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Надышла восень, і ва ўсіх сацыяльных сетках з’явілася 
шмат жартаў тыпу: “Лета, давай пачнем спачатку…”. 
Але што, калі паглядзець на гэта з іншага боку? 

Восень – гэта не толькі канец прыемнага летняга адпачынку, але і  
час для  сустрэчы з новымі людзьмі і старымі знаёмымі. А для 4500 

студэнтаў БДУ гэта ўвогуле пачатак новага этапу 
жыцця, усе таму, што яны – першакурснікі. І ў першы 
восеньскі дзень універсітэт прывітаў іх на агульным 
традыцыйным свяце “Віват, студэнт!”, якое ў гэтым 
годзе прайшло у Палацы Спорту. 

Усім вядома, што агульныя традыцыі – тое, 
што збліжае людзей, дапамагае ім хучэй 

пазнаёміцца і знайсці агульную мову. 

Незвычайнае светапрадстаўленне, 
своеасаблівая прэзентацыя для кожнага 

факультэта, прынясенне клятвы студэнта, 
штогадовае ўрачыстае прывітанне дэканаў і 
рэктара ўніверсітэта і, такім чынам, знаёмства з імі 
паслужылі добрым пачаткам шоу-праграмы вечара. 

Працягам свята 
п е р ш а к у р с н і к а 

сталі выступленні 
студэнцкіх спявальных  
і танцавальных 
калектываў, маладых 
беларускіх гуртоў  і 
сольных выканаўцаў. 
Месцы для сядзення ў 
зале хутка апусцелі, а 
праз нейкіх 15 хвілін на 
танцполе яблыку няма 
дзе было ўпасці. 

Дарэчы, 
асабл івым і 
г а с ц я м і 
вечара былі 
п р а д с т а ў н і к 
Б е л а р у с і 
на конкурсе 
“Еўрабачанне- 
2014” Юрый Вашчук, больш 
вядомы пад творчым псеўданімам 
Тэо, і папулярная музычная група 
Lowa, якія выканалі свае лепшыя 
песні і зрабілі знаёмства з БДУ яшчэ 
больш яскравым і непаўторным.

У той самы час у фае Дварца 
Спорту адбывалася далучэнне 

жадаючых да асноўных студэнцкіх 
аб’яднанняў. 

Нягледзячы на тое, што для 
многіх гэта быў першы 

дзень ва ўніверсіцеце, узнікала 
цёплае адчуванне прыналежнасці 
да вялікай сям’і студэнтаў БДУ. 
Канешне, сапраўднае знаёмства з 
універсітэтам яшчэ наперадзе, але 

першае ўражанне аб сацыяльным 
жыцці ўніверсітэта, якое многія 
людзі лічаць найбольш важным, 
несумненна, станоўчае. Няхай 
будзе яшчэ шмат складаных 
выпрабаванняў, першы дзень у 
якасці студэнта БДУ застанецца ў 
памяці на доўгія гады.  

Анастасія Каршанкова
Фота: Станіслаў Пінчук

Віват,                 студэнт!
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Верасень! Адпачыўшы, 
студэнты юрыдычнага 

факультэта вяртаюцца пасля летніх 
канікул у сцены ўніверсітэта, каб 
працягнуць свой нялёгкі шлях да 
ведаў. І калі хтосьці ідзе па гэтай 
дарозе ўжо не першы семестр, то 
для нашых першакурснікаў усё 
толькі пачынаецца! Ім не церпіцца 
пазнаёміцца з новымі людзьмі, 
новым месцам вучобы. А факультэт 
спяшаецца пазнаёміцца з імі!

У апошні дзень верасня ў 
клубе "Цэнтр" адбылася 

"Ноч першакурсніка", дзе ўсе і 
пазнаёміліся з новымі студэнтамі 
юрыдычнага факультэта. Кожны год 
арганізатары гэтага мерапрыемства 
прыдумляюць цікавыя тэмы, якія 
дазваляюць першакурснікам выявіць 
сябе, паказаць свае таленты. І 
гэты раз не стаў выключэннем. 
Тэма "Ночы першакурсніка - 2014" 
гучала як "Асаблівасці 
нацыянальных шлюбаў". 
Мабыць, натхненне даць 
такую назву прыйшло 
дзякуючы таму, што каля 
юрфака вельмі часта 
можна ўбачыць вяселлі.

