Brama Królewska
Szczecin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Brama Królewska mieści się przy placu Hołdu
Pruskiego, aby do niej dotrzeć korzystając z
komunikacji miejskiej wybieramy linie tramwajowe
nr 1,3, 6, 7, 8, lub 10. Z tramwaju wysiadamy na
przystanku „Plac Żołnierza” i kierujemy się w stronę
Odry. Brama mieści się ok. 300 metrów dalej.
Brama Królewska jest jedną z dwóch bram
miejskich, które przetrwały do naszych czasów z
obszernej linii obwarowań Szczecina. Obiekt został
wzniesiony w latach 1725-1728 według projektu
holenderskiego architekta Gerharda van Wallrawe.
Brama Królewska – zwana wcześniej „Anklamer
Tor” - została wzniesiona na miejscu dawnej Bramy
Młyńskiej. Nazwa ta obowiązywała do 1840 roku, od
1841 roku brama nosi nazwę Królewskiej na cześć
jej fundatora, czyli króla Fryderyka Wilhelma I.
Tak jak w przypadku Bramy Portowej ściany budowli
zdobione są rzeźbami autorstwa Bartholome
Damarata. Na bramie odnajdziemy m.in. Marsa z
mieczem i tarczą oraz Herkulesa z maczugą i skórą
lwa. Nad przejazdem znajduje się panoplium z
tarczą i pruskim orłem, całość otoczona jest
łańcuchem Orderu Czarnego Orła, zaś na szczycie
znajduje się korona. Brama Królewska ozdobiona
jest rzeźbionymi elementami oręża, zbrojami,
tarczami i sztandarami.
Podczas drugiej wojny światowej w obawie przed
zniszczeniami zdemontowano zdobienia, ukryte je w
lesie, a budowlę obsadzono bluszczem. Dzięki temu
obiekt nie uległ zniszczeniu. Zdobienia ukryte w
Lesie Arkońskim odnaleziono w 1957 roku i
ponownie zamontowana na bramie.
W 1994 roku została przeprowadzona modernizacja
obiektu, w latach 90. XX wieku w budowli mieściła
się galeria sztuki, od 2000 roku w bramie działa
kawiarnia „Brama Jazz Cafe”. Obiekt został wpisany
na wojewódzką listę zabytków w czerwcu 1954
roku.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

