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У Кан стан цi на Рач ко 

шмат спе цы яль нас-

цяў — медб рат, ва да-

лаз-вы ра та  валь н iк , 

ку хар, рэз чык па дрэ-

ве, мэ бель шчык. Але, 

ба дай, га лоў ная яго 

пра фе сiя — шмат дзет-

ны баць ка. Кан стан цiн 

з жон кай вы хоў ва юць 

се мя рых сы ноў.

Нi пу гай, 
нi пер нi кам

— Са мы ста рэй шы ў 

сям'i Эр нест, яму 17 га доў, 

ма лод ша му Ве нi я мi ну споў-

нiў ся год. Эр нест ву чыц ца 

ў бу даў нi чым ка ле джы, але 

ка жа, што гэ та не яго. Ён гу-

ма нi та рый, за хап ля ец ца гiс-

то ры яй, му зы кай, — рас каз-

вае шчас лi вы та та. — Глеб 

зай маў ся му зы кай, але не 

за ха цеў пра цяг ваць, i мы яго 

не ста лi пры му шаць. Глеб на 

ка нi ку лах лю бiць пра во дзiць 

час у вёс цы. Да па ма гае мне 

па гас па дар цы, кор мiць тру-

соў, лю бiць кор пац ца ў ага-

ро дзе. У яго вель мi лёг кая 

ру ка. З'есць яб лык, кi не ў 

зям лю се меч ка, з якога хут-

ка вы рас тае дрэў ца. Ба рыс 

iг рае на ба ла лай цы, ро бiць 

роз ныя вы ра бы, вы ра зае 

спе цы яль най плас ты ка вай 

руч кай раз на стай ныя фi-

гур кi. Леў — вель мi шуст-

ры, доб ра ву чыц ца ў шко ле, 

атрым лi вае толь кi дзя вят кi i 

дзя сят кi. Хо чам улад ка ваць 

яго ў тэ ат раль ны гур ток або 

на спе вы. Вель мi ха рыз ма-

тыч ны i ар тыс тыч ны хло пец. 

На ву му шэсць га доў, сё ле-

та пой дзе ў шко лу. Мяр ку ем 

яго ад даць у спорт: ла дзiць 

сам з са бой спа бор нiц твы, 

спар тыў ны i спрыт ны. Пла-

то ну чатыры га ды, на вед вае 

са док. Ну а лю бi мы за ня так 

Ве нi я мi на — пiць ма ту лi на 

ма ла ко i спаць.

— I як спраў ля е це ся з та-

кой ар мi яй? — цi каў лю ся ў 

свай го су раз моў нi ка.

— Цяж ка, вя до ма. Але 

жон цы ця жэй, чым мне. 

Ды мы пра ва слаў ная сям'я, 

iмк нём ся вы хоў ваць сы ноў 

у хрыс цi ян скiм ду ху, пры-

вi ваць ма раль ныя нор мы. 

Свет на столь кi поў ны спа-

кус, што ўбе раг чы ад iх дзя-

цей скла да на.

— Цi да во дзiц ца чар га ваць 

мiж са бой пу гу i пер нiк?

— Уся кiя ме та ды спра ба-

ва лi, — смя ец ца Кан стан-

цiн. — А ка лi сур' ёз на, то 

шмат пе ра чы та лi спе цы яль-

най лi та ра ту ры, але да лё ка 

не ўсе ме та ды, пра якiя пi-

шуць спе цы я лiс ты, псi хо ла гi, 

па ды хо дзяць на прак ты цы. 

За ла тая ся рэ дзi на — моц на 

ба ла ваць нель га, тры маць у 

стро гас цi — так са ма.

Кан стан цiн згад вае свой 

пад лет ка вы ўзрост. Хло пец 

i ву ха пра кол ваў, i ва ла сы 

фар ба ваў, i пры хо дзiў да-

до му пад ра нi цу. Але ма цi 

на гэ та рэ ага ва ла спа кой на. 

Зна ё мыя на ват здзiў ля лi ся, 

ка лi да па ма га ла яму за-

вуш нi цу ў ву ха за соў ваць. 

Ды жан чы на па сту па ла 

муд ра — ад ной за ба ро най 

нi чо га не да б'еш ся, толь-

кi ад да лiш сы на ад ся бе. 

