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Да 100-год дзя ВЛКСМДа 100-год дзя ВЛКСМ

Су стрэ ча па ка лен няў «Кам са мол — мой 

лёс», пры све ча ная 100-год дзю ВЛКСМ, 

прай шла на ба зе дзяр жын скай гім на зіі.

Фа та гра фіі, знач кі і ін шыя кам са моль-

скія ра ры тэ ты мі ну лых га доў, да ра гія сэр цу 

іх ула даль ні каў... Экс па зі цыю ім пра ві за ва най вы ста ўкі, якую мож на 

бы ло па ба чыць пад час ме ра пры ем ства, скла лі аса біс тыя прад ме ты 

ўдзель ні каў су стрэ чы — кам са моль цаў роз ных га доў Дзяр жын ска га 

ра ё на. А за куб кам гар ба ты ў ко ле ра ней шых і ця пе раш ніх прад стаў-

ні коў Са ю за мо ла дзі лі лі ся ўспа мі ны пра той уклад, які ў ма ла дзёж ны 

рух кра і ны зра бі лі ко ліш нія яго ўдзель ні кі, гу ча лі па дзя кі за тра ды цыі 

і бяс цэн ны во пыт ад іх пе ра ем ні каў, су час на га па ка лен ня.

Ад кры ты дыя лог «100 га доў. 100 су стрэч» ад быў ся ў По лац кім ка-

ле джы Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. Ма шэ ра ва. Яна 

бы ла ад ной са ста, як вы ні кае з наз вы, за пла на ва ных да пра вя дзен-

ня ў го ра дзе да 100-год дзя ВЛКСМ, і са бра ла ка ля сот ні ак ты віс таў 

БРСМ ка ле джа, ве тэ ра наў ма ла дзёж на га ру ху По лач чы ны. Пад час 

ад кры та га дыя ло гу най перш гу ча лі па ра ле лі па між дзей нас цю кам-

са мо ла і яго пе ра ем ні ка — ця пе раш ня га Са ю за мо ла дзі.

На пя рэ дад ні V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ў го ра дзе Усе са юз най 

удар най кам са моль скай бу доў лі — На ва по лац ку — упер шы ню збя руц ца 

тры сот ні бай цоў сту дэнц кіх атра даў, прад стаў ні коў шта боў усіх уз роў няў 

з Бе ла ру сі і Ра сіі. Ме ра пры ем ства прой дзе 21—23 ве рас ня. Ся род за про-

ша ных гас цей злё ту «Мо ладзь бу дуе Са юз» бу дуць і ве тэ ра ны сту дат ра-

даў ска га ру ху, прад стаў ні кі ор га наў за ка на даў чай і вы ка наў чай ула ды.

— Пра гра ма су стрэ чы вель мі на сы ча ная. На прык лад, ад бу дзец ца 

кон курс прэ зен та цый ных ві дэа ро лі каў «Адзін рух — ад на лю боў!», бу-

дзе да дзе ны старт сту дат ра даў ска га квэс ту. Прой дуць ак цыі «Па мяць 

па ка лен няў» ка ля ме ма ры яль на га комп лек су «Пер шая па лат ка», 

«#ЗаДело!». Ад бу дзец ца су стрэ ча мо ла дзі з прад стаў ні ка мі за ка на-

даў чай і вы ка наў чай ула ды Са юз най дзяр жа вы «Ад кры тая тры бу на». 

За пла на ва ны аду ка цый ныя пля цоў кі, круг лыя ста лы, май стар-кла сы, 

трэ нін гі, — па ве да мі лі ў Цэнт раль ным ка мі тэ це БРСМ. — Бу дзе і спар-

та кі я да з буль ба тло нам, пе ра цяг ван нем ка на та, да ртсам, скач ка мі з 

мес ца, эс та фе тай 4х100. Прой дзе твор чы фес ты валь «На скры жа-

ван нях шля хоў і мер ка ван няў...», тан ца валь на-кон курс ная пра гра ма 

«Бай цоў ка-па ці» і мно гае ін шае, у тым лі ку роз ныя эк скур сіі.

Брэсц кая аб лас ная ар га ні за цыі БРСМ дае старт эс та фе це па-

ка лен няў, пры све ча ную ста га до ва му юбі лею кам са мо ла. З 24 да 

29 ве рас ня яна прой дзе па марш ру це Брэст — Іва наў скі — Коб-

рын скі — Жа бін каў скі — Дра гі чын скі ра ё ны воб лас ці. Больш за сто 

ўдзель ні каў эс та фе ты — прад стаў ні коў ма ла дзёж на га ру ху роз ных 

га доў — пра вя дуць пра цоў ныя ак цыі «#ЗаДело!» у мяс ці нах во ін скай 

сла вы кам са моль цаў-пад поль шчы каў і пар ты зан па іх доб ра ўпа рад ка-

ван ні, ус кла дуць квет кі. Так са ма пад час эс та фе ты прой дуць су стрэ чы 

ў пра цоў ных ка лек ты вах, ад бу дуц ца кан цэрт ныя пра гра мы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Што вы ве да е це 
пра кам са мол?

