
       20 кастрычніка 2009 № 7 (30)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2        20 кастрычніка 2009 № 7 (30)

ПЕРШЫ РАЗ НА ПЕРШЫ КУРС

    31 жніўня наш факультэт
адчыніў перад імі ,
усхваляванымі і шчаслівымі
хлапцамі і дзяўчатамі, свае
дзверы: адбылася трады-
цыйная ўрачыстая лінейка,
прысведчаная ДНЮ ВЕ-
ДАЎ!
   Для студэнтаў і іх бацькоў

       Вось і скончылася лета! А
разам  з  ім і  ўсі  хваляванні ,
перажыванні былых абі-
турыентаў -  цяпер ужо
першакурснікаў новага
пакалення юрыдычнага
факультэту Беларускага
дзяржаўнага універсітэта.
Толькі лепшыя з лепшых
сталі студэнтамі юрфака.
Так,  на  спецыяльнасці
правазнаўства і эканамічнае
права адбыўся агульны
конкурс. Прахадны бал на бюджэт
склаў 297 балаў і паўпрахадны -
296 для горада , і  263 балы
прахадны і 261 паўпроходны для
сельскай мясцовасці. Прахадны бал
на дзённае платнае аддзяленне
склаў 218 балаў.  На  завочнае
бюджэтнае па  спецыяльнасці
правазнаўства  190 балаў, на
завочнае платнае - 195. Што
тычыцца спецыяльнасці паліта-
логія, то прахадны бал на дзённае
бюджэтнае аддзяленне склаў 315
для горада , 293 для жыхароў
сельскай мясцовасці, на платнае
аддзяленне-192. А самы высокі бал
- 386 балаў - набрала залатая
медалістка, цяпер ужо студэнтка 1
курса юрыдычнага факультэта БДУ
па спецыяльнасці  эканамічнае
права  Жук Таццяна
Аляксандраўна.

гэта быў вельмі хвалюючы момант,
бо ў першакурснікаў пачалося

абсалютна новая жыццё!
    На пачатку цырымоніі студэн-

таў сардэчна  павіншавалі рэктар
Беларускага дзяржаўнага універ-

сітэта  Абламейка  Сяргей
Аляксандравіч і дэкан юрыдыч-

нага  факультэта  БДУ
Балашэнка Сяргей Аляк-
сандравіч. «Вы паступілі на
самы лепшы факультэт», -
з гонарам адзначыў у сваёй
прамове наш дэкан.
 На  лінейку былі
запрошаны многія выклад-
чыкі юрыдычнага факуль-
тэта БДУ, сярод іх былі:
Генеральны пракурор

Рэспублікі  Беларусь Васілевіч
Рыгор Аляксеевіч,   намеснікі
дэкана факультэта: Войцік Анатоль
Аляксандравіч,  Данілевіч Анатоль
Аляксандравіч,  Сатолін Уладзімір
Мікалаевіч, Шыдлоўскі Андрэй
Віктаравіч, прафесар Доўнар Таісія
Іванаўна і шматлікія іншыя. Гэта
было вельмі выдатна, бо такім
чынам першакурснікі атрымалі
магчымасць пазнаёміцца са сваімі
будучымі выкладчыкамі.
   Запомнілася ўсім прысутным на
лінейцы яркае выступленне
прызёра 3-яй ступені Рэспублі-
канскай алімпіяды па  курсу
«Чалавек.Грамадства. Дзяржава», а
цяпер ужо студэнта 1-ага курса
юрыдычнага факультэта  БДУ
Юрыя Козікова. Як пераможца

Алімпіяды ён прайшоў на
юрфак без  уступных
выпрабаванняў.
  Юра  павіншаваў
пяцікурснікаў з заканчэн-
нем універсітэту і звярнуўся
да  першакурснікам  з
добрым  і  шчырым  па-
жаданнем:«Жадаю,  каб

(Працяг артыкула
 на ст. 3)
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агонь, які быў  запалены
настаўнікамі  школ,  ліцэяў і
гімназій, гарэў у нашых сэрцах і
каб нашыя справы былі вартыя
нашых бацькоў і выкладчыкаў».
Па традыцыі Юры ўручылі ката з
аўтографам дэкана юрыдычнага
факультэта. Усе студэнты разам
падняліся на 7 прыступак (як
сімвалічна!) і пасля таго, як загадалі
жаданне, увайшлі за Юрам (з
катом, канешне!) у свой новы дом.

ПЕРШЫ РАЗ НА ПЕРШЫ КУРС
(Пачатак артыкула на ст. 2)

  У  Юры мы ўзялі  наступнае
інтэрв’ю.
     - Юра, скажы, калі ласка, як ты
дайшоў да перамогі ў Рэспуб-
ліканскай алімпіядзе па курсу
«Чалавек. Грамадства. Дзяржа-
ва»?
    - У 11-ым класе я прымаў удзел
у раённай і гарадской Алімпіядах,
дзе атрымаў дыпломы 1-ай і 2-ой
ступені адпаведна. А затым у якасці
прызёра гарадской Алімпіяды я
трапіў на Рэспубліканскую, дзе і
стаў прызерам  3-яй ступені і
атрымаў магчымасць прайсці без
конкурса на юрыдычны факультэт.
    - А чаму ж ты абраў менавіта
юрыдычны факультэт БДУ, калі
меў магчымасць абраць любую
іншую Вну ці факультэт  БДУ, дзе

   - Так, напрыклад, факультэт
міжнародных адносін.  Але
атрымалася, што у мяне цётка і
бацька  юрысты, і можна сказаць,
што гэта  прафесія ў нас
«сямейная».
   - Ці спраўдзіў  юрфак твае
надзеі?
  - Так! Канешне! Мне вельмі
падабаецца вучыццца тут. На
лекцыях заўседы вельмі цікава.