Пе р ш а к у р с н і к а м 
патрэбна было 

выканаць сапраўды 
цяжкую задачу: 
паказаць вясельныя 
традыцыі дванаццаці 
краін. Якутыя, Бразілія, 
Афрыка, Індыя… Зусім розныя, 
непадобныя дзяржавы са сваімі 
непаўторнымі асаблівасцямі. Такія 
ж, як і нашы першакурснікі! Кожная 
група паказала сябе: запальная 
музыка, энергічныя танцы, яркае 
адзенне, бясконцыя ўсмешкі і 
гучныя апладысменты гледачоў! 
Як і на любым вяселлі, у клубе 

Ноч першакурсніка

стаяла атмасфера свята. Аднак 
не варта забываць, што ўсё ж 
такі гэта конкурс, і ў ім можа быць 
толькі адзін пераможца. Сёлета 
пальма першынства перайшла да 8 
(восьмай) групы. З чым яе і віншуем!  

Сваімі ўражаннямі пра гэту 
падзею і падрыхтоўку да ночы 

першакурсніка падзялілася Таццяна 
Буракова, студэнтка 1 курса 8 групы: 
"Гэта было неверагодна! Трэба 
было бачыць нашы твары, калі мы 
даведаліся пра тэму і краіну, якую 
трэба было прадставіць. "Якутыя!  
- думала я, - што наогул можна 

намаляваць пра гэту краіну?" Гэта 
думка мяне не пакідала вельмі 
доўга. Але дзесьці праз тыдзень мы 
пачалі збірацца і абмяркоўваць ідэі. 
З'явіліся слушныя думкі. Мы пачалі 
збірацца па вечарах на юрфаку. 
Сустрэчы былі вельмі вясёлымі. 

Дзякуючы гэтаму мы 
згуртаваліся, лепш 
пазналі адзін аднаго. 
Не ўсё атрымлівалася 
адразу, але мы імкнуліся 
да поспеху, шмат 
рэпетыравалі. Варта 
аддаць належнае 
старасце, якая прымусіла 
нас паверыць у сябе, свае 
сілы. Колькі было радасці, 
калі ўсё атрымалася! 

І вось дзень ікс. Калі 
сказаць па праўдзе, 

спачатку мы не вельмі перажывалі  
- проста жадалі павесяліцца, і 
не важна было - выйграем ці не. 
Наш выступ атрымаўся проста 
на “выдатна”. Па апладысментах 
і крыках было зразумела, што 
гледачам усё спадабалася. 
Думаю, менавіта тады мы пачалі 
хвалявацца за перамогу. Уявіце ж 
нашу радасць, калі мы пачулі, што 
перамаглі! Гэтага не пераказаць! 
Мы абдымаліся і віншавалі адзін 
аднаго з перамогай. Гэта было 
сапраўды феерычна. Адчуваць, што 
мы першыя, - што можа быць лепш? 
Спадзяюся, што падчас навучання  
нас чакае яшчэ шмат перамог!"

А мы ў сваю чаргу гаворым 
нашым першакурснікам: 

"Сардэчна запрашаем!" - і жадаем 
ім новых дасягненняў!

 Аляксандра Оліхвер
Фота: Вікторыя Клок
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У чацвёрты раз юрыдычны 
факультэт правёў  

Міжнародны летні ўніверсітэт з 
удзелам экспертаў з Беларусі, 
Расіі, Германіі і Францыі. Сёлета 
ў працы ўніверсітэта прыняла 
ўдзел больш 150 гасцеў з розных 
ВНУ Еўропы: Універсітэт Патсдам, 
Універсітэт Парыж Захад - Нантэр 
- Дэфранс, Маскоўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава, 
Маскоўскі дзяржаўны юрыдычны 
ўніверсітэт імя А.Е. Кутафіна, 
Маскоўскі ўніверсітэт МУС 
Расійскай Федэрацыі, Паўночна-
заходні (горад Санкт-Пецярбург), 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, 
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.С. Пушкіна, Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Янкі Купалы і інш. 

Характэрнай рысай працы 
летняга ўніверсітэта 

з'яўляецца практычны яго склад: 
падчас пасяджэння каментуюцца 
даклады, навэлы заканадаўства, 
разбіраецца праваўжывальная 
практыка і дэталёва аналізуюцца 
практычныя пытанні. Заслухаўшы 
даклады экспертаў, слухачы могуць 
задаваць пытанні, а таксама 
ўдзельнічаць у дыскусіях.

