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Да пры пын ку пад' яз джае 
сі ні лег ка вік, з яко га вы хо-
дзіць ма ла дая, пры го жая, 
без гра ма кас ме ты кі на 
тва ры жан чы на. «Хто тут 
мя не ча кае?» — за до р-
на гу кае яна. Ра зу мею, 
што пы тан не ад но сіц ца 
да мя не, і ру шу на су страч 
Па лі не Гесць, ма ме (цяж-
ка па ве рыць!) шас ця рых 
дзя цей.

БЯЗ МЕЖ НАСЦЬ 
МА ЦЯ РЫН СКАЙ 
ЛЮ БО ВІ

«Ча го-ча го, а хут ка сці ў ма ім 
жыц ці шмат», — усмі ха ец ца спа да-
ры ня Па лі на і за пра шае мя не ў аў та-
ма біль, дзе на зад нім ся дзен ні ба чу 
са мую ма лод шую дзяў чын ку — га да-
ва лую Стэ фа нію, якую ма ма па куль 
не мо жа па кі нуць ад ну.

Шмат дзет ная сям'я жы ве ў па-
сёл ку Сос ны пад Мінск ам, і ўлас ны 
дом, які бу да ва лі во сем га доў і ку ды 
толь кі-толь кі пе ра бі ра юц ца, — са-
праўд ны го нар гас па да роў. «Я ўсё 
жыц цё жы ла ў Сос нах. У го ра дзе я 
зна хо дзіц ца не ма гу — хва рэю», — 
пры зна ец ца жан чы на.

Зран ку ў до ме за ста лі ся толь кі 
Па лі на Мі ра сла ваў на ды ма лень кая 
Сце ша. Муж на пра цы, а ас тат нія 
дзе ці раз бег лі ся хто на ву чо бу, хто 
на трэ ні роў ку, хто ў дзі ця чы са док. 
Мы пра хо дзім на кух ню, дзе гас па-
ды ня, пры га та ваў шы ка шу для дач кі, 
па чы нае яе кар міць.

«Мы з му жам ду ма лі, што нам хо-
піць два іх дзя цей, — рас па вя дае ма-
ці, па куль ма лень кая з за хап лен нем 
раз маз вае лыж кай ка шу па ста ле. — 
Але, ві даць, лёс вы ра шыў іна чай, і 
спы ніц ца на два іх не атры ма ла ся».

Ця пер да гэ та га баць кі ста вяц-
ца па-фі ла соф ску: маў ляў, ка лі Бог 
даў, зна чыць, усіх пад ні мем. «Прый-
шлі б яны да мя не ўсе ад на ча со ва — 
на пэў на, звар' я це ла б. А так — па-
спя ваю адап та вац ца», — ка жа жан-
чы на. Зрэш ты, ста рэй шыя ўжо са мі 
па кры се ста но вяц ца па моч ні ка мі. 
Пер шын цу Ста су ця пер 18 га доў. Ён 
ву чыц ца ў БНТУ. Апроч та го, зай ма-
ец ца тэ ні сам і ця пер пе рай шоў на 

ўзро вень су дзей ства, што дае хлоп-
цу маг чы масць за раб ляць гро шы. 
Уво гу ле ў сям'і Гесць тэ ні сам зай ма-
юц ца чац вё ра ста рэй шых дзя цей — 
на гэ тым на стой вае баць ка. І хоць 
ва ўсіх роз ныя здоль нас ці да гэ та га 
ві ду спор ту, але за тое ад ноль ка ва 
доб рая фі зіч ная пад рых тоў ка. Вя лі-
кіх пос пе хаў у тэ ні се да ся гае дру гі 
сын Ян, яко му ця пер 14. Два нац ца-
ці га до вы Тра фім зай ма ец ца авія ма-
дэ лі ра ван нем і сур' ёз на за ха піў ся 
вар каў там — сі ла вы мі трэ ні роў ка мі. 
Ган на, якой 9 га доў, чэм пі ён ка Бе-
ла ру сі і све ту па ін дый скіх тан цах 
ся род дзя цей. Пя ці га до вую ціх мя-
ную Гла фі ру спа да ры ня Па лі на з 
усмеш кай на зы вае «дзі ця — ма мін 
ад па чы нак». Мяр куе, што Сце ша 
зай мее та кі ж не спа кой ны ха рак-
тар, як ста рэй шая Ган на.

