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Новини з деканату 
 

 
  

 
 
Декан ФСЕУ  Старицький Т.М 

 
Україна – європейська держава з 
молодою ринковою  економікою, елітою, 
прагненнями , можливо,  інколи 
суперечливими. Але безперечно одне – 
ми невпинно йдемо по шляху інтеграції з 
великою Європейською сім’єю, з її 
багатовіковими цінностями та 
надбаннями в усіх галузях. Без сумніву, 
що вирішальну роль у побудові нашого 
майбутнього відрає студентство, 
тобто ВИ. Зрозуміло також, що 
пріоритетним для студентів повинно 
бути бажання підвищувати рівень 
духовності, знань в різних сферах 
життя людини, прийняття 
демократичних цінностей розвинутих 
країн світу. 
 
Тернопільський інститут соціальних 
та інформаційних техноогій, 
безперечно, європейський ВУЗ, про що 
свідчать численні зв’язки з вищими 
школами світового рівня, іноземні 
інвестиції , обмін студентами тощо. 

 
 

 
 
Вам, можливо, цікаво, в якому ж напрямку буде 
працювати деканат в найближчій 
перспективі. Перш за все, основна функція 
деканату – організувати навчальний процес. 
Відвідування лекцій і практичних занять – 
запорука успішного навчання і тому у цьому 
напрямку буде прийнято декілька важливих 
змін, які ,на нашу думку, випрявлять ситуацію 
з відвідуванням. Наступне, підвищення рівня 
знань студентів.Це перш за все,робота з 
викладачами в плані підвищення якості 
підготовки до занять, проведення відкритих 
пар, а також запрошення цікавих  гостей, 
проведення тренінгів,конференцій, семінарів. 
 
Для випускників та студентів старших курсів 
планується проведення тренінгів “як знайти 
роботу” , “як розпочати бізнес” тощо. В 
напрямку працевлаштування та заробітку 
майбутніх випускників  також будуть 
запропоновані конкретні розробки. 
 
Звичайно робота буде проводитись і в інших 
напрямках, зокрема : 

-робота з кураторами; 
-робота з старостами груп; 
-дозвілля студентів; 
-сприяння у наданні житла для 
іногородніх. 
 

І на завершення хочу сказати, що 
” деканат повинен бути для студента, а не 
студент для деканату”      і в цьому напрямку 
ми разом будемо працювати. 
 
Успіхів! 
 
З повагою ,декан ФСЕУ Старицький Т.М. 

 
 
 
 

                                                                  Лимар В.П 
 

 
          Шановне студенство! 

    
Хочеться побажати Вам, щоб роки навчання в 
ТІСІТІ запам’яталися не тільки навчальними 
дисциплінами . 
Студент – це не просто категорія молоді, яка 
навчається.Студент – це стан душі.Тож дуже 
хочеться щоб Ваші студентські роки були 
насичені різними пізнавальними , 
розважальними подіями. Але дозвольте 
нагадати Вам , що тільки при участі кожного 
з Вас життя в стінах нашого інституту буде 
цікавим і змістовним. 
Тож зробіть Ваші студентські роки 
незабутніми. 



З повагою заступник  декана по виховній 
роботі  Лимар В.П 
 
 

 Звернення голови             
Студентської ради 

 

 
                        
 

 
                                     Облудник Юлія  
 

             Шановні студенти!!!  
 
З вересня 2006 року в нашому ТІСІТ(і) починає 
функціонувати орган студентського    
самоврядування. 
Діяльність органів даної ради   направлена 

на вдосконалення навчально- виховного 
процесу, спрямованого на якісне навчання 
виховання духовності і культури 
студентів;зростання у студентської молоді 
соціальної активності та відповідальності 
за доручену справу.Для цього створено  
5 секторів, робота яких буде здійснюватися 
для реалізації цілей. 

 
 Основними завданнями діяльності 
студентської ради є: 

1) забезпеченя і захист прав та 
інтересів студентів; 

2) забезпечення виконання 
студентами своїх обов’язків; 

3) сприяння навчальній , науковій , 
спортивній., творчій діяльності 
студентів; 

4) залучення студентів до трудової 
діяльності у вільний від навчання 
час; 

5) залучення до художньої 
самодіяльності; 

6) проведення вечорів, конкурсів; 
7) контроль за навчальною і 

трудовою дисциплінами; 
8) координація роботи з 

викладачами , кураторами, 
кафедрами, деканатами 
факультетів; 

9) разом з деканатом, відділом 
навчально- виховної роботи, 
кураторами організовувати 
належний побут, відпочинок і 
дозвілля студентів; 

10) пропагування здорового способу 
життя ..тощо 

Я звертаюся до кожного студента ТІСІТу 
з проханням максимально долучитися до 
роботи Ради  студенського 
самоврядування і сприяти її діяльності!!! 

 
 

Лист редакції :  
 

Шановні читачі !!!Ми раді Вам представити 
наш дебютний випуск студентської газети 

żaczek©, яка буде виходити щомісячно. У 
кожному номері будуть опубліковані  
рубрики:     
       -   новини з деканату 

              -   найяскравіші дати  місяця 
              -   неймовірні Закони Мерфі 

      -   дещо з історії та традицій Польщі, її   
пам’ятки культури... 
      -   а також у рубриці  “Дозвілля та    
розваги “ ви зможете знайти новинки 
технології, тести, кросворди, анекдоти, 
тости, афоризми, гороскопи, а також 
привітання до Дня народження та різних 
свят!!!   
 + багато сюрпризів!!! 
 
Шановні викладачі та студенти!!! 
У кожному номері газети Ви можете 
подавати нам заявки на привітання з Днем 
народження чи іншими святковими подіями 
Ваших колег та друзів...!!! 
У відділі гардеробу ми залишимо 
скриньку,або інтернет почта 
Zaczek@inbox.ru , у якій Ви зможете  
 

 
залишати свої вітання, а 
також відгуки  та 
пропозиції!!! 
Творчих людей закликаємо до 
співпраці !  
Кумедні фото та їх коментарі, які 
надруковані  у газеті, повинні 
сприйматися з почуттям гумору !!! 
 
Після пролунання ідеї щодо 
створення студентської газети 
ТІСІТу, ми одразу ж взялися за її 
реалізацію.Для нас це 
вперше...Отже, просимо не бути 
дуже суворими у висловленні 
критичної думки...адже, у цю 
газету нами вкладено дуже багато 
сил та енергії!!!  
Надіємось Ви будете чекати з 
нетерпінням нашого наступного 
випуску !!! До зустрічі на сторінках  

żaczek©!!!! 