I са праў ды, пра ха дзiў сын 

з за вуш нi цай ме сяц i ад мо-

вiў ся ад iдэi, маў ляў, нi я ка га 

кай фу!

— У ча тыр нац цаць га доў я 

па чаў сам за раб ляць гро шы, 

пры вык раз лiч ваць на свае 

сi лы. I мя не раз драж няе, ка лi 

баць кi лi чаць, што яны па вiн-

ны за бяс пе чыць дзя цей ква-

тэ ра мi. Ча му яны ўсклад ва-

юць гэ тыя аба вяз кi на ся бе? 

Гэ та спра ва дзя цей — ку пiць 

жыл лё або зды маць. Мы час-

ця ком хо чам, каб на шы дзе цi 

зай ма лi ся тым, чым зай ма-

ем ся са мi, або, на ад ва рот, 

на вяз ва ем сваё мер ка ван-

не на конт вы ба ру пра фе-

сii. У вы нi ку атрым лi ва ец ца 

кан флiкт па ка лен няў. Нi ў 

якiм вы пад ку не трэ ба гэ та-

га ра бiць. Га лоў нае — зра-

зу мець, якiя ў сы на або дач кi 

здоль нас цi, i ска рэк та ваць iх. 

А дзе цi са мi зро бяць вы бар, 

бу дуць зай мац ца тым, што 

iм цi ка ва.

Пры ехаў 
за iн ды ком, 
а ку пiў дом

Кан стан цiн даў но ма рыў 

жыць у вёс цы i зай мац ца 

сель скай гас па дар кай. На-

рэш це ма ра ажыц ця вi ла ся. 

I да па мог гэ та му вы па дак. 

Муж чы на за вi таў у вёс ку 

Ачы жа Чэр вень ска га ра ё на 

да сва я ка, каб ку пiць у яго iн-

ды ка. А за ад но на быў тут дом 

на ўсе гро шы, што меў, афор-

мiў аса бiс тую ся лян скую гас-

па дар ку, узяў гек тар зям лi.

Дом мож на бы ло на зваць 

жы лым до мам умоў на. Але 

гэ тыя аб ста вi ны не спы нi лi 

ня ўрымс лi ва га ча ла ве ка, 

эн ту зi яс та i ра ман ты ка. На-

ад ва рот, цяж кас цi i праб ле-

мы да да лi за до ру. Да вя ло ся 

па чы наць прак тыч на з ну ля. 

З ця гам ча су ўда ло ся пе ра-

крыць дах, за мя нiць пад ло-

гу, пра вес цi элект рыч насць, 

а ва рыў ню пры ста са ваць 

пад хле ву шок для хат няй 

жы вё лы. Гас па дар на быў 

бен за пi лу, са ма роб ны мi нi-

трак тар, дрэ ва ап ра цоў чы 

ста нок, на ста рэнь кiх «Жы-

гу лях» зрэ заў ку заў, каб 

ва зiць роз ныя ма тэ рыя лы. 

У пла нах па чы на ю ча га фер-

ме ра шмат за дум: ад крыць 

ле са пiль ню, па бу да ваць 

свi на фер му, пры мно жыць 

гас па дар ку. Але для гэ та га 

не аб ход на спярша ўз вес цi 

па бу до вы, каб жы вё ле бы ло 

кам форт на. А з ця гам ча су 

Кан стан цiн ма рыць улад-

ка ваць дзi ця чую пля цоў ку 

з аль тан ка мi (арэ лi тут ужо 

ста яць) i ства рыць неш та 

на кшталт кан такт на га заа-

пар ку. Кан стан цiн Рач ко ро-

бiць усё сва i мi ру ка мi, яму 

да па ма га юць сяб ры, сва я кi. 

Iмк нец ца ру хац ца па сту по-

ва, мак сi маль на эка ном на з 

улi кам бюд жэ ту.

Па куль у два ры Кан стан-

цi на не так шмат хат няй 

жы вё лы: iн ды кi, ку ры, пе-

ра пёл кi, тру сы, в'ет нам скiя 

па рсюч кi, ца сар кi. Сва iх 

га да ван цаў гас па дар iмк-

нец ца кар мiць на ту раль-

ным кор мам, з мi нi маль ным 

да баў лен нем кам бi кор му. 

Маг чы ма, жыў насць рас-

це не так хут ка i не та кая 

вя лi кая, у вы нi ку мя са i яек 

атрым лi ва ец ца менш, але 

за тое пра дук цыя эка ла гiч на 

чыс тая. А ня даў на фер мер 

за вёў пчол.