з’яўляецца тэст па курсу

«Челавек. Грамадства. Дзяр-
жава»?

Усе выкладчыкі – прафесіяналы
сваёй справы і гэта бачна з іх
першага слова.
   - Юра, ці з’явіўся ўжо ў цябе
любімы прадмет?
  - Мне вельмі падабаюцца
Гісторыя дзяржавы і  права
Беларусі, замежных краін, агуль-
ная тэорыя права, аднак вельмі
цяжка  вылучыць з  іх нейкі
асобны прадмет. Кожны з іх па-

   Вось так скончыўся Дзень ведаў.
Але не скончыліся сурпрызы для
першакурснікаў! Напрыклад, усе-
усе студэнты 1-ага курса БДУ
атрымалі запрашэнні на ўрачысты
канцэрт «Vivat, студэнт 2009!», які
быў прысвечаны Дню ведаў.
Падчас канцэрту першакурснікі
былі ўражаны велічным відовішчам
да глыбіні душы. Канешне, не магло
прайсці незаўважаным шэсце дэ-
канаў усіх факультэтаў БДУ,  ды яшчэ
і у такім незвычайным адзенні –
урачыстых мантыях дэканаў!
Канцэртная праграма таксама не
пакінула абыякавым нікога. Музыка,
якая гучала са сцэны, была вельмі
разнастайнай: ад рока да папулярнай
музыкі,  проста на  любы густ!
Асабліва  спадабалася перша-
курнікам выступленне беларускай
групы “Litesound”.
   Зала заставалася поўнай да самага
канца мерапрыемства - на прасторы
вялізарнага Палаца Спорту толькі і
можна  было ўбачыць тясячы
размаляваных сімваламі  БДУ
студэнтаў.
   Цікавага і займальнага жыцця табе,
першакурснік!!! Няхай кожны дзень
студэнцтва стане для цябе сапраўды
святочным!

свойму цікавы для мяне.

Алёна Рудакоўскаяадным з уступных іспытаў
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ...

   Действительно, до некоторого
времени студенты юрфака БГУ и
не догадывались, что учатся вмес-
те не  просто с умной,  та-
лантливой и красивой девушкой, но
и с будущей обладательницей
титулов «Первая  вице-мисс
Интерконтиненталь», «Мисс
Интерконтиненталь Европа» и
«Мисс Конгениальность» прес-
тижного международного конкур-
са красоты Мисс Интер-
континенталь Марией Есьман.
Нам удалось поговорить с ней и
взять интервью.
 - Мария, расскажите, пожа-
луйста, о том, как у Вас появи-
лось желание учиться именно на
юридическом факультете?
 - Уже в детстве я хотела быть
юристом, меня очень интересовало
и привлекало понятие справед-
ливости которое неразрывно
связано с юриспруденцией. Также
у меня была тяга к журналистике,

 - Что сподвигло Вас на участие
в таком  значимом конкурсе?
 - Изначально я даже и не думала
принимать в нем участие, но так
как кастинг происходил летом,
когда  есть уйма свободного
времени, то согласилась пойти для
моральной поддержки подруги, но
так получилось, что и сама
поучаствовала в этом просмотре.
Когда закончился кастинг, я особо
о нём не вспоминала, но через
неделю мне позвонили и объявили,
что я стала победительницей
отбора  и что теперь являюсь
номинанткой конкурса. Позже мне
рассказали, что Жюри подкупила
моя искренность и спокойствие: я
не ставила  перед собой цели
победить  и, соответственно, не
переживала  за  итоги отбора .

но это довольно быстро прошло и
я  поняла, что хочу связать свою
трудовую деятельность с
изучением права.

  - Сам кастинг был тяжелым?
 - Нет.  Я просто ответила  на
несколько вопросов  анкеты и
прошлась по подиуму.  Вот,
собственно, и всё.
 - Какова была реакция Ваших
родителей, когда они узнали эту
новость?
 - Родители меня поздравили с
победой в кастинге, но полностью
они это осознали, наверное, только
тогда, когда увидели на улицах
Минска  бигборды с моими
фотографиями.

.

 - Расскажите, пожалуйста, про
подготовку непосредственно к
самому конкурсу.
 - Подготовка проходила в очень
интенсивном и активном режиме.
Во время недельного тура по
историческим местам Беларуси
было достаточно  весело, инте-
ресно, но в тоже время и трудно:
постоянная нагрузка на мышцы,
(Продолжение статьи на ст.5)
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(Начало статьи на ст.4)

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ...

   - Как складывались на конкурсе
отношения  в коллективе?
  - Очень хорошо и доброже-
лательно,  общалась со всеми
участницами, а  с некоторыми даже
продолжаю поддерживать связь и
после завершения конкурса. Что
касается языкового барьера, то его
как такового и не было: беседы
происходили на английском языке,
только для общения с участницей
из Венесуэллы требовался пере-
водчик с испанского.
   Я была очень обрадована и
приятно удивлена, когда помимо
остальных титулов получила ещё

    - Это был Ваш первый конкурс
красоты?
    - Да, это был мой  первый опыт
участия в мероприятиях такого
рода. Раньше, смотря конкурсы
красоты по телевизору,  мне
казалось,   что быть моделью
совсем  легко и что у людей,

 - А как же не-
безысвестное утверж-
дение  о том,  что в
модельном бизнесе можно
достичь своей цели,
только лишь переступая
через другого?