 
З повагою редакція газети : 

         Ткач Ірина та Масляна Оксана   

      



 
 

  Найяскравіші дати місяця: 
 
 

 
 
Хеллоуїн - одне з якнайдавніших свят в світі. У цьому 
дивному святі переплелися кельтська традиція 
вшановування злих духів і християнська - поклоніння всім 
святим.  
Історія свята Хеллоуїн налічує тисячоліття, починаючи від 
кельтського фестивалю Самхейн, римського Дня Помони і 
християнського Дня всіх святих.  
 
Сторіччя тому землі сучасної Великобританії і північної 
Франції населяли кельтські племена. Вони були язичниками і 
як верховного бога почитали бога Сонця. Кельти ділили рік 
на дві частини - зимову і літню. Протягом всієї зими бог 
Сонця знаходився в полоні у Самхейна, володаря мертвих і 
князя темряви.  
 
Фестиваль Самхейна, який святкувався 1 листопада, -  
це час, коли починалася зима. В цей час літо змінялося 
взимку, день - вночі, життя - смертю, і всі бар'єри між 
матеріальним і надприродним світами зникали , ворота між 
ними відкривалися на одну ніч. В цей час всі нереалізовані 
надії і плани померлих знов поверталися на землю, а їх душі 
спускалися до рідних вогнищ. Душі померлих могли 
приймати різного вигляду, злі вселялися в тварин, а 
найнебезпечніші - в котів. Цього дня вся нечиста сила 
спускається на землю. Якщо вам дуже хочеться побачити 
відьму, можу порекомендувати один вірний засіб - опівночі  
вийдіть на вулицю, одягнувшись навпаки, і пройдіть задом 
наперед. Приємної зустрічі! 
 
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада друїди - духи живої природи 
- збиралися в дубових гаях на вершинах горбів (кельтів 
рахували дуби священними деревами), запалювали вогнища 
і приносили злим духам жертви, щоб вмилостивити їх. А 
вранці друїди дарували людям вугли від своїх костриць, 
щоб ті розпалювали вогнища своїх будинків. Вогонь друїдів  
зігрівав дома протягом довгої зими і охороняв будинок від 
нечистої сили.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вночі дівчата ворожили. Можна кинути два 
каштани у вогнище друїдів. Якщо плоди 
згоратимуть поряд, то дівчина житиме в  
дружбі і згоді з милим, якщо розкотяться в 
різні боки - розійдуться їх шляхи в різні 
боки. Побачити свого майбутнього  
чоловіка дівчина могла, сівши перед 
дзеркалом опівночі з яблуком в руці. 
Найгіршою ознакою вважався свічник, що 
впав. `Злі духи хочуть погасити вогонь в 
будинку`, - вірили кельти. 
На початку нашої ери римляни завоювали 
кельтську територію, принісши з собою 
свої традиції і свята. У ніч з 31 жовтня на  
1 листопада вони святкували День Помони 
- богині рослин.  
 
У IX столітті, коли християнство 
розповсюдилося на території 
Великобританії, ці стародавні традиції 
змішалися з ще одним святом - 
католицьким Днем всіх святих - All Hallows 
Even, або All Hallows Eve. Пізніше за його 
сталь називати Hallowe`en, і врешті-решт - 
Halloween.  
 
Сьогодні від стародавнього язичницького 
свята залишився набір забавних 
привабливих традицій. У цю ніч прийнято 
одягатися в костюми нечистої сили і 
влаштовувати маскаради. Здається, не 
можна упускати рідкісний шанс відчути 
себе відьмою або демоном. Невід'ємний 
символ Хеллоуіна - гарбузова голова. З 
гарбуза видаляється внутрішність, 
вирізується особа і всередину 
вставляється свічка. Гарбуз символізує 
одночасно закінчення збору урожаю, 
злобного духу і вогонь, що відлякує його. 
Так дивно концентруються стародавні 
повір'я в одному предметі. У цю ніч діти 
стукаються в будинки з криками:  
`Treat or trick!` - `Пригощай або 
пошкодуєш!`. Якщо ви не принесете 
жертву, ці маленькі злі демони можуть 
жорстоко пожартувати над вами, 
наприклад , вимазати сажа ручки дверей.    
 



 
 
 
Шкода, що за цими розвагами забувається стародавній сенс 
Хеллоуіїна. Хеллоуін інтригує загадковістю, своєю міфічною 
значущістю. Це свято - спроба зрозуміти зв'язок між нашим і 
потойбічним світами. Хеллоуїн - це перехід, ворота з одного 
світу в іншій. Ці ворота, як і будь-які інші, парадоксальні. 
Знаходячись між двома світами, вони належать в один і той 
же час їм обом - і жодному з них.   
 
Страшні історії і хеллоуїнськие злочини 
"Хеллоуїнським вбивцею" називають Джеральда Тернера, 
який замучив 9-річну Лисицю Енн Френч в Медісоні в 1973 
році. Дівчинка пропала, коли ходила по будинках під час 
свята, і була знайдена згвалтованою і убитою.  
15-річна Марта Мокслі теж пропала до Хеллоуїн - в 1975-му. 
Вона пішла "пожартувати" з друзями, а наступного дня була 
знайдена забитою до смерті сусідською ключкою для 
гольфу. Одне з найдовших розслідувань в історії штату 
Коннектікут ні до чого не привело: підозрювані, Томас і 
Майкл Шейкели, які жили по сусідству і залицялися за 
світловолосою Мартою, були племінниками Роберта Кеннеді.  

 
У страшні маски, як на свято, вбралася трійка грабіжників-
латиноамериканців, які минулого року увірвалися в один з 
американських будинків і убили господаря. 17-річний 
Марселіно Піна, ватажок зграї, був засуджений за 
хеллоуїнськоє злочин до 45 років в'язниці.  
 
У 1990 році двоє підлітків з різних штатів, 17-річний Брайан 
Джевелл і 15-річний Уїльям Одом, зображаючи повішених, 
по-справжньому задихнулися в петлі, повідомляють "Чікаго 
трібьюн" і "Лос-Анджелес таймс".  
 
Минулого року в шведському місті Гетенбурге на дискотеці 
на честь Хеллоуїна трапилася пожежа. У лікарні опинилося 
190 підлітків. Загинули, задихнувшись в диму і в тисняві, 
близько 60. Пізніше пожежу назвали "найстрашнішою в 
історії країни".  
 
