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КРИТИКА ИНФАНТИЛЬНОСТИ
У нас, в "Поступе" все
хорошо. По крайней ме
ре, с активной жизнен
ной позицией. В том
смысле, что она есть. У
90%. У 30 из них актив
ная жизненная позиция
– это уже привычный
стиль жизни. Конечно,
характер играет не последнюю роль, но если
очень хочется…, то характер не станет прегра
дой на пути к качественно лучшей жизни.
Как же хорошо, когда хочется! Хочется хорошо
жить, видеть счастливые и радостные лица, иметь
много забот, делающих жизнь наполненной ка

пора бы чтото уметь, кроме как читать и писать.
Смотрит удивленнонепонимающе ("А зачем?").
Видно, что не его мысли на счет шары – не "до
дул" бы. Почему родителям, прошедшим "жиз
ненную школу" легче тянуть на себе все матери
альные заботы, чем подготовить к реальной
жизни свое же родное дитя? Так проще или не
знают, как адаптировать ребенка к ней или сами
еле приспособились и живут по принципу "как
нибудь да будет". Примитивная, но очень рас
пространенная позиция. Как среди людей, жи
вущих в достатке, так и среди среднестатисти
ческих граждан.
Заглянуть бы чутьчуть вперед: всю жизнь не
обеспечишь чаду, все равно когданибудь при

Никогда ради мира и спокойствия не отказывайтесь от собственного опыта
и убеждений (Даг Хаммаршельд)
кимто великим или понятным только тебе смыс
лом! Даже если ты привык плыть по течению, но
знаешь, куда ты рулишь, отбиваешься от коряг и
крокодилов, и втайне мечтаешь о Моменте Дости
жения Цели. Главное, что ты совершаешь ряд
действий, целенаправленно ведущих тебя к нуж
ному результату, вкладываешь свою энергию,
формируешь ядро того нового, что сделаешь Ты.
Я надеюсь, уважаемый Поступовец лишен пред
рассудка, что ему ктото чтото в этой жизни
должен. Если это не так, то это, повидимому,
потенциальный читатель совершенно иной газе
ты. Однако не все так осознанно подходят к дей
ствительности, как стараемся это делать мы. У
нас особый подход к жизни – самим взять то,
что нам нужно и взамен предложить свои зна
ния, умения, способности. Мы стали сильнее и
хотим сделать сильным государство, чтобы на
ши дети могли априори гордиться им, а не вы
искивать в истории и с трудом вспоминать мо
менты, достойные уважения. В принципе, чтобы

дется самому добиваться благ. Так постарайся
дать инструмент и показать как его и куда приме
нять. Он же спасибо скажет, и с гордостью будет
смотреть, а не с жалостью и упреком. Или оставь
наследство, лучше в евро. Тогда тоже, пока не
кончаться деньги, не забудет. Шара, плиз!
Как по мне, то лучше и наследство оставить и
научить, что с ним делать, чтобы преумно
жить. И памятник себе нерукотворный, и цель
жизни вырисовывается, и не стыдно за нее.
На самом деле проблем в любом обществе
полно – и коррупция и налоги, и неудобное
правительство. К тому же нас не учили рвать,
грызть, идти напролом, но предки оставили нам
в наследство Духовность. Именно она дает воз
можность выстоять в неурядицах и трудностях,
вылезать из болот и добираться до вершин. Мы
всегда были сильнее других, просто в одноча
сье нас заставили об этом забыть, потому, что
это было комуто выгодно. Мы не открываем
Америку, стремясь к сильному государству че

ГРАЖДАНСКИЙ ИНТРЕНЕТПОРТАЛ
(по вторникам в 19:00).
ГАЗЕТА "ПОСТУПИНФОРМ"
(по четвергам в 19:00)
ЖДУТ ВАС И ВАШИ ИДЕИ

САУНА на Лукъяновке каждую неделю по
субботам к услугам поступовцев.
За подробной информацией
обращаться к Елене Евстафьевой
(т. 80977318621).

чтото получить, надо перед этим чтото отдать
(усилия, деньги, здоровье). Вправе ли мы тре
бовать чтолибо от жизни (государства, родите
лей, детей), не прилагая усилий? Вправе. Дают
– бери, бьют – беги. Рабская психология, но до
сих пор имеющая место быть.
Восьмиклассник "середнячок" в ответ на во
прос, будет ли он оканчивать полную школу или
пойдет в колледж (техникум) сказал: "Полную,
конечно, ведь шара, плиз!". Говорю, что в 18 лет

рез сильную личность. Это пройденный и отра
ботанный путь, по которому уже прошли поко
ления. Мы просто оказались в другой местнос
ти, на другом рельефе, нам нужно преодоле
вать другие трудности – только в этом разли
чие. А судьба у нас одна – быть счастливыми!

