Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан
Скульптурная кампазіцыя “Маці”. “Воін”. “Партызан”

Выгляд помніка
да рэканструкцыі
1985г.

Святыня пасѐлка – мемарыял загінуўшым воінам Чырвонай Арміі
і партызанам за вызваленне раѐна ў ліпені 1944 года.
На гары, на самым відным месцы ўзвышаецца велічны помнік. Вышыня
стэлы 17 метраў. Помнік добра праглядаецца з боку вадасховішча,
з гарадскога парку і з таго месца, адкуль пачынаўся штурм Зэльвы.
Помнік быў узведзены ў 1958 годзе і ўяўляў сабой скульптуру воіна
і партызанкі. У 1985 годзе ѐн рэканструяваны.
Тут, каля брацкай магілы воінаў і партызан, спыніліся адлітыя з металу
абаронцы Радзімы – салдат і партызан, застыла ў вечным смутку маці.
Пахаваны ў брацкай магіле 506 воінаў Чырвонай Арміі, якія прадстаўлялі
шматлікія нацыянальнасці нашай Радзімы. Імѐны 270 з пахаваных
у брацкай магіле засталіся невядомымі. Апошні прытулак у брацкай
магіле знайшлі маѐры Шапавалаў і Салаўеў, імѐнамі якіх названы вуліцы
пасѐлка.
12 ліпеня Зэльва была вызвалена ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Немцы ў баях за пасѐлак панеслі немалыя страты. Дорага каштавала
вызваленне Зэльвы і воінам Чырвонай Арміі, аб чым сведчыць брацкая
магіла.
У ліпені 1944 года воіны 169-й Рагачоўскай стралковай дывізіі 3-й арміі
2-га Беларускага фронту вялі цяжкія баі з праціўнікам на подступах да
Зэльвы. Сіламі палкоў дывізій пачаўся штурм пасѐлка з поўначы і поўдня.
Гэта быў цяжкі, кровапралітны бой з ворагам за кожную вуліцу, кожны
дом. Раніцай пасѐлак быў вызвалены.
У 1970 годзе былі перезахаронены астанкі з адзіночных і брацкіх магіл
із навакольных вѐсак у агульную брацкую магілу ў г.п. Зэльва.

Дадатковая інфармацыя:
- 20 кастрычніка 1995 года праведзена перазахаванне трох невядомых
з ляснога масіва за чыгуначным пераездам у раѐне в.Галынка;
- 10 верасня 1997 года праведзена перазахаванне астанкаў двух
невядомых, знойдзеных у в.Шулякі і каля дарогі Слонім-Зэльва.
Адрас: Гродзенская вобласць, Зэльвенскі раён, г.п. Зэльва, 1944 г.
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