У 1974-му 8-річний Тімоті Марк О'брайан був убитий власним 
батьком, Рональдом Кларком О'брайеном, в Х'юстоні, штат 
Техас. Хлопчик помер 31 жовтня - після того, як з'їв начинену 
ціанидом цукерочку. Слідство з'ясувало, що отець дитини, 
застрахованої на велику  суму, на Хеллоуїн ходив разом з 
дітьми по будинках сусідів, випрошуючи пригощання, і, щоб 
відвести від себе підозри, підсунув отруєні цукерки в сумки 
інших дітей, зокрема своїй дочці. На щастя, ніхто, окрім 
Марка, не спробував отруйну "паличку феї". Саме цукерка 
допомогла знайти злочинця: ні у одному з будинків, які 
відвідали діти у супроводі старшого О'брайана, солодощі 
цього сорту не роздавали. Рональда засудили до смерті в 
травні 1975-го. Через 9 років він був страчений за допомогою 
ін'єкції. Батько - вбивця хотів зіграти на поширеному 
марновірстві, що в хеллоуінське пригощання божевільні 
кладуть голки, бритви або пігулки.  
Дійсно, таке траплялося досить часто: не дарма багато 
американських матерів не дозволяють дітям брати яблука у 
людей, через те,що ворожили на них, а потім віддавали 
малюкам .У 1967-м "Нью-Йорк Таймс" повідомляла  
 

про "проколені" яблука, виявлені в Канаді, 
і 13 аналогічних знахідках до Нью-Джерсі.  
В результаті цього в штаті навіть прийняли 
закон, що передбачає тюремний висновок 
для зловмисників.  
 
З невідомої причини в 1970 році в Детройті 
помер 7-річний хлопчик. З'ївши 
карамельку, даровану кимось з сусідів, він 
отримав передозування кокаїну...  
 
7-річна дівчинка з Санта-Моніки померла 
під час свята від серцевого нападу, але 
запідозрили знову-таки цукерки...  
 
У 1982-му вибухнула справжня епідемія 
отруєнь після Хеллоуїна...  
 
Маленький Фердинанд Сиквіг помер 31 
жовтня 1996-го, після того, як наївся 
цукерок...  
 
Минулого року в Оклахомі шоколадні 
батончики опинилися начинені гвоздиками, 
а в жувальній гумці дівчинка виявила 
пігулки...  
 
Цього року, як і кожного разу, поліція 
попереджає батьків про небезпеки 
Хеллоуіна і рекомендує краще відправити 
дітей до школи на вечірку. А якщо діти все 
ж таки підуть жебрачити - а вони, звичайно, 
так і зроблять! - постаратися вселити їм 
правила безпечної поведінки.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Святкування Halloween 
відбулося і у нашому ТІСІТі: 
1 листопада 2006 пройшла  щорічна ярмарка, 
присвячена дню Всіх Святих. У ній брали участь  
І-ІІ курси.  
Усі учасники завзято готувалися до цього свята. У 
кожної групи на столах можна було побачити 
різноманітні атрибути свята (гарбузи, листя, 
горобина, свічки тощо), а також смачні десерти та 
фрукти, які можна було придбати за договірною 
ціною, адже це ЯРМАРКА!!! Учасники залишились 
задоволеними, а судді зробили свій вибір, обравши 
переможця!!! 
До Вашої уваги пропонуємо перегляд 
найяскравіших фото: 
 

            
 
 

  
 
 

         

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 листопада 2006 року в приміщені конференц 
залу було проведено нагородження переможців 
конкурсу “Дари осені - 2006”  
 - група ЕП-11  перемогла у номінації “Найкращий 
гарбуз ТІСІТу” 
 -ІІ місце  - СР – 11 ,МА - 11 
А також І місце зайняла група МЕ-21 за творчий 
підхід, за нестереотипне оформлення столу, 
оригінальність та національну свідомість під 
час проведення студентської акції “Дари осені – 
2006”  

 

                               
А  також  представлення студентів І курсу, які 
показали  себе  з найкращої сторони . Вони 
виявились веселими та кмітливими. Студенти 
та викладачі ТІСІТу залишились 
задоволеними.Ось декілька аргументів 
проведеного часу : 

 
- Казка “РУКАВИЧКА” .В головних ролях... 

 
 

             
 
 
 

             

   
 
Конкурс на найжаркіший танець!У ролях: 
 

  
 
І на кінець відбулась довгоочікувана 
дискотека: 

           
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Авіаційний капітан Ед Мерфі, який служив в кінці 40-х 
років на одній з баз ВМС США в Каліфорнії, оцінюючи 
роботу техніків, похмуро жартував, що, якщо 
можливо щось зробити неправильно, то вони це так і 
зроблять.  
Закон Мерфі - це принцип, який полягає в тому, 
що якщо певна неприємність може трапитися, 
то вона обов'язково трапиться. 

Звичайно, цей закон ніколи не випробовувався 
науковими методами, але подані "перлинки" народної 
мудрості допомагають нам спокійніше прежити ті 
моменти, коли доля не дивиться в нашу сторону. 

Найвідоміший з законів - це "закон бутерброда":)  

 

                           Ось ще декілька законів Мерфі: 

• Те, що ви зберігаєте довго, можна викинути.  
• Якщо ви щось викинете, воно вам знадобиться.  
• Зубний біль, зазвичай, починається в ніч на 

суботу.  
• Сусідня черга завжди просувається швидше.  
• Те, що загубив, можливо знайти лише в 

останній кишені.  
• Якщо хочеш постукати по дереву, навколо 

виявляються лише вироби зі скла та пластику.  
• Якщо ви помиєте машину, одразу піде дощ.  
• Щойно ви допишете листа, в голову прийде 

нова ідея.  
• Якщо вам щось непотрібно, його буде навкруги 

повно.  
• Вірогідність попадання в обличчя диму від 

цигарки прямо пропорційна чутливості до 
диму.  

• Якщо ви одночасно натиснули дві клавіши на 
клавіатурі, то відіб'ється та, яку ви 
натиснули випадково.  

• Незалежно від того, що ви шукаєте в 
Інтернеті, критеріям пошуку буде 
відповідати хоча б один порносайт.  

• В той єдиний момент, коли ви вирішите 
розслабитись і відпочити, з обходом по офісу 
пройде бос.  

• Які б біди з вами не траплялися, завжди 
знайдеться хтось, хто знав, що так воно і 
буде.:)  

• І наостанок- якщо на 1 вересня ви вирішили 
одягти красиву сукню, то обов'язково буде 
жахлива погода. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Закон життєвого шляху. 
“Якщо на вашому життєвому шляху 

все гладко, значить ви рухаєтесь 
не по тій полосі.” 
2. Закон про помилку. 

“Чим більше вам потрібен 
конкретний інтернет-сайт, 
тим більша ймовірність, що на 
даному сервері його більше не 
існує.” 
3. Шосейна гіпотеза Хаймена. 

“Найкоротший шлях між двома 
пунктами завжди знаходиться в 
стадії будівництва.” 
4. Закон перукарні. 

“Чим гірше вам зробили зачіску, тим 
повільніше відростає волосся.” 
5. Правило розумних людей. 

