
Помнік ахвяр фашызму 
  

Напярэдадні 50-годдзя вызвалення 

Зэльвеншчыны ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у вѐсцы 

Чырвонае Сяло быў устаноўлены   

Мемарыяльны знак  пяці спаленым у 

снежні 1942 года жыхарам: сям’і 

Пазнанскага Данілы Аляксандравіча.                         

З васьмі чалавек засталіся  жывымі 

трое: жонка і два малыя сыны – Ваня 

і Коля. 

Чырвонае Сяло (тады вѐска называлася 

Пляцянічы) уваходзіла ў раѐн дзеяння 

партызанскай брыгады ―Перамога‖. 

Партызаны часта заходзілі ў вѐску, 

атрымлівалі ад жыхароў харчы і звесткі аб 

размяшчэнні нямецкіх гарнізонаў у акрузе. 

22 жыхары вѐскі самі былі партызанамі.  

Хтосьці аб гэтым данѐс немцам. У пачатку 

зімы 1942 года фашысты акружылі вѐску, 

расставілі кулямѐты і ўсіх жыхароў выгналі з хат. Сам Пазнанскі 

адмовіўся выходзіць з дому. Ён прытварыўся хворым. Разам з ім 

засталіся і ўсе яго дзеці. 

У дом зайшлі немцы і забілі на ложку 

Пазнанскага і двух яго дачок Ганну і Марыю. 

Сын Аляксандр паспеў схавацца на 

гарышчы, чатырохгадовая дачка Ніна – за 

печкай, а 12-ці гадовы Ваня з меншым 

братам Колем выбеглі з дому і босыя па 

снезе кінуліся бегчы за вѐску.  

Расправіўшыся з бацькам і дзецьмі карнікі 

падпалілі дом. Выбягаючы з пылючага 

гарышча Аляксандр быў забіты аўтаматнай чаргой. Ніна – задыхнулася ў 

дыме і згарэла.  

Адрас: Гродзенская вобласць, Зэльвенскі раён,  

Сынкавіцкі сельсавет, в. Чырвонае Сяло, 17.12.1942 г. 
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