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Цього прекрасного зимового місяця у кожного з Вас 

буде принаймні два визначних свята – це початок 
весняного семестру і свято всіх закоханих – День 
Святого Валентина. Ці свята нерозривно пов’язані 
між собою, адже коли в душі живе кохання і панує 
весна є бажання навчатися, працювати, творити 
шедеври в мистецтві, робити великі відкриття 
в науці. 

Кохання — найзагадковіше з усіх 
людських почуттів. Так повелося у світі, що кожна 
людина обов’язково повинна знайти свою другу 
половинку,яка розділить з нею все життя. У когось ця 
знаменна подія вже була, а хтось ще в очікуванні. 
В такий день приємно озирнутись назад, заново пережити 
найщасливіші моменти минулого… і сміливо зазирнути в майбутнє, яке 
манить своєю 

невідомістю й обіцяє здійснення 
бажань і мрій, а всі негаразди й 
образи підуть в небуття. Тому 
кохайте, даруйте свою любов 
оточуючим і вони обов’язково 
відповідатимуть Вам взаємністю.  
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Студентська Рада вітає всіх з Днем святого Валентина!!!  

 
Бажаємо кохання, щасливих ночей,  
Блакитних чи карих, чи чорних очей,  
Щастя великого, щастя земного,  
Бажаєм зустріти Вам лиш одного,  
Бажаєм кохати людину таку,  

Щоб радість і тугу ділила Вашу, 
Щоб щастям повніли бокали вина,  
Щоб в Вас появилась стежина одна,  
Щоб вела Вас світом в далекі дороги,  

Щоб серце не рвалось від болю й тривоги, 
Щоб мрії збувались і очі всміхались, 
І миті щасливі на все залишались... 
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День Святого Валентина як свято закоханих наголошується в Європі 
з ХIII століття. Про життя що дав йому ім'я 
реального християнина Валентина майже 
нічого не відомо. До нас дійшли мізерні і 
суперечливі легенди. Наприклад, 
розповідають, що Валентин народився в III 
столітті нашої ери в Римській імперії і був 
єпископом свого рідного міста Терні. Він 
надавав юним закоханим особливе 
розташування: мирив тих, хто посварилися, 

дарував квіти молодому 
подружжю. Арешт його 
був викликаний нібито 
тим, що римський імператор 
Юлій Клавдій II не дозволяв солдатам імперських 
легіонів закохуватися і одружуватися, а Валентин 
таємно вінчав легіонерів. 
Коли Валентин сидів в тюрмі, він закохався в сліпу 
дочку свого наглядача - і зцілив її. Правда, інші 
легенди говорять, що справа була навпаки: наглядач 
попросив Валентина вилікувати дочку, а та 

закохалася в опального священика. Перед стратою він 
залишив їй прощальну записку і підписався: "Твій Валентин". 
Звідси і відкритки-"валентинки" (в ході з 1800-х років), 
і саме свято. Дата страчення Святого Валентина - 
14 лютого - співпала з римськими торжествами на 
честь Юнони, богині любові. Цей день в Римі 
вважали початком весни. Класичною емблемою 
дня Валентина вважаються червоні троянди, 
які, згідно античній легенді, з'явилися завдяки 
грецькій богині любові і краси: Афродіті (у 
римському варіанті - Юнона), поспішаючи до 
свого полюбленого Адоніса, наступила на кущ білих 
троянд, і її божественна кров пофарбувала їх в червоний колір 
 
 
 
 
 

5 



 
 

 

 
Кожне свято, яке ми святкуємо має свої традиції, звичаї, свою символіку. 
Те, чим воно відрізняється від усіх інших свят. А оскільки нас очікує 
святкування Дня закоханих, тому варто розповісти 
про символіку цього романтичного свята.  
Валентинка – один із символів Дня 
закоханих. Це листівка, яку закохані анонімно 
посилають свій симпанії 14 лютого. Ці листівки 
з’явились у 1415 році. Автором був Чарльз, який 
як раз тоді знаходився у в’язниці. Щоб скрасити 
дозвілля він складав романтичні вірші для свої 

коханої дружини, а пізніше 
мода на такі посилання розповсюдилась по всій 
Європі.  
 Квіти – як правило, на це свято дарують троянди, 
від кількості та кольору яких залежить значення 
подарунка. Всі знають, що червона троянда – символ 
кохання та пристарсті, крім того в одному букеті 

червоних та білих троянд означає зв’язок.  
Серце – ще один незамінний атрибут Дня усіх 
Закоханих. З чого їх тільки не роблять. Шоколадні 
або льодяникові сердечка кладуть у спеціальні 
коробки у вигляді сердечок. В такі ж коробочки, 
тільки маленькі та оксамитові, поміщають 
серденька – підвіски, серденька -  сережки. На 
сердечках – подушках пишуть освідчення в 

коханні. Фантазія виробників 
подарунків справді безмежна.  
Шоколад – один із найпопулярніших 
подарунків на День святого Валентина. Його 
вважають афродизіаком, оскільки в шоколаді 
міститься та ж речовина, яка виробляється в 
мозку закоханої людини. Тобто речовина, що 
посилює любовний потяг.  
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Перші письмові "валентинки" з'явилися вже 15 столітті. Але і тут є 

різні думки про те, кому ж належить написання першої "валентинки". За 
однією версією створення першої письмової "валентинки" приписується 
Герцогу Орлеанському (1415 рік), сидячому в цей час у в'язниці, в 
одиночній камері, і що вирішив боротися з нудьгою шляхом писання 
любовних послань власній дружині. Ця перша "валентинка" збереглася до 
нашого часу і виставлена в Британському музеї.  

Популярність "валентинки" почала зростати у 
вісімнадцятому столітті. У той час 
паперовими "валентинками" обмінювалися 
замість подарунків. Вони придбали особливу 
популярність в Англії. Їх робили з 
кольорового паперу і підписували 
кольоровим чорнилом.Але винахідливість 
закоханих в створенні 
"валентинок" не знала меж. 

Найталановитіші писали 
"валентинки" у вигляді акровірша - 

це віршований розмір, коли перші букви кожної 
строфи складають разом осмислене слово, в 
даному випадку - ім'я коханої людини. 
"Валентинки" вирізували маленькими 
ножичками або проколювали маленькими 
шпильками у вигляді мережива, офарблювали 
через трафарет, створювали "валентинку" - паззл або 
ребус або імітували середньовічний рукопис з кольоровими 
малюнками 
Окрім "валентинок" люди дарують своїм коханим троянди (оскільки 
вважається, що вони символізують любов), цукерки-сердечка і інші 

предмети із зображеннями сердець, птахів, що 
цілуються, і, звичайно, справедливо визнаного 
символу Дня Святого Валентина - маленького 
крилатого ангелика Купідона. 
А останнім часом всі великої популярності 
набувають віртуальні "валентинки". Ось і Ви не 
забудьте своїй улюбленій половинці відправити 
"валентинку"! 
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Уже давно відомо, що кохання штовхає людину на героїзм, безумство і 
навіть злочини. А також на встановлення своєрідних рекордів.  

ПІШКИ ДО КОХАНОЇ 
Жив собі у Касабланці молодий француз Паскаль Вільде. Жив, працював – 
одне слово, на життя вистачало. Але треба ж було йому 
закохатися у Вікторію Цинні, яка приїхала в 
Марокко відпочивати. Насолодившись 
теплими вітрами Атлантики, прекрасна 
італійка повернулася в рідний Рим і 
розпочала роботу. А ось Паскаль засумував. 
Минуло зовсім небагато часу, і він 
звільнився з роботи, запхнув до кишені 
скромні заощадження, зібрав пожитки до 
сумки, перекинув її через плече й 
попрямував у... вічне місто. 
Пішки!Пройшов Паскаль з легким серцем берегом 
океану до Танжера, переправився через Гібралтар, пересік 
Іспанію... Потім зосталися за спиною Піренеї. Дорогою молодий чоловік 
завернув у місто дитинства Ліон, а від нього в Рим – близенько. Загалом 
Вільде прокрокував більш як 2 700 кілометрів, зносивши в дорозі вісім пар 
туфель. Вікторія не могла не оцінити героїчного походу 

палкого француза і, певна річ, погодилася на шлюб! 
ПОВІТРЯНЕ КОХАННЯ 

А ось у Сан-Паулу молодий чоловік, якого звали 
Жоакін, завоював серце обраниці на ім’я Роза дещо в 
інший спосіб, але також „квітковий”. З борту 
вертольота він скинув на її дім 100 кілограмів 
троянд. Однак пізніше з’ясувалося, що для 
матеріального забезпечення цієї романтичної 
операції йому довелося вчинити... два 
пограбування. 

 
„Авіазізнання в коханні” стають дедалі популярнішими. Приміром, 

римський інженер Джакомо Етторе вирішив відзначитися, освідчившись із 
запаморочливої висоти. Він винайняв легкий літак, який півтори години 
тягав по небу над столицею транспарант із пристрасним зізнанням 
„Франческо, я тебе кохаю!”. 
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Зробити це, як з’ясувалося, було не складно. Приватна авіафірма 
„Аліталіка” вже певний час пропонує всім охочим 
виступати з повітряними зізнаннями. Найчастіше 
клієнти просять пронести в небесах тексти із 
сентиментальним змістом, хоча коштує 
двадцятихвилинна демонстрація почуттів із літака 
недешево. 