“Якщо розумна людина, яку ви 
глибоко поважаєте, виглядає 
поглиненим в глибокі роздуми, 
він, скоріш за все, думає про обід.” 
6. Юридичне правило Боулію 

“Що, де і при яких обставинах ви би 
не робили, обов’язково 
знайдеться закон, декрет або 
указ, згідно якого вас можна 
покарати.” 
7. Закон Лукаса для переговорів. 

“Переговори повинні вважатися 
успішними, якщо всі сторони 
розходяться, відчуваючи, що їх 
обманули.” 
8. Визначення Карінті. 

“Автобус – це транспортний засіб, 
який завжди іде з іншої сторони і 
в протилежному напрямку.” 
9. Постулат Коннолі. 

“Не з’їжджайте з глузду – їдьте в 
інше місце!”  

 

 



 

 

        

 

Офіційна назва - 
Республіка 
Польща 
(Речпосполита) 
(Rzeczpospolita 
Polska). 

Географічне 
розташування. 
Польща 
розташована у 
Центральній 
Європі над 
Балтійським 
морем.Протяжні
сть з півночі на 

південь складає 649 км, зі сходу на захід - 689 км.Площа 
території країни складає 312 685 кв. км. Кількість 
населення - 38,6 млн. чол. (1999 р.) Столицею Польщі є 
Варшава (Warszawa) з населенням 1 618 млн. мешканців 
(4,2 % від загальної кількості населення країни).  

Агломерація/Конурбація Край Мешканців 

1 Катовіце (Сілезія) - 3,487,000 

2 Варшава (Мазовія) - 2,679,000 

3 Краків (Мала Польща) - 1,400,000 

4 Лодзь (Лодзь) - 1,300,000 

5 Гданськ-Гдиня-Сопот (Померанія) - 1,100,000 

Найбільші міста: 

• Лодзь (Łódź) - (803,4 тис.)  
• Краків (Kraków) - (740,0 тис.)  
• Вроцлав (Wrocław) - (637,2 тис.)  
• Познань (Poznań) - (577,5 тис.)  
• Ґданьськ (Gdańsk) - (458,4 тис.)  
• Щецін (Szczecin) - (416,7 тис.)  
• Бидгощ (Bydgoszcz) - (386 тис.)  
• Люблін (Lublin) - (356,5 тис.)  
• Катовіце (Katowice) - (344,8 тис.). 

Загальна довжина державного кордону складає 3496 км. 
На півночі переважну частину кордону складає 
територіальний відрізок Балтійського моря - 440 км, а 
по суші Польща межує з Російською Федерацією –210 
км. На півдні гірські хребти Судетів і Карпат відділяють 
Польщу від Чехії - 790 км та Словаччини - 541 км. На 
сході сусідами Польщі є Литва - 103 км, Білорусь - 416 км 
та Україна - 529 км. На заході Німеччина - 467 км. 

 

 

 

 

Адміністративний поділ - 16 воєводств 
(województwo). Воєводства поділяються 
на 308 повітів (powiat), які розділені на 
2489 ґмін (gmina), включаючи 65 міст, 
що мають статус міських повітів. 
(Новий адміністративний розподіл 
введений 1 січня 1999 р.) 

   

 
    

Герб. За легендою, білого орла, який у 
подальшому став гербом польської 
держави, побачив легендарний Лех 
разом зі своїми братами Чехом і Русом - 
родоначальниками слов'янських 
народів. У тому місці, де це трапилося, 
Лех заснував місто і назвав його Ґнєзно 
(Gniezno), бо орел кружляв над своїм 
гніздом. Спочатку орел був особистим 
знаком Пшемисла II, коронованого у 
1295 році. Через півстоліття він став 
загальнодержавним символом. 
Нинішній герб було затверджено у 1990 
році. 

Офіційна релігія - католицизм. 

Членство в міжнародних організаціях: 
ООН, НАТО, ОБСЄ, Організація 
Економічної Співпраці і Розвитку, СОТ, 
МВФ, Європейський Інвестиційний 
Банк, Європейський Союз, 
Міжнародний банк реконструкції і 
розвитку, ЄБРР, Рада Балтійських 
Держав, Європейська Асоціація Вільної 
Торгівлі, Центрально-Європейське 
Об'єднання Вільної Торгівлі (CEFTA), 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВОЗ, ЦЄІ. 

 

 

 

 

Польща 
Polska 

 
   
Національний девіз: Bóg, Honor, 

Ojczyzna 
(Бог,честь,батьківщина) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 11 
listopada 1918 r. - przekazanie przez Radę   
Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu władzy 
wojskowej. 
    Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem 
Niepodległości Polski.  
 
 
 
Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. na 

politycznej mapie Europy, po 123 latach nieobecności 

znów  pojawiło się niepodległe państwo polskie. 

Niepodległość byłа przede wszystkim wynikiem 

zaistniałego konfliktu między trzema zaborcami ich 

kraju. 

W październiku 1918 r. cesarstwo austriackie 

rozpadło się i Austria ogłosiła się republiką. Narody 

dotуchczas należące do Austrii budowały własne 

państwa. W zachodniej Galicji władzę przejęli Polacy. 

We wschodniej części tego kraju Ukraińcy ogłosili 

powstanie republiki ukraińskiej ze stolicą we Lwowie. 

11 listopada na ulicach Warszawy członkowie Polskiej 

Organizacji Wojskowej i młodzież zaczęli rozbrajać 

żołnierzy niemieckich. 

Dzień 11 listopada obchodzi się  od dziś jako rocznicę 

odzyskania niepodległości. 

 

  

 

słowa:    Kazimierz 
Wroczyński 

muzyka: Mieczysław 
Kozar-Słobudzki 

                   Rozkwitały pąki białych róż 

 
Rozkwitały pąki białych róż, 

wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć. 
Wróć ucałuj jak za dawnych lat, 

dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 
Wróć ucałuj jak za dawnych lat, 

dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 

Kładłam ja ci idącemu w bój, 
białą różę za karabin twój, 

nimeś odszedł, Jasiuleńku, stąd, 
nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi 

zwiądł. 
Nimeś odszedł, Jasiuleńku, stąd, 

nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi 
zwiądł. 

Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 
wiatr w burzanach cichuteńko łka, 

przyszła zima, opadł róży kwiat, 
poszedł w świat Jasieńko, zginął po 

nim ślad. 
Przyszła zima, opadł róży kwiat, 

poszedł w świat Jasieńko, zginął po 
nim ślad. 

 
Już przekwitły pąki białych róż, 

przeszło lato, jesień, zima już, 
cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 

gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny 
swej? 

Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 
gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny 

swej? 

Jasieńkowi nic nie trzeba już 
bo mu kwitną pąki białych róż; 

tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 
wyrósł na mogile białej róży kwiat. 

Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 
wyrósł na mogile białej róży kwiat. 

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie, 
w polskiej ziemi nie będzie mu źle, 

policzony będzie trud i znój, 
za Ojczyznę poległ ukochany twój. 

Policzony będzie trud i znój, 
za Ojczyznę poległ ukochany twój. 

 
 

               

 
 
 
 



ŚWIĘTO ZMARŁYCH 
 

Dni 1 i 2 listopada są poświęcone pamięci 

zmarłych. Ich terminy ustanowione zostały przez 

Kościół: w IX w. uroczystość Wszystkich Świętych 

(1 listopada) i w X w. Dzień Zaduszny (2 

listopada). Obchody zaduszne są stare jak 

ludzkość. Nie ma takiego zakątka na ziemi, w 

którym nie oddawano by czci zmarłym.. Pamięć o 

nich wynika bowiem z najgłębszej, wewnętrznej, 

płynącej z serca potrzeby wdzięczności, miłości i 

pamięci o tych wszystkich, którzy już odeszli. 

Wielkie, polskie święto zmarłych 

odprawiane 1 i 2 listopada jest więc niejako 

przedłużeniem uroczystości zadusznych 

odprawianych przez naszych przodków. 

Wierzyli oni, że duchy zmarłych mogą w tę noc 

przychodzić na ziemię, że ich cienie idą z 

cmentarza do kościoła na nocne nabożeństwo, 

które celebruje dla nich duch zmarłego 

proboszcza. Hojnie rozdawano jałmużnę 

modlącym się pod kościołem żebrakom, wierząc, 

że ich postać może przybrać duch zmarłego. 

Jeszcze na początku naszego wieku, w wigilię 

Zaduszek pieczono chleby, gotowano bób i 

kaszę, na wschodzie także kutię z maku, 

pszenicy i miodus a wszystko to wraz z wódką 

pozostawiano na noc na stole jako poczęstunek 

dla duchów. Prawosiawni zanoszą do naszych 

czasów jedzenie na cmentarz i kładą je na mogiły. 

Zostawiano otwarte furtki, uchylone drzwi, aby 

duchy mogły bez przeszkód przekroczyć progi 

swych domostw. Palono wielkie ognie na 

cmentarzach, na rozstaj nych drogach, na 

podwórzach, a zwłaszcza na grobach 

samobójców. 

Dzisiaj wszystkie te praktyki i ofiary zastąpiiy 

nabożeństwa kościelne, modlitwy, pobożne 

odwiedzanie cmentarzy, kwiaty składane na 

mogiłach i płonące świece. Ale zarówno dawne, 

jak i obecne obchody ku czci zmarłych łączy ta 

sama intencja — uczestnicząc w nich spłacamy 

dług pamięci wobec wszystkich naszych zmarłych. 

     Dzień Wszystkich Świętych i 

Dzień Zaduszny są w Polsce również 

dniami pamięci narodowej. Znicze 

płoną na grobach powstańczych, w 

cmentarnych kwaterach 

wojskowych, na bezimiennych, tak 

w Polsce licznych, polnych i leśnych 

mogiłach żołnierskich, na miejscach 

straceń i tablicach pamiątkowych 

poświęconych pamięci poległych we 

wszystkich wojnach. Płoną 

również na grobach ludzi 

szczególnie zasłużonych dla Polski 

i jej kultury. A są to wszystko znaki 

nieprzemijającej pamięci i wiary, że 

nie wszystko umiera. 

 
 

         
 
 
 

 
 

 



 

          
Kościół Św. Marii Magdaleny we 
Wrocławiu 

 
Na wschód od rynku znajduje się kościół parafialny pod 
wezwaniem Św. Marii Magdaleny. Kościół parafialny 
wybudowano w stylu gotyckim, o grubych murach, 
opiętych na zewnątrz masywnymi szkarpami, dobrze 
harmonizującymi z XV-wiecznym prezbiterium, do 
którego ok. 1679 r. dobudowano nawę (pierwotnie była 
ona drewniana). Różne dobudówki zmieniły jego 
wygląd. Dach kryty gontem, stromy ze zgrabną 
barokową wieżyczką. Na niej był kiedyś zegar, 
utrzymywany przez kasę miejską.  
 
Budowla jest jednonawowa, z prezbiterium o 
wymiarach 12 m długości, 9 m szerokości i 8,90 m 
wysokości. Przy prezbiterium od północy znajduje się 
zakrystia. Przy nawie od południa z kolei - kaplica św. 
Stanisława (kaplica grobowa Kawieckich) z XVII w. 
ufundowana przez Stanisława Kawieckiego - sekretarza 
królewskiego, starostę koziegłowskiego i siewierskiego 
w II połowie XVII w. Od zachodu na planie kwadratu 
jest wieża, od północy zaś prostokątny babiniec. W tyle 
prezbiterium, między szkarpami Ogrójec wsparty na 
dwóch kolumnach.  
 
Prezbiterium oddzielone jest od nawy łukiem. Do 1973 r. 
tj. do momentu rozpoczęcia prac konserwatorskich, 
posiadało wystrój późnobarokowy: dwukondygnacyjny 
ołtarz główny z II połowy XVII w. i dwa ołtarze boczne 
(lewy z XVII w. i prawy z XVIII w., pochodzący z nie 
istniejącego kościoła św. Krzyża. Obecnie stoją one w 
nawie.  
 
Wieża kościelna z wąskimi okienkami-strzelnicami 
przylega do nawy od strony zachodniej. Z tego można 
wnioskować, że w przeszłości kościół był nie tylko 
miejscem kultu religijnego, ale jednocześnie warownią. 
Nieraz wszak Koziegłowy były zbrojnie napadane.  
 
Zabytkowe dwa duże dzwony z 1603 r. i 1772 r. zrabowali 
Niemcy. Pozostawili dwa małe o nazwie „Leon" i 
„Stefan", które odlano w 1925 r. kosztem parafian, za 
pasterzowania ks. Leona Brykalskiego.  
 
Z ciekawszych zabytków sakralnych są dwie gotyckie 
rzeźby drewniane: Matki Boskiej i Jana Chrzciciela, 
które stoją w Ogrójcu. Nie ma pewności, ale istnieje 
przypuszczenie, że mogą one pochodzić z kręgu szkoły 
Wita Stwosza.  
W obrazie Matki Boskiej z 1694 r. znajduje się srebrna 
sukienka. Być może jest ona dziełem jakiegoś złotnika 
częstochowskiego, bo podobne znajdują się na Jasnej  

Górze. Jeszcze parę lat temu do 
zakrystii wchodziło się drzwiami 
okutymi metalem, które pochodziły z 
zamku koziegłowskiego.  