    - Я могу с уверенностью сказать,
что миф о подсыпании стекла в
туфли соперницы развенчан.
   Наоборот, мы всячески ста-
рались помочь друг другу, так как
во время дефиле необходимо
менять наряды с большой
скоростью,  то та участница ,
которая уже была одета,  спешила
на помощь другой.
  - Какие впечатления у Вас
остались о конкурсе?

(Продолжение статьи на ст.6)

длительные и изнури-
тельные тренировки на
подиуме (если хотя бы одна
участница сбивалась с шага,
то приходилось начинать
всё сначала),  большую
проблему составлял также
сон – его было мало, хотя
мне,  по сравнению  со
многими другими участни-
цами, было немного проще
(Прим .автора  – Мария
занималась в музыкальной школе
по классу вокала,  играет на
скрипке, занималась бальными
танцами) – я веду очень активный
образ  жизни и поэтому уже
привыкла  к такому режиму.

которые этим занимаются, очень

работа , но потом  я поняла ,
насколько я ошибалась и изменила
своё мнение по этому поводу – это
тяжкий труд. Большое количество
кастингов и дефиле, к концу дня
наваливается неимоверная уста-
лость и появляется лишь одно
желание – поскорее «окунуться» в
объятия Морфея (Прим. автора – в
греческой мифологии бог
сновидений, сын бога Гипноса.
Изображался обычно крылатым).
Сначала было очень сложно ходить
в  туфлях на  очень высоких
каблуках и к тому же по скользкому
подиуму,  но потом  привыкла .

и «Мисс Конгениальность», так
как выбор победительницы
в  этой номинации пре-
доставляется непос-
редственно самим участ-
ницам конкурса.

простая и необременительная

   - Только самые светлые и прият-
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ...

ные.
    Хотелось бы выразить большую
благодарность телеканалу ОНТ за
организацию и проведение
конкурса ,  все было на  очень
высоком уровне и запомнится
надолго.
   - Как Вы себя чувствовали на
следующий день после конкурса?
Вы «проснулись знаменитой»?
   - После конкурса первое, что я
сделала ,  так это как следует
выспалась и отдохнула. Конечно,
телефон просто разрывался от
звонков, все друзья и знакомые
стремились поздравить меня с
победой.

(Начало статьи на ст.4)

  - Может быть, посоветуете
какой-нибудь «рецепт красоты»
прекрасной половине нашего
юридического факультета?
   - В этом отношении я не могу что
либо предложить, так как сама
практически не пользуюсь косме-
тикой.
  Я предпочитаю естественную
красоту, и даже наносить макияж
начала сравнительно недавно:
будучи на втором курсе начала
красить ресницы.
  - Пожелайте,пожалуйста,
что-нибудь нашим читателям.
  - С удовольствием: прежде всего
хотелось бы пожелать здоровья,
так как это самое важное. Удачи в
жизни, никогда не унывать и не
расстраиваться,  каким  бы
серьезным  не казался повод.
   Также хотелось бы пожелать
быть всегда естественными и тогда

   Когда я пришла в университет,
одногруппники тоже за меня очень
порадовались, но учеба напомнила
о себе и осознание того, что я
победительница  во всех этих
номинациях, как-то отодвинулось
в сторону. Мне пришлось много
чего наверстывать и учить,  к тому
же, родители с детства научили
меня очень спокойно относиться к
событиям, происходящим в жизни

все в  жизни получится. Всего
доброго!
  - Как вы наверняка уже успели
заметить,  Мария хоть и
официально признанная  на
мировом уровне красавица, но все
же такая же студентка, как и
мы с вами.
    Спасибо Вам за интервью, бы-
ло очень приятно с Вами по-
беседовать.
  Теперь осталось только по-
желать Вам стать Мисс Все-
ленная, еще раз прославив наш
факультет.
    Удачи   Вам!

Беседовала Анна Крупко
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 Сёлетні  верасень
юрыдычны факультэт
БДУ пачаў з прыёму
шаноўных гасцей з
іншых краін. Толькі
студэнты вярнуліся з
вакацый,  а  ўжо 3-га
верасня распачаўся
семінар на нямецкай і
ангельскай мовах. Але
пачакайце… слухачамі і
тымі ,  хто даваў
справаздачу, тут былі не
студэнты… а выкладчыкі

ПРАЕКТ TEMPUS - Міжнародны семінар
па еўрапейскім эканамічным праве

   З 3-га па 6-га верасня
сумесна з юрыдычным
факультэтам Брэсцкага дзяржаў-
нага універсітэта імя А.С. Пушкіна
ладзіліся чарговыя семінары ў
рамках праекта Tempus
“Распрацоўка новага вучэбнага
плану ў галіне еўрапейскага
эканамічнага  права” па
павышэнню кваліфікацыі прафе-
сарска-выкладчыцкага складу вну
Беларусі, якія вядуць падрыхтоўку
юрыстаў.
    Гэтым разам да нас зноў завіталі
дэлегацыі прафесарска-выклад-
чыцкага складу універсітэтаў
г.  Грац (Аўстрыя) і
г. Эрланген-Нюрнберг
(Нямеччына).
   3 верасня 2009 г. для
наведвання семінараў
зарэгістравалася амаль
70 чалавек: прафесараў,
дацэнтаў, выкладчыкаў і
аспірантаў БДУ,  а
таксама  іншых вну
Мінска, Брэста, Гомелю.
Удзельнікаў семінараў
віталі дэкан юрыдычнага
факультэта БДУ праф.
С.А. Балашэнка і праф.
універсітэта г. Эрланген-
Нюрнберг Гаральд
Германн. Семінар ад-
крыўся лекцыяй праф. Таміслаў