А МОЛОДЯТКА... ГОЛЕНЬКІ 
Як правило, ті, хто любить встановлювати 
рекорди, висловлюючи свої палкі почуття, навіть 
досягнувши мети, не зупиняються на 
досягнутому і продовжують дивувати своїх 
незрівнянних обраниць... 
Вінчання у церкві? Але... це надто буденно. І 
французькі молодята Шанталь Лекашер та 
Ліонель Лябюссьєр, члени всесвітнього братства натуристів, не 
поступилися своїми принципами. На церемонію одруження, що проходила 
на березі моря, наречена з’явилася тільки в білих 

туфлях, а наречений – з білою квіткою у 
шевелюрі. 
„Мер”, якого обрали присутні на церемонії 
натуристи шляхом голосування, також не 
підвів. Його убір складався тільки з 
широкої триколірної стрічки, яку носять 
справжні отці французьких міст. 
Нудистському весіллю Шанталь і 
Ліонеля передувала, щоправда, законна 

реєстрація шлюбу. 
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VI частина 

Валя стояла перед дзеркалом у весільній сукні і дивилась на себе. На обличчі 
не було ні каплі радості, уся бліда. По щоці спустилась сльоза. Ввійшов 
Микола. 
─ Ти б не могла зробити щасливіший вигляд? Що з тобою? 
─ Звісно, ─ і вона розтягнула губи, ─ просто батька поруч не має. 
─ Він тебе все одно бачить, не сумуй, кохана, ти у мене така красуня. Ти 
готова? 
─ Так. 
─ Тоді поїхали. 
    Перед тим, як вони мали ввійти у церкву, Валя 
промовила до нього.  
─ Поклянись, що ти ніколи не заподієш шкоди моїй 
сім'ї. 
─ Невже я схожий на монстра? Якщо у нас все буде 
добре, ми будемо разом, я зроблю тебе 
найщасливішою на світі. 
─ Поклянись. 
─ гаразд, гаразд, я клянусь, та заспокойся ти. 
    Ішовши до вівтаря, їй було важко ступати, таке відчуття, наче на ногах 
були кайдани. Вона намагалась чим по щиріше посміхатись, а для цього 
стільки зусиль було потрібно. Стоявши поруч з Миколою перед священиком, 
їй хотілось померти. 
─ Чи береш ти, Микола, за дружину Валентину, і обіцяєш її берегти, 
шанувати, і любити до поки смерть не розлучить вас? 
─ Так, ─ відповів Коля. 
─ Валентино, чи береш ти, Миколу за чоловіка, і обіцяєш його берегти, 
шанувати, любити до поки смерть не розлучить вас? – запитав священик її. 
У церкві стояла тиша. Навіть не чути було щебету птахів, сонце заховалось за 
хмари, вітер затих, загриміло, усі чекали відповіді. 
─ так, ─ ледь прошепотіла Валя. 
─ Не хвилюйтесь ви так, ─ шепнув священик, ─ даною мені владою від Бога, 
оголошую вас чоловіком і дружиною! Можете обмінятись обручками. 
Руки Валентини тремтіли, коли вона одягала обручку на палець Миколи. Той 
міцно зловив її за руку і процідив крізь зуби. 
─ Заспокойся ти, я не монстр. 
─ Я просто хвилююсь, ще й такий важливий день, ─ посміхаючись відповіла 
Валя. 
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Вийшовши з церкви, Валентині просто жити не хотілось. Перед очима 
пробігло усе її минуле, дитинство, шкільні роки, студентське життя, яке ще  
до  кінця не закінчи-лось, у неї відібрали свободу, їй було страшно.  
Вони сіли у машину. Мати підійшла до неї. 
─ Донечко, все гаразд? У тебе стурбований вигляд. 
─ Все добре, все буде добре, ─ промовила Валя посміхаючись, ─ 
зустрінемось у ресторані. 
─ Звісно. 
Микола взяв її за руку. 
─ Тепер ми чоловік і дружина, і будемо щасливими, от 
побачиш, я все кину до твоїх ніг. 
─ Коля, ми ніколи не будемо щасливими, як усі пари, 
ніколи. 
─ Пам'ятай, що це залежить тільки від тебе, ─ 
суворо промовив той. 
Раптом серце почало сильно битись, і не від того, 
що вона боялась чи хвилювалась. В очах темніло. 
─ Валя, що з тобою? Тобі погано? 
─ Я не знаю, що зі мною відбувається. Таке відчуття… 
─ Шофер, за поворотом зупиніть лімузин! 
Та як тільки вони виїхали за поворот у сріблястий лімузин врізався камаз…  
З машини діставали закривавлених наречених. Навколо гамір і шум, зойки та 
вигуки. Усі жаліли молодят, у такий для них день така жахлива подія. Їх 
забрали у лікарню... 
     Отямившись, Валя ледь змогла відкрити очі. Поруч сиділа мати і брат. 
─ Валя, Валєчка, ─ підбігла мати і взяла її заруку. ─ Донечко, як ти себе 
почуваєш? Мені  жаль, що все так сталось у такий день. 

Валя хотіла щось сказати, але не могла ні слова 
з себе видавити. В палату ввійшов лікар. 
─ Ви отямились. Вам дуже повезло, у вас лише 
спина ушкоджена, зламана нога, рука у двох 
місцях і легкий струс мозку, а так все гаразд. А 
от вашому чоловікові… не хочу засмучувати, 
але …він…він загинув. 
─ Є на світі справедливість, ─ промовив 
Роман. 
─ Рома, про що ти?! – злякано запитала 
мати. ─ Прикуси язика! 
Валя ледь змогла повернути голову. Проте з 

очей ні сльозинки не спустилось. 
─ Що ви від мене приховуєте? – запитала мати. 

Обидвоє мовчали. 
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─ Ваша донька не може зараз говорити, тим більше такий шок – втрата  
нареченого, їй потрібен зараз повний спокій, ідіть додому, також 
відпочиньте, прийдете завтра. 
Мати у сльозах залишила палату. Залишився на одинці, Валі було соромно за 
себе, адже їй абсолютно не було жаль за тим, що сталось, було байдуже. Вона 
лиш себе звинувачувала в тому, що поруч з нею чоловіки або залишають її,  
або ж з ними щось відбувається. Та найбільше чого вона хотіла – це побачити 
Діму, щоб він пригорнув її до себе. Душевний біль був сильнішим від 
фізичного. Стільки часу пройшло, а во-на не може відпустити його. Він ж 
мабуть уже й не згадує її. 
         Час ішов, Валя поволі одужувала, усі приходили і 

говорили слова співчуття. Валя картала себе за те, 
що в душі залишалась незворушною. Було таке 
відчуття, що вона жила не в цьому світі, що душа її 
померла, серце закам'яніло. Тепер у неї точно не 
має майбутнього, вона ж більше не зможе плавати, 
займатись улюбленою справою. Та вона знала, 
відчувала, що це ще не кінець… 
В палату ввійшов Дмитро. Валя від несподіванки 
підірвалась і від болю вскрикнула.  

─ Лежи, не підводься! – підійшов він ближче. ─ Я 
кілька днів не можу тебе вдома застати зателефонував до матері, а 

ти…ось тут, мені брат все розповів. Жаль, що все так склалось, я щиро 
співчуваю. 
 Валя повернулась від нього. 
─ Ти нічого не знаєш. 
─ Я співчуваю, що попався тобі такий покидьок, ─ добавив Дмитро, ─ 
шкода, що ти постраждала, ти цього не заслужила. 
─ Раз ти мене шукав, значить тобі щось потрібно. 
─ Так, мені потрібна одна річ, і я впевнений, що вона у квартирі. 
─ Ось ключі, пошукаєш сам, я ще не скоро зможу сама 
піти. Я майже місяць не бачила вулиці, що там і як? 
─ Сніг уже випав, завтра Новий рік, власне мені і 
потрібен підсилювач для феєрверків. пам'ятаєш той 
Новий рік? 
Валя посміхнулась.  
─ Зажди, я хвилинку, я скоро повернусь, ─ і він 
вийшов з палати.  
─ Діма… 
За якийсь час він повернувся. 
─ Ти під одіялом одіта? 
─ В нічній сорочці. 
Дмитро відкинув одіяло. 
─ Що ти робиш? 
 
 
 

12 



 
Дмитро взяв її на руки. 
─ Обхопи мене міцно за шию, і говори, якщо боляче. 
─ Куди ти мене несеш?  
У холі накинув на неї свою куртку і вони вийшли на вулицю. Саме йшов сніг. 
─ Завтра Новий рік, а я лежатиму тут, ─ і Валя пригорнулась до грудей 
Дмитра. Вона в цей момент бажала, щоб ця хвилина ніколи не закінчувалась. 
Так було приємно поруч з ним, коханим, хоча він їй уже не належав. Вона  
простягнула руку, на теплу долоню падали сніжинки і танули, так і 
вона ладна була померти у його руках. 
─ Я рада, що ти прийшов, але ти б не 
прийшов, якби не потрібно було, ─ 
сумно промовила Валя.  
─ Значить так мало бути.  
Коли вони повернулись у палату, 
Дмитро вкутав одіялом її, сів 
навпроти. 
─ Ти розкажи, як тобі вдалось  
вляпатись у таку халепу? 
─ Я не хочу про це говорити. 
─ Гаразд, добре що нарешті все закінчилось. 
─ Лише не для мене, ─ відповіла Валя. 
─ Чому ти так? 
─ Як? Ти хотів мене побачити стрибаючу у гіпсі, чому радіти? Завтра Новий 
рік, а я тут! Гаразд, іди, тобі час, ключі у нижній шухляді. 
Діма пішов, душевний і фізичний болі знову повернулись, і вона заридала. 
Діма зайшов у квартиру, де рік тому, навіть трішки більше, вони жили удвох. 
Усе було так, наче й нічого не змінилось. Все стояло на своїх місцях з того 
моменту, як він пішов. Подарунки, ним їй подаровані – стояли на видному 
місці. Він присів на ліж-ко, голосно зітхнув, взяв фото і довго вдивлявся у її 
обличчя, посмішку, іще він робив цю фотографію. Дмитро дістав альбом із 
фото, він був заповнений нею. Діма згадав той вечір, коли Валя позувала для 
нього. Він дивився на її оголене тіло, очі, посмішку. 
─ Валя, Валя, ти просто надто ідеальна, а людей люблять за їх недоліки, ─ 
промовив Дмитро до себе.  
Єдине, чого він у той вечір не знайшов – це ящика з листами для нього, 
можливо це б змінило їхнє життя, він би зрозумів, як вона його кохає… 
            В палату ввійшов кур'єр, у руках в нього були квіти, безліч шариків і 
фруктів.  
─ Ви не помилились палатою? – запитала Валя. 
─ Ні, там є лист. 
Валя розгорнула аркуш паперу і прочитала рядки. 
«З Новим роком! Прийми від щирого серця ці подарунки. Нехай збудуться 