 
W kościele znajdują się jeszcze 
nagrobki i groby - pod głównym 
ołtarzem i pod kaplicą św. Stanisława. 
Jeden starosty koziegłowskiego 
Aleksandra Denisa pochodzi z 1616 r. 
Drugi starosty siewierskiego i 
koziegłowskiego Stanisława 
Kawieckiego z 1673 r. Kościół otaczał 
maleńki cmentarz, na którym rosną 
teraz stare lipy.  
W latach 1973-1977 podczas prac 
renowacyjnych wojewódzki 
konserwator przypadkowo odkrył 
unikalne malowidła średniowieczne 
(prawdopodobnie z 1470 r.). Po 
wstępnych badaniach, prowadzonych 
przez zespół konserwa- torów z 
Krakowa, okazało się, że znaczna część 
prezbiterium pokryta jest polichromią 
dwuwarstwową, z wierzchu młodszą - 
renesansową, a pod spodem starszą – 
gotycką.  

 

 
 

 
 



 
 

      
 

            
            
Студентське життя – один із найлегших періодів життя. Бо 
ти, по-перше вже вибрав майбутню професію,а, по-  друге, 
усе що тепер від вимагається – це засвоєння матеріалу.  
     Та чим старшими ми стаємо тим більше маємо бажання 
самостійно заробляти на життя. Отож і шукаємо собі 
роботу. Але перед тим, як її отримати нам пропонують 
пройти співбесіду. Ось тут і потрібно виявити не тільки 
знання ,а й немалі здібності до логіки, знання психології й 
саме  основне – справити враження приємної, 
комунікабельної людини. 
     Наприклад , перш ніж зайняти посаду зам директора, 
Валерію добряче впасти в директорських очах. 
Переступив поріг кімнати для співбесіди – і розпластався 
по підлозі. Перечепився за відірваний ковролін. 
Випадковість? Як би не так.  
     Ковролін виявився спеціальним екзаменом на реакцію в 
екстремальній ситуації. “ Дехто висловлює “пару 
ласкавих”, хтось знітиться й замикається. А я від 
несподіванки засміявся.”- розповідає Валерій. Його 
зарахували в штат практично відразу ж : виявилося 
компанії була необхідна людина, здатна легко відноситися 
до неприємностей і діяти після них настільки ж ефективно, 
як і раніше. 
    Інколи взагалі справа доходить до жорстокості й 
відвертого хамства. У сусідній Росії , наприклад, усе 
більшої популярності набуває “стрес – співбесіда” : на них 
кандидатів обливають водою, ображають, задають 
запитання інтимного характеру... Рекрутери (особи , що 
приймають співбесіду) запевняють, що ніщо не допомагає 
розкрити характер людини, як склянка води, несподівано 
вилита їй на костюм. Якщо претендент на посаду виявить у 
відповідь агресивність – у нього, швидше за все, сильний 
характер і лідерські задатки. Якщо стерпить – значить, 
підходить для шефа, якому необхідні слухняні працівники 
без особливих амбіцій. 
    Взагалі список питань-метапрограм – штука доволі довга 
і з замороками, тому ж кому пройти співбесіду треба ну 
буквально “кров з носа” специ по підбору персоналу 
радять взяти до уваги доволі легкий алгоритм. 
     Будьте готові до “фокусів”. Практично кожен із них – чи 
це стакан води чи ковролін – можна перетворити у свій 
козир. Головне – діяти не стільки логічно, скільки з 
почуттям гумору й смекалкою. 
     Оголошення про вакансію взагалі-то вас зацікавило, але 
ж ось така проблемка : відсутній номер телефону, є тільки 
адреса. Читайте між рядків : фірма потребує тільки 
активних і цілеспрямованих співробітників! “Непідйомна” 
людина, подібне оголошення, швидше за все, проігнорує . 
     Побільше розповідайте про свої мрії і пропозиції. Цим 
ви просигналите, що спрямовані “до” : тобто готові і до 
хорошої зарплати і понаднормової праці на благо компанії. 

 
Ось чотири питання, які використовують кадрові агенції 
світового рівня для того,аби оцінити розумові здібності 
кандидатів :  

    Запитання 1 : Як заштовхати жирафа в 
холодильник ?   
Відчинити холодильник, заштовхнути туди 
жирафа і зачинити холодильник.  
Це запитання дозволяє з’ясувати, чи є у 
вас схильність вишукувати надто важкі 
вирішення для простих завдань. 

Запитання 2 : як заштовхати в 
холодильник слона ? 
Неправильна відповідь : відчинити 
холодильник, заштовхнути туди слона, 
зачинити холодильник. 
Правильна відповідь : відчинити 
холодильник, витягнути жирафа, 
заштовхнути туди слона, зачинити 
холодильник. 
Це питання дозволяє з’ясувати, чи здатні 
ви при прийнятті рішень ураховувати 
наслідки попередніх дій. 

Запитання 3 : Лев скликав усіх 
тварин на збори. З’явилися всі, крім 
одного. Що це за тварина ?  
Це слон, адже він у холодильнику. 
Це запитання перевіряє вашу пам’ять. 
Навіть якщо вам не вдалося правильно 
відповісти на попередні три питання, у вас 
усе ж є ще один шанс довести, на що ви 
здатні. 

Запитання 4 : Вам потрібно 
пересікти широку ріку з крокодилами. Як ви 
це зробите ? 
Відповідь : просто потрібно її переплисти, 
адже всі крокодили на зборах у Лева. 
Це питання дозволяє з’ясувати, чи здатні 
ви вчитися на власних помилках.  
    А на сам кінець хочу вам запропонувати 
невигадану історію співбесіди. 
    “Сьогодні був на співбесіді на посаду 
зам директора. Заповнюю анкету, 
спотикаюся на запитанні : “Уявіть собі, що 
ви – Ельф. За вами женуться злі Урки. У 
вас з собою лук і стріли, ви прекрасно 
стріляєте із лука, і спроможні одним 
вистрілом убити Урка. Проблема в тім , що 
стріл у вас п’ять, а Урків за вами женеться 
десять. Що будете робити ?” 
    Думав я думав. Потім зрозумів, що 
співбесіду вже точно не пройду. Махнув 
рукою, написав, що останнього разу, коли 
зі мною таке трапилося, в палату зайшли 
санітари, урків в сорочки пов’язали, а в 
мене лук і стріли відібрали. 
    Віддаю заповнену анкету дівчині , що 
проводила співбесіду, збираюся йти. Вона 
все це читає, робить якісь замітки, 
доходить до дивного питання, піднімає на 
мене очі і говорить : “Ви – друга людина, 
що ТАК відповідає на це питання. Першим 
був наш нинішній директор. Він відповів : “ 
Кину пити ! “ . мені чомусь здається , що ви 
нам підійдете ! “   
Отож бажаю всім успішних співбесід ! 

