
...Галь шту кі, якія на сі лі 

пер шыя пі я не ры, бы лі зроб-

ле ны на чы гу нач ным вуз ле ў 

Ор шы. Ця пер мы мо жам уба-

чыць адзін з іх тут, у му зеі. 

По бач і «Сяброўскі бі лет» 

кам са моль ца 1920 го да.

Най больш каш тоў ныя 

экс па на ты, як ка жа кі раў нік 

му зея Свят ла на СА СНІ НА, 

гэ та ор дэн Пра цоў на га Чыр-

во на га Сця га і ор дэн Ле ні-

на, які мі быў уз на га ро джа ны 

Ле нін скі Ка му ніс тыч ны Са юз 

Мо ла дзі Бе ла ру сі за за слу гі 

пе рад Ра дзі май у га ды Вя лі-

кай Ай чын най вай ны, пар ты-

зан скі рух, пра цоў ныя да сяг-

нен ні ў 1945 і 1970 га дах.

Вы стаў ле на ка лек цыя 

ўзна га род ЦК Усе са юз на га 

Ле нін ска га Ка му ніс тыч на га 

Са ю за Мо ла дзі, прад стаў-

ле ная стар шы нёй Мін скай 

га рад ской ар га ні за цыі ве-

тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста-

не Ула дзі мі рам Шо ка вым, 

які быў уз на га ро джа ны 

ор дэ на мі Чыр во най Зор-

кі, «За служ бу Ра дзі ме ва 

Уз бро е ных Сі лах СССР» 

ІІІ сту пе ні, «Зор кай» Дэ ма-

кра тыч най Рэс пуб лі кі Аф га-

ні стан ІІІ сту пе ні і шмат лі кі мі 

ме да ля мі. У экс па зі цыі — 

ка ля 150 зна каў, знач коў і 

ме да лёў, ся род якіх член скі 

зна чок «КІМ» (Ка му ніс тыч-

ны ін тэр на цы я нал мо ла дзі) 

1922—1945 га доў, зна чок 

«Шко ла кам са моль ска га 

ак ты ву» 1922 го да, зна кі 

ЦК ВЛКСМ «Во ін ская доб-

лесць», «Пра цоў ная доб-

лесць», «За ла ты ко лас», 

«На стаў нік мо ла дзі», «Ма-

ла ды гвар дзе ец пя ці год кі» 

і мно гія ін шыя. Да рэ чы, збі-

раў ён гэ тую ка лек цыю на 

пра ця гу больш чым 50 га доў 

з 1958 да 1991-га.

Са ма роб ны фран та вы 

дзён нік бай ца Чыр во най 

Ар міі Іва на Са бко... За мест 

вок лад кі — дзве ме та ліч ныя 

плас ці ны ад ва ен най тэх нікі. 

За мест ста ро нак — тэ ле-

граф ныя блан кі з фран та вы-

мі за пі са мі, аў тар скі мі вер-

ша мі, на пі са ны мі алоў кам, 

а так са ма ліст да баць коў. 

Ура джэ нец Па лес ся, які аба-

ра няў Ра дзі му ад во ра га, так 

і не вяр нуў ся да до му. У чэр-

ве ні 1945 го да ён за гі нуў пад-

час ба ёў у Гер ма ніі. Та ва ры-

шы за ха ва лі дзён нік хлоп ца 

і пе радалі яго род ным. Вось 

што Іван пі саў 9 мая 1945 го-

да: «Доб ры дзень, мае баць-

кі. Па ве дам ляю пра тое, што 

я жы вы, зда ро вы, і вам гэ-

та га жа даю. Шмат пі саць 

не ду маю, сён ня свят ку ем 

мы да лё ка, на гер ман скай 

тэ ры то рыі. Вай на скон ча на, 

мы пе ра маг лі. Він шую вас 

з Пе ра мо гай над ня мец кім 

фа шыз мам. Ваш сын Ва ня 

Са бко».

Уні каль ны экс па нат — 

па рад ную шаш ку — па да-

рыў Цэнт раль на му ка мі тэ ту 

ЛКСМБ са вец кі пал ка во-

дзец, двой чы Ге рой Са вец-

ка га Са ю за, ка ва лер ся мі 

ор дэ наў Ле ні на Мар шал 

Са вец ка га Са ю за Іван Баг-

ра мян. Лі чыц ца, што ме на-

ві та яна бы ла пры ім пад час 

Па ра да Пе ра мо гі ў Маск ве 

24 чэр ве ня 1945 го да. Іван 

Баг ра мян удзель ні чаў у вы-

зва лен ні Бе ла ру сі ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

Пад час стра тэ гіч най на-

сту паль най апе ра цыі, якая 

атры ма ла ко да вую наз ву 

«Баг ра ці ён», пер шы мі вы-

сту пі лі вой скі 1-га Пры бал-

тый ска га фрон ту на ча ле з 

Баг ра мя нам.