   Наступным  слухачы пачулі
даклад праф. Гаральд Германн
(універсітэт г. Эрланген-Нюрн-
берг), які спыніўся на даволі
складанай і ў той жа час вельмі ак-
туальнай тэме “Закон аб стабілі-
зацыі  фінансавага  рынку”.
-

 - Інстытуцыйнае права
Еўрапейскага  Саюза
(дацэнт кафедры грама-
дзянскага права Ландо
Д.Дз. і дацэнт кафедры
крымінальнага працэсу і
пракурорскага  нагляду
Самарын В.І.)
 - Прававое рэгуляванне

ўнутранага рынку (дацэнт кафедры
грамадзянскага  права   Мяшча-
нава М.В.)
 - Еўрапейскае прыватнае права
(дацэнт кафедры грамадзянскага
права Ландо Д.Дз., дацэнт кафедры
міжнароднага  прыватнага  і
еўрапейскага права Леановіч А.Б.)
 - Еўрапейскае канкурэнтнае права
(дацэнт кафедры фінансавага права
і прававога рэгулявання гаспа-
дарчай дзейнасці Сідарчук В.К.)
 - Асновы права навакольнага
асяроддзя (дацэнт кафедры

экалагічнага права Жло-
ба А.А.)
 - Еўрапейскае падатковае
права (дацэнт кафедры
фінансавага  права  і
прававога рэгулявання
гаспадарчай дзейнасці
Лешчанка С.К.)
 - Еўрапейскае мытнае
права (Абрамовіч У.А.)
 - Права Эканамічнага і
валютнага саюза (вык-
ладчык кафедры міжна-
роднага  прыватнага і
еўрапейскага  права
Анішчанка А.І.)
 - Еўрапейскае працоўнае
і сацыяльнае права

Борыч (універсітэт г. Грац), які
распавёў пра зліццё Аўстрыйскіх
авіяцыйных ліній і  Нямецкай
Люфтганзы, падмацаваўшы ведан-
не еўрапейскага права практычным
прыкладам.

   Другая частка семінара была
прысвечана прэзентацыі выклад-

чыкамі нашага факультэта новых

навучальных дапамож-
нікаўдля спецыялізацыі
“Еўрапейскае экана-
мічнае права”. Падчас
выступаў былі  прад-
стаўлены наступныя
дапаможнікі:

(Працяг артыкула на ст.8)
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  Дарэчы,семінар
дапамагалі пра-
весці студэнты 2-4
курсаў юрыдыч-
нага факультэта
БДУ,  за што ім
вельмі  ўдзячны
арганізатары ме-
рапрыемства. Дзя-
куючы студэнтам
зладжана  была
праведзена рэгіст-
рацыя, ніхто  з гас-
цей не згубіўся. Акрамя таго,
удзельнікі не засталіся галоднымі з
дапамогай нашых дзяўчын
Наступным днём госці з універ-
сітэтаў Граца і Эрлангена- Нюрн-
берга  сустрэліся з  рэктарам
Беларускаго дзяржаўнага універсі-

(дацэнт кафедры грамадзянскага
працэсу і  працоўнага  права
Паставалава Т.А).
   Нямецкія і аўст-
рыйскія спецыя-
лісты далі карыс-
ныя парады сваім
беларускім кале-
гам.

ПРАЕКТ TEMPUS - Міжнародны семінар
па еўрапейскім эканамічным праве

тэта праф. доктарам Абламейкам
С.У. і абмеркавалі з выкладчыкамі
нашага факультэта  праект
вучэбнага плана для спецыялізацыі

  У Брэсце былі абмеркаваны
магчымасці ўвядзення адпаведнай
спецыялізацыі  для студэнтаў-
юрыстаў.Адначасова госці азнаё-

міліся з  матэ-
рыяльна -т эх -
нічнай базай
брэсцкага вну,
удасканаленай з
дапамогай срод-
каў праграмы
T e m p u s .
Б і б л і я т э ц ы
ун і в е р с і т э т а
былі  перада-
дзены кнігі на
ангельскай і ня-
мецкай мовах па
а к т у а л ь н ы х
пытаннях права
ЕС. Падчас на-
ведвання Брэста
госці  таксама

наведалі Брэсцкую крэпасць і
Белавежскую пушчу.

(Пачатак артыкула на ст.7)

“Еўрапейскае эканамічнае права”,
якую плануецца адкрыць з 2010/
2011 года навучання.
   Далейшая праграма семінара
была  арганізавана  на  базе
юрыдычнага факультэта Брэсцкага
дзяржаўнага універсітэта.

