Czołg - pomnik wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej
Sławno

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Czołg znajduje się w zachodniej części miasta.
Zjeżdżając z obwodnicy od strony Szczecina w
kierunku centrum, należy jechać drogą 205 na
Darłowo. Będąc na ulicy Dworcowej, należy skręcić w
prawo w ul. Armii Krajowej, nadal drogą 205. W głębi
widocznego zieleńca będzie znajdował się czołg. Jest
on zlokalizowany pomiędzy ulicami J. Matejki i M.
Kopernika, które łączą się z ulicą Armii Krajowej.
Czołg - pomnik wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej został
odsłonięty 9 maja 1983 r. Tuż obok czołgu T-34
ustawionego na żelbetowej podstawie znajduje się
granitowa tablica, na której uwiecznione są
następujące słowa: „Wyzwolicielom, Społeczeństwo
Powiatu Sławieńskiego”. Pomnik został ufundowany
przez miasto Sławno na wniosek koła Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację. Odsłonięcie
pomnika odbyło się w towarzystwie wielu ówczesnych
oficjeli, w obecności delegacji władz radzieckich,
przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego PZPR, władz
lokalnych i kombatantów. Bezpośredniego odsłonięcia
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pomnika dokonał J. Kurczuk - uczestnik obrony
Westerplatte oraz B. Brzozowski - były strzelec
pokładowy czołgu. Dla upamiętnienia tego faktu
posadzono tam dwa dęby. Przez wielu czołg jest
traktowany jako relikt minionej epoki. W Sławnie
pojawiają się propozycje, aby czołg zniknął z
przestrzeni miasta, ale czas pokaże czy tak się stanie.
Miejsce, gdzie zlokalizowany jest pomnik dawniej
częściej służyło mieszkańcom do wypoczynku. Teren
zieleni wokół pomnika został założony na początku XX
w. Przed wojną był tu ogród różany, stała też fontanna
w
kształcie
ośmioramiennej
gwiazdy,
którą
zdemontowano w 1983 r., aby zrobić miejsce na czołg.
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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