Яшчэ ад на каш тоў ная 

рэч — пра цоў ная кніж-

ка са вец ка га бе ла рус ка га 

пар тый на га і дзяр жаў на га 

дзея ча Пят ра Ма шэ ра ва. 

У 1947—1954 га дах ён быў 

сак ра та ром ЦК ЛКСМБ. 

А так са ма сум ка, аку ля ры і 

ін шыя рэ чы са вец ка га ва ен-

на га лёт чы ка, Ге роя Са вец-

ка га Са ю за Аляк санд ра Но-

ві ка ва. У па вет ра ных ба ях з 

во ра гам ён пра явіў ге ра ізм 

і ад ва гу. На са ма лё це І-16 

здзейс ніў 93 ба я выя вы ле-

ты, удзель ні чаў у дзя сят ках 

па вет ра ных су ты чак. Уся го 

за пе ры яд з 17 сту дзе ня да 

9 са ка ві ка 1942 го да аса біс-

та і ў гру па вых ба ях зні шчыў 

15 ва ро жых са ма лё таў.

Пас ля вы зва лен ня Бела-

ру сі кам са мол ак тыў на ўклю-

чыў ся ў мір ную дзей насць: 

ма ла дыя хлоп цы і дзяў ча ты 

ўдзель ні ча лі ў ад наў лен ні 

Мін ска — два ра зы на ты-

дзень пры хо дзі лі і пры бі ра-

лі ўсё, што бы ло раз бу ра на 

пад час вай ны, а так са ма на-

но ва бу да ва лі ха ты ў вёс ках 

і па сёл ках. 

У кра са ві ку 1974 го да Усе-

са юз най удар най бу доў ляй 

бы ла аб ве шча на пра клад ка 

Бай ка ла-Амур скай ма гіст ра-

лі (ад на з най буй ней шых чы-

гу нак у све це). У 1984 го дзе 

яе цал кам па бу да ва лі, што 

ста ла важ най па дзе яй у гіс-

то рыі кам са мо ла.

...Фо та зды мак, які на-

гад вае нам пра гіс то рыю, 

звя за ную з ге ра іч ным 

учын кам 17-га до ва га кам-

са моль ца Мі шы Ма ро за, 

пе ра но сіць нас у ве ра сень 

1977 го да. Ме на ві та та ды 

на ву чэн цы Ар шан ска га ін-

дуст ры яль на-пе да га гіч на га 

ву чы лі шча, у тым лі ку і гэ ты 

юнак, пра ца ва лі ў кал га се 

«Пра грэс» Дуб ро вен ска га 

ра ё на. Хло пец уба чыў, што 

ра зам з буль бя ны мі клуб-

ня мі зна хо дзіц ца ар ты ле-

рый скі сна рад, сха піў яго і 

хут ка па бег це раз по ле да 

яра. Не паспеў дай сці ўся го 

не каль кі мет раў — і смер та-

нос ная зна ход ка вы бух ну ла 

ў яго ў ру ках. Та кім чы нам ён 

вы ра та ваў ад па гі бе лі ка ля 

30 ча ла век, якія зна хо дзі лі ся 

на по лі. За муж насць Прэ-

зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та 

СССР па смя рот на ўзна га ро-

дзіў сме ла га кам са моль ца 

ор дэ нам Чыр во най Зор кі. 

Імя Мі ха і ла Ма ро за бы ло за-

не се на ў Кні гу Па ша ны цэнт-

раль ных ка мі тэ таў ВЛКСМ і 

ЛКСМ Бе ла ру сі, а ў яго кам-

са моль скім бі ле це за стаў ся 

за піс: «Вы нес з по ля ба я вы 

сна рад, ад вёў ад лю дзей 

бяду ца ной улас на га жыц-

ця».

У му зеі зна хо дзіц ца са-

праўд ны ска фандр пер ша-

га бе ла рус ка га кас ма наўта 

Пят ра Клі му ка, у ім ён 

здзейс ніў сваё апош няе трэ-

цяе кас міч нае па да рож жа. 

Свят ла на Са сні на па дзя лі-

ла ся, што мно гія, хто ба чыць 

яго, не ве раць, што Пётр 

Клі мук та ко га не вы со ка га 

рос ту, пры клад на 165 сан-

ты мет раў — на бор це кас-

міч на га ка раб ля, да рэ чы, 

гэ та з'яў ля ец ца пе ра ва гай.