На пя рэ дад ні юбі лею са дня 

ства рэн ня ад ной з са мых ма-

са вых ма ла дзёж ных ар га ні-

за цый «Чыр вон ка. Чыр во ная 

зме на» скла ла не вя лі кі тэст па 

гіс то рыі яе дзей нас ці. Пра вер-

це свае ве ды!

1. Які го рад у Бе ла ру сі паў-

стаў дзя ку ю чы ўдар най 

кам са моль скай бу доў лі?

а) Га ра док;

б) Бя ро за;

в) Бе ла азёрск;

г) Сто лін.

2. Хто з гэ тых кі раў ні коў 

ВЛКСМ паз ней стаў кі-

раў ні ком КДБ СССР?

а) Яў ген Ця жэль ні каў;

б) Ула дзі мір Ся мі час ны;

в) Аляк сандр Ко са раў;

г) Сяр гей Паў лаў.

3. У якім уз рос це член кам-

са мо ла аў та ма тыч на па-

кі даў ар га ні за цыю?

а) 24 га ды;

б) 26 га доў;

в) 28 га доў;

г) 30 га доў.

4. Ня змен ны ат ры бут са-

вец ка га кам са моль ца — 

зна чок. Але над піс «ВЛКСМ» з'я-

віў ся толь кі ў 1945 го дзе. Што ж 

бы ло яго па пя рэд ні кам?

а) «КІМ»;

б) «У. І. Ле нін»;

в) «Ка мін тэрн»;

г) «ІІІ Ін тэр на цы я нал».

5. Якая пес ня ста ла гім нам 

ВЛКСМ?

а) «Взвей тесь кострами, синие 

ночи»;

б) «Вихри враж деб ные ве ют над 

нами»;

в) «Наш па ро воз, впе ред 

лети...»;

г) «И вновь про дол жа ет ся бой».

6. Якую наз ву атры ма ла Бю-

ро між на род на га ма ла-

дзёж на га ту рыз му пры ВЛКСМ?

а) «Ус ход»;

б) «Спа да рож нік»;

в) «До сві так»;

г) «Па да рож нік».

7. У якім го дзе па ча ла вы-

хо дзіць «Ком со моль ская 

пра вда» — га зе та ЦК ВЛКСМ?

а) 1923;

б) 1925;

в) 1927;

г) 1929.

8. Пік коль кас ці кам са моль-

цаў прый шоў ся на 1984 

год. Та ды іх бы ло...

а) 28 міль ё наў;

б) 35 міль ё наў;

в) 42 міль ё ны;

г) 49 міль ё наў.

9. Кам са моль цы так са ма 

да па ма га лі асвой ваць 

ца лі ну. У якім го дзе ту ды па еха лі 

пер шыя атра ды?

а) 1954 год;

б) 1957 год;

в) 1960 год;

г) 1963 год.

10. У якім го дзе быў рас-

пу шча ны кам са мол?

а) 1990;

б) 1991;

в) 1992;

г) 1993.

11. Да тай ства рэн ня 

БРСМ — пе ра ем ні ка 

кам са мо ла на тэ ры то рыі Бе ла ру-

сі — ста ла...

а) 13 сту дзе ня 1999 го да;

б) 8 ліс та па да 2000 го да;

в) 27 мая 2001 го да;

г) 6 ве рас ня 2002 го да.

ЮБІ ЛЕЮ НА СУ СТРАЧ
Пры га да ем ра замПры га да ем ра зам

ПРА ВІЛЬ НЫЯ АД КА ЗЫ

1-в, 2-б, 3-в, 4-а, 5-г, 6-б, 7-б, 8-в, 9-а, 
10-б, 11-г.

Сён ня, гар та ю чы па жоў клыя пад шыў-

кі «Чыр вон кі», мы па спра бу ем кры ху 

больш да ве дац ца пра юна коў і дзяў-

чат 1920—1930-х га доў. Час са праў ды 

быў не звы чай ны. Уя ві це: ёсць толь кі 

пры го жая ма ра пра «свет лую бу ду чы-

ню», але ўсё так не зра зу ме ла, ня вы-

зна ча на...