Усе дзе ці вель мі роз ныя, і ма ці 
вы дат на ве дае ха рак та ры, здоль-
нас ці і не да хо пы кож на га з іх. І ка лі 
рап там нех та з ма ле чы пра яў ляе ін-
та рэс да пэў най дзей нас ці, баць кі ад-
ра зу імк нуц ца раз ві ваць гэ ту сфе ру: 
ад да юць дзя цей у гурт кі, рых ту юць 
тэ ма тыч ныя па да рун кі. На маё пы-
тан не, як уда ец ца не аб дзя ліць ні ко га 

ўва гай, жан чы на ад каз вае: «Я заў-
сё ды зна хо джу ся по бач з тым, ка му 
мая ўва га най больш па трэб на ў гэ ты 
мо мант. Ка лі з ад ным трэ ба зра біць 
уро кі — іду да яго; дру го му па шыць 
кас цюм да вы ступ лен ня — шыю. Усе 
гэ та ра зу ме юць, і ні хто не ад чу вае 
ся бе па кі ну тым». І, што ад мет на, ма-
ця рын скай лю бо ві ад гэ та га менш не 
ста но віц ца. На ад ва рот, са з'яў лен-
нем но ва га дзі ця ці яе ўсё больш.

ШАС ЦЁ РА ДЗЯ ЦЕЙ — 
ГЭ ТА НЕ СТРАШ НА

З во пы ту сям'і Гесць мець шас цё-
ра дзя цей зу сім не страш на. Толь кі 
ча сам «ціс не» гра мад скае мер ка ван-
не. «Ад но дзі ця — гэ та аба вяз ко ва, 
два — ма лай цы, а вось з'яў лен не 
трэ ця га ў ва чах гра мад скас ці вы клі-
кае на ра кан ні: маў ляў, як жа вы іх 
бу дзе це кар міць? Ка лі ў нас на ра дзі-
ла ся чац вёр тае дзі ця, пы тан ні за да-
ваць пе ра ста лі. Ця пер ужо ці ка вяц-
ца, ка лі бу дзе сё мае», — усмі ха ец ца 
спа да ры ня Па лі на.

Ёсць і та кія «доб ра зыч ліў цы», 
якія лю бяць па пра кнуць шмат лі кі-
мі льго та мі і дзярж да па мо гай. Але 

сям'я Гесць — яск ра вы прык лад та-
го, як мож на не «ся дзець на шыі» ў 
дзяр жа вы. «Без умоў на, вель мі іс тот-
ным плю сам з'яў ля ец ца бяс плат нае 
аба вяз ко вае хар ча ван не ў шко ле, 
якое для ўсіх каш туе 110 ты сяч на 
ты дзень. Да та го ж за дзі ця чы са док 
мы пла цім 50%. Але ў ас тат нім мы 
раз ліч ва ем толь кі на ўлас ныя сі лы, 
бо пра цу ем на ся бе. Да рэ чы, з вя лі-
кай сям' ёй ляг чэй эка но міць», — дзе-
ліц ца шмат дзет ная ма ці.