усі твої мрії. Всього найкращого. Дякую за ключ» 
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Валя пригорнула до себе улюблені квіти – орхідеї, вона любила повітряні 
кульки, наче немовля, одразу ж згадала свій день народження, як він 
випустив білі кульки у повітря, з її ім'ям, а потім величезна кулька була з 
написом Валя, я тебе кохаю!   
А потім він спустився з даху з п'ятиповерхівки у квартиру, в роті 

тримаючи квітку.  Більше нічого їй не потрібно було, 
два роки вона була найщасливішою дівчиною на 
світі. В пакеті було безліч мандарин. Одного ранку 
вона прокинулась, а ліжко було вкрите 
мандаринами, і снідала вона ними з його рук. Валя 
обожнювала такі приємні сюрпризи, і не потрібні 
були дорогі подарунки. Валентина заридала. 
 

Я б повернула час назад 

Щоб бути з тобою. 

Та це неможливо аж ніяк, 

Я більше не буду твоєю. 

 

Не почую більше шепоту на вушко, 

Не скажеш більше: ранок, час вставати. 

І мені уже не страшно 

В муках помирати. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Оксана Гречна ( ЕП – 41) 
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Швидка юридична допомога для 
Вашого мобільного “друга”. 

 
Моє особисте відношення до системи мобільного зв'язку відоме всім. 

Але це відношення – скоріше до неетичного користування мобільною 
технікою. Я вважаю особистою образою, коли під час лекційних або 

практичних занять увагу студентської аудиторії 
буде відволікати звук ремінгтону з записом 
відомого або маловідомого шлягеру. Питання 
включення позивних мобільного телефону – 
справа споживача, але, коли це зашкоджує 
спільним інтересам – то це загальна справа. Не 
дивно, що в кабінетах обласної державної 
адміністрації або обласної ради Вас зустрічають 

застереження: “З мобільним телефоном – не заходити”. Тобто, 
кожен передбачає можливість застосування в серйозній справі елементів 
гри, яка нікому не потрібна. 

Це – питання правил поведінки володарів мобільних телефонів, а їх – як 
правило – більшість. 

Перше і основне – володіння мобільним телефоном і мобільним 
зв’язком. В першу чергу нас обмежує сума витрат на утримання мобільного 
зв'язку. Купуючи різного роду акційні пропозиції щодо Вашого мобільного 
зв'язку, Ви можете потрапити в цікаву ситуацію – ніби гроші на рахунку є, а 
зв’язатись з абонентом Ви можете тільки після того, як додатково оплатити 
певну суму. Особливо це неприємно, коли зв’язок необхідний під час 
відпочинку, з виїздом, або під час перебування близьких у лікарні. 

Взагалі, мобільний телефон - це товар і одночасно послуга оператора, 
який Вас обслуговує. Згідно з вимогами Закону України “Про захист прав 
споживачів” мобільний телефон, як будь-що: взуття, одяг, електропобутова 
техніка. Тому, при придбанні Вашого мобільного “друга” – обов’язкова 
вимога – отримання паспорта на прилад та інструкції користування, 
причому на державній мові. Якщо Вам пропонують придбати товар з 
інструкцією на іноземній мові – добре подумайте, чи зможете Ви якісно 
перекласти з іншої мови ( 1- Ваші знання; 2 – Правильність тексту на 
іноземній мові в інструкції). 
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Зовсім інша ситуація купівлі мобільного телефону з рук та дешевше. Тут 
Вам можуть запропонувати найдивовижніші та найпопулярніші апарати, 
яких ні у Вас, ні у ваших знайомих немає.  

Бережіться – апарат може бути крадений і, відповідно, Ваше право на 
нього може бути оскаржене власником, плюс до того Ви певний період часу 
будете залежні від органів внутрішніх справ. 

Останнім часом з'явилися певні підстави для приховування своїх 
мобільних телефонів від операторів мобільного зв'язку. Так от – оператори 
завжди готові співпрацювати з надійними та серйозними споживачами 
мобільного зв'язку. 

Щодо операторів є певні ознаки, які доводять спробу покористуватись 
грошима споживачів. Наприклад: далеко не всі вичитують SMS – 
повідомлення, які приходять від власних операторів. А це – даремно. Так 
можна пропустити інформацію про те, що Вас підключили до послуги. На 
перший погляд – безоплатної (але на певний період часу). Через певний 
період часу за сервіс починають відраховувати гроші. Спочатку – невеликі, 
тому не всі клієнти такий “сервіс” помічають. Серед таких “подарунків” 
може бути прогноз погоди, підключення до інтерактивних ресурсів, гучна 
або не гучна музика для клієнтів. За традицією, безоплатна послуга стає 
платною. У таких випадках оператор має повернути гроші. Володарі 
мобільних телефонів найчастіше мають справу з відмовою в обміні товару 
або поверненню грошей. Ще один повід для претензій споживачів – 
порушення термінів гарантійного ремонту. У будь-якому випадку, якщо Ви 
не запаслись документами на Вашого мобільного “друга” – Ви в програші. 
Найстрашнішою ситуацією є пограбування (позбавлення Вас мобільного 
телефону). Перша порада – ніколи та ніде не хваліться своїми новими 
мобільними телефонами. Йдучи будь-яким населеним пунктом ввечері або 
вночі – виключайте всі свої “мобілочки”. Оскільки такий товар, як 
мобільний телефон, став частим об’єктом крадіжок. Передбачається, що ці 
телефони є найцікавішим для злодіїв. Але не забувайте про те, що сім – 
карту викрадач завжди викине, а розповіді про те, що місцезнаходження 
апарату визначити за його персональним номером не завжди вдається, то 
процедура визначення телефону не завжди буде вдалою. Тому шанси на 
повернення Вам мобільного телефону буде залежати від швидкості 
звернення в органи внутрішніх справ. 

Нагадую про те, що крадіжка, або грабіж, в тому 
числі – мобільного телефону карається позбавленням 
волі на термін від трьох до чотирьох років. Разом з тим, 
у випадку крадіжки апарату хоча -б двома 
зловмисниками, термін позбавлення волі може 
збільшитись до шести років. 

Отже, дружіть із законом. А міри перестороги не 
будуть заважати Вам у повсякденному житті.            

 В. Литвиненко – юрист. 
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Чи буває вічне кохання? Тільки після того, як я написала тему, в моїй 

голові почали з’являтися думки, думки які прагнули знайти відповідь на це 
питання. Але з кожною наступною хвилиною з’являлося все більше 
сумнівів, протиріч. Мозок відповідав і „так” і „ні”. Закінчені романтики 
переконані, що воно існує, песимісти зовсім іншої думки. Кожен має власну 
відповідь, яка не повторюється з іншими. Навіть давши 
свою сумнівну відповідь мою голову все рівно не 
покидали сумніви стосовно цього.  

Без сумніву, історія знає "Ромео і 
Джульєту", але це Шекспірівська вигадка, та 
навіть якщо б це було насправді, тоді хочу щоб ви 
відповіли: де гарантія того, що якщо б вони не 
померли то жили, як то кажуть, в мирі і злагоді? 
- Вони померли заради кохання! - Ромео керувався аж 
ні як не розумом коли випивав отруту, і де в цьому ви бачите здоровий 
глузд? Так, він помер заради кохання і це варте захоплення. Але знову ж 
таки, чи було воно вічне? 
Історія знає подружні пари, які не розлучившись прожили все життя разом і 
навіть померли в один день, але знову, те, що вони жили разом, зовсім не 
гарантія того, що аж до смерті вони кохали один одного, знаєте, в таких 
випадках я більше схиляюсь до слова "звичка". 

То де ж воно, вічне кохання??? 
Кохання не може бути таким же пристрасним як у перші роки все 
життя. Ну ні куди не подінешся, натура людська така, 

до всього швидко звикає, а тим паче до 
гарного. Зрозумійте: свічка горить, може 
довго горіти, але рано чи пізно - гасне. 
Чи не хочете ви провести паралелі між 
свічкою та коханням? Вони навіть 
схожі, і те, і те має головне джерело 
існування - іскру. Без неї не можна 

уявити це величне почуття - Кохання. Воно як 
двигун, починає працювати завдяки цій іскорці. 
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 Але двигун заводиться, а іскра - нажаль - гасне, так і кохання.  
Вічність кохання, його тривалість, залежить лише від цього спалаху. На 
самому початку Бог надає двом людям цей вогник але він - не вічний, як у 
Прометея. Це ярмо, яке людина тягне закохавшись, надзвичайно важке, 
його потрібно оберігати, цінити і з цим не всі справляються. А потім настає 
черга сварок, розлук. Одиниці доносять це ярмо до фінішу.  
Отож, вічне кохання мабуть-таки існує але зберегти його можна лише 
одним способом: не дати згаснути вогню. Як? Все дуже просто: вогонь 
горить доти, доки є увага, піклування один про одного, 
пристрасть, взаємо порозуміння. Не втративши 

все вищезазначене, ви не втратите 
вогонь, і він буде горіти вічно, 
лише для вас, і кохання ніколи не 
обмине вас стороною. Отож, не 
забувайте: кохання не живе 
власним життям - його треба 
живити, як рослину. 
І доживаючи останні роки 
свого життя поруч з коханою 
людиною в цілковитому 

добробуті і щасті, ви зможете з 
гордістю сказати: "Я Прометей!" І муки та 

страждання, які ви пережили несучи це ярмо, коштують 
цього величного слова - Вічне Кохання!!! 
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В любові є все і радості і горе, зустрічі і розлуки, довіра і брехня, але саме 

основне,що нам дає любов - це щастя кохати і бути коханими... 
 