Студентка гр МЕ-21 Зарудна М.       

“ Поспішаю на роботу!!!  

 



 

 

 

 

   У цьому розділі ми 
пропонуємо   ряд цікавих  

статтей, анекдотів і смішинок, 
тестів та звичайно ж гороскоп 

на місяць !!! 

 

      
Портативні плеєри можуть 
привести до глухоти  
 
Американські дослідники стверджують, що 
прослуховування гучної музики через навушники 
може пошкодити слух. 
  Прослуховування гучної музики через навушники більше 
півтора годин в день може пошкодити слух, стверджують 
дослідники Медичної школи Гарвардського університету і 
дитячої лікарні Бостона. Під гучною музикою мається на 
увазі рівень 80% від максимального в портативних 
плеєрах.  
  Якщо слухати музику на рівні від 10 до 50% гучності, то 
обмеження не потрібні, а ось при включенні плеєра на 
повну гучність п'ять хвилин - максимально безпечний 
проміжок часу, затверджує автор дослідження Брайан 
Флайгор (Brian Fligor). Що ж до 80% гучності, то втрата 
слуху загрожує тим, хто «перевищує більш ніж 90 
хвилинний інтервал на гучності 80% щодня, місяцями і 
роками». Результати дослідження, проведеного 
студентами під керівництвом Корі Портанфа (Cory 
Portunff), стосуються всіх людей незалежно від віку. 
Невідомо, чи шкодить гучний звук дітям більше, ніж 
дорослим. Стиль музики при цьому ролі не грає - 
дослідження проводилося на долі, кантрі, ритм-н-блюзі і 
танцювальній музиці.  
  Втрата слуху наступить не відразу. Це може відбутися 
протягом десяти років, хоча, можливо, не буде помітно 
спочатку. "Я турбуюся про тинейджерів,  
 
 
який у них буде слух, коли вони доростуть до 23, 24, 25 
років", - говорить Флайгор.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 В результаті одного з них учені з'ясували, 
скільки часу і при якій гучності можна 
слухати плеєр без подальшого ризику 
втрати слуху. 
  Якщо ти слухаєш плеєр на гучності від 
10% до 50% від максимальної, можеш не 
хвилюватися - продовжуй слухати 
практично цілодобово, ти в безпечній зоні.  
  Якщо ж ти слухаєш музику на гучності до 
70% від максимальної, оптимальна 
кількість годинника прослуховування для 
звукоізолюючих навушників (навушників з 
шумозаглушенням) – 3,4 години, для 
навушників, які вставляються у вуха 
(«вкладишів»), - 6 годин, для звичайних 
навушників (накладних) - 20 годин.  
   Якщо ти слухаєш музику на гучності 80% 
- 100% від максимальної, терміни 
безпечного прослуховування 
скорочуються.  
  Звукоізолюючі навушники можна слухати 
не більше 50 хвилин.  
  Навушникі- «вкладиші» -1.5 години.  
  Звичайні «накладні» навушники - 5 годин. 
 



   Найдорожчі в світі 
речі   
 
    Якщо у ваші плани входить в найближче  
десятиліття стати щасливим володарем  
декількох мільйонів доларів, буде корисним  знати, 
на що їх витратити. 
 

Найдорожче взуття. Справді дорогоцінні туфлі на 
високому каблуці були виготовлені знаменитим ювеліром 
Стюартом Вайцманом. Вони прикрашені 642 рубінами. Ціна - 
1,6 мільйона євро.  

Найдорожчий обід в світі. Девід Айнхорн (розділ 
фірми Greenlight Capital) на торгах за 250 100 доларів придбав 
собі право пообідати з своїм кумиром, мільярдером Уорреном 
Баффетом.  

Найдорожча картина в світі.  Полотно Пітера Пауля 
Рубенса "Ізбієніє немовлят" в 2002 році змінило свого 
господаря за 73,5 мільйонів євро.  

Найдорожчі сигарети в світі. Марка Treasurer. 
Одна пачка коштує приблизно 24 євро. Продається тільки в 
спеціалізованих магазинах.  

Найдорожча картопля в світі. Сорт La Bonnotte з 
Франції. Продається приблизно по 500 євро за кілограм.  

Самих дорога кава в світі. Сорт Kopi Luwak з 
острова Суматра. Чверть фунта коштує близько 75 доларів.  

Найдорожчий костюм в світі. Костюм 
американських космонавтів. Він коштує 9 мільйонів доларів і 
одночасно є найдорожчим предметом одягу в світі.  

Найдорожчий готель в світі. Готель Burj Al Arab в 
Дубаї. За найскромніший номер доведеться заплатити 770 євро 
за ніч, а королівські апартаменти обійдуться вам в 7700  євро.  

Найдорожчий стадіон в світі . Stade de France 
недалеко від Парижа. Тут в 1998 році національна збірна 
Франції виграла чемпіонат світу. Його будівництво  
обійшлося в 460 мільйонів євро.  

Найдорожча акція в світі. Одна біржова акція 
американської інвестиційної фірми Berkshire Hathaway коштує 
більше 64 тисяч євро.  

Найдорожчий футболіст в світі . Це Зінедін Зідан. 
У 2001 році французький гравець за рекордну суму в 68,7 
мільйонів євро перейшов з "Ювентуса" в "Реал" (Мадрид).  

Самий дорогий бюстгальтер в світі. Він коштує 
12,5 мільйонів доларів. Німецька фотомодель Хайді Клум 
демонструвала його на одному з показів мод в Нью-Йорку.  

Найдорожчий комікс в світі. Комікс про хлопчика 
Тіма і його собачку Штруппі. Один колекціонер заплатив 100 
тисяч євро за оригінал титульної картинки випуску "Чорний 
острів".  

Найдорожча торгова марка в світі . Coca-Cola. Її 
вартість оцінюється в 68,9 мільярдів доларів, що складає 
майже 60 відсотків вартості всієї фірми.  

 
Найдорожча лялька "Барбі" в світі. Ціна - 100 тисяч 

євро. На ній надіто плаття, прикрашене справжніми 
діамантами.  
 

 Найдорожча книга в світі. "Лестерський кодекс" 
Леонардо да Вінчі, "Трактат про воду землі і небесних справах", 
виконаний дзеркальним шрифтом на дорогому папері з 
полотняною обробкою. Біл Гейтс купив її за 24 мільйони 
доларів. 