Гэ та мо жа пад ацца не ве ра год ным, 
але са ма Па лі на Гесць — з тых жан-
чын, ка му ад на ча со ва ўда ец ца і агонь 
ся мей на га ача гу пад трым лі ваць, і 
рэа лі зоў вац ца ў пра фе сіі (скон чы ла 
ас пі ран ту ру, вы кла да ла мар ке тынг, і 

ця пер, у дэ крэ це, пра цуе па 
спе цы яль нас ці ў кам па ніі му-
жа), а таксама вес ці ак тыў нае 
гра мад скае жыц цё і зай мац ца 
шмат лі кі мі ві да мі ру ка дзел ля. 
Апош няе, як і лю бі мае хо бі — 
чы тан не, — спо саб рэ лак са-
цыі. Спа да ры ня Па лі на шые, 
вя жа, ва рыць мы ла і да маш-
нія кас ме тыч ныя крэ мы — на-
пэў на, дзя ку ю чы на ту раль най 
кас ме ты цы жан чы на мае та-
кі ма ла ды і зда ро вы вы гляд. 
Дзе яна зна хо дзіць на ўсё гэ та 
час — мож на толь кі зда гад-
вац ца, але са ма ге ра і ня ка жа, 
што яго не ха пае ні ко лі.

Тым не менш, па спя ваць ра біць 
усё гэ та ўда ец ца дзя ку ю чы моц на-
му ха рак та ру, а так са ма на дзей на-
му му жу Ільі, пра яко га спа да ры ня 
Па лі на рас каз вае з вя лі кай цеп лы-
нёй. Да рэ чы, па зна ё мі лі ся бу ду чыя 
муж і жон ка яшчэ ў сту дэнц тве і ўжо 
20 га доў кро чаць па жыц ці ра зам. 
У аба іх бы ло стро гае вы ха ван не з 
тра ды цый ны мі каш тоў нас ця мі, але ў 
той жа час у іх сям'і ня ма па дзе лу на 

«муж чын скія» і «жа но чыя» аба вяз-
кі — ва ўсім па нуе ўза е ма вы руч ка. 
Усё гэ та баць кі імк нуц ца пе ра даць і 
дзе цям. Але кож ны з іх — асо ба са 
сва ім све там, сва і мі здоль нас ця мі і 
сва ім жыц цё вым шля хам. Муд рыя 
баць кі гэ та ба чаць і толь кі на кі роў-
ва юць сва іх на шчад каў, але не ста-
ра юц ца іх пе рай на чыць.

Спа да ры ня Па лі на не лі чыць 
шмат дзет насць ге ра із мам, пе ра ка-
на на, што гэ та нор ма. «Я заў сё ды 
бы ла кар' е рыст кай і ма ры ла «ад-
быц ца» як спе цы я ліст, а дзе ці бы лі 
да лё ка не на пер шым мес цы. Але 
чым больш жы ву, тым больш пе ра-
кон ва ю ся ў тым, што га лоў нае пры-
зна чэн не жан чы ны — сям'я».

Прык лад сям'і Гесць сме ла мож на 
на зваць па спя хо вым. Хоць, без умоў-
на, у гэ ты пос пех укла дзе на шмат на-
ма ган няў, а шлях да яго зу сім не лёг-
кі. Але не да рэм на лю бі мым вы ра зам 
ма ёй су раз моў цы ў апош ні час стаў 
на ступ ны: «Да ро гу адо лее той, хто 
ідзе». На раз ві тан не гас па ды ня пры-
зна ла ся, што змаг ла рэа лі за вац ца ў 
роз ных сфе рах, і пры гэ тым за хоў вае 
пра гу жыц ця. «Я зра зу ме ла, што га-
лоў нае — жыць у гар мо ніі з са бой. У 
мя не гэ та атрым лі ва ец ца».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра 

і з ар хі ва сям'і Гесць.
Мін скі ра ён
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Ма ма, та та і...Ма ма, та та і...  ��

Шмат дзет ная ма ці Паліна Гесць:

«Я ЗАЎ СЁ ДЫ БЫ ЛА КАР' Е РЫСТ КАЙ»
Мож на мець вя лі кую сям'ю і пры гэ тым не стра ціць ся бе
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ВЕ ТЭ РА НЫ ТЭ ЛЕ ФА НА ВА ЛІ І Ў БРА ЗІ ЛІЮ, 
І Ў БАР НА УЛ

Ма біль ны апе ра тар МТС пад вёў вы ні кі тра ды цый най са-
цы яль най ак цыі «Зва нок ад на па лча ні ну», пад час якой 
ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны маг лі бяс плат на па тэ-
ле фа на ваць у лю бую кра і ну све ту і па гу та рыць са сва і мі 
ад на па лча на мі, сяб ра мі і сва я ка мі.

