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Па трэб на 
адзiн ства

Алег ДЗЯ ЧЭН КА, член 
Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь сё ма га склi кан-
ня ад Ма гi лёў скай воб-
лас цi:

— Вы ба ры ад бы лi ся, i лю-
дзi ўжо вы зна чы лi ся, хто па-
вi нен кi ра ваць кра i най. За-
раз усiм нам не аб ход на пра-
ца ваць да лей, каб раз вi ваць 
вы твор часць, на рошч ваць 
аб' ёмы экс парт ных про да-
жаў, у спа кой най аб ста ноў цы за вяр шыць убор ку ўра-
джаю, пад рых та вац ца да па чат ку но ва га на ву чаль на га 
го да, не да пус цiць ус пыш кi дру гой хва лi ка ра на вi ру са. 
Ад ным сло вам, апе ра тыў на вы ра шаць жыц цё выя для 
на ша га на ро да за да чы. Дзе ля гэ та га ўсiм удзель нi кам 
па лi тыч на га пра цэ су трэ ба су па ко iц ца, спы нiць спрэч кi i 
на асно ве агуль на на цы я наль ных iн та рэ саў пра цяг нуць 
су мес ную ра бо ту па ўма ца ван нi дзяр жаў нас цi, не за леж-
нас цi, аба ро не тэ ры та ры яль най цэ лас нас цi Бе ла ру сi. Гэ та 
сён ня га лоў нае.

Бе ла рус ка му на ро ду як нi ко лi ра ней па трэб на па лi тыч-
нае, iдэа ла гiч нае i рэ лi гiй нае адзiн ства. Трэ ба ўлiч ваць 
iн та рэ сы i тых, хто сён ня пры трым лi ва ец ца iн шай дум кi 
на конт да лей ша га дзяр жаў на га бу даў нiц тва. Не аб ход на 
да маў ляц ца па спрэч ных пы тан нях. Бу дзем па мя таць, 
што толь кi ва ўмо вах гра ма дзян ска га мi ру i зго ды мы 
змо жам пе ра адо лець тыя праб ле мы, якiя iс ну юць у на-
шай кра i не.

— Баць ка, Ге надзь Бра нi сла ва вiч,
спа чат ку пра ца ваў кi роў цам у ме лi я -
ра цый най ар га нi за цыi, — апа вя дае 
Вi таль. — По тым пе рай шоў на ца гель-
ны за вод. Я, мож на ска заць, i вы рас 
на гэ тым прад пры ем стве. Мя не на-
ват жар там на зы ва лi «сы нам за во-
да». Вель мi па да ба ла ся пры хо дзiць 
да баць кi, на зi раць за тым, як вы раб-
ля ец ца цэг ла, ез дзiць на па груз чы ку. 
Я i кi ра ваць iм на ву чыў ся!

Ме на вi та з та го ча су хло пец па-
цяг нуў ся да тэх нi кi. Аў та ма бi лi, трак-
та ры, кам бай ны — гэ та быў яго свет. 
Та му, скон чыў шы вя лi ка кру го вiц кую 
дзе ся цi год ку, доў га не раз дум ваў, ку-
ды пай сцi ву чыц ца да лей. Па сту пiў 
у Ган ца вiц кае праф тэх ву чы лi шча на 
трак та рыс та i, да рэ чы, быў ад ным з 
леп шых, да та го ж ста рас там гру пы. 
На пэў на, лёс яму та кi на ка на ва ны — 
быць ста рас там.

Атры маў шы дып лом, Вi таль вяр-
нуў ся ў род ную вёс ку. Аж тры днi 
ад пра ца ваў сле са рам у май стэр нi 
кал га са «Сцяг Ле нi на» (так та ды на-
зы ва ла ся сель гас прад пры ем ства), 
по тым атры маў трак тар. Не пер шай 
ма ла до сцi той быў, да во дзi ла ся са-
мо му чы нiць-ра ман та ваць. Ды ён бы 
сваю тэх нi ку нi ко му i не да ве рыў.

— Я i сён ня та ко га прын цы пу пры-
трым лi ва ю ся, — усмi ха ец ца Вi таль. — 
Ка лi хо чаш быць упэў не ны ў ма шы-
не — да гля дай яе сам.

Да лей — служ ба ў ар мii, по тым 
зноў род ны кал гас. Праз пяць га доў 
у спа дзя ван нi на леп шыя за роб кi пе-
рай шоў у ган ца вiц кi аў та парк. Але 
цяг ну ла ў вёс ку, у по ле. Вяр нуў ся ў 
кал гас — i ад ра зу на трак тар. Араў, 
се яў, убi раў... Ка лi па ча лi ся пе ра боi 
з зар пла тай, iз ноў сы шоў, iз ноў вяр-
нуў ся — шу каў ся бе. «Знай шоў» жа 
ў Ган ца вiц кiм бю ро тэх нiч най iн вен-
та ры за цыi, дзе апош нiя сем га доў i 
пра цуе кi роў цам.

