Jasne Błonia im. Jana Pawła II
Szczecin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Aby dojechać do Jasnych Błoni możemy wybrać
linie tramwajowe nr 1, 5, 11, lub 12 – musimy
wysiąść na przystanku „pl. Grunwaldzki” i skierować
się w stronę gmachu Urzędu Miasta. Do przejścia
mamy ok. 1 km. Możemy także wybrać autobus linii
nr 67 i wysiąść na przystanku „Jasne Błonia”, lub
autobus nr 70 i wysiąść na przystanku „Urząd
Miasta”, następnie iść w stronę gmachu urzędu, za
budynkiem znajduje się omawiany zieleniec.
Zielony plac został założony w latach 1925 – 1927
na terenach, które należały do rodu Quistorpów. Na
środku ciągnie się szeroki pas trawnika z
kompozycjami kwiatowymi w centralnej części, po
obu stronach zaprojektowano alejki, które
obsadzone został rzędami platanów klonolistnych.
Dalej Jasne Błonia płynnie przechodzą w Park
Kasprowicza, a następnie w Las Arkoński.
W 1979 roku nieopodal ul. Piotra Skargi
wybudowano Pomnik Czynu Polaków, który stał się
dominantą układu placu. Obiekt przedstawia trzy
podrywające się do lotu orły i został zaprojektowany
przez Gustawa Zemłę. Pomnik miał przedstawiać
trzy pokolenia mieszkańców Szczecina – Polonii,
mieszkającej na tych ziemiach przed II wojną
światową, pionierom powojennego miasta i
pokoleniu, które rozbudowało Szczecin. Budowla
miała wyrażać wdzięczność społeczeństwu miasta
za jego odbudowanie. Należy pamiętać, że obiekt
został wykonany na zlecenie partii.
Prawie dziesięć lat później, bo w czerwcu 1987 roku
papież Jan Paweł II na Jasnych Błoniach odprawił
mszę – wydarzenie to zostało upamiętnione w 1995
roku pomnikiem papieża. Zmieniono także nazwę
placu na Jasne Błonia im. Jana Pawła II.
Obiekt został wpisany na wojewódzką listę
zabytków w grudniu 2004 roku.
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