
Брацкая магіла савецкім воінам, 
помнік землякам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Новай Галынцы стаіць помнік савецкім воінам і землякам, якія 

загінулі на франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў партызанскай барацьбе 

супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У брацкай магіле пахаваны                     

5 невядомых воінаў, што загінулі ў ліпені 1944 года ў баях за вызваленне 

вёскі. Ён знаходзіцца на паўночнай ускраіне вёскі.  

  Таксама ўшанавана памяць 60 землякоў, якія загінулі на франтах 

Вялікай Айчыннай вайны і ў партызанскай барацьбе супраць нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. У 1967 годзе на магіле пастаўлены помнік – 

скульптура воіна і стэла з рэльефнымі выявамі воінаў. 

Адрас: Гродзенская вобласць, Зэльвенскі раён, 

 Галынкаўскі сельсавет, в. Новая Галынка, ліпень, 1944 г. 
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