Яшчэ адной характэрнай 
рысай працы летняга 

ўніверсітэта з'яўляецца наяўнасць 
некалькіх рабочых моў. На шчасце, 
арганізацыя сінхроннага перакладу 
не дазволіла такой акалічнасці 
перашкодзіць суладнай, дынамічнай 
і займальнай працы выкладчыкаў і 
студэнтаў з розных куткоў Еўропы. 

Універсітэт праходзіў з 25 па 28 
чэрвеня 2014 года. 25 чэрвеня 

2014 года адбылося ўрачыстае 

адкрыццё IV Міжнароднага летняга 
ўніверсітэта.  Праца ўніверсітэта 
пачалася з вітальнага слова дэкана 
юрыдычнага факультэта, доктара 
юрыдычных навук, прафесара 
Балашэнкі Сяргея Аляксандравіча 
і дацэнта ўніверсітэта Парыж 
Захад - Нантэр - Дэфанс Керсціна 
Пеглова. Сяргей Аляксандравіч 
адзначыў, што досвед такога роду 
мерапрыемстваў гарантуе развіццё 
сяброўскіх адносін і абмен вопытам 
паміж юрыдычнымі факультэтамі 
Беларусі і калегамі з іншых краін 
Еўропы. Таксама была адзначана 
актуальнасць тэмы МЛУ-2014.

Тэмай цяперашняга летняга 
ўніверсітэта стала "Сучасныя 

інфармацыйна-камунікацыйныя 
тэхналогіі і права". На працягу 
сёлетняга мерапрыемства 
абмяркоўваліся найбольш 
актуальныя пытанні датычна 
абранай тэмы. Прававыя аспекты 
канстытуцыйнага, грамадзянскага 
і крымінальнага права, як заўсёды, 
былі ў цэнтры ўвагі. 

Першы дзень:

У першы дзень працы 
ўніверсітэта старшынёй быў 

дэкан юрыдычнага факультэта 
Балашэнка Сяргей Аляксандравіч. 
Былі заслуханы даклады Васілевіча 
Рыгора Аляксеевіча, Камянкова 
Віктара Сяргеевіча, Керсцін Пеглоў, 
Арно Сэ, Мяшчанавай Марыі 
Валянцінаўны, пасля якіх праходзілі 
дыскусіі. 

У другой палове дня былі 
праведзены 2 круглыя сталы 

на французскай і англійскай мовах. 
Тэмай стала на французскай 
мове была наступная: "Уплыў 
інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій на працоўныя адносіны". 
Вінцэнт Орыф, дацэнт з універсітэта 
Парыж Захад - Нантэр - Дэфанс, 
стаў яго мадэратарам. На англійскай 
мове быў праведзены круглы стол 
па тэме "Абарона персанальных 
дадзеных працаўнікоў у Еўрапейскім 
саюзе", мадэратар - Сакольчык 
Тамара Аляксандраўна, юрыст War-
gaming.net, выкладчык БДУ. 

Завяршэннем першага дня 
працы летняга ўніверсітэта 

стаў прыём рэктара Беларускага 

Міжнародны летні
                                    ўніверсітэт
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дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара 
тэхнічных навук, прафесара, 
акадэміка НАН Беларусі Абламейкі 
Сяргея Уладзіміравіча.

Другі дзень:

На другі дзень працы 
ўніверсітэта старшынёй 

быў Отмар Зойль, прафесар 
універсітэта Захад Парыж - Нантэр 
- Дефанс. Удзельнікі МЛУ заслухалі 
даклады Уве Хельмана, Уладзіміра 
Міхайлавіча Хоміча, Артура Нгуен 
Дао, Марыі Сяргееўны Абламейка, 
Антаніна Граса, Нормана Вайса, 
Аляксандра Яўгенавіча Гучка, 
Алікса Жыра, Альберта Кардуаса і 
Ральфа Вілера.

У перапынках паміж дыскусіямі 
некаторыя ўдзельнікі 

пажадалі выказаць  сваё меркаванне 
аб працы першых двух дзён.