«Вы хад ныя — без мі тын гаў!
Перш чым бу да ваць «но вы свет», трэ ба 

бы ло пры ду маць, якім ён ста не. Ак ты віс ты 

не прос та спра бу юць на ма цаць но выя кі-

рун кі, ча сам яны дзей ні ча юць ра шу ча: на 

гэ ты час пры па дае шмат рэ фор маў. На-

прык лад, мя ня ла ся сіс тэ ма аду ка цыі, вы-

ра ша ла ся, якія прад ме ты вы кла даць і як 

па да ваць ве ды, бы лі ад ме не ны ад зна кі. 

Рас па чы на ец ца так зва ная ба раць ба за 

куль тур ны по быт, і тут за «со вец ка га ча ла-

ве ка» пра дум ва ец ца ўсё да дро бя зяў: у якіх 

умо вах лю дзі па він ны жыць, як вы гля даць, 

як ба віць воль ны час, на ват скла да ец ца 

рас клад на дзень.

Жыц цё кам са моль цаў бы ло да во лі на сы-

ча ным. Пра цу да во дзі ла ся су мя шчаць з ву-

чо бай і гра мад скі мі спра ва мі. Ма ла дыя лю дзі 

на ват па пра сі лі праз «Чыр во ную зме ну» ўвес-

ці за ба ро ну на схо ды і мі тын гі па вы хад ных, 

бо атрым лі ва ла ся, што на тыд ні ў іх не бы ло 

ні вод на га воль на га дня.

За жын кі пад «Ін тэр на цы я нал»
Ста лыя лю дзі не маг лі змі рыц ца з тым, 

што мо ладзь вый шла з-пад уплы ву баць коў 

і спра буе дык та ваць свае за ко ны. Асаб лі ва 

іх не ра зу ме лі на вёс ках, тым больш што но-

вая ўла да аб вяс ці ла вай ну рэ лі гіі, і ма ла дыя 

лю дзі ад ны мі з пер шых пра во дзі лі дэ ман-

стра цыі бяз бож ні каў, вы смей ва лі тра ды цыі, 

спра ба ва лі пры віць но выя. На прык лад, са-

юз ная мо ладзь ла дзі ла «чыр во ныя вя сел-

лі», за мест «п'я ных ка ляд» пра па ноў ва ла 

мі тын гі са сця га мі і са ма дзей нас цю. І на ват 

за жын кі за мя ні ла свя та пер шай ба раз ны, 

ка лі зям лю па чы на лі ўзор ваць пад гу кі «Ін-

тэр на цы я на ла».

Вяс коў цы не ха це лі, каб іх дзе ці ўсту па лі ў 

ра ды кам са мо ла. Асаб лі ва ба я лі ся баць кі за 

сва іх да чок, за па лох ва лі, што там збі ра ец ца 

толь кі раз бэ шча ная мо ладзь і дзяў чат мо гуць 

аб ня сла віць. Та му кам са мол кі на вёс цы бы лі 

ў дэ фі цы це. Хоць на са мрэч у ма ла дзёж ных 

ра дах вя ла ся ба раць ба за «сум лен ныя па-

во дзі ны». «Рас пус ныя» спра вы раз бі ра лі ся 

на так зва ных гра мад ска-па лі тыч ных су дах, 

«дон жу а наў» маг лі вы клю чыць з кам са мо-

ла. Не менш да ста ва ла ся і дзяў ча там, якія 

час та мя ня лі ка ва ле раў. Трап ля лі пад па доб-

ныя су ды-раз бо ры ма ла дыя лю дзі і за брыд-

ка слоўе, п'ян ства і на ват ля но ту. Дзяў ча там 

да ста ва ла ся і за пры га жосць: маг лі аб ра зіць 

за ка ры стан не кас ме ты кай і ўпры го жан ня мі, 

да гле джа ных ад ра зу за піс ва лі ў «мя шчан кі». 

Кам са моль цам бы ло і не да «тан цу лек». Якія 

мо гуць быць за баў кі, ка лі яшчэ так мно га 

трэ ба зра біць!

На ву чыц ца і ву чыць
На VІІІ з'ез дзе кам са мо ла бы ла пры ня та 

па ста но ва аб тым, што кож ны пісь мен ны кам-

са мо лец па ві нен на ву чыць не пісь мен на га ча-

ла ве ка. Раз гля да ла ся на ват пы тан не, каб пры 

за лі чэн ні ў ВНУ ў ан ке це быў асоб ны пунк цік 

пра гэ та. «Час та мы зва роч ва ем вель мі шмат 

ува гі на вы ха вань не са міх ся бе і за бы ва ем 

аб та ва ры шох», — пі са ла «Чыр во ная зме-

на». Ка лі кам са мо лец ні ко му не да па ма гае, 

ці не леп шая гэ та пра вер ка? Ар га ні зоў ва лі ся 

ха ты-чы таль ні і клу бы, дзе чы та лі ўслых і аб-

мяр коў ва лі тво ры.

