproży.  

Ochronie konserwatorskiej podlega bryła budynku, forma elewacji oraz zachowane zabytkowe stolarki okien i drzwi.  