Самарын В.І., кандыдат
юр.навук,  дацэнт  кафедры
крымінальнага працэсу  і
пракурскага нагляду

ХУТЧЭЙ, ВЫШЭЙ, МАЦНЕЙ!
   Спартсменка,  камсамолка і
проста прыгажуня  -  гэта ўсё пра
Ксенію Санковіч. У 18 год Прэ-
зідэнт надаў ёй званне Заслужаны
майстар спорта па мастацкай гім-
настыцы, яна аб’ехала паўсвету, у
яе ёсць сапраўдныя сябры і малады
хлопец-спартсмэн. Але ж Ксюшы
гэтага здалося недастаткова: яна
вырашыла атрымаць вышэйшую
адукацыю. Стаць прафесіанальным
юрыстам Ксюша  захацела ў 7
класе. Справа ў тым, што яе бацька
адвакат, і спецыфіка яго працы
Ксюшы вельмі спадабалася.
 Зараз - Ксенія Андрэеўна
студэнтка 1 курса 9 групы, дзеннай

формы навучання Юрыдычнага
факультэта БДУ!
   А да гэтага быў спорт...
   У спорт Ксюшу прывялі бацькі
яшчэ ў дзіцячым садку. Спачатку
трэніроўкі займалі не шмат часу,
але потым  спартзала  стала яе
другой хатай: раніцай школа –
увечар трэніроўкі. Сур’езна Ксюша
пачала займацца  мастацкай
гімнастыкай з 1998 года,  калі
выйграла Baby cup у Беларусі. Так
і пачалося ўзыходжанне на Алімп
юнай гімнасткі.  Руплівыя
трэніроўкі не прайшлі дарма: у
2005 годзе Ксюшу ўзялі ў

.

(Працяг артыкула на ст. 9)
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(Пачатак артыкула на ст.8)

ХУТЧЭЙ, ВЫШЭЙ, МАЦНЕЙ!

Ганна Станкевіч

   Самым запамінальным спабор-
ніцтвам, па меркаванні Ксюшы,
была Алімпіяда 2008 года ў Пекіне.

моладзёвую зборную. І адразу ж —
перамога на Чэмпіянаце Еўропы.
  Запрашенне ў Нацыянальную
зборную Ксенія атрымала ў 2007
годзе. І ўжо ў Патрасе (Грэцыя)
гімнасткі занялі ганаровае трэцяе
месца.  І вось ён доўгачаканы
трыумф: у 2008 годзе на
Алімпіядзе ў Пекіне беларуская
зборная па мастацкай гімнастыцы
заваявала  бронзавы медаль!
Потым на Чэмпіянаце Света ў Міе
(Японія) беларускія дзяўчынкі
занялі другое месца.Наперадзе
чакае новы сезон і напэўна —
залаты медаль. J

Запомнілася не толькі  з-за
эфектнага  шоў,  дружалюбнай
атмасферы і бронзавага медалю(!),
але і  з-за  знаёмства  з  самым
вядомым у свеце футбалістам.
Паглядзіце ўважліва на
фотаздымак: гэта ж ніхто іншы як
Ранальдыньо! Ксюша распавяла,
што на самой справе ён вельмі
мілы і сціплы хлопец. P.S Яны
абмяняліся значкамі, і Ранальдіньо
падпісаў ей суколку знакамітым
№10.
   Акрамя вучобы і спорта, Ксюша
працуе на пасадзе спартсмэна-
інструктара ў Міністэрстве спорту
і турызму (мабыць, у сутках болей
за 24 гадзіны?). Падчас вучобы на
юрыдычным  факультэце БДУ
Ксюша  пазнаёмілася з вельмі
цікавымі, разумнымі і, не меней
важнае, кампраміснымі людзьмі.
Ей падабаецца  выраблены ў
сучасным  еўрапейскім  стыле
корпус факультэта.Сваё далейшае
жыцце яна плануе связаць менавіта
з прафесіей юрыста, а накірунак
прафесійнай дзейнасці абраць у
працэсе навучання.
  Нам  жа  застаецца толькі
пажадаць Ксюшы поспехаў. Без
сумневу, у яе ўсё атрымаецца!
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ЧУТЬ-ЧУТЬ О КОМАНДЕ КВН
«CARMINA BURANA». РАЗМИНКА.

  Всем , наверняка ,  знакомо
«рассматривание» рекламных
буклетов  от нечего делать в
общественном транспорте, будь  то
метро, автобус, троллейбус или
даже трамвай.  Окна , двери,
профессиональные астрологи.. Но
все это редко привлекает наше
внимание... Другое дело цветная
афиша – приглашение 4 октября
2009 года на полуфинал  Первой
Лиги Международного Союза
КВН с Масляковым-младшим. И
не только потому, что КВН – это
юмор, шутки и гарантия хорошего
настроения, но еще и потому, что
в  списке играющих команд -
«Carmina Burana» (Минск).
Именно так – «Минск», а не -
«Carmina Burana» (БГУ) или -
«Carmina Burana» (юридический
факультет БГУ)...

  Но кто же они,  КВНщики
команды «Carmina Burana»
(г.Минск)? Как ни странно – но
прежде всего они студенты.
Студенты Белорусского госу-
дарственного и Белорусского госу-
дарственного экономического уни-
верситетов.  И пусть сейчас в ко-
манде осталось не так много
представителей юрфака, которые в
свободное от КВН время штуди-
руют кодексы и решают казусы, но
ведь все помнят – с чего все начи-
налось... Все помнят выпускников
и студентов юридического факуль-
тета БГУ, которые отдали не мало
сил и времени,  чтобы сейчас
команда  «Carmina Burana» появля-
лась на голубых экранах – Влади-
мира Босько, Сергея Сизикова,
Вадима Хейфеца.  Единственная
девушка в команде – Наталья
Литвиненко, звукооператор –
Олег Григоришин – предста-
вители нашей Alma Mater. Да и
капитаном команды со сколь незна-

    А все почему? Да просто потому,
что команда, начинающая, как
команда юридического факультета
в  Лиге БГУ, смогла пройти нелег-
кий путь под разными названиями
(«Без Предела», «Chelsea F.С.»,
«Манго») во всевозможных лигах
и фестивалях КВН,  чтобы
представлять  сегодня белорусский

КВН на международных фести-
валях и в уже вышеупомянутой
Первой Лиге Международного
союза  КВН.  Да и состав команды
существенно изменился.