Наталья Сергиенко,
член ОО «Поступ»,
координатор психологического центра
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Новости «Поступа»
• В среду 13 сентября состоялась дискуссия на тему:
"Что нам может дать Поступ?", в которой участвовало 19
поступовцев. Обсуждался вопрос члена ОО “Поступ”
Чайки С.М. относительно восстановления его на преж
нем месте работы (подробнее в номере Поступинформа
№142). Решили направить открытое обращение ОО “По
ступ” к Президенту Украины В.А. Ющенко.
Кроме того, обсуждались вопросы по защите прав по
требителей с помощью ОО “Поступ” и как действовать в
подобных ситуациях. Договорились, что указанная тема
дискуссии требует дальнейшего обсуждения.
• На ближайшую среду 20 сентября (19:00) намечено
проведение открытого заседания Исполкома ОО "По
ступ". Приглашаются все желающие.
• ВНИМАНИЕ! 23 сентября (суббота) должна состояться
поездка в Ровно через Острог. Стоимость поездки на 1
человека – 110 грн. Количество мест в автобусе – 20, 4
из них уже зарезервировано. Обращаться к Ирине Тка
ченко, т. 80663994804 или 3327653. Подробнее об
этом читайте на второй странице.
• 27 сентября (среда) планируется дискуссия по вопросам
трудоустройства и их решения с помощью ОО "Поступ".
Ответственная Н. Колабина, член ОО “Поступ”. А так же на
мечено информационное сообщение по новинкам фарма
цевтического рынка от С. Гоголь, члена ОО “Поступ”.

ГО «Поступ» вітає
З днем народження
Альохіна Олега Анатолійовича (15 вересня)
Гулак Вікторію Миколаївну (15 вересня)
Коптєву Наталію Миколаївну (19 вересня)
Коптєву Олену Миколаївну (19 вересня)
Верламову Ірину Григорівну (20 вересня)

З народженням доньки (10 вересня)
Жовнєра Олександра Анатолійовича

Блицопрос
Что нужно предпринять, чтобы повысить
интерес к "общим дням" по средам?
Белов Максим: Разработать компьютер
ную программу, которая бы заблаговремен
но рассылала сообщение на почтовый ящик или мобильный
телефон о предстоящем мероприятии.
Василевский Юра: На мой взгляд, все зависит от тема
тики. Если тема будет интересна человеку, он обязательно
придет.
Варламова Ира: Все зависит от занятости человека.
Овсиенко Люда: Скажу о себе. Я хожу на все мероприя
тия ОО “Поступ”, которые мне интересны.
Ткаченко Ира: Тематика сред должна быть более разно
плановой. Нужно приглашать интересных докладчиков и по
ступовцев, для которых тема очередного собрания будет
интересна.

Подготовил Олег Повх,
член Исполкома ОО "Поступ"
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ЇДЕМО ВИВЧАТИ УКРАЇНУ: ОСТРОГ
23 вересня до уваги ша
новних поступівців про
понується одноденна
маршрутна екскурсія до
Острогу, на Рівненщині
із відвіданням обласно
го центру міста Рівне
(Від'їзд з Києва – 7:30
від метро Житомирська,
повернення – 22:00).
Першу писемну згадку про Острог ми
зустрічаємо в Іпатіївському літописі у 1100 р.,
але найдавніші поселення датуються добою
міді (43 ст. до н.е.). В 12 ст. місто належало
до ДорогобузькоПересопинського уділу,
пізніше увійшло до Волинського, а у 1199 р. до
ГалицькоВолинського князівства.
Із середини 14 ст. Острог стає родовим гніздом
князів Острозьких. Всі представники цього сла
ветного роду залишили помітний
слід в історії і культурі України, а
1516 століття стають періодом
розквіту міста. З ім'ям першого з
відомих нам князів Острозьких –
Данилом пов'язують будівництво
найдавнішої кам'яної споруди в
Острозі – вежі Мурованої. Вона
споруджена в кінці 14 ст. на місці
зруйнованих татарами давньо
руських укріплень. Князь Костян
тин Іванович Острозький був видатним таланови
тим воєначальником, гетьманом Литовської дер
жави. Його син ВасильКостянтин Костянтинович
Острозький був не тільки видатним успішним
правителем, але і поборником православ'я, опіку
ном культури і освіти. Саме він заснував в Острозі
друкарню, в якій працював першодрукар Іван Фе
доров. Нещодавно на центральній площі міста на
кошти влади було збудовано пам'ятник трьом
князям Острозьким.
У 1585 р. Острог отримав Магдебурзьке право.
Останній представник роду князів Острозьких
– син ВасиляКостянтина – Януш приймає ка
толицьку віру. З його смертю поступово зна
чення міста згасає. В 1793 р. Острог увійшов
до складу Російської імперії, а в 1797 р. став
центром Волинської губернії.
У місті поступовці матимуть можливість відвідати
замок князів Острозьких 1419 ст. До теперішньо
го часу із всього комплексу на Замковій горі збе
реглися дві вежі, Богоявленська церква 1512 р. та
дзвіниця 1905 р. Крім того оглянемо Луцьку та Та
тарську надбрамні башти 16 ст., у приміщенні
яких зараз знаходиться музей, де збереглись ру
кописи 1819 століття, "Остромирово Євангеліє",
"Острозький буквар", "Острозька Біблія", і костел
Успіня діви Марії 1519 ст, який зараз належить
до Римокатолицької парафії в Острозі.