Час цей за ўсё ве тэ ра ны тэ ле фа на ва лі ў Ра сію: на су вязь з Бе-
ла рус сю вы хо дзі лі Маск ва, Санкт-Пе цяр бург, Крас на дар, Ра зань, 
Іва на ва, Бел га рад, Цвер, Но ва сі бірск, Ір куцк, Томск, Ха ба раўск, 
Во лаг да, Бар на ул і Ча ля бінск. Так са ма бе ла рус кія ве тэ ра ны тэ-
ле фа на ва лі ў Вя лі ка бры та нію, Іта лію, Ін дыю, ва Укра і ну, у Літ ву, 
Лат вію, Эс то нію, Уз бе кі стан, Із ра іль, ЗША і на ват Бра зі лію.

Ак цыя доў жы ла ся з 8 па 10 мая. Су мар ная пра цяг ласць раз моў 
за тры дні скла ла 18 га дзін, а кож ны зва нок доў жыў ся ў ся рэд-
нім 9 хві лін. Най больш ак тыў ны мі ака за лі ся ве тэ ра ны Мін скай, 
Гро дзен скай і Го мель скай аб лас цей. Пунк та мі пе ра га во раў ста лі 
ўлас ныя са ло ны су вя зі кам па ніі МТС, раз ме шча ныя ў ста лі цы, аб-
лас ных і ра ён ных цэнт рах. Акра мя та го, ма біль ныя пе ра га вор ныя 
пунк ты бы лі раз гор ну ты ў цэнт ры Мін ска пад час шэс ця ве тэ ра наў, 
пры све ча на га свят ка ван ню Дня Пе ра мо гі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ДЗЕНЬ СЯМ'І — 
БЯС ПЛАТ НАЯ КАН СУЛЬ ТА ЦЫЯ НА ТА РЫ У СА

Сён ня на та ры у сы пра вя дуць бяс плат ныя кан суль та цыі па 
пы тан нях за клю чэн ня шлюб ных да га во раў. Пра гэ та па ве-
дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі.

Ак цыя бу дзе пра во дзіц ца су мес на з су пра цоў ні ка мі ад дзе лаў 
ЗА ГСа і прой дзе ў на та ры яль ных кан то рах і бю ро з 10 да 16 га-
дзін па ўсёй кра і не. У Мін ску на та ры у сы бу дуць кан суль та ваць па 
пы тан нях за клю чэн ня шлюб ных да га во раў бу ду чых му жа і жон кі ў 
До ме шлю баў Мінск ага гар вы кан ка ма (вул. Ка му ніс тыч ная, 8). А 
на та ры у сы Мін скай аб лас ной на та ры яль най акру гі — у па мяш кан ні 
ад дзе ла ЗА ГСа Мінск ага рай вы кан ка ма (вул. Аль шэў ска га, 8).

Шлюб ны да га вор або кант ракт, як пра ві ла, за клю ча ец ца ў мэ-
тах па вы шэн ня ад каз нас ці му жа і жон кі ад но пе рад ад ным. Та кі 
да га вор мо жа за клю чац ца пе рад ус туп лен нем у шлюб, а так са ма 
ў лю бы час у пе ры яд шлю бу. 

У Мі нюс це па ве да мі лі, што шлюб ным да га во рам мо гуць быць 
урэ гу ля ва ны не толь кі ма ё мас ныя ад но сі ны па між му жам і жон кай, 
але і іх уза е ма ад но сі ны, а так са ма ўза е ма ад но сі ны па між баць ка мі 
і дзець мі, у тым лі ку пы тан ні вы ха ван ня дзя цей і ін шыя. 

Свят ла на БУСЬ КО.