Аляксандр Федаровіч, студэнт 
юрыдычнага факультэта 

БДУ, адзначыў высокі ўзровень 
арганізацыі працы летняга 
ўніверсітэта, падзяліўся ўражаннямі 
ад круглага стала, праведзенага 
на англійскай мове, а таксама 
адзначыў даклад Васілевіча 
Р.А. "Электронная дэмакратыя: 
Беларусь і замежны вопыт".

Арцём Касьянаў і Аляксей 
Анісімаў, студэнты 

Наўгародскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, адзначылі даклад 
Уладзіміра Міхайлавіча Хоміча 
"Пра пошук праўды ў крымінальным 
праве па метадалогіі сістэмнай 
камунікацыі", а таксама акцэнтавалі 
ўвагу на камунікацыі паміж 
студэнтамі - яе павінна быць больш. 

Завяршэннем другога дня 
працы ўніверсітэта стаў 

прыём Пасольства Федэратыўнай 
Рэспублікі Германія ў Рэспубліцы 
Беларусь у рэзідэнцыі нямецкага 
амбасадара, дзе ўсе дружна 

атрымлівалі асалоду ад футбольнага 
матча ЗША - Германія.

Трэці дзень:

У трэці дзень старшынёй быў 
Вінцэнт Орыф, дацэнт з 

універсітэта Парыж Захад - Нантэр - 
Дэфанс. У гэты дзень былі заслуханы 
даклады  Сараі Амрані Мекі, 
Лутца Ламерса, Вадзіма Ігаравіча 
Самарына, Сафіі Проспер, Паўла 
Галавенкава, Дзіяны Уладзіміраўны 
Івановай, Патрыцыі Пілшцікер, 
Айка Убершэра і Аляксандра 
Уладзіміравіча Баркова. 

У другой палове дня адбыўся 
яшчэ адзін круглы стол. У 

гэты раз на нямецкай мове на тэму: 
"Абарона прыватнага жыцця на 
працоўным месцы. Пра ўплыў новых 
інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій на працоўнае жыццё ў 
Германіі", мадэратар - Отмар Зойль, 
прафесар універсітэта Захад Парыж 
- Нантэр - Дефанс.

Вынікам працы трэцяга дня 
стала афіцыйная цырымонія 

закрыцця IV Міжнароднага летняга 
ўніверсітэта. Выступілі члены 
прэзідыума - Уладзімір Мікалаевіч 
Сатолін, Увэ Хельман і Вінцэнт 
Орыф. Яны падзякавалі ўсім 
выступоўцам, слухачам. Асобна 

выказалі падзяку нямецкаму і 
французскаму пасольствам за 
неацэнную дапамогу ў арганізацыі 
і правядзенні мерапрыемства, а 
таксама ААТ "Гільдыі прафесійных 
перакладчыкаў", без якіх 
узаемадзеянне і камунікацыя паміж 
удзельнікамі ўніверсітэта была б 
цяжкай. Асобую ўвагу акцэнтавалі 
на правядзенні 3 круглых сталоў на 
3 мовах. 

Па традыцыі, усе слухачы, 
якія наведалі ўсе 3 дні працы 

ўніверсітэта, атрымалі сертыфікаты, 
якія ўручалі Уладзімір Мікалаевіч 
Сатолін, Вінцэнт Орыф і Увэ 
Хельман.

Завяршыўся трэці дзень 
мерапрыества прыёмам 

Пасольства Францыі ў Рэспубліцы 
Беларусь у Ліцэі БДУ.

Чацвёрты дзень:

У апошні дзень працы МЛУ 
- 2014 усе ахвотнікі маглі 

адправіцца ў экскурсійным цягніку ў г. 
Жодзіна, на Беларускі аўтамабільны 
завод. Усе ўдзельнікі экскурсіі 
наведалі музейную залу БелАЗа. 
Яны не засталіся абыякавымі да 
беларускіх гігантаў - самазваламі, 
якія займаюць 30 % сусветнага 
рынку нароўні з амерыканскім "Cat-
erpillar" (40 %) і японскім "Камацу". 
Здзіўленні перапоўнілі ўсе чаканні, 
калі ўдзельнікаў экскурсіі прывезлі 
на стаянку, дзе самазвалы паўсталі 
ва ўсіх сваіх памерах і красе. 
Безумоўна, не абышлося і без 
"фотасесій", якія не дазволяць 
замежным і беларускім удзельнікам 
забыцца пра беларускіх гігантаў 
яшчэ шмат гадоў. На гэтай выдатнай 
ноце і скончыўся IV Міжнародны 
летні ўніверсітэт. 

