Pomnik Czynu Polaków
Szczecin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Pomnik znajduje się w północnej części
Śródmieścia, w Parku im. Jana Kasprowicza,
niedaleko Urzędu Miasta. Chcąc się do niego dostać
najlepiej zaparkować auto przy ul.Piotra Skargi. W
pobliżu zatrzymuje się autobus linii nr
67 (przystanek Jasne Błonia).
Pomnik Czynu Polaków jest jednym z najbardziej
charakterystycznych pomników w Szczecinie.
Został odsłonięty w 1979 r. Ufundowano go ze
składek mieszkańców, a także Stoczni Szczecińskiej
im A. Warskiego. Jego wykonawcą jest rzeźbiarz
Gustaw Zemła, który współpracował przy jego
tworzeniu z rzeźbiarzem E. Kozakiem. Pomnik
nawiązuje do trzech pokoleń szczecinian, których
pamięć poprzez postawienie monumentu miała
zostać utrwalona. Pierwszym z nich jest pokolenie
szczecińskiej Polonii z przełomu XIX i XX żyjącej za
granicą do czasów wojny. Drugim pokoleniem są
szczecinianie, którzy mieli swój udział w odbudowie
miasta po wojnie. Trzeci orzeł jest symbolem
ostatniego pokolenia, które zaangażowane było w
rozwój przemysłu, służby zdrowia, kultury,
komunikacji oraz współczesnego budownictwa.
Cokół wykonany został przez J.W PiskorzaNałęckiego. Jego łączna wysokość to 22.5 m. Orły
przedstawione w pomniku ważą razem 60 ton,
natomiast cała konstrukcja aż 150 ton. Pomnik jest
atrakcją turystyczną występującą na licznych
pocztówkach, a także ważnym miejscem w
świadomości
mieszkańców.
Podczas
wielu
uroczystości
państwowych składane są pod
nim kwiaty. Pomnik jest podświetlany nocą.
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