Dom Schneidera
Szczecin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Dom przy ul. Królowej Jadwigi 20 znajduje się w
dzielnicy Łękno, ok. 3,5 km od dworca, vis a vis
Dawnego Zakładu Opiekuńczego "Betania". W
pobliżu zatrzymują się linie tramwajowe linii nr 1, 4,
5, 8 (przystanek Wawrzyniaka). W bezpośrednim
sąsiedztwie dostępne miejsca parkingowe (strefa
żółta).
Dom powstał w 1872 roku, dla W. Schneidera. Dwa
lata później dobudowano do niego budynek
gospodarczy w którym mieściła się pralnia. W 1892
roku parcela wraz z zabudową została odsprzedana
ślusarzowi o nazwisku Kruger. Nie mieszkał on w
nim jednak długo, bowiem trzy lata później nowym
właścicielem został Wilhelm Zernotizky, będący
handlarzem branży browarniczej. Na jego polecenie
w 1895 roku architekt Friedrich Mentz wykonał
projekt przebudowy obiektu, podwyższając go
zarazem o jedną kondygnację. Wzbogacając całą
konstrukcję dodał do niej trzy duże ozdobne
szczyty. Dzięki temu budynek dziś przypomina inne
baśniowe obiekty z okolicy inspirowane architekturą
malowniczą z XVI i XVII wieku. Przechadzając się
aleją Wojska Polskiego można natrafić na wiele
tego typu dawnych domostw. W obiekcie warte
uwagi są symetryczne względem siebie okna, na
każdym piętrze inne. Na dolnej kondygnacji są one
duże, prostokątne i obramowane drewnem. Na
piętrze natomiast są półkoliste i obmurowane
cegłami układającymi się w łuk. Okna na poddaszu
są identyczne pod względem kształtu do tych z
piętra, jednak są obramowane drewnem. Na obiekt
warto zwrócić uwagę spacerując po kompleksie
Dawnego Zakładu Opiekuńczego "Betania" przy ul.
Wawrzyniaka 7.

Tagi
zabytek

zwiedzanie

architektura

ADRES

Królowej Korony Polskiej 20, 70486 Szczecin
GODZINY OTWARCIA

Obiekt ogólnodostępny
WSPÓŁRZĘDNE

53.4381802479, 14.5314987371
53° 26' 17'', 14° 31' 53''



Nawiguj



Pokaż na mapie



Dodaj do planu podróży

Pogoda
Sprawdź pogodę aktualną i archiwalną 20-02-2020
# Godzina Temperatura Minimalna temperatura Maksymalna temperatura Prędkość wiatru
 21:15

6 °C

5.56 °C

7.22 °C

6.2 KM/H

Media

Lokalizacja

+
−

Dane mapy © OpenStreetMap CC BY-SA, © WODGIK
Szczecin

KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