Герман Жыгала, Кацярына 
Касцюкевіч, Ганна Гудава

Фота: Вікторыя Клок
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Юрфак умее вучыцца. Юрфак умее і адпачываць. Пра тое, як 
Юрфак адзначае свой Дзень Нараджэння, ходзіць гаворка 

далёка за яго межамі. Восемдзесят дзявяты дзень нараджэння не 
стаў выключэннем.

Па даўняй традыцыі свята пачынаецца з канцэрту. 24 кастрычніка 
а 18:00 Інстытут журналістыкі сустракаў кожнага, хто жадаў 

павіншаваць Юрфак з яго днём. Арганізатары паклапаціліся: былі 
і песні, і танцы (не толькі на сцэне, але і ў зале), і нават неонавае 
шоу. Вядома ж, не абышлі бокам і традыцыю ўручэння ўзнагарод. 
Неймаверная колькасць гасцей і віншаванняў. Увогуле, грандыёзнасць 
па ўсіх канонах жанру.

Нельга не сказаць пра тое, што сёлета Дзень нараджэння 
Юрфака рэкордна абмяркоўвалі. Ужо да вечара Інтэрнэт пачаў 

папаўняцца каментарамі з нагоды мінулага свята. Водгукі былі самымі 
рознымі. Хтосьці быў шчыра незадаволены, хтосьці абагаўляў Юрфак 
за яго вернасць традыцыям і сапраўды цудоўную атмасферу. Аднак 
такая актыўнасць 
толькі пацвярджае 
н е п а д р о б н у ю 
цікавасць да 
такога роду 
мерапрыемстваў. 

Вядома ж, 
Дзень на-

раджэння - 2014 не 
мінуў “традыцыю 
другога дня”. 25 
кастрычніка з самай 
раніцы Юрфак, 
нягледзячы на 
выхадны дзень, 
поўніўся студэнтамі, 
выкладчыкамі і 
нават гасцямі з 
іншых факультэтаў 
і ўніверсітэтаў. 

З Днём нараджэння, 
                                             ЮРФАК!

Працяг свята не мог не падкупляць 
сваёй нефармальнасцю. У адрозненне 
ад атмасферы ўрачыстасці, якая 
перапаўняла мерапрыемства мінулага 
вечара, гэты дзень абяцаў быць 
сапраўды "сямейным". 

Тут мы маглі ўбачыць усё: 
велізарная колькасць конкурсаў 

для студэнтаў і выкладчыкаў, аўкцыён 
балаў (дзе Вы маглі значна палегчыць 
сабе сесію за "сімвалічную" суму), 
кінамарафон, сувенірную краму, 
мафію, апетытныя шашкі, чайную зону 
і шмат што іншае. Паверце, што забаў 
хапіла на ўвесь дзень. Арганізатары  
далі магчымасць паўдзельнічаць у 
бяспройгрышнай латарэі, дзе можна 
было атрымаць  кнігі з аўтографамі  
аўтараў, суколкі, кружкі, значкі з 
лагатыпам Юрфака і шмат што іншае.

Не парушаючы даўняй традыцыі, 
Юрфак пачаставаў усіх сваіх 

гасцей святочным тортам, які з кожным 
годам выглядае ўсё больш грандыёзна.

Не на жарт зацікавіў моладзь 
і конкурс на лепшае сэлфі  

пад хэштэгам  #lawbsu89. Такое 
новаўвядзенне прымусіла наладзіць 
цэлы марафон у пошуках удалага кадра. 
Фота зрабілі больш за шмат. Аднак 
пераможцаў вызначылася двое. 

Падводзячы вынікі прадюбілейнага 
Дня нараджэння Юрфака, можна 

сказаць адно: ён быў яркім, ён быў 
запамінальным, ён спарадзіў мноства 
спрэчак і абмеркаванняў. Аднак усё 
гэта толькі ў дапамогу арганізатарам. 
Дзень нараджэння павінен развівацца 

і ўдасканальвацца, 
падладжвацца пад густы 
маладых пакаленняў, не 
забываючы традыцый 
мінулых. Мы ж, у сваю 
чаргу, шчыра віншуем 
родны факультэт з яго 
Восемдзесят дзявятым 
Днём нараджэння і 
ад усёй душы жадаем 
далейшага росквіту. 