— Я сам вель мi люб лю 

мёд, сям'я — так са ма, — 

пры зна ец ца ён. — Ка лi па-

чы наў зай мац ца пча ла вод-

ствам, ве ды бы лi вель мi па-

вяр хоў ныя. Вы ву чаў тэ ма ты-

ку па iн тэр нэ це, унi каў ва ўсе 

ню ан сы спра вы. Зрэш ты, як 

i ва ўсiм ас тат нiм. I па сту по-

ва шля хам спроб i па мы лак 

пры хо дзiў да вы сно вы, чым 

зай мац ца вы гад ней, якую 

жы вё лу тры маць.

У фер ме ра ўжо з'я вi лi ся 

па ста ян ныя па куп нi кi, бо 

ве да юць, што яго пра дук-

цыя на ту раль ная, эка ла-

гiч ная. Кан стан цiн лi чыць, 

што вы гад ней пра да ваць 

вы ра шча нае сва i мi ру ка мi 

ў роз нi цу — штуч ны та вар 

бу дзе каш та ваць да ра жэй. 

Як ка жуць, лепш менш, ды 

лепш.

Вя до ма, ця гам ча су, ка лi 

ў гас па дар цы ўсё ўста лю ец-

ца, муж чы на пе ра вя зе сю ды 

сям'ю, каб дзе цi жы лi на све-

жым па вет ры, хар ча ва лi ся 

на ту раль най ежай. Жон ка 

яго пад трым лi вае.

Век жы вi, 
век ву чы ся

Кан стан цiн Рач ко — асо-

ба пуб лiч ная, вя дзе свой 

ютуб-ка нал «Та та вам 

не мама». Ён дзе лiц ца з 

чы та ча мi тым, якiя зме ны 

ад бы ва юц ца ў яго най гас-

па дар цы, ку ды рас хо дуе 

гро шы. Кан стан цiн пры зна-

ны ад ным з най больш перс-

пек тыў ных вi дэа бло ге раў 

YouTube: ён тра пiў у спiс 

пе ра мож цаў мiж на род на га 

кон кур су NextUp. Гэ тая пра-

гра ма пра цуе з 2011 го да. 

За час яе iс на ван ня больш 

чым 500 аў та раў прай шлi 

на ву чаль ны курс у 14 кра i-

нах. У кон кур се бра лi ўдзел 

усе ах вот ныя з Ра сii, Бе-

ла ру сi, Ка зах ста на i Азер-

бай джа на з ка на ла мi ад 10 

да 100 ты сяч пад пiс чы каў. 

З 675 за явак экс пер ты вы-

бра лi 12 ка на лаў-пе ра мож-

цаў. Ся род асноў ных кры тэ-

ры яў — ары гi наль насць кан-

тэн ту, цэ лас насць гiс то рыi.

— Я здзi вiў ся, ка лi мне 

па тэ ле фа на ва лi з не зна ё-

ма га ну ма ра i за пра сi лi на 

кур сы ў Маск ву. Па еха лi з 

жон кай, якая мне да па ма гае 

з iдэ я мi для вi дэа. З са бой 

узя лi ма лень ка га Ве нi я мi на. 

У Ачы жы на гас па дар цы за-

ста ла ся мая ма цi, а це шча 

да гля да ла дзя цей у Мiн ску, 

да па ма гаў ёй ста рэй шы 

сын. Да ро гу i пра жы ван не 

апла цiў YouTube. Акра мя та-

го, вы дзе лi лi сер ты фi кат на 

на быц цё тэх нi кi. Кур сы да лi 

шмат ве даў, iн фар ма цыi, но-

выя па ды хо ды да зды мак, 

iн шае ба чан не на ва коль-

ных.

— Ця пер вы да яце па ра-

ды чы та чам?

— Ды не, што вы, на ад ва-

рот, яны мне пад каз ва юць, 

як вес цi гас па дар ку. У сва iх 

ка мен та ры ях. Па чы та еш — 

i вi даць, што я нi чо га не ве-

даю, — ка жа Кан стан цiн.