ІН ТЭР НЭТ — ПА СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ ТА РЫ ФЕ
Но вы та рыф ны план «Са цы яль ны ан лім 2» для лю-
дзей, якім па тра бу ец ца фі нан са вая пад трым ка, за пус ціў 
«Бел тэ ле кам» (byfly).

Пра ва пад клю чэн ня на яго да дзе на шмат дзет ным сем' ям, во і-
нам-ін тэр на цы я на ліс там, ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, сем'-
ям, якія ма юць дзя цей-ін ва лі даў ва ўзрос це да 18 га доў, дзі ця чым 
да мам, дзі ця чым да мам ся мей на га ты пу, а так са ма гра мад скім 
ар га ні за цы ям, якія зай ма юц ца праб ле ма мі ін ва лі даў.

Та рыф ны план пра ду гледж вае шы ро ка па лос ны круг ла су тач ны 
до ступ у ін тэр нэт на хут ка сці 2048/512 Кбіт/с са што ме сяч най аба-
ненц кай пла тай 45 ты сяч руб лёў. Пад клю чыц ца на яго мо гуць фі-
зіч ныя, юры дыч ныя асо бы і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі. Пры 
пад клю чэн ні та рыф на га пла на «Са цы яль ны ан лім 2» спат рэ біц ца 
паш парт і па свед чан не на пра ва ка ры стан ня льго тай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МА ГІ ЛЁЎ СКАЯ МІ ЛІ ЦЫЯ 
ЗА ГА ВА РЫ ЛА НА ТРОХ МО ВАХ

Та кім чы нам да чэм пі я на ту све ту па ха кеі пад рых та ва лі-
ся на ву чэн цы Ма гі лёў ска га вы шэй ша га ка ле джа мі лі цыі. 
Пад час ня сен ня служ бы ў го ра дзе яны змо гуць даць да-
вед кі за меж ным гас цям, дзе па сне даць, як знай сці гас ці-
ні цу і г.д ад ра зу на трох за меж ных мо вах — анг лій скай, 
італь ян скай і ня мец кай. Каб па тэн цый ныя гос ці ве да лі 
пра гэ та, у ла ба ра то рыі ву чэб на га тэ ле ба чан ня ўста но-
вы на ват пад рых та ва лі не вя лі кія ро лі кі, якія сён ня мож на 
пра гля дзець на Уoutybe.

— Гэ ты год пра хо дзіць пад зна кам гас цін нас ці, і мы па він ны 
ўмець з кож ным зна хо дзіць агуль ную мо ву, — ад зна чыў на чаль нік 
Ма гі лёў ска га вы шэй ша га ка ле джа МУС Ге надзь КА ЛЕС НІК. — 
Бо ме на ві та па тым, як су стра ка юць гос ця, склад ва ец ца ўра жан не 
аб го ра дзе і кра і не.

Да рэ чы, у ка ле джы шмат ча го ро біц ца для раз віц ця між на-
род ных зно сін. Не так даў но дэ ле га цыя гэ тай уста но вы на ве да ла 
Азер бай джан, дзе на ла дзі ла ста сун кі з ка ле га мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«Ад но дзі ця — 
гэ та аба вяз ко ва, два — 
ма лай цы, а вось з'яў лен не 
трэ ця га ў ва чах гра мад скас ці 
вы клі кае на ра кан ні: маў ляў, 
як жа вы іх бу дзе це кар міць?»

Па лі не Гесць уда ец ца 
і агонь у ся мей ным 
ача гу пад трым лі ваць, 
і рэа лі зоў вац ца ў пра фе сіі, 
а так са ма вес ці ак тыў нае 
гра мад скае жыц цё і зай мац ца 
шмат лі кі мі ві да мі ру ка дзел ля.

«Я заў сё ды 
бы ла кар' е рыст кай. Але чым 
больш жы ву, тым больш 
пе ра кон ва ю ся, што га лоў нае 
пры зна чэн не жан чы ны — 
сям'я».