З Днём нараджэння, 
Юрфак! Мы чакаем 

твайго Юбілею!

Улада Пырх
Фота: Вікторыя Клок
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Письмо

Приветик Кристина Каченя! Вот ты уже 
на 5 курсе юридического факультета 

БГУ. Наверняка ты гордишься, что являешься 
студенткой такого вуза!  Пишу тебе я, студентка 
1 курса Кристина Каченя. Не задирай нос, 
когда прочтешь,  от кого это письмо. Ты тоже 
была, такой же, как и я. Просто выросла, у тебя 
появились новые интересы. 

В универе я с замиранием сердца смотрю 
на счастливые лица выпускников. И ты 

для меня живой пример! Скоро и я такой буду. 
И меня коснется.  Не успею глазом моргнуть, 
как без пяти минут юрист. 

Кристина, ты прожила самые счастливые 
годы! Уверенна, что то, чего хотела, 

получила. Уверена, обрела себе верных 
друзей. Ты знаешь, что такое счастье или горе. 
Уверена, что ты достойна находиться там, где 
ты есть и делать то, что ты делаешь. 

Прошу тебя об одном. Не забывай нас, 
юрфак, храни в своем сердце эту 

частичку уютного дома, в котором ты прожила, 
в котором ты усвоила необходимые для твоего 
дальнейшего пути уроки. 

От Кристины Качени 1 курс

Письмо

Не так давно, я, как и сотни других, 
являлась выпускницей школы. Перед 

нами стоял вопрос не из простых. Куда 
поступать? Открывалась дверь в новое 
путешествие, в котором ты герой. У любого 
путешествия есть пункты назначения. И самым 
первым является прохождение собеседования, 
сдача вступительных экзаменов и ЦТ. Яркой 
картиной оно отпечаталось в памяи. Прошло 
уже вон сколько времени, а воспоминания как 
живые, словно это вчера было. 

Вечная пустая суматоха, паника:  
собеседование. Пришла я к нужному 

кабинету и стала ждать своей очереди. Я была 

наслышана о том, что могут задать любой вопрос, вплоть до 
географии. «О нет, только не это», - думала я. Открываю дверь, а 
передо мной стул. Первая мысль, это то, что я, как заключенный, 
иду на допрос. Захожу, присаживаюсь. Километровое расстояние 
между мной и собеседником. За столом сидит мужчина, светлые 
волосы, голубые глаза, темно-зеленый костюм и лучезарная 
широкая улыбка.

− Вы из юрколледжа?
− Да.
−Тогда ваш путь определен?
− Да.
− А вы не знаете кого-нибудь из своих “одноклубников”, кто не 

хочет поступать, ему не нравилось учиться в колледже?
Этот вопрос, конечно, меня ошарашил. Повисло молчание.
− Нет, - удивленно ответила я. 
Секретарь что-то быстренько написала, я забрала справку - и 

все. Но кто же знал, что с этим собеседником я еще увижусь. А 
между тем путешествие мое только начиналось…

Собеседник тот оказался преподавателем по уголовному, 
уголовно-исполнительному праву. Уже по прошествии 

времени   понимаешь, что был  использован ловкий 
психологический прием допроса. Изучение криминалистики 
многое дает! Да и не только! Путешествие героя связано 
с прохождением или освоением множества юридических 
дисциплин. Это экономическая теория, логика, история 
государства и права зарубежных стран и Беларуси, иностранный 
язык, общая теория права, конституционное право, 
административное право, римское частное право, трудовое, 
гражданское и другие. Иногда задумываешься: «А действительно 
ли это все нужно»? Никто не знает, что пригодиться во взрослом 
плавании.  

В путешествии проходят испытание за испытанием. Это 
сдача зачетов, экзаменов. Случаются взлеты и падения. 

Пересдача… Ты   это проходишь, становишься сильнее и 
увереннее. Но на пути геройского путешествия стоит самое 
важное Испытание. Оно завершающее. У тебя уже может не 
быть сил, тебе уже порядком все надоест… Госэкзамены. Звучит 
пугающе. Истина состоит в том, что когда ты столкнешься с 
ним, ты будешь хорошо подготовлен. То, что ты зашел уже 
настолько далеко, означает, что ты реализовал свои внутренние 
могущественные возможности и у тебя есть все, что тебе нужно, 
чтобы встретиться с высшим Испытанием – и победить в нем. 