І знову на порозі день усіх закоханих. День радості, кохання, усмішок… 

Саме в цей день відбувається цікавих, романтичних і просто незабутніх 
проигод та історій. Хочу розповісти історію кохання двох людей, які 
пройшовши через усі випробування життя ще досі з пристрастю та 
впевненістю можуть сказати один одному «Я тебе кохаю». Дивна ця 
історія, але чи історії кохання бувають не дивними? Кожна історія 
кохання є дивною, бо саме кохання є дивним, загадковим, 

але одночасно милим і необхідним для життя, 
чимось що не може зрозуміти людський розум, 
щось, чому навіть коли перечимо і намагаємось 
знищити в собі - перемагає нас. Часом наш 
розум стверджує, що він переміг кохання, але 
вистачає іскри і кохання знову розпалюється 
зі ще більшою силою. 

І ось вперше за історію існування нашого 
інституту та нашої студенської газети в 
нас є можливість не лише знати наших 

викладачів, як строгих та «поганих» людей, а також 
познайомитись з ним краще, дізнатись про їхнє життя, про їхні 
захоплення та романтичні пригоди. І на таку досить дивну та навіть, 
можна сказати, досить особисну пригоду погодилось подружжя 
Гощинських. Андій Володимирович та Дарія Ярославівна можуть 
прикладом для багатьох із нас. Тому з деякими епізодами їхньої історії 
кохання мені було дозволено поділитись з вами усіма. Що прадва, зі своїми 
спогадами з нами поділилась лише Дарія Ярославівна.  І ось можете 
почитати що саме вона розповіла.  

- Коли вперше Ви познайомились?     
Ми обоє навчались у Тернопільськму державному політехнічному 
університеті. Що правда, на різних факультетах та курсах. Андрій навчався 
на автоматизації, а я на факультеті менеджменту. Оскільки у нашій групі 
було лише пара хлопців, тому ми почали дружити з групою, де майже усі  
хлопці. Тим більше, група де навчався Андрій була дуже активною. Коли я 
навчалась на другому курсі, а Андрій на четвертому ми почали 
зустрічатись. Звісно, це було студенське кохання, але і воно було  
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переповнене щирістю, ніжністю та романтикою. Прогулянки вечірнім 
Тернополем, довгі розмови ні про що…  

- Студенське життя – яким воно було?  
 Зі свого студенського життя ми можемо багато чого 
згадати. Адже  
студенське  життя це не лише навчання, книжки і 
конспекти. Ми часто з  
компанією подорожували, любили на вихідних 
поїхати кудись з палатками  
відпочити. Скільки спогадів залишилось, скільки 
вражень.  

- Чи були друзі чи рідні проти Ваших 
стосунків?  
Ні, ніхто не був проти наших стосунікв. Всі 
намагались підтримати, особливо батьки. Адже ми майже весь час 
розмовляли по телефону. Батьки нам дивувались і не могли зрозуміти про 
що можна довший час розмовляти.  

- Чи пам’ятаєте Ви освідчення? Яким воно було? 
Звичайно, освідчення було. Пам’ятаю, це було 12 травня 1998 року. Саме в 
цей день святкували День матері. І як зараз, пам’ятаю як на порозі квартири 
стояв Андрій з великим букетом квітів, подарунки, а поряд з ним його 

батьки. Наші заручини для батьків були 
радісною несподіванкою, адже ми 
зустрічались більше року. Можливо, вони 
вважали, що нам обом ще немає куди 
спішити, але ні мені, ні Андрієві ніхто 
нічого не казав. Для нас обох було дуже 
важливим чи батьки порозуміються. І коли 
вони поспілкувались і знайшли багато 

спільних тем до роздумів та інтересів, то і я, і 
Андрій  зрозуміли, що і в наших батьків буде багато спільного. Весілля 
відбулось у серпні 1998 року. Ми вирішили не робити великого і шумного 
весілля, та для нас воно було прекрасним.  

- Де провели Ви свій медовий місяць? Що найбільше Вас вразило? 
У медовий місяць ми вирушили одразу після весілля. Для цього ми обрали 
Болгарію. Звісно, у той час не були настільки популярними туристичні 
агенції. Ми відшукали цікаві пропозиції та домовились з однією такою 
агенцією про поїздку. Батьки за нас хвилювались в деякій мірі, адже ми 
обоє молоді і Болгарія – це чужа країна. Коли ми приїхали в туристичну 
агенцію, щоб разом з автобусом вирушити в подорож, то дізнались, що 
поїздка скасовується через поломку автобуса. Оскільки ми таки 
налаштувались на поїздку , то все таки вирішили поїхати своїм 20-літнім 
авто. Було трішки страшно, адже попереду чекала дуже довга дорога. 
Дорогою нам два рази лопали колеса. 
 
 

20 



 
Вперше в Румунії, а другий раз уже в Болгарії. Приїхавши вже до моря, то 
знову стикнулись з проблемою ночівлі. Тому першу ніч прийшлось 
переночувати в машині. Зранку ми проснулись від стукіту у вікно. Перед 
нами стояла жінка, яка любо запросила пожити у неї, за що ми були дуже 
вдячні. Медовий місяць пролетів непомітно. Ми обоє досі пам’ятаємо назви 
ресторанів, в яких ми обідали, вечеряли,смак їхніх традиційних наїдків, 
вина, привітніх людей. Це були щасливі 14 днів. Це був прекрасний 
медовий місяць.  

- Чи є ще якась пригода, яку Ви будете пам’ятати усе життя?  
Таких  пригод є безліч. Але, мабуть, таки про одну ми ніколи не 

забудемо. Це було поїздка у Нідерланди. Хоча це була ділова поїздка, але і 
у ній було багато романтики та ніжності. Оскільки, всім відомо, що 
Голандія країна квітів. У групі, з якою ми їхали у Голандію, ніхто не знав 
про те, що ми одружені. Адже у Андрія прізвище Гощинський, а у мене – 
Бакушевич. А коли ми прибули у готель і попросили спільний номер, то 
багато хто був  
здивований. А ще більше були здивовані тим, що ми очікували на 
поповнення, і я активно приймала участь у всіх заходах, 
адже графік конференцій, зустрічей екскурсій був дуже насичений. Ми 
часто гуляли вечірнім містом. Воно було надзвичайним. Його краса 
захоплювала. А пам’ятаю, одного разу ми гуляли центральним бульваром 
Амстердаму, коло квіткового ринку. Їх було тисяча…- тюльпанів, роз, 
гвоздик, безліч екзотичних ківтів. І жодна не була схожою на попередню. 
Очі розбігались. І Андрій вирішив зробити мені подарунок. Цей подарунок 
я запам’ятаю на усе життя. Це був букет темно – синіх тюльпанів. Мабуть, 
про це мріє кожна дівчина.  

- І на закінчення, щоб ви побажали нашим студентам. Завдяки 
чому, на вашу думку, можна збудувати міцну сім’ю?  
Усім бажаю щирого та ніжного кохання. Адже воно зароджує у наших 
серцях щирі та теплі почуття. Можливо, уже хтось знайшов свою другу 
половинку і створив сім’ю, а може, хтось ще у пошуках, але усім хотілось 
би побажати відчувати у своєму серці тепло та затишок. А головне, нехай 
між Вами буде підтримка та розуміння. Адже в усіх нас є своя думка, своя 
точка зору і не завжди вона співпадає з дорогою для нас людиною. Тому, 
ікноли варто йти на зустріч один одному. Коли ви закохані, ви подолаєте 
будь-які життєві труднощі.  Кохайте та будьте  коханими!!!! 

 Дійсно, кожна історія кохання по – своєму особлива. І кожна 
варта, щоб про неї розповідали. І такою є історія цих двох чудових людей, 
які знайшли один одного у цьому великому світі. Вони щиро покохали один 
одного ще у далекому 1996 році, а їхнє кохання ще досі горить яскравим 
вогнем. Тому, нам залишається лише побажати, щоб ця іскорка ніколи не 
згасала. І щоб через пару десятків років свою історію кохання вони 
розповідали своїм дітям, а потім і внукам. Кохайте, і не забувайте, що ви 
дві половинки одного цілого.    
 Олена Вархолик (МЕ – 41) 
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Із чим у вас асоціюється місяць лютий? Так, це останній зимовий місяць. 

Для когось це холодні морози, а хтось одразу згадує лижі, Карпати та...Але 
безперечно саме лютий у році можна назвати місяцем кохання, бо у ці 
дні про нього згадують найбільше. На вітринах 
"червоніють" валентинки, довкола 
лунають освідчення у коханні, все 
починає нагадувати, що скоро – весна. 
А яке може бути кохання без 
поцілунків?  