«Бя гун» — мо жа ска заць iра нiч ны 
чы тач. Ды не. Не ў по шу ках лёг ка га 
жыц ця пе ра хо дзiў ён з ад ной ра бо ты 
на дру гую. Прос та ча ла век Вi таль та-
кi — прын цы по вы i бес кам пра мiс ны. 
Ка лi што не па iм — пад чу жую дуд ку 
пля саць не бу дзе.

Ме на вi та за гэ тыя якас цi «па са ду» 
ста рас ты вёс кi Вя лi кiя Кру го вi чы пра-
па на ва лi яму.

— Як гэ та атры ма ла ся? — Ра пей ка i 
сам да сён няш ня га дня здзiў ля ец ца. — 
Ста рас тай на шай вёс кi доў гi час бы ла 
ды рэк тар клу ба Ван да Ча ба та рэн ка. 
Ад ной чы, два га ды та му, яна зай шла 
над вя чор кам да мя не i пра па на ва ла 
за мя нiць яе на па са дзе ста рас ты вёс-
кi. Я на ват раз гу бiў ся: «А як жа вы?» 
Яна рас тлу ма чы ла, што мя няе мес ца 
жы хар ства.

Кан ды да ту ру Вi та ля Ра пей кi пад-
тры ма лi i ад на вяс коў цы, i сель вы-
кан кам.

Да аба вяз каў ста рас ты вёс кi Вi-
таль Ге на дзе вiч па ста вiў ся так, як i да 

iн шых да ру чэн няў: сур' ёз на i з поў най 
ад каз нас цю.

— Не ма гу я лю дзей пад во дзiць, гэ-
та ж мае ад на вяс коў цы, — ка жа ён. — 
Та му ста ра юся ра бiць усё так, каб не 
со рам на бы ло iм у во чы гля дзець.

У ста рас ты аба вяз каў шмат: i па-
ра дак трэ ба ў вёс цы пад трым лi ваць, 
i са скар га мi жы ха роў раз бi рац ца. 
Але най больш па да ба ец ца Вi та лю 
ар га нi зоў ваць су бот нi кi, асаб лi ва па 
доб ра ўпа рад ка ван нi вёс кi, мо гi лак. 
На мо гiл ках ня даў на з iнi цы я ты вы 
Ра пей кi пра вя лi не каль кi су бот нi каў, 
пры бра лi не каль кi ста рых не бяс печ-
ных дрэў. Ця пер тут амаль iдэа льны 
па ра дак.

— За ста лi ся толь кi дрэ вы, якiя мы 
са мi не ў ста не спi ла ваць, — тлу ма-
чыць ён. — Бу дзем збi раць гро шы i 
вы клi каць аль пi нiс таў-пра фе сi я на-
лаў.

Пры кла даў ак тыў нас цi, iнi цы я ты-
вы вяс ко ва га ста рас ты шмат. Трэ ба 
бы ло ба чыць во чы Вi та ля Ра пей кi, 
ка лi ён да ве даў ся, што ў Вя лi кiх Кру-
го вi чах у 2019 го дзе прой дуць ра ён-
ныя «Да жын кi»! Ча ла век ра да ваў ся 
шчы ра, ад кры та. А по тым i сам ак-
тыў на ўдзель нi чаў у пад рых тоў цы да 
ра ён на га свя та ўра джаю. «Сту каў ся» 
да кi раў нi коў мяс цо вых прад пры ем-
стваў i ар га нi за цый, iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў, жы ха роў вёс кi, 
пе ра кон ваў на вес цi па ра дак на сва iх 
тэ ры то ры ях, пад вор ках, ву лi цах, ар-
га нi зоў ваў су бот нi кi i сам шчы ра ваў 
на iх ра зам з усi мi.

Ра пей ка — з тых лю дзей, пра якiх
ка жуць: яму да ўся го ёсць спра ва. 
I са праў ды, не бы ло i ня ма ў Вя лi кiх
Кру го вi чах та кой спра вы, у якой бы 
не ўдзель нi чаў ста рас та. Па пра ца-
ваць на доб ра ўпа рад ка ван нi — ён у 
пер шых шэ ра гах. Да па маг чы шко ле 
пад рых та вац ца да 150-га до ва га юбi-
лею — рых туе i ўста наў лi вае па мят ны 
знак. Ар га нi за ваць прэм' ер ны кан-
цэрт са ма дзей ных ар тыс таў — ста рас-
та ся род ак тыў ных па моч нi каў i гле-
да чоў. А ка лi ў 2019 го дзе пра хо дзi лi 

вы ба ры дэ пу та таў Па ла ты прад стаў-
нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь, паў ста ла пы тан не аб 
кан ды да ту ры стар шы нi ўчаст ко вай 
вы бар чай ка мi сii. Па са да хоць i гра-
мад ская, але вель мi ад каз ная, i да ве-
ры лi яе Вi та лю Ге на дзе вi чу.