И, наконец-то, самое последнее – Награда. У каждого 
героя своя награда: получение диплома, устройство на 

работу, о которой мечтал. Ты, наверное, видела выражение 
сумасшедшего счастья на лицах. Их энергия настолько могуча, 
что она захватывает тебя; ты полон воодушевления и даже 
тронут до слез.

Но это еще не все. На пути также тебя встречают скептики, 
которые говорят, что ты слаб, ты «юристик». «Кем ты 

Письма 
  сквозь

время
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затем посвящают это время самим себе – ежедневно? 

Следуй за дивизом одного из преподавателей юрфака: 
«Прихожу на юрфак в прекрасном настроении, после 

занятий со студентами чувствую себя еще лучше!» 

Кристиночка Каченя из 1 курса! Задирать нос я не буду, а 
напишу  тебе следующее.  

Очень много раз Я Себе задавала вопрос,
Для чего родилась на Свет, Я взрослела и росла?
Для чего плывут Облака и идут Дожди?
В этом Мире Ты для Себя Ничего не жди...
Я бы улетела к Облакам - да Крыльев нет...
Манит Меня издалека тот Звездный Свет!
Но звезду достать нелегко, хоть цель близка...
И не знаю, хватит ли сил для броска!

Я подожду еще чуть-чуть,
И собираться буду в Путь,
Вслед за надеждой и мечтой!
Не догорай Звезда Моя, постой...

Сколько же еще Мне Дорог предстоит пройти?
Сколько покорить Мне Вершин, чтоб Себя найти?
Сколько же с отвесной Скалы Мне падать вниз?
Сколько начинать Все с Нуля, и есть ли Смысл?
Витас – Звезда (Д. Климова)

От Кристины Каченя 5 курс

будешь работать?» - с иронией спрашивают 
они. Насмешки, неверие… Но ты их не 
слушаешь, делаешь маленький шажок вперед, 
потом еще один. Это замечают. И появляются, 
кроме скептиков, союзники. Они видят твой 
талант. Они буквально вдувают искру, и  
погасший свет внутри тебя вспыхивает, потом 
разгорается в настоящий огонь. Ты не можешь 
уже остановиться. Ты желаешь жить на полную 
катушку.

У каждого из нас есть основания 
поблагодарить тех, кто зажег наш 

внутренний огонь. Такой человек был и в моей 
жизни.  Благодаря ему, я вернулась на сцену и 
вновь стала танцевать. День рождения юрфак 
БГУ 2013; фестиваль эстрады 2014: 3-е место 
в номинации танец.

Но я хочу сказать следующее. Работа, 
которую мы  выполняем, - одна из 

важнейших составляющих нашей жизни. На 
работе мы, бесспорно, проводим большую 
часть своего бодрствования. И это должно 
быть любимое дело; это должно быть что-то 
такое, к чему ты неравнодушен.

Сделай выбор – заниматься чем-то 
таким, что каждый день приводит тебя 

в прекрасное расположение духа. Многие ли 
люди это делают? Многие ли люди определяют, 
что позволяет им хорошо себя чувствовать, – а 

Паважаныя студэнты і 
выкладчыкі юрыдычнага 

факультэта БДУ!

Калі ў вас ёсць цікавыя 
думкі, якімі Вы жадалі 
б падзяліцца з чытачамі 
газеты "Востраў ЮФ", 

калі Вам цікава дзейнасць 
нашай газеты, дасылайце 
свае артыкулы і ідэі на 

электронную пошту 
wladlena160495@gmail.

com або звязвайцеся з нами 
па нумары (8029)3430849 

(Улада).

Спадзяемся на далейшае 
супрацоўніцтва!
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“Востраў ЮФ“ шчыра дзякуе за дапамогу 
дэкану, 

  а таксама адміністрацыі сайта юрыдычнага 
факультэта БДУ (www.law.bsu.by).  

Тот не адвокат, кто не способен 
выиграть, защищая интересы любой из 

двух  сторон.
Чарлз Лэм

В юридических вопросах следует 
обращаться не к здравому смыслу, а к 

юристам.
Роберт Лембке

Управлять при помощи законов легче 
всего тогда, когда следствием их 

несоблюдения являются угрызения 
совести.

Вильгельм Швебель