Є такі люди - статисти 
називаються. Вони все рахують. 
Навіть перші поцілунки. Отже, 
згідно їхніх підрахунків приблизно 
70% хлопців і дівчат віком 18-24 вперше 
поцілувалися до 15 років. Для порівняння - тільки 46% їхніх батьків мали 
такий же досвід. Нічого не скажещ - акселерація! Психологи ж 
стверджують, що не важливо, коли ви вперше поцілувалися, в 12 років чи 
20 - це ваша особиста справа. Головне - як це було,особливо для дівчини. 
Перший дорослий поцілунок для підлітків - це таке собі таїнство, щось 

чарівне і неймовірне. Можливо, забудеться обличчя, 
з ким цілувалися, а ті відчуття залишаться назавжди. 
Темний під'їзд, кінотеатр чи літній табір: найчастіше 
вперше ми цілувалися там. Губки "бантиком" чи 
"трубочкою" і - вперед до насолоди! Тоді ми лише 
починали здогадуватися про те, що можна й інакше 
цілуватися. На запитання про види поцілунків 
більшість найперше згадає французький поцілунок. 
Він найпопулярніший серед закоханих пар. Але 

мушу вам сказати, що поцілунок цей слід називати 
франко-англійським, бо у Франції його називають англійським, а в Англії - 
французьким. Про техніку поцілунку розповідати думаю не потрібно)))))))). 
Всі пробували, всі знають. Один цікавий момент. Кажуть, коли ви 
цілуєтеся, торкаючись язиками, то передаєте частинку своєї душі партнеру. 
А Платон ще говорив, що поцілунок - це "спілкування двох душ".  

Каськів Маша (МЕ-31) 
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     1. З 1981 року дослідженням природи поцілунку займається 

Всесвітній комітет охорони здоров`я при ООН. Приємна робота, чи не так?  
     2. Американець А. Е. Вольфрам з Міннесоти поставив рекорд з 

кількості поцілованих за одиницю часу. Під час фестивалю, що відбувся в 
його штаті, за 8 го-дин він поцілував 8001 людину. Знайшлася ж така 
кількість охочих!  

     З. Перший поцілунок у кіно відобразили в 1886 
році. 30-секундний фільм Томаса Едісона так і називався 
«Поцілунок». Уявляєте, як він заводив ковбоїв на 
Дикому Заході?  

     4. Губи людини в сотні раз чутливіші, ніж кінчики 
пальців. Справжній поцілунок збільшує пульс до 
частоти 100 і більше ударів на хвилину.  

     5. Безневинний поцілунок «чмок-чмок» спалює 5 
калорій. Збільшивши інтенсивність цілування, ви 
можете спалити до З0 калорій за один поцілунок. Для 
порівняння: хвилина швидкої ходьби спалює всього 4-5 калорій!  

     6. Під час поцілунку від однієї людини іншій передається 278 різних 
культур бактерій. На щастя, 95 відсотків з них безпечні. Пам`ятайте про 
інших!  

     7. За час свого паломництва до гори Кайлаш благочестивий буддист 
цілує землю більше З0 тисяч разів.  

     8. Кожен десятий хлопець починає цілуватися «по-справжньому», ще 
не досягнувши 10-річного віку. До чотирнадцятирічного віку вже 50 % 
людей знають, що таке «цілуватися по-французьки».  

    9. Чинники, що вбивають у жінок бажання цілуватися: на першому 
місці - поганий запах з рота, на другому місці - запах поту, на третьому - 
коротке підборіддя у чоловіка.  

    10. Чверть опитаних дівчат у віці 15-24 років зізналися, що 
ради одного-єдиного поцілунку свого кумира 
вони з радістю згодилися б цілий рік гладити 
його сорочки.  

    11. Усередньому жінка цілує 7-9 чоловіків, 
перш ніж вийде заміж.  

    12. Зі всіх тварин поцілунок шимпанзе 
найбільш схожий на людський. Так само 

цілуються в губи собаки, коні і канадські дикобрази.  
     1З. У Давньому Египті нічого не знали про поцілунки. Можливо, 

цариця Клеопатра, відома своїми перемогами над чоловіками, так ніколи і  
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не цілувалася по-справжньому. Якщо тільки Цезар її не навчив...  

     14. У Середні віки в Італії чоловік, що поцілував дівчину на людях, 
повинен обов`язково на ній одружитися. У місті Неаполі закони були 
найжорстокішими: поцілувавшись на вулиці, можна було загриміти у 
в`язницю, а то і зовсім позбутися життя, якщо це відбулося на очах високої 
духовної особи.  

     15. У 1979 році Девід Боуї винайшов 
апарат «ліпограф», який знімав відбиток губ для 
ідентифікації особи. Після цього в Америці 
провели аукціон «ліпограмм» відомих людей. 
Усі виручені засоби, що склали 16 тисяч 
доларів, пішли у фонд захисту дітей. На цьому 
аукціоні один відбиток губ Міка Джаггера був 
проданий за 1600 доларів. На жаль, 
«ліпограф» так і не увійшов у вжиток у 

криміналістиці.  
     16. У Японії вважається дуже непристойним цілуватися при свідках. 

Саме з цієї причини ви майже ніколи не побачите поцілунку в японському 
фільмі. Те, що у всьому світі називається «японським» поцілунком, 
виконується так: встаньте на відстані одного кроку один від одного, 
нахиліться вперед і витягнувши губи, торкніться ними губ партнера. Рот не 
відкривати!  

     17. Ескімоси, полінезійці не цілують один одного в рот. Вони труться 
носами. Спробуйте ! Це дуже приємно.  

    18. Всередньому людина за все життя витрачає на поцілунки 2 тижні. 
Всього-то?!  

     19. Африканці виражають шанування до вождя, цілуючи землю, по 
якій він ходив.  

     20. Наукова назва процесу поцілунку - 
філематологія.  

    21. Римляни на знак вітання цілували очі 
один одного. Це повна протилежність 
російській прикметі, по якій цілувати очі - до 
розставання.  

     22. Найбільше поцілунків - 127 - У 
фільмі «Дон Жуан» 1927 року. Всі ці 
поцілунки отримали від Джона Беррімора дві 
актриси: Мері Астор і Естелль Тейлор.  

     2З. Подекуди поцілунки вважаються злочином. У американському 
штаті Індіана дотепер існує закон, за яким «чоловіку з вусами 
забороняється цілувати людську істоту». У штаті Коннектікут у неділю 
заборонено цілувати дружину. А в містечку Седар Рапіді, штат Айова, 
шериф може забрати в дільницю будь-кого, хто поцілує незнайому людину.  
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 24. За підрахунками журналу Sсіеntіfiс Аmегісаn, найбільше поцілунків 

трапляється в День Святого Валентина, при цьому 65 % людей, які 
цілуються, нахиляють голову управо. Звичка нахиляти голову в певний бік 
формується ще під час внутріутробного розвитку.  

     25. У племенах, що живуть первісним ладом, вважається, що під час 
поцілунку передається сила або частина душі.  

     26. У давнину в Англії існував такий звичай: 
під час ярмарків жінки брали яблуко, встромляли в 
нього гвоздику (така собі спеція) і пропонували 
яблуко тому, з ким хотіли поцілуватися. Чоловік 
повинен був вийняти гвоздичку, розжувати її, а 
потім поцілувати жінку. Він не мав права 

відмовитися.  
     27. Звичай скріпляти поцілунком клятву подружньої вірності 

походить з Росії.  
     28. Актриса Джуліана Мур якось сказала, що на зйомках цілувати 

актрис приємніше, ніж акторів. «Коли вам потрібно поцілувати чоловіка, ви 
готуєтеся до того, що ця людина може пахнути не дуже приємно. А жінки 
завжди приємно пахнуть, і вони такі м`які!».  

     29. Актриса Анджеліна Джолі - знаменитість, яку за статистикою 
мріють поцілувати багато американців. Серед чоловіків це Бред Піт.  

     30. Справжній пристрасний поцілунок викликає в мозку ті ж хімічні 
реакції, що й стрибки з парашутом і стрілянина з пістолета. Цілуйтеся, а не 
воюйте☺  

     З1. Поцілунок достатньої тривалості набагато краще, ніж жуйка, 
нормалізує кислотність у порожнині рота. Цілуючись кожного разу після 
їжі, ви значно знижуєте ризик виникнення карієсу.  

     З2. У 1999 році Карміт Субера і Дрор Орпаз 
поставили світовий рекорд за тривалістю поцілунку. 
Під захоплені крики натовпу на площі Тель-Авіва 
вони цілувалися 30 годин 45 хвилин. У 2000 році 
цей рекорд побили Луїза Альмодовар і Річ Ланглі. 
Зверніть увагу на цей час 30 годин 59 хвилин і 27 
секунд. Нещасні явно йшли на результат З1 
годину, але впали без сил.  

     ЗЗ. Щонайдовший екранний поцілунок не йде ні в яке 
порівняння з поцілунком реальним. Екс-чоловіка Рональда Рейгана, Джейн 
Уеймен, З хвилини і 5 секунд цілувала Ріджіса Тумі у фільмі 1941 року 
«Тепер ти в армії».  

     З4. Опитування показали, що чоловіки, які щодня цілують своїх 
дружин перед виходом на роботу, мають вищий дохід, ніж ті, які цього не 
роблять.  

   З5. Цукерочки «Негshеу`s Kisses» назвали так тому, що машина, - яка 
їх ліпить, виглядає так, ніби цілує конвеєрну стрічку. 
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     36. Поцілунки запобігають появі зморшок, оскільки краще за всілякі 

масажі тренують м'язи обличчя. 
     37. Три поцілунки зранку від коханої людини по секунд 20 - і гарний 

настрій забезпечений на цілий день. 
     38. Статистика каже, що, як правило, європеєць за день цілується 

близько семи разів, молодь приблизно 12 разів, а люди, старші 50 років, - в 
середньому два рази. Але 12% опитуваних не змогли взагалі пригадати, 
коли цілувалися востаннє!  