Па мя таю, як у 2018 го дзе ў кра i не 
рых та ва лi спе цы яль ную кар ту-схе му 
пры род ных кры нiц. Вi таль Ра пей ка 
i тут пра явiў ак тыў насць. Прый шоў 
у рэ дак цыю ра ён най га зе ты, рас-
ка заў пра за ду му аб' ез дзiць ра ён, 
сфа та гра фа ваць кры нi цы, апi саць 
iх па хо джан не i гiс то рыю, i па пра сiў 
да па мо гi. Цi ж мож на ад мо вiць ча ла-
ве ку, якi звяр та ец ца з та кой шчы рай 
прось бай, за ўваж це, не ў аса бiс тых 
iн та рэ сах, а дзе ля гра мад скай ка рыс-
цi. Не каль кi дзён ве ча ра мi мы ез дзi лi 
з Вi та лем на яго аса бiс тым аў та ма бi лi 
па Ган цаў шчы не, каб на нес цi на кар ту 
мес ца зна хо джан не тых кры нiц. А мог 
жа прос та до ма па быць, з сям' ёй — 
нi хто ж не пры му шаў тра цiць свой 
бен зiн i воль ны час на ра бо ту.

Што ха рак тэр на, iнi цы я ты ва ста-
рас ты заў сё ды зна хо дзiць пад трым ку 
i да па мо гу з бо ку кру га ўцоў. Лю дзi 
яго па ва жа юць i заў сё ды пад трым-
лi ва юць. А ка лi ўзнi ка юць ней кiя 
праб ле мы, ён звяр та ец ца да стар-
шы нi сель ска га Са ве та Воль гi Боб ка, 
з якой з пер ша га дня на ла дзi лi ся доб-
рыя ста сун кi, да кi раў нi коў мяс цо вых 
прад пры ем стваў i ар га нi за цый, да 
iн ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў. 
I заў сё ды зна хо дзiць па ра зу мен не i 
пад трым ку.

У сель вы кан ка ме аца нi лi ста ран-
насць i iнi цы я тыў насць Вi та ля Ра пей-
кi i пра па на ва лi па су мя шчаль нiц тве 
яшчэ ад ну гра мад скую па са ду — ста-
рас ты вёс кi Шаш кi. Так што ця пер Вi-
таль Ге на дзе вiч — двой чы ста рас та. I ў 
Шаш ках, i ў Вя лi кiх Кру го вi чах. Спраў 
пры ба вi ла ся. Але Вi та ля Ра пей ку гэ та 
не па ло хае. У яго шмат но вых iдэй i 
за ду мак.

Вя ча слаў БУР ДЫ КА.
Фо та Алы ПЯТ ЛIЦ КАЙ.

ДВОЙ ЧЫ... СТА РАС ТАДВОЙ ЧЫ... СТА РАС ТА
Вi таль РА ПЕЙ КА — па том ны кру га вец. 

У Вя лi кiх Кру го вi чах Ган ца вiц ка га ра ё на жы лi i яго дзед i баць ка

Я ДУ МАЮ ТАК

Мы 
непадзельны 

беларускі 
народ

Дзмiт рый ВА РА НЮК, 
пер шы сак ра тар ЦК гра-
мад ска га аб'яднання 
«Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi 
са юз мо ла дзi», член Са ве-
та Рэс пуб лi кi:

— Сяб ры, мы не па дзель-
ны бе ла рус кi на род, якi хо ча 
ба чыць кра i ну шчас лi вай!

Бе ла рус кая мо ладзь сён-
ня пра цуе ў сту дэнц кiх атра-
дах, бу дуе баль нi цы i шко лы, 
вы хо дзiць на ву лi цы на ак цыi 
са лi дар нас цi, збi рае ўра джаi, аказ вае ва лан цёр скую да-
па мо гу, якая па тра бу ец ца, i рых туе парт фе лi пер ша-
клас нi кам.

Бе ла рус кая мо ладзь роз ная. Гэ та нi як не паў плы вае 
на згур та ван не, гэ та, на ад ва рот, доб ра, што мы ду ма-
ем кож ны па-свой му! Мы ра зам мо жам бу да ваць на-
шу Бе ла русь i ру хац ца да пе ра ме н, але цы вi лi за ва ным 
шля хам.

Прэ зi дэнт ска заў аб но вай Кан сты ту цыi, да вай це бу-
дзем аб мяр коў ваць i пра па ноў ваць свае дум кi.

БРСМ — за кан струк тыў ны дыя лог, за мір, за Бела-
русь!