комым и непонятным, столь и
красивым названием «Carmina
Burana» по праву остается Денис
Остапчук -  студент 5-го курса
юридического факультета БГУ,
которому мы и задали несколько
вопросов.
  - Денис, не секрет, что название
для команды придумал ты. Но если
ввести «Carmina Burana»  в
поисковике, то обнаруживается,
что это рукописный поэтический
сборник средневековых странст-
вующих поэтов, в основном из
среды духовенства или студен-
чества 18-ого века. Как ты
думаешь, когда в Википедии «Car-
mina Burana»  будет определяться
как минская команда КВН?
 - Неожиданный вопрос.  Я не
знаю, но думаю, что года через два
Мы только первый год играем
Маслякова-младшего, на серьез-
ном, уже не студенческом,  уровне.
И за ближайшие годы планируем
стать на ноги, закрепиться как
белорусская команда  КВН
   - КВН – это командная игра. А
главное  в команде, это командный

(Продолжение статьи на ст. 11)
дух и взаимоподдержка. При-
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сутствует  ли это в вашей коман-
де?

(Начало статьи на ст.10)

  - Однажды при подготовке к
финалу Премьер Лиги прошлого
года возникли разногласия по пово-
ду номера в домашнем задании:
показывать или нет? И я своим
капитанским решением сказал, что
будем  показывать, другого выхода
нет (до игры оставалось пару дней).
На что один из участников команды
ушел с репетиции, сказав, что
больше не появится. Но вечером я
ему позвонил, извинился, объяснил

  - Да,  присутствует и дух,  и
поддержка. У нас в команде есть
некое распределение обязаннос-
тей. Кто-то пишет шутки, кто-то их
отыгрывает, кто-то, в основном, за-
нимается организационными воп-
росами. Существует небольшая
диктатура, но, в конечном итоге,
все работают  на одну идею, на один
результат – двигаться дальше и ра-
довать зрителя.
  - И все-таки разногласия неиз-
бежны.  Расскажи, пожалуйста,
про самую большую ссору между
участниками команды и как
удалось все уладить?

ситуацию более спокойно. Мы при-
шли к компромиссу. Домашка,
кстати, прошла «на ура», так что
все закончилось хорошо.

   - Что бы ты сам хотел сказать,
через нашу газету?
   - Мы будем стараться и дальше
радовать вас своим юмором.  Бли-
жайшее выступление для юриди-
ческого факультета будет на Дне
Факультета в конце октября. Поль-
зуясь случаем, передаю привет
всем преподавателям, которые ме-
ня знают, Ольге Николаевне Знак,
Анатолию Александровичу Войти-
ку (в этом году я перевелся на заоч-
ное отделение, продлив свои годы
на юрфаке). Спасибо Вам!
   - Спасибо и тебе, приятно было
пообщаться.

  - Суеверна ли команда «Carmina
Burana»  ? Есть ли у нее какие-ни-
будь приметы или талисманы?
  - Да нет, не суеверна. КВН – игра,
где стоит полагаться только на свои
силы. Все решает труд, упорство,
старание и хороший юмор. А вот
традиция есть – погладить галстуки
перед игрой. Они у нас само-
дельные,  из ткани – поэтому
мнутся. =)
  - Ходят слухи, что по твоему мне-
нию  «КВН – это мужская игра».
Как ты это прокомментируешь?
   - Это только слухи. На самом де-
ле, я так не считаю. На юрфаке
была и женская команда «Белая
мечта», которая появилась по моей
инициативе. Есть женские игры,
есть мужские. КВН – бесполая иг-
ра, где и мужчина и женщины мо-
гут соревноваться на  равных.
   -  Твоя любимая шутка с твоим
авторством?

   Но... могу рассказать что-нибудь
из последнего. Даже в игре еще не
было, а, возможно, и не будет –
эксклюзив для «Вострава ЮфЪ».
Итак, шутка. Музыкальный чер-
ный юмор: парень с гитарой
вместо ноги вернулся домой без ги-
тары.Я предупредил, что юмор
черный =)-
  - Несколько слов... нет-нет... Не
поклонникам, а соратникам по
команде.
  - Ребята, давайте собираться ча-
ще!

  - Сложно. Я люблю все шутки с
моим авторством. Если я их на-
писал, значит они мне нравятся =) Беседовала Полина Долгова

ЧУТЬ-ЧУТЬ О КОМАНДЕ КВН
«CARMINA BURANA». РАЗМИНКА.
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   Пазналі? Зразумела, гэта радкі
адной з песень гурта  MozArt.

Стаміцца можна незнарок
І не пакінуць нават шанца,
Зрабіць два крокі за парог,

Ператварыцца ў пабіранца…
А мне так хочацца стаяць,
 А мне не хочацца загінуць,
Сябе самога ў рукі ўзяць

І на асфальце след пакінуць…

  - Раскажыце, калі ласка,
гісторыю Вашага гурта.
  - Гурт быў створаны ў 2003
годзе ў сакавіку. Спачатку,
праўда, не было мэты рабіць
нешта камерцыйнае - мы
проста збіраліся і гралі дзеля
асалоды.   Спачатку гурт
існаваў без назвы, але ўжо ў
чэрвені 2003 года ўжо з’яўляецца
назва «moZart». Аднак  ўсё было
неяк «па  вярхах»,  і зрэшты
выявіліся разыходжанні ў поглядах.
Некаторых удзельнікаў цягнула
граць джаз,  некаторыя хацелі
рухацца ў больш цяжкім накірунку,
я ж быў арыентаваны на поп-рок. І
вось у 2004 годзе, напачатку
кастрычніка, адбыўся раскол гурта,
у якім застаўся толькі я. Але ж у
снежні  таго ж  года зноўку
прымаецца рашэнне адрадзіць гурт,
прытым зрабіць