     39. Світовий рекорд з тривалості поцілунку належить парі з 
Чикаго - 17 діб 10 годин 30 хвилин (є до чого прагнути!). 
Переможці "цілувального марафону" робили кожну 
годину п'ятихвилинну перерву. Дві години на добу парі 
відводилося на відпочинок та їжу.  

    40. Світовий рекорд підводного поцілунку - 2 
хвилини 18 секунд належить молодій парі з Токіо.         

41. Рекордсмен з англійського міста Ньюкасл за 
вісім годин встиг перецілувати 4444 жінки.  

43.Для здоров'я людини необхідні регулярні 
дотики близьких та щонайменше 15 поцілунків щодня! Обійми 

та поцілунки з коханими зміцнюють імунітет та рятують від депресії без 
жодної пігулки. До речі, у тих, хто часто цілується, рідше виникають 
проблеми з травленням, жовчним міхуром та нервовою системою.  

44. Любителі цілуватися, як правило, оптимісти, вони впевнені у своїх 
силах, швидше добиваються професійних і особистих успіхів. 

45. Під час поцілунку ми обмінюємося 9 мг води, 0,7 г альбуміну, 0,18 г 
органічних речовин, 0,7 мг жирів, 0,45 мг солі!  

46. Середня жінка «з'їдає» за рік 2,5 тюбика губної помади. Її постійному 
сексуальному партнерові також дістається доза гліцеринових «хімікатів» - 
цілуючись, він за рік споживає 0,7 тюбика губної помади. 

47. Найбільше цілуються німці - за день в середньому 3,2 разу у щічку і 
1,3 рази дарують один одному еротичні поцілунки. 

48. 6 липня святкують Всесвітній день поцілунків, який колись 
придумали жителі Великобританії. А 20 років тому він був затверджений 
Організацією Об'єднаних Націй і тепер має статус офіційного. 

49. Найпростіший прийом в еротичному арсеналі - поцілунок - не такий 
вже безневинний. Глибокий, “французький” поцілунок оцінюється 40% 
сімейних пар як найбільш важливий елемент у коханні. 

50. Поцілунок за участю язика збуджує бажання. 
51. Жінки надають більшого значення поцілункам, ніж чоловіки. 
52. Навіть якщо не всі що цілуються попадають на “сьоме небо”, 

ендорфіни, що виділяються при цьому в кров й мають наркотичну дію, 
дають відчуття блаженства й спокою. 

53. Щоб не вбити бажання цілуватися, стежте за вашим подихом. Із 
проблемою запаху з рота зіштовхуються 47% чоловіків й 34% жінок. 
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Dzień Św. Walentego obchodzony jest hucznie i radośnie 14 lutego jako Dzień 
Zakochanych. Skąd jednak wzięła się zależność między poważnym biskupem - 

męczennikiem, który zginął za wiarę a owym dniem? 
       Jedni tłumaczą to zbieżnością dolegliwości i objawów chorób nerwowych z 
oznakami miłości. Inni twierdzą, iż ten okres przypada na czas 

łączenia się ptaków w pary więc jest też odpowiednim 
terminem dla ludzi. Ciekawym motywem dawnej 
chrześcijańskiej Europy jest pogański zwyczaj 
wypisywania przez chłopców imion swoich 
ukochanych w dniu bogini dziewcząt - 15 lutego. 
     Wróćmy jednak do tematu św. Walentego, 
biskupa Terni spod Rzymu bądź samego Rzymu. 
Często mowa jest o dwóch świętych Walentych, 
aczkolwiek może to dotyczyć jednej i tej samej 

postaci powielonej przez historię.  
Biskup Teri żył w czasach Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Był oddanym 

Bogu duszpasterzem, pełnym miłosierdzia i dobroci. W historii zapisał się jako 
męczennik, choć jego męczeńska śmierć jest opisywana na różne sposoby (stąd 
może wzięła się historia o dwóch św. Walentych).  
      Jedna z teorii mówi, iż u schyłku swojego życia został zaproszony do 
Filozofa Kratona, poganina, który w swoim nieszczęściu szukał pomocy i 
pociechy u duchownego. Jego syn, poskręcany przez chorobę i 
cierpiący nie dawał oznak wyzdrowienia. Mimo, iż 
Kraton nie wierzył w skuteczność "modlitw" 
Walentego, obiecał, że jeśli syn zostanie uzdrowiony  to 
przyjmie chrzest wraz z całym Domem. Biskup przez 
kilka godzin modlił się w zamknięciu z młodzieńcem, 
prosząc gorliwie Boga o łaski uzdrowienia i 
miłosierdzia. W ten sposób w rękach księdza znalazły 
się dusze Krotona, domowników i co ważne zdrowie 
syna. Cały dom czekał z napięciem i trwogą powodzenia modlitw, i 
dopiero późnym wieczorem u drzwi pojawił się zmęczony Biskup, a za nim na 
własnych nogach młodzieniec. Walenty miał świadomość spełnienia i 
rozbudzenia w Krotonie nadziei i wiary. Udało mu się również pozyskać nowe 
dusze do Królestwa Bożego - był szczęśliwy. Tego samego wieczoru jeszcze 
odbył się chrzest wszystkich włącznie z uczniami Krotona: Proculusem, 
Efebusem,  
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Apoloniuszem i Abundiuszem. Los potrafi mścić się jednak srodze - ten dzień 
chwały zemścił się na Biskupie srodze. Wiadomość o jego uzdrowicielskiej mocy 
stała się zagrożeniem dla senatu i dla interesów ówczesnego Państwa. Wtrącono 
go do więzienia, torturowano a około r. 270, za panowania cesarza 

Klaudiusza Gota. św. Walentego skazano na ścięcie i 
wykonano wyrok. Umierając dziękował za wiarę, 
opatrzność oraz wysłuchane prośby uzdrowienia i 
polecał w modlitwie chorych i umierających. Stał się 
patronem ludzi zagubionych w chorobie i niedoli - 
szczególnie epileptyków. Tak bardzo kojarzono 
epilepsję z ratunkiem ze strony świętego męczennika, 
że w Polsce lud nazywał tą chorobę - chorobą 
świętego Walentego. 

      Drugi opis, który towarzyszy śmierci biskupa wiąże się 
z uzdrowieniem ze ślepoty córki jednego ze sług cesarskich i 

doprowadzenia do nawrócenia całej jego rodziny. Gniew władcy był okrutny, 
kazał "obić" biskupa maczugami, a potem ściąć. Zapoczątkowało to kult 
Walentego, który wzmacniał się wraz z upływającymi wiekami. Już w 350 roku 
na jego grobie została wybudowana Bazylika Flamińska (ufundował ją Papież 
Juliusz I). Historia opiewająca jego męczeńską śmierć szybko rozszerzyła się w 
całej Europie - głównie dzięki temu że kult został rozpropagowany w 
Bawarii i Tyrolu a wraz z niemieckimu zakonnikami - dalej 
(słowo fallen - z języka niemieckiego znaczy padać i 
jest przypisane imieniu - Walenty).  
      Od najmłodszych lat wiemy, że 14 lutego to 
święto zakochanych. Dzieci w przedszkolu 
wręczają papierowe serca swoim sympatiom, starsi 
zapraszają koleżanki do kina... Wszystko to 
przypomina komercyjną zabawę, ale też każda z 
nas chce mieć swojego "Walentego". Jedni 
uważają że to świetna okazja do kolacji przy świecach, inni 
traktują ten dzień  jak każdy inny, a czasem ciut smutniejszy - jeśli nie mają z 
kim go obchodzić. Kolorowe wystawy w sklepach wywołują w nas chęć 
obdarowania kogoś bliskiego jakimś sympatycznym upominkiem. 
     Walentynki najhuczniej obchodzone są w Stanach Zjednoczonych (z 
gigantyczną machiną marketingową) i Anglii. Tego dnia właśnie w Anglii rusza 
raz do roku specjalna usługa pocztowa na ten dzień czyli St. Valentine Day 
Greeting Telegram, a w Stanach nie ma końca wręczania serduszek. 
     Nie wszyscy jednak oddają się temu świętu - właśnie w Stanach liczne już 
kluby organizują "antywalentynowe wieczory" gdzie nie ma przepychu słodkości 
i czekoladowych serc, a jedynie czarne baloniki. Zdarza się również, że bary 
oferują drinka gratis w zamian za przyniesione zdjęcie byłych. 
Przy okazji tego dnia zastanówmy się nad ... miłością i obdarujmy swojego 
walentego lub walentynkę miłosnym uśmiechem, który ma moc dziesięciu 
wypełnionych prezentami tirów. 
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Кохання – щире та ніжне почуття, яке зароджується в наших почуттях 

не лише по якісь причині, а просто так. Для того щоб ми були щасливими, 
щоб ми відчували себе потрібними та для того, щоб ми хотіли жити та 
радіти життю. Мабуть, кожна людина хоч раз в житті 
відчувала себе коханою, хоч раз в житті кохала по - 
справжньому. І тому є безліч романів, творів 
відомих письменників, поезій, пісень, в яких 
відображенщирість цих почуттів. Чимало рядків у 
своїх філософських працях, щоденниках та збірках 
присвятили цьому високому почуттю і відомі на 
весь світ люди. Всі вони сприймали цей дар по-
різному. 
Деякі навіть визнавали, що кохання може 
приносити людині не лише радість, але й сум, 
розпач. Разом з тим, у більшості висловлювань про кохання 
однозначно більше позитивного. 