У самому центрі Острога поступовці відвідають
Острозьку академію 16 ст., яка зараз переймено
вана у Національний університет Острозька ака
демія. В 1576 р. князь ВасильКостянтин Костян
тинович Острозький відкриває в Острозі славяно
греколатинську академію – першу вищу школу
Східної Європи, в якій навчалась більшість виз
начних релігійних і політичних тогочасних діячів:
Захарій Копистенський, Мелетій Смотрицький,
Дем'ян та Северин Наливайко, Петро Конашевич
Сагайдачний, Іван Федоров. Зараз на території
академії знаходиться церква 1617ст., нова
оригінальна 2поверхова будівля Острозької
бібліотеки, аналогів якої в Україні немає, старий
мур 1,52 метри заввишки, який знаходиться у
внутрішньому дворі, 2 великих стадіони (для
тенісних кортів та футбольний) для студентів та 2
3поверхові котеджі для викладацького складу.
Мандруючи вулицями міста, поступовці матимуть
можливість
прогулятись
парком, збу
дованим за
часів СРСР
на місці ко
лишнього
Єврейського
кладовища,
зараз ця те
риторія на
лежить Єврейській спільноті, адже деякі надгробні
плити з надписами щодо того хто, коли, звідки був
похований в цьому місці, збереглися і сьогодні.

Біля входу на колишнє кладовище знаходиться так
звана "Червона гірка", найкрутіший схил, вона не
працює взимку, і всі машини їдуть по об'їзній.
Нарешті до уваги поступовців пропонується
зовнішній огляд Троїцького монастиря, збудова
ного ще у 1396 році. В 2006 році до 610річниці
відбувається внутрішня та зовнішня реставрація
монастиря та подвір'я, монастир огороджений 4
вежами, які частково збереглися і сьогодні.
Загалом на екскурсію по Острогу відводиться 3
години, після цього мандруємо до міста Рівне
– обласного та районного центру, що знахо
диться на річці Устьє. Вперше в історичних ру
кописах це місто згадується у 1283 році як
місто ГалицькоВолинського князівства.
Серед архітектурних пам'яток поступовці змо
жуть відвідати Успенську церкву (дерев'яна
споруда 1756 року), будівлю гімназію 1839 ро
ку, збудовану в стилі класицизму, де навчались
Костомаров Н.І. та Короленко В.Г., прогуля
тись центральними вулицями міста, де пред
ставлені пам'ятники радянським воїнам та пар
тизанам; та пообідати в кафе за бажанням.
Отже не марнуймо часу, а бронюємо місця у
автобусі, бо відвідання Рівненщини не тільки
гарний відпочинок, але й знання власної історії
і можливість побачити її на власні очі. І це не
тільки цікаво, а й корисно, бо Острозьке
князівство у свій час було саме сильною дер
жавою, і цей досвід не може бути зайвим.

Підготувала Ірина Ткаченко,
член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Дозвілля»,
т. (044) 332 7653

ДО ВIДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому (протокол № сплаті членських внеск в до громадської ор
22 від 25.10.2005) в цьому номері газети «По ганізації «Поступ», які мають заборгованість
ступінформ» публікується список боржників по більше двох місяців станом на 13.09.2006.
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