2008  песні гурта МоzAart з’яў-
ляюцца на радыё. Але зноўку мы
перажываем часовы разлад у гурце,
нейкі застой. Аднак ужо ў 2009
годзе ў лютым да нас далучаюцца
новыя ўдзельнікі: басіст Яфімаў
Павел, два гітарысты Вавілкін
Яўген і Цэйко Аляксандр, і вось
ужо рэпетыцыі  ўзнаўляюцца ,
пачынаецца напрацоўка матэрыяла
з новымі музыкантамі.   Та-кая
«цякучка» кадраў была выклікана

перш-наперш тым, што гурт
у той час шукаў сябе. Шукаў
не толькі ў стылістыке, але і
ў персаналіях.
 - Чаму Вы абралі такую
назву свайго гурта? Чаму
менавіта «MoZart»?
 - Па-першае, спачатку была
напісана песня, якая так і
называлася «Моцарт». Тады
яшчэ ў 2003 годзе ў
некаторых песнях былі такія
класічныя ўстаўкі. А потым,
калі  да  нас далучыўся
скрыпач,  мы канчаткова
вырашылі, што назва МoZart
падыходзіць нам па сваёй
стылістыцы.
 - Скажыце, калі ласка, якая
музыка аказала ўплыў на
Вашу творчасць?
 - Я слухаю амаль усё. Калі
з’яўляецца  якая-небудзь
музычная навінка, я стараюся
набыць яе і паслухаць. Такім

чынам  я вучуся. З асноўных
музычных напрамкаў,  якія
паўплывалі на творчасць, магу
назваць такія накірункі як індзі,
поп-рок, таксама псіхадэліка. Але,
разумееш,  музыка  не можа
зачыняцца на адным чалавеке,
кожны з музыкаў мяняе яе пад сябе.
Зразумела, у нашага гурта ёсць
нейкая лінія, якой мы з большага
прытрымліваемся, аледазваляецца
крок туды, крок сюды.   Зараз у нас
ужо ёсць досыць матэрыялу,

   Шмат хто з студэнтаў юрфака
ведае пра такі  цікавы  гурт,
як MоZart. Ведае таму, што
музыка ў іх добрая і таму, што
выступаюць часам  і на
юрфаке, і, зразумела, таму,
што частка ўдзельнікаў гэтага
гурта з’яўляліся або і зараз
з’яўляюцца студэнтамі наша-
га факультэта. Вось мы і
падумалі ,  што было б
нядрэнна  знайсці  болей
інфармацыі  пра музыкаў,
таму і вырашылі пагутарыць
з  лідарам  гурта,  былым
студэнтам  юрыдычнага
факультэта БДУ Уладзімірам
Боськам.

з гэтага гурта такі праект, які быў
бы прывабны для слухачоў.  І вось
у кастрычніку  таго ж года
адбываецца першы наш сольны
канцэрт на гістфаке БДУ. Гэты
канцэрт быў акустычным. Пасля
канцэрта  да  мяне падыйшоў
студэнт юрфака БДУ Шэлепень
Яўген, які пажадаў далучыцца да
гурта. Яўген патлумачыў, што ён
грае на скрыпцы. Вось так з’явіўся
яшчэ адзін удзельнік.  Потым

(Працяг артыкула на ст. 13)

МОZART СВАЁЙ АЙЧЫНЫ

пачаліся імпрэзы, у якіх, шчыра
кажучы, адбою не было – гэта і
сольныя выступы і так званыя
«салянкі». Канцэрты ладзілі
збольшага  ў клубах,  таксама
запісалі 2 песні «Проста так» і
«Стомлены». У 2006 годзе мы
прымалі  ўдзел у фестывале
«Басовішча-2006». Але там нас
асабліва не заўважылі, магчыма
таму, что прафесіяналізма ў нас на
той час не вельмі  хапала
   У 2007 годзе да нас далучаецца
бубніст Рабчук Кірыл. Ужо ў жніўні
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   Нашыя пастаянныя слухачы
канешне заўважаць змену, але вось
расчарованнымі не застануцца.
Акрямя таго мы цалкам змяняем
аранжароўкі. Зараз мы гучым яшчэ
больш драйвова. Я не люблю ў
музыцы навязваць свой пункт
гледжання. У жыцці – так, але не ў
музыцы))). Тым больш калі новы
музыка бярэ па сутнасці чужую
песні, і робіць яе з «нуля», то ен
нешта прыносіць у гэту песню сам,
яна не застаецца для яго чужой, а
робіцца па-сапраўднаму сваёй.
 - Якіх Вы назвалі б сваіх улюбё-
ных музыкаў?
 - Мне падабаецца Том Ёрк, лідэр
гурта «Radiohead». Тое, што ён
робіць, гэта значна
апярэдзіла усю су-
часную музыку. Ні
адзін гурт не
здольны зрабіць
такое зараз .  А з
беларускай сцэны
мне падабаецца
J`Морс, таксама
Стокс.  Мне яны
падабаюцца, таму
што, па-першае, іх
музыка прафесійная,
а па-другое, апалі-
тычная. Я лічу, што
музыка  павінна

 - Дзе вашы цяперашнія і будучыя
фанаты могуць Вас пачуць зараз?
 - Сольных канцэртаў і цэльных
выступаў у нас даўно ўжо не было.
Апошні раз гэта было ў лістападзе
2007, калі мы прымалі ўдзел у рок-
фестывалі «Такие пряники», тады
мы атрымалі прыз за лепшую
аўтарскую кампазіцыю. Пасля
гэтага амаль год мы выступалі ў
скарочаным складзе.   Гэта былі і
акустычныя выступы, і выступы на
рознага кшталту «карпаратывах».
Але зараз  мы ўжо рухаемся
роўнымі  крокамі  наперад,
развіваемся. Шмат рэпетуем.