На ступ ная ста рон ка раз-

віц ця кам са моль ска га ру-

ху — фес ты валь ная. Яна пе-

ра но сіць нас у 1950-я га ды. 

Кан цэр ты, мар шы, мі тын гі... 

Пра цяг вае гэ тыя тра ды цыі 

і су час ная мо ладзь, на шы 

хлоп цы і дзяў ча ты па бы ва лі 

на апош нім, XІX Су свет ным 

фес ты ва лі мо ла дзі і сту дэн-

таў, які прай шоў у Со чы ў 

2017 го дзе.

— Вы мо жа це ўба чыць 

ма ла дых лю дзей — пе ра-

мож цаў са цы я ліс тыч на га 

спа бор ніц тва, якія раз ві ва лі 

на шу пра мыс ло васць. Гэ та 

вель мі важ на сён ня ўспа мі-

наць мо ла дзі, каб ра зу мець 

тое, як бу да ваць бу ду чы ню. 

Трэ ба і ця пер ад да ваць вя-

лі кую ўва гу на шай кра і не, 

каб яна ста на ві ла ся больш 

пры го жай і квіт не ю чай, — лі-

чыць Свят ла на Са сні на.

Асно вы і прын цы пы кам-

са моль ска га ру ху ў 2002 го-

дзе пе ра няў Бе ла рус кі рэс-

пуб лі кан скі са юз мо ла дзі. Яго 

шмат лі кія пра ек ты, та кія, як 

«Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі», 

«Мы — гра ма дзя не Бела ру-

сі», «100 ідэй для Бе ла ру сі», 

ма ла дзёж ны ма ра фон «Зра-

бі свой вы бар», «Ад наў лен-

не свя тынь Бе ла ру сі» і ін шыя 

да па ма гаюць за ха ваць пе ра-

ем насць па ка лен няў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на БРСМ.
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Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

У фо ру ме «Бе ла русь — гэ та 

мы» ў Ма гі лё ве пры ня лі ўдзел 

ка ля ча ты рох ты сяч ма ла дых 

лю дзей з усёй воб лас ці.

«Вы са бра лі ся тут, каб ад кры-

та і пра ма вы ка заць сваю гра ма-

дзян скую па зі цыю, аб' яд на лі ся, 

каб стаць на аба ро ну га лоў ных 

да сяг нен няў та кой жа, як вы, ма-

ла дой і не за леж най кра і ны, — за-

чы таў пад час ура чыс та га ад крыц-

ця фо ру му зва рот ад Прэ зі дэн та 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КУН-

ЦЭ ВІЧ. — Няма ні чо га да ра жэй 

за мір, бяс пе ку і сва бо ду, за якія 

на шы прод кі ў роз ныя га ды ад да-

ва лі свае жыц ці... Вы ўжо ўвай шлі 

ў гіс то рыю як па ка лен не пер шай 

су ве рэн най бе ла рус кай дзяр жа-

вы і па він ны за ста вац ца ў ёй як 

па тры ё ты, якія ў ня прос ты час з 

го на рам прай шлі вы пра ба ван не 

на тры ва ласць, за ха ва лі вер насць 

спрад веч ным тра ды цы ям і збе раг-

лі род ны дом — Бе ла русь».

За не каль кі га дзін да ад крыц-

ця мерапрыемства ў Ля до вым 

па ла цы мож на бы ло на ве даць 

свое асаб лі вую вы стаў ку да сяг нен-

няў мо ла дзі і да ве дац ца пра ўсё, 

чым яна сён ня ды хае. А кі рун каў 

шмат — ва лан цёр скі, на ву ко вы, 

бу дат ра даў скі... Да рэ чы, за 9 ме ся-

цаў з па чат ку го да праз сту дэнц кія 

бу даў ні чыя атра ды па спе лі прай сці 

18 ты сяч хлоп цаў і дзяў чат. Узяць, 

на прык лад, бу дат рад «Ма ла-

досць» Ма гі лёў ска га дзяржаўнага 

тэхналагічнага ўніверсітэта хар ча-

ван ня — лі чыц ца, што тра піць у 

яго вель мі прэ стыж на. Ле тась ён 

аб слу гоў ваў ІІ Еў ра пей скія гуль ні ў 

Мін ску, сё ле та стаў най леп шым на 

між на род ным вы твор чым пра цоў-

ным пра ек це «Ат лант-2020». «Ве-

тэ ра на мі» ў бу дат ра даў скім ру ху 

ста но вяц ца хут ка: тры га ды ад-

пра ца ваў — і ты ўжо за гар та ва ны 

ба ец. Чац вёр та курс ні ца ўні вер сі тэ-

та хар ча ван ня Тац ця на Дзе ні сен ка 

як раз ад на з та кіх «ве тэ ра наў».