На кам са моль цах ля жа ла і ар га ні за цыя 

роз ных гурт коў, на прык лад, сель ска гас па-

дар чых. «Два га ды та му на зад на шы ся ля не 

амаль зу сім не се я лі кар няп ло даў... За раз 

ста но ві шча зу сім ін шае. Дзя ку ю чы кам са-

моль цам, га зэ там ды кніж кам, ся ля не да ве-

да лі ся аб тым, што се яць кар няп ло ды вель-

мі ка рыс на», — рас каз ва ла «Чыр вон ка» ў 

1928 го дзе.

У про ці ва га зе з ку ля мё там
А ўжо пе рад кам са моль ца мі 30-х га доў 

ста ві лі ся ін шыя за да чы. «З кож ным днём шы-

рыц ца вы дат ны рух ма ла дых па тры ё таў, ра-

шыў шых азна ме на ваць ХХ-год дзе Ле нін ска-

Ста лін ска га кам са мо ла па да рун ка мі ра дзі-

ме-ма це ры... Со вец кая мо ладзь, ста ха наў цы 

абя ца юць пра ца ваць яшчэ лепш і зра біць усё, 

каб к ХХ-год дзю ВЛКСМ яна ўзба га ці ла ся 

но вы мі ма шы на мі, да дат ко вы мі то на мі хле ба, 

рас шы ра най вы твор час цю та ва раў, но вы мі 

атра да мі ад важ ных снай пе раў, ар ты ле рыс-

таў, па ра шу тыс таў, пі ло таў».

Мо ладзь 30-х га доў — ра шу чая і не па хіс-

ная, хлоп цы і дзяў ча ты пус ка юц ца на роз ныя 

экс пе ры мен ты, спра бу юць да ка заць, што яны 

са мыя леп шыя. У гэ ты час з'яў ля юц ца свае 

ге роі. Ся род та кіх — жа но чы экі паж са ма-

лё та «Ра дзі ма»: дзяў ча ты вы ра шы лі па біць 

між на род ны рэ корд і здзейс ні лі са мы доў гі 

бес пе ра са дач ны пе ра лёт.

Хлоп цы і дзяў ча ты вы ву ча юць ку ля мё ты, 

без ад ры ву ад вы твор час ці за кан чва юць кур-

сы вуч лё таў, ска чуць з па ра шу та мі, пра цуе 

«куз ня ва ра шы лаў скіх кон ні каў». Мо ладзь, 

якая за кан чвае кур сы ва ра шы лаў скіх страл-

коў, бя рэц ца на ву чаць гэ тай спра ве ін шых. 

Раз гар ну ла ся ва ен на-фіз куль тур ная ра бо та і 

ў шко лах, вуч ні імк нуц ца да юбі лею кам са мо-

ла мець па адзін-два аба рон чыя знач кі «Юны 

ва ра шы лаў скі стра лок», «Га тоў да про ці па-

вет ра най і про ці хі міч най аба ро ны» і ін шыя. 

А яшчэ ў гэ ты час ла дзіц ца мно га па хо даў 

у про ці ва га зах, пры чым у роз ных умо вах — 

у ма роз і спё ку, у нач ны час, на пра цяг лыя ад-

лег лас ці, у іх сплаў ля лі ся на лод ках і ўдзель-

ні ча лі ў ва е ні за ва ным мо та пра бе гу.

Са ста рон ках «Чыр во най зме ны» не сы хо-

дзяць па ве дам лен ні аб юна ках і дзяў ча тах, якія 

вы ка на лі пла ны на 100, 150, 200, 250 пра цэн таў. 

Тут на ват за ве дзе на асоб ная «дош ка го на ру», і 

на ёй цы ту ец ца Ста лін: «Са мае вы дат нае ў спа-

бор ніц тве за клю ча ец ца ў тым, што яно ро біць 

ка рэн ны пе ра ва рот у по гля дах лю дзей на пра цу, 

бо яно пе ра тва рае пра цу з за зор на га і цяж ка га 

яр ма, якім яна лі чы ла ся ра ней, у спра ву го на ру, 

у спра ву сла вы, у спра ву доб лес ці і ге рой ства». 

І ў той час са праў ды ў гэ та ве ры лі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

РА МАН ТЫ КІ-АТЭ ІС ТЫ, 
ПРА ЦАЎ НІ КІ-АБА РОН ЦЫ...

По гляд праз часПо гляд праз час
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