Фер мер ве рыць, што ўсё 

ў яго атры ма ец ца. I гэ та са-

праў ды так. У ап ты мiс та, ча-

ла ве ка, якi не мо жа ся дзець 

на мес цы, у ня спын ным по-

шу ку, пра гна га да ве даў i 

ўся го но ва га, усё па вiн на 

быць доб ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ця пер стар ша клас нi кi мо гуць 

зай мац ца на трэ на жо рах, ёсць 

за ла для гуль ня вых вi даў спор ту, 

асоб ная за ла з трэ на жо ра мi для 

дзя цей спе цы яль най ме ды цын скай 

гру пы i цэ лы па верх для гуль нi ў 

на столь ны тэ нiс.

«На ша шко ла бы ла ад кры та ў 

1937 го дзе, у ця пе раш нi бу ды нак 

пе ра еха ла ў 1998-м. З та го ча су 

не ме ла ўлас на га спар тыў на га 

за ла, — рас ка за ла ка рэс пан дэн-

там «Звяз ды» ды рэк тар на ву-

чаль най уста но вы Свят лана 

КАРПУНIНА. — Бу даў нiц тва спар-

тыў на га комп лек су па ча ло ся яшчэ 

ў 2006 го дзе, але не бы ло за вер-

ша на праз не да хоп срод каў. Ле-

тась бу даў нiц тва ад на вi лi дзя ку ю-

чы, га лоў ным чы нам, кi раў нiц тву 

«Гомель транс наф ты Друж ба», якое 

пра па на ва ла, каб прад пры ем ства 

вы сту пi ла га лоў ным спон са рам. 

Ак тыў на да па ма га лi так са ма Го-

мель скi абл вы кан кам, Ка лiн ка вiц-

кi рай вы кан кам, дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў нi коў ад на шай акру гi Яў-

ген Ада мен ка. Комп лекс быў да бу-

да ва ны хут ка — за тры ме ся цы».

Ка лiн ка вiц кая ся рэд няя шко ла 

№ 1 — ад на з са мых вя лi кiх у ра-

ё не, тут на ву ча ец ца 951 ву чань. 

Апош нiя два дзе ся цi год дзi ўро кi 

фiз куль ту ры пры хо дзi ла ся пра-

во дзiць аль бо на ву лi цы, аль бо ў 

па мяш кан нях iн шых школ, што да-
зва ля ла вы кон ваць аду ка цый ную 

пра гра му, але, на прык лад, на доб-

рым уз роў нi на ву чыц ца гуль ня вым 

вi дам спор ту ў та кiх умо вах бы ло 

праб ле ма тыч на.

«Ця пер шмат пы тан няў зня та, 

дзе цi зай ма юц ца з за да валь нен-

нем, мы для ўсiх кла саў спа чат ку 

пра вя лi эк скур сiю, бо комп лекс 

вя лi кi — тры па вер хi, яго пло-

шча — ка ля 2,5 ты ся чы квад рат-

ных мет раў», — рас ка за ла ды рэк-

тар шко лы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

Тац ця на ТКА ЧО ВА, 

г. Ка лiн ка вi чы, 

Го мель ская воб ласць.

Асо баАсо ба

ТА ТА ВАМ НЕ МА МА,
або Па чы на ю чы фер мер, 

вi дэа бло гер 
i шмат дзет ны баць ка

Па да ру нак ся род на ву чаль на га го даПа да ру нак ся род на ву чаль на га го да

Свят ла на КАР ПУ НI НА.

На стаў нiк фi зiч най 
куль ту ры i зда роўя, 
пе да гог вы шэй шай 

ка тэ го рыi Ва сiль БАМ БI ЗА.

На стаў нiк фi зiч най 
куль ту ры i зда роўя, 
пе да гог вы шэй шай 

ка тэ го рыi 
Тац ця на ШЫ ЛА.

Вы пуск нiк шко лы Па вел БАГ ДА НО ВIЧ — на стаў нiк фi зiч най 
куль ту ры i зда роўя, пе да гог пер шай ка тэ го рыi, займаецца 

з ву чнямі 11 «А» кла са Вя ча славам КА НАШАМ і Iванам БЕ ГУНОМ.

У дзя цей i на стаў нi каў Ка лiн ка вiц кай 

ся рэд няй шко лы № 1 са праўд нае свя-

та. Зу сiм ня даў на яны атры ма лi ў ка-

ры стан не но вень кi, су час ны, вель мi 

пра стор ны i кам форт ны спар тыў ны 

комп лекс. 