— Сту дэнц кі бу дат ра даў скі 

рух — гэ та свое асаб лі вае брацт-

ва, маг чы масць знай сці но вых сяб-

роў і на брац ца ўра жан няў, — ка жа 

яна. — А яшчэ — плён на па пра ца-

ваць на доб ры вы нік ра зам. Гэ та 

вель мі аб' яд ноў вае.

У ак ты віс таў ма ла дзёж на га ру-

ху бы ла маг чы масць вы ка зац ца 

пад час «Ад кры та га дыя ло гу» або 

на кі ра ваць свае пра па но вы праз 

элект рон ную плат фор му.

— Ці ка ва да ве дац ца, што ду мае 

мо ладзь, ча го ёй не ха пае, што 

маг чы ма бы ло б змя ніць, — раз ва-

жае пер шы сак ра тар Цэнт раль-

на га ка мі тэ та БРСМ, член Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Дзміт рый ВАРАНЮК. — Пе ра ме-

ны па трэб ны, але ўсё па він на іс ці 

праз дыя лог, цы ві лі за ва на і кан-

струк тыў на. Самыя ці ка выя пра па-

но вы бу дуць агу ча ны Прэ зі дэн ту.

— Мо ладзь сён ня вы каз вае 

роз ныя по гля ды, у тым лі ку і па-

лі тыч ныя, іх так са ма трэ ба ўліч-

ваць, — пе ра ка на ны стар шы ня 

ма ла дзёж на га пар ла мен та пры 

На цы я наль ным схо дзе Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь Ягор МАКАРЭВІЧ. — 

Фо рум дасць маг чы масць вы зна-

чыц ца на конт на ша га агуль на га 

бу ду ча га. Мы ста ім на па ро зе знач-

ных па лі тыч ных па дзей — Усе бе ла-

рус ка га на род на га схо ду, кан сты ту-

цый на га рэ фар ма ван ня, — і го лас 

мо ла дзі па ві нен быць па чу ты. Мы 

пра па ноў ва ем шэ раг іні цы я тыў па 

ка рэк ці роў цы Асноў на га За ко на, 

кан крэт ныя іні цы я ты вы па ўцяг-

ван ні мо ла дзі ў эка но мі ку, но выя 

вы твор чыя пля цоў кі. Ма ла дзёж ныя 

фо ру мы ста нуць мес цам для дыс-

ку сій, да па мо гуць склас ці па вест ку 

бу ду ча га, каб кра і на маг ла па спя-

хо ва ру хац ца на пе рад.

Фо рум у Ма гі лё ве даў старт 

ана ла гіч ным ме ра пры ем ствам па 

ўсёй кра і не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ГА ВА РЫЦЬ І БЫЦЬ ПА ЧУ ТЫМ

У іні цы я тыў ных бы ла маг чы масць вы ка зац ца пад час ад кры та га дыя ло гу.

Фран та вы дзён нік, па рад ная шаш ка 
і ска фандр кас ма на ўта

Ве хі гіс то рыіВе хі гіс то рыі

У Мін ску пас ля рэ кан струк цыі ад крыў ся Му зей гіс-

то рыі кам са мо ла і ма ла дзёж на га ру ху Бе ла ру сі. Тут 

са бра на больш за 20 ты сяч гіс та рыч ных да ку мен-

таў, фа та гра фій і рэ чаў, ся род якіх ёсць і ўні каль-

ныя. У экс па зі цыі прад стаў ле на толь кі ма лая част-

ка — каля 1,5 ты ся чы экс па на таў. Гэ та да ку мен ты і 

прад ме ты пе ры я ду ства рэн ня кам са моль скіх ячэ ек, 

ва ен на га лі ха лец ця, ад наў лен ня на род най гас па дар кі 

ў пас ля ва ен ны пе ры яд, за ра джэн ня сту дат ра даў ска-

га і фес ты валь на га ру хаў — да дзей нас ці БРСМ на 

су час ным эта пе.

Са ма роб ны фран та вы 
дзён нік бай ца Чыр во най 
Ар міі Іва на Са бко... 
За мест вок лад кі — дзве 
ме та ліч ныя плас ці ны 
ад ва ен най тэх ні кі.

Ін ста ля цыя «Пад поль ны рай кам кам са мо ла»: 
са праўд ныя гім нас цёр ка, сум ка, пар ты зан скі дзі ра кол, 

тэ ле фон 1943 го да вы пус ку.

Пі я нер ская фор ма са вец ка га школь ні ка.
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