 Кохати - це бажання бути коханим. (Платон) 
 Тільки істинно людяна людина здатна і кохати, і ненавидіти. 
(Конфуцій) 

 Ангели називають це небесною відрадою, чорти - пекельною мукою, 
люди - коханням. (Генріх Гейне)  

 У коханні завжди є трохи шаленості, але й у шаленості завжди є 
трохи здорового глузду. (Фрідріх Ніцше) 
 Всі закохані - талановиті. (М.Горький) 
 Таємниці людського життя великі, а кохання 

- найнедоступніша із цих таємниць. 
(І.С.Тургенєв). 
 Кохання – це велике боживілля жінки і 
чоловіка. (Пауло Коельо) 
 Кохання – це не мистецтво, а наука і 
техніка ( Марк Твен) 

 Кохання - єдина пристрасть, що не визнає ні 
минулого, ні майбутнього. (Оноре де Бальзак) 

 Життя – квітка, кохання – мед з неї. ( Віктор Гюго) 
 Кохання –це дурість, чинена вдвох. ( Наполео І) 
 Кохати –значить жити життям того, кого кохаєш. ( Лев Толстой) 
 Любові жінки варто боятися більше, ніж ненависті чоловіка. Це 
отрута, тим більше небезпечна, що вона приємна. ( Сократ)  

  Усяка перешкода коханню тільки підсилює його. (В. Шекспір)    
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В Уельсі вирізали дерев’яні «ложки кохання», і презентували їх коханим 14 
лютого. Ложки прикрашали серцями, ключами та замковими щілинами, що 
означало «ти знайшов шлях до мого серця». Також існував звичай 
наряджати дітей дорослими. Діти ходили з дому в дім та співали пісні про 
святого Валентина.  

В Англії хлопці та дівчата в гадання на 
День святого Валентина вірять особливо 
сильно. Наприклад, незаміжні дівчата 14 
лютого прокидаються до сходу сонця, 
стають до вікна і дивляться на чоловіків, 
що проходять повз вікна. Згідно повір’я, 
перший чоловік, якого вони побачать, і є 
їх майбутній коханий.  

У Дербші (одному з графств центральної Англії) дівчата від 3 до 
12 разів обходять церкву опівночі, повторюючи спеціальні вірші. І після 
цієї нехитрої процедури вважається, до них повинне прийти справжнє 
кохання. Крім того, незаміжні англійські дівчата обов’язково в цей день 
кидають в ріку чи ставок згорнуті клаптики паперу з написаними на них 
чоловічими іменами. Ім’я, котре випливе на поверхню першим, буде ім’ям 
майбутнього нареченого.  

В наш час для американок 14 лютого 
надзвичайно важлива дата. Перебуваючи зі 
своїм коханим в цей день десь в Атланті чи 
Нью-Йорку. і американка негайно робить йому 
пропозицію. За традицією, відмовити він 
просто не може. Ну а якщо він все ж таки 
відмовить, в якості компенсації можна 
вимагати шовкову червону сукню (краще, 
звичайно, від відомого кутюр’є). в якій можна 
розпочати нове життя з більш рішучим 
чоловіком.  
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Серйозні німці завзято вважають кохання чимось на зразок тихого 
божевілля, так що святий Валентин для них, перед усім, покровитель 
божевільних. Німці прикрашають в цей день психіатричні лікарні 
пурпуровими смужками, а в каплицях проводять спеціальне богослужіння. 
Так що. якщо 14 лютого в Німеччині ви натрапите на будівлю, щедро 

прикрашену смужками та повітряними 
кульками, можете не сумніватися перед 
вами психіатрична лікарня.  

У пристрасних та охочих до кохання 
французів в День святого Валентина 
прийнято дарувати коштовності. А ще 
французи першими ввели у себе 
«валентинки» як любовні послання-
віршики.  

Спокійні поляки воліють в цей день відвідувати 
Познанську метрополію, де за повір’ям, покояться мощі святого 

Валентина, а над головним престолом знаходиться його чудотворна ікона. 
Поляки вірять, що паломництво до неї допомагає в любовних справах.  

Безтурботні італійці відмічають День святого Валентина зовсім по-іншому 
Вони вважають своїм обов’язком дарувати коханій подарунки, в основному 
солодощі. В Італії цей день так і називається «солодкий».  

В романтичній Данії люди відсилають одне одному засушені білі квіти.  

В Японії традиція дарувати в цей день солодке теж з’явилася не просто так. 
а завдяки одній крупній компанії з виробництва шоколаду. Там почали 
святкувати День святого Валентина в 30-ті роки й до сих пір шоколад 
залишається найбільш 
розповсюдженим подарунком. До речі, 
там День святого Валентина дещо 
нагадує «8 Березня для чоловіків», 
тому що японські чоловіки 
отримують, напевно, навіть більше 
подарунків, ніж жінки. Азартні японці 
в цей день влаштовують змагання на 
найголосніше признання в коханні. 
Той. що гучніше всіх заявить про свої 
почуття в мікрофон, отримає приз. 
Звичайно, усі подарунки самим 
чоловікам і дістаються.  
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Проте найбільш бурхливі святкування Дня святого Валентина проходять 
вже декілька років на Ямайці. Ось наприклад, в минулому році на модному 
курорті «Гедонізм-II» було проведено декілька… «голих весіль»: пари 
стояли під вінцем та обмінювалися обручками «в чому мати народила».  

Але є в світі деякі країни, які особливо відрізнились у святкуванні Дня 
святого Валентина. В першу чергу це 
Саудівська Аравія, котра являється єдиною в 
світі країною, де це свято… офіціально 
заборонено, причому під страхом великих 
штрафів. Саудівська Комісія по 
впровадженню доброчесності та запобіганню 
гріха (!) постановила, що День святого 
Валентина слід заборонити, так як згубні 
західні традиції соромлять уми 
підростаючого покоління Саудівської Аравії, 
а такого роду свята культивують гріх. Усім 
магазинам країни категорично заборонено 
торгувати плюшевими ведмедиками, «валентинками» та різною 
символікою, що відноситься до цього свята. А магазинам квітів наказано не 
торгувати в День всіх Закоханих червоними трояндами.  

Отже нам з вами дуже пощастило, що ми не живемо в Саудівській Аравії і 
можемо поздоровити своїх близьких та повеселитися в цей день від душі! 
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Зустрічаються двоє друзів. Один питає: — 
Ти чому зі своєю подружкою посварився? 
— Каталися вчора на трамваї. Я дихав на скло і 
виводив її ім’я.  
— Ну і що тут такого? 
— Та розумієш, не любить вона, коли їй на окуляри 
дихають. 

 
Росія. Приїжджає жінка в 
аеропорт з величезними торбами, і її 
питають: 
— Куди ви їдете? 
— В Україну! 
— А чому такі великі сумки? Що газ везете? 
 
 

 
На грузинському весіллі: 
— Я на багатьох весіллях бував, але такої 
нареченої ще не бачив: не розрізняю взагалі — 
баба це чи мужик. 
— Ей, замовкни, а то я тебе тут заріжу — це 
моя дочка. 
— Пробач, дорогий. Я не знав, що ти тато цієї 
красуні. 
— Труба тобі — я її мати. 

 
- Отже, молодий чоловіче, ви вирішили одружитися 
на моїй дочці? 
- Так! 
- А ви зможете утримувати сім'ю? 
- Ну, думаю зможу! 
- Ви добре подумали? Адже нас шість чоловік! 
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Двоє сусідів згадують свою молодість.  
- От колись було!.. Одна красуня заради мене 
ризикувала своїм життям, – зітхаючи, говорить один.  
- Це ж як?  
- Вона сказала, що швидше стрибне у Дунай ніж вийде 
за мене заміж. 
 
 

 Горорять двоє крутих: - 
Братва каже, що в тебе по кишенях 
вітер гуляє? 
- Правду кажуть. Я гаманець з кондиціонером 
купив! 
 
 
 

 
 

 
 

Сидить чоловік у громадському туалеті, 
раптом з сусідньої кабінки голос:  
— Даруйте, у вас немає туалетного паперу?  
— Ні, на жаль, немає.  
Через хвильку знову:  
— Пробачте, а газетки випадково не 
знайдеться?  
— Ні, на жаль, не маю.  
Через декілька хвилин під перегородку між кабінками 
просовується 50-гривнева купюра:  
— По десять гривень не розміняєте? 
 

 
Сидить чоловік на лавці з страшенно розстроєною 
пикою. До нього підходить мужик й говорить: 
- Ти чого, браток, сумуєш? У чому справа? 
- Сідай поряд, розповім. 
Мужик сідає. 
- Справа в тому, що лавка пофарбована . 
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Передаю привіт групі ЕП-21. Бажаю усім великого взаємного Коханнячка. 
Я вас усіх люблю. 
Оксана ЕП-21 

..................................................................... 
Танька, ми тебе вітаєм. 

К.зал =) 
..................................................................... 
З днем закоханих дівчата з ЕП-21!!!!! Досить на 
парах про хлопців думати – ПОЧИНАЙТЕ 
ВЧИТИСЬ!  

Мальвіна ☺ 
Сестро моя, кохана, вітаю тебе з днем закоханих! Кохаймося 

бо ми того варті!!! Я тя люблю пташечко!!! Цьом!!! 
Мар’ясик =) 

.................................................................... 
Вітаємо із Днем Закоханих всіх студентів ТІСІТ, а також викладацький 
склад. 

Студенти групи ЕП-51 
..................................................................... 
Вітаю усіх закоханих з Днем Св. Валентина. Кохайтеся, бо це тільки один 
такий прекрасний день. 