   Спадзяемся, што хутка можна
будзе нас пачуць на
чарговым сольніку.
Зараз  мы ўжо
вызначаемся с
клубам і прыклад-
нымі датамі канцэр-
ту.
  - Ці плануе  MozArt
выпусціць уласны
альбом?
 - Зразумела плану-
ем. Тым больш што
н а п р а ц а в а н а г а
матэрыялу ў нас ужо
дастаткова. Але ўсё
ж такі яшчэ ў

MozArtа няма столькі фанатаў, каб
выпуск нашага  альбома  быў
дастаткова заўважаны. У хуткім
часе мы плануем крыху грамчэй аб
сабе заявіць, хочам пашырыць
сваю аўдыторыю. І тады, я думаю,
будзе можна запісаць альбом.
Разумееш, запісаць альбом зусім  не
складана, але ці мае сэнс рабіць
гэта зараз?
  - Скажыце, хто з удзельнікаў
гурта з’яўляецца аўтарам песен?
Хто піша музыку, кто словы?

  Асновай для
напісання песні
могуць паслужыць
перажыванні і нека-
торыя жыццёвыя
здарэнні. У любым
выпадку,  у кожнай
маёй песні вы
зможаце адшукаць
мяне.

  - Усё песні пішу ў асноўным я.
Есць кампазіцыі напісаныя ў
сааўтарстве і з нашым скрыпачом
і з былым вакалістам. Рок-музыка
яна і мае на ўвазе, што людзі самі

пішуць і самі граюць.
Тут музыка персана-
лізуецца, яна перадае
пачуцці музыкаў.

але мы по-новаму яго
пераасэнсоўваем .
  Я, напрыклад, аб-
ноўленаму, нашаму
сучаснаму, складу пры
разборцы матэрыяла
на рэпетыцыях не даю
нотаў і ніяк не ўплы-
ваю на  манеру вы-
канання.  Яны самі
падбіраюць музыку
так, як хочуць, каб гу-
чала  тая ці  іншая
песня. Такім чынам, у
нас часам незначана
змяняецца мелодыя.

(Пачатак артыкула на ст.12) несці  ідэі , якія не звязаныя з

палітыкай. Як казаў У.У. Пуцін –
«Мухі асобна, катлеты асобна»))).

МОZART СВАЁЙ АЙЧЫНЫ

(Працяг артыкула
на ст.14)
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ШУКАЙЦЕ НАС
НА САЙЦЕ:
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Газета раздрукавана на
абсталяванні
юрыдычнага факультэта
Белдзяржуніверсітэта

 НАША ТВОРЧАСЦЬ

«Востраў ЮфЪ» шчыра дзякуе адміністрацыі сайта юрыдычнага
факультэта БДУ (law.bsu.by) і Вользе Мікалаеўне Знак за дапамогу і

разуменне і  спадзяецца не далейшае супрацоўніцтва!)

      Дасылайце, калі ласка, і вы свае творы ў рэдакцыю «Вострава
ЮфЪ» на эл. адрас Vostrau_UF@tut.by.  Зорка вашага таленту павінна
ззяць...

МОZART СВАЁЙ
АЙЧЫНЫ
(Пачатак артыкула на ст.12)

   Напрыканцы, канешне, хацелася б
сказаць дзякуй нашым слухачам,
якія столькі год з намі і заверыць іх,
что з кожным днем нас будзе ўсе
больш і больш у Вашым жыцці)))).
Ну і канешне хацелася б запрасіць
усіх на нашыя канцэрты. А калі каго-
небудзь з тых, хто пра нас яшчэ ні-

чога не чуў, зацікавіў наш гурт, то
запрашаю на афіцыйны сайт гурта
МоzArt www.mozartband.net, дзе
можна і пачытаць пра нас, і спам-
паваць нашыя песні, і паглядзець
відыё, і напрамкі запытаць у мяне
што-небудзь у маім блозе.

Гутарыла Ганна Кандратовіч

!

    Ты видел когда-нибудь звёзды? Нет-нет, не те, которыми
усыпано ночное небо, не те, которым дают красивые названия,
пытаясь придать какую-то значимость.
      Эти звёзды живые... Но они рождаются всё реже, и потому
особенно бесценны. Вот только люди часто не понимают, как
важно, чтобы эти звёзды не гасли. К сожалению, они умирают,
умирают даже от одного слова...
     Ещё обиднее, что эти звёзды вообще могут остаться
незамеченными. Нет учёных, которые бы их изучали, как те
далёкие мерцающие в вышине точки. Да и ни один учёный не
смог бы их объяснить, вывести их формулу...
    Ты скажешь, что это какая-то фантазия, что я всё выдумала.
Не торопись делать такие выводы, просто присмотрись к тем,
кто вокруг тебя, ведь звёзды, о которых я говорю, горят в глазах
людей...

О звёздах...

Екатерина Стриховская
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