Zespół kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego
Świnoujście
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Zespół zabytkowych kamienic przy ul. Hołdu
Pruskiego to kilkanaście okazałych budynków. Ulica
Hołdu Pruskiego znajduje się między dwoma
parkami, Parkiem Chopina i Parkiem Zdrojowym. Na
wschodzie krzyżuje się z ulicą Sikorskiego, a na
zachodzie z ulicą Chopina.
Zespół kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego to
kilkanaście budynków o bogatej architekturze, które
zachwycą każdego turystę. Budynki powstały na
początku XX wieku. Projektant kamienic pozostaje
nieznany, jednak na pierwszy rzut oka widać, że był
człowiekiem niezwykle uzdolnionym. Każda z
kamienic posiada bryłę zdobioną licznymi detalami,
co w efekcie tworzy wrażenie niezwykłych budowli.
Są to budynki na rzucie czworoboku,
podpiwniczone, trzykondygnacyjne od frontu i
czterokondygnacyjne od zaplecza. Bryły budowli
są rozczłonkowane poprzez zastosowanie ryzalitów.
Na przednich elewacjach możemy podziwiać
balkony i otwory okienne zdobione licznymi
ornamentami o motywach roślinnych. Większość
zdobień nawiązuje do stylu secesyjnego. Otwory
okienne posiadają różnorodne kształty. Łączone są
tynkowanymi opaskami, a gdzieniegdzie
zwieńczone gzymsami. Na elewacjach można także
zobaczyć zdobienia w formie płaskorzeźby.
Dodatkowe wrażenie robią mansardowe dachy z
lukarnami i nieregularnie rozmieszczonymi
wystawkami. Każda kamienica posiada jakąś cechę
charakterystyczną dzięki czemu każda z kamienic
jest wyjątkowa. Przykładem może być wieżyczka w
elewacji przykryta zwieńczeniem w formie
łamanego dachu namiotowego.
Kamienice przy ul. Hołdu Pruskiego
prezentują podobny styl. Znajdują się one po obu
stronach brukowanej uliczki, co potęguje wrażenie
wielkiego kunsztu architektonicznego. Obecnie
przeprowadzany jest remont zabytków, co podkreśli
ich atrakcyjność. Budynki pełnią funkcje
mieszkalne, można je podziwiać z zewnątrz.
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