Лаборант 1.7 
.................................................................... 
Ожанська Олександра з днем закоханих тебе. Бажаю тобі 
знайти свою половинку і не крути голову хлопцям. 

Ксюха ☺ 
..................................................................... 
Привіт Вікуся СР-11. Вітаю тебе з Днем Валентина. 
Будь щасливою!  

К.В 
..................................................................... 
Моїм коханим козам з         
МЄ-21!!! З днем закоханих! Цьомчик. 

Мар’яся ;*** 
....................................................................... 
Вітаєм з Днем Закоханих , бажаєм кохання, щастя. 

Студенти 5 курсу 
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..................................................................... 
Моїм коханим козам з         
МЄ-21!!! З днем закоханих! Цьомчик. 

Мар’яся ;*** 
....................................................................... 
Вітаєм з Днем Закоханих , бажаєм 
кохання, щастя. 

Студенти 5 курсу 
....................................................................... 

Вітаємо з Днем усіх закоханих найчарівніших студентів ТІСТу! Ми вас 
любимо! Ви найкращі. Студенти заочники в особі групи. 

МА-21 
.............................................................. 
Вітаю з днем закоханих усіх студентів групи МЄ-31. Бажаю найкращого 
настрою і натхнення. І всіх цьом-цьом. 
............................................................... 
Снєжик вітаємо тебе з днем закоханих, ми тебе обажаємо. Ти найкращий! 
Навіки твої  

Заочники з МА-21 
.............................................................. 
Вітаю дівчат з групи МЄ-51 з святом закоханих. Бажаєм вам великого, 
безмежного і взаємного кохання 
............................................................... 
Привіт група МЄ-31. вітаємо вас всіх зі святом, з Днем 
Валентина! Бажаємо великого моря любові, щоб 
упірнути туди і забути про все горе! 

Тарас і Юра =) 
............................................................... 
Вітаю всіх з днем закоханих! Особливо 
хлопців з СР-51 Пашу, Сашу і Вадіма, 
цьомаю вас.  

Від Роксолани. 
............................................................... 
Привіт!!! Вітаю усіх з днем С.В! 

Laborant 2.8 
.............................................................. 
Вітаю Оля Андраш з Днем Святого Валентина! Бажаю міцного і взаємного 

кохання!!! Цьомаю =) 
Вася! 

............................................................... 
Дуже хотілося поздоровити усіх дівчат і вже не дівчат з святом. 

Снєжик В.В 
................................................................ 
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……………………………………… 
 
Красива, кохана, єдина моя. 
Ти сонця промінчик, ти ясна моя.  
Будь завжди зімною, світи лиш мені. 
Не гасни ніколи в моєму житті. 
P.S Вітання з днем закоханих від її Зайки        

Для Наталі Михайленко. 
...................................................................... 
Вітаю свою найкращу групу СР-11 з Днем 
Св.Валентина! Я вас всіх дуже люблю і 
надіюсь ви мене теж ;) Цьома. 

Ваш фотограф ☺ 
...................................................................... 

Іруся з СР-11, коть не плач тому що це закінчилось, 
посміхнись, тому що це було! Пташечка я тя люблю!  

Фотограф =) 
..................................................................... 
Це віртуальний поцілунок. Притиснути до серця, повторити n разів. 

Для Васі лаборанта. 
.................................................................... 
Знаєш що люди говорять у тебе за спиною? .... Класна попка ☺  
................................................................... 
Вася, час йде, а дівчина чекає. Якщо через 10 хв ти не подзвониш, то 
батьком можї дитини може стати хтось інший! 
.................................................................... 
Сто тисяч бурундуків не порівняються з тобою по м’якості і пухнастості))))  

Від Samira 
.................................................................... 
Тарас Лобозець з ЕП-11, я тя вітаю з Днем Св. Валентина. Ти самий 
кльовий друг! Бажаю тобі знайти свою другу 
половинку) 

Оля А. СР-11 
..................................................................... 
Мої маленькі Ксюха Смаль, Фількевич Вікуля і Ілона Бабій я вас 
вітаю з днем закоханих і хочу щоб ви завжди були з тими кого любите. 

Ваша Сашуля 
...................................................................... 
 
Всім моїм сонечкам коханим, а саме Тетянці, Мар’янці, Вікусі, Вероніці і 
Юлічці. Великого кохання і щасливих посмішок. Я вас люблю!!! Цілую 
всіх) 

Рижа ☺ 
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................................................................ 
 
Пані Ящишин я дуже вам дякую за привітання. Я звичайно постараюсь тебе 
послухати, але ти ж знаєш що я не можу жити щоб їм голови не крутити! А 
тобі бажаю оприділитись хто саме тобі потрібний чи.... той що є ;)))) 

Твоя Сашка-Барабашка 
................................................................ 
 
Діфки з групи ЕП-11! Я вас всіх вітаю з Днем Св. 
Валентина. Бажаю вам: знайти того єдиного (хто 
ще не знайшов), а ті хто знайшли то тримайте 
його міцно і...КоХаЙтЕ і будьте КоХаНиМи ☺ 
Я вас обожнюю... 

Фотограф ТіСіТу  
................................................................ 
 
Вітаю Тетяну Бирду з Днем Св. Валентина. 
Бажаю їй знайти свою другу половинку і 
міцного взаємного кохання. 

Друг!!! 
................................................................ 
 
Вітаєм Групу МЄ-11 з Днем Всіх Закоханих. 

Іра, Таня, Аня і Оксана чмок =) 
............................................................... 
 
Вітаю групу МЄ-31 з Днем усіх закоханих щастя радості і взаємного 
кохання. 

Ваш laborant. 
................................................................ 
 
Вітаю всіх і без винятку з Днем Св. 
Валентина! КОХАЙТЕ І БУДЬТЕ 
КОХАНИМИ! =) 

Ваш фотограф) 
................................................................ 

 
  Дубодєл Юля, я тебе люблю. Твій солоденький хлопчик! Цьом-цьом-
цьом! 
....................................................................... 
 
Оксанка, я тебе люблю. З наступаючим днем народження. 

Іруська 
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........................................................................ 
Фесенко Ти самий кльовий. Ми з тобою! 

Твоя група підтримки ха-ха-ха) 
........................................................................ 
Вітаю Янчура Руслана з групи СР-11 з д. Валентина! 

Твоя мурка 
........................................................................ 
 
Вітаю ТІСІТ з Днем Святого Валентина! А 
особливо групу СР-11, а ще особливіше свого 
одногрупника Тараса Заня. 

Твоя киця цьом-цьом! 
....................................................................... 
 
Вітання усім членам студентської ради! Нехай 
кожен з вас знайде своє кохання. А хто 
знайшов – бережіть найрідніших людей! З 

Днем Валентина! 
....................................................................... 
 
Найкраща моя група МЄ-31. Я вас всіх дуже люблю. Вітаю вас із Днем 
Валентина. 

Ваша Маша 
........................................................................ 
Кохані мої Аліна і Мар’яшка я вас дуже-дуже сильно люблю! Ви 
найкращі!!! Вітаю вас зі святом. Чмоки-чмоки... 

Ваша Мася 
....................................................................... 
Вітаю, Валентину Петрівну з Днем ангела! Щоб він вас завжди оберігав. 
Щоб любов завжди дарувала вам приємні враження! З повагою 

фотограф ТІСІТу =) 
....................................................................... 
Передаю великий-великий привіт своїй Масьоні. Я тя 
обожнюю сестро.  

Твоя крилата ☺ 
....................................................................... 
Передаю привіт своєму колезі по  роботі 
Антону.  

Твоя Марічка))) 
............................................................ 
 
Вітаю Гудиму андрія з Днем Св. Валентина. Кохай і будь коханим! Ми тебе 
обожнюєм! 

                               Любимі подруги МЄ-31 
............................................................... 
З днем Св. Валентина гівнюх. 
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................................................................ 
Віталік.С вітаю тебе з Днем Св. Валентина!!!! Ти найкращий. Я тебе. 
Люблю! 

Твоя Машка ☺ 
............................................................... 
З днем Валентина вітаю, зі святом. 
Хай принесе він добра багато. 
Втілить в життя бажання і мрії. 
Теплом і любов’ю зігріє! 

СР-21 Лілічці Від Наталі! 
.............................................................. 
 Снєжик нарешті я можу це написати «Я тебе люблю!» 

 Незнайомка 
................................................................ 
Вітаю СР-11 з прибуттям на навчання, успіхів вам, та класного 

навчального року. 
Ваша крилата ☺ 

............................................................... 
 
Вітаю студ раду і групу МЄ-31. З Днем 
Св. Валентина! Бажаю, щоб ваше 
кохання не було, як Сонце.  Бо сонце 
сідає. Щоб ваше кохання не було як, 
Місяць. Бо місяць тікає. Щоб ваше 
кохання не було, як вітер. Бо вітер 

гуляє. А щоб воно було, як море – безкрає. 
Б. Мар’янка МЄ-31 

................................................................ 
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День Святого Валентина!!! 
День закоханих й щасливих. 
Люди люблять і чекають, 
А чого? Самі не знають. 

У цей день все може статись: 
Кожен може закохатись. 
Будуть серденька співати, 
Будуть квіти дарувати, 
Будуть усмішки сіяти, 
Хлопці на гітарах грати. 
Свято ласощів й кохання, 
Свято радощів й бажання. 

Все червоне і чудове, 
Все мрійливе і казкове. 

Навкруги сердець багато. 
Кожен хоче ВІДЧУВАТИ 
Звідусіль слова кохання, 
Поцілунків відчування. 
Люди люблять і цілують, 
Всім серця свої дарують. 
Закохайся у цей вечір – 
Зараз буде це доречно!!! 

 
 