 

 

 

 
 

Новинки технологій 

  МИШКА – АВТО 

 

 
 
 
 

 
Ця мишка у вигляді маленького 

автомобіля має не тільки незвичайний, 
хоч і досить ергономічний дизайн, але 
також буде корисна для тих, хто часто 
користується IP-телефонією. Вона має 

всі (ну майже !!) зовнішні атрибути 
справжнього авто, і її фари навіть 

можуть спалахувати завдяки вбудованим 
LED. Але, як вже було сказано, крім цих 

дрібних радощів ця миша ідеальна для IP-
телефонії; для цього потрібно буде лише 
підключити до неї навушники, а мікрофон 

в неї вже вбудований. 
Обійдеться така миша в 41 у.о 

 
 
 

 
 
 

 



Що можна зробити з нецікавою 
книгою? 

 
Одного разу студентові – “разгильдяю” все ж таки 
довелося відвідати читальний зал бібліотеки. 
Природно за першою ж відкритою ним книгою він 
заснув. А коли прокинувся почав творити з 
підручниками таке! 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Не повторюйте даних  
“подвигів “ – це може болісно  

закінчитись  для ВАС !!!! 

 
 



 
 
 

Дізнайся про сили, що сховані в тобі!!! 
 

Забудь усіх супергероїв! 
Ти також володієш багатьма можливостями. 

Не заривай свій талант в землю. 
Наш тест допоможе оприділити,  
професія якого типу підходить 

 тобі більше всього!  
Частина І 
 
Вибери три вислови, які найточніше описують тебе, і 
підрахуй кількість балів. 
 

1. День, проведений в музеї, набагато кращий дня, проведеного 
в магазинах. (4 бали) 

2. Ти завжди купуєш найсучаснішу техніку. (6 балів) 
3.  Ти завжди точно знаєш скільки в тебе грошей. (4 бали) 
4. У журналах ти завжди читаєш про сучасну моду. (8 балів) 
5.  Ти краще дасиш милостиню, ніж витратиш на якусь 

дрібничку.       (1 бал) 
6. Ти робиш завжди сама (сам) вітальні відкритки для друзів.       

(8 балів) 
7. Тобі не терпиться поставити новий дослід по хімії. (4 бали) 
8. Ти не часто читаєш книги, віддаючи перевагу Інтернету.       
        (6 балів) 
9. Тобі подобаються всі ринки, а також торгуватись за ціну з 

продавцем. (2 бали) 
10. В будь-якій ситуації тебе легко збити   з пантелику  всякою 

мало важливою дурницею. (10 балів) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
Частина ІІ 
 
Тепер ти повинна (повинен) уявити 
себе в такій ситуації... 
 

1. По дорозі додому до твоєї подруги тобі 
приходить в голову, що в неї День 
народження. Ти... 

А) Вивертаєш сумочку і майструєш в цей 
момент подарунок із всякої всячини; 
Б) Купуєш торт; 
В) Запрошуєш її в кафе; 
Г) Присилаєш їй відкритку; 
Д) Даруєш їй букет квітів. 
 
2. Твоя школа хоче закупити нові 

комп’ютери і шукає спонсора. Щоб 
допомогти ти... 

А) Печеш торти і продаєш їх на перервах в 
буфеті; 
Б) Пишеш місцевим фірмам і просиш грошей в 
них; 
В) Організуєш платну вечірку, а виручку 
передаєш в школу на комп’ютери; 
Г) Береш участь у конкурсів для молодих 
талантів; 
Д) Малюєш листівки і розклеюєш їх на вулиці, 
щоб звернути увагу людей 
 
3. Ти з подругами поспішаєш на концерт 

відомого виконавця, але ваша машина 
поломалась. Щоб вчасно потрапити на 
концерт, ти робиш наступне... 

А) Пишеш плакат; 
Б) Їдеш далі громадським транспортом; 
В) Вирішуєш чекати ремонтників: в кінці кінців, 
цей виконавець не так вже й тобі подобається;  
Г) Підкочуєш рукава і сама ремонтуєш машину; 
Д) Замовляєш по мобільному таксі. 
 
4. Твою подругу щойно покинув її 

хлопець. Звичайно, вона в розпачі. Щоб 
її втішити, ти... 

А) Йдеш з нею разом в кіно; 
Б) Переглядаєш з нею фото її і всіх ваших 
друзів, щоб довести їй яка вона все таки класна 
дівчина; 
В) Влаштовуєш їй день, повний веселощів і 
пригод; 
Г) Готуєш разом з нею дуже смачний обід і 
кличеш усіх друзів; 
Д) Приходиш до неї в гості, підставляючи своє 
дружнє плече. 
 
Тепер підрахуй суму твоїх балів: 
1. А) 4    Б) 2    В) 10  Г) 6    Д) 8 
2. А) 10  Б) 6    В) 2    Г) 4    Д) 8 
3. А) 8    Б) 2    В) 10  Г) 4    Д) 6 
4. А) 6    Б) 8    В) 2    Г) 4    Д) 10 
 
 
 
 



А тепер зсумуй кількість балів, які ти 
набрала в обох частинах тесту. 

 
 

Якщо ти набрала 16 – 36 балів 
 

Ти майбутній великий вчений 
 
Твої приховані здібності: 
За дещо тендітною оболонкою приховується істинний геній. Ти 
обожнюєш вияснювати як функціонують предмети біля тебе. Так 
що для тебе підійдуть заняття наукової або технічної областей. 
Тобі необхідно тамувати природну жагу знань. Ти можеш створити 
машину, яка врятує світ, чи знайти ліки від смертельної хвороби. 
 
Притаманні цьому типу професії:  лікар, ветеринар, мікробіолог, 
психолог, метеоролог. Можливо, ти станеш автором власної 
оригінальної і діючої косметичної серії? Вперед! 
 
Як ти можеш використати свій талант: 

• Допомагай притулку для тварин, наглядаючи при цьому 
за їх поведінкою; 

• Відвідуй наукові гуртки і факультативи, бери участь в  
• молодіжних наукових конкурсах. Набудеш досвід і 

здобудеш славу; 
• Збирай відомості про тему, яка тебе цікавить. Хто знає, 

можливо, тобі вдасться зробити відкриття століття. 
 
 
              
 
 
 

                   
     
 
 
 
 
        Якщо ти набрала 37 – 56 балів 
 

Ти справді творча натура! 
 

Твої приховані здібності: 
Краще всього ти почуваєш себе, коли тобі доручають що небудь 
оформляти. Тобі подобається видумувати усілякі дивні штучки для 
оформлення вечірок і ваших тусовок. Інколи ти справляєш 
враження ніби „не від світу цього”, але це твій творчий початок, 
який так пробивається назовні. 
 
Притаманні цьому типу професії: 
актриса, фотограф, архітектор, графічний дизайнер. 
 
Як ти можеш використати свій талант: 
• Допомагай при оформленні стінгазет, вивісок тощо; 
• Покрий стіни своєї кімнати і кімнат друзів малюнками; 
• Плаття, ескізи до які ти робиш і шиєш сама, завжди мають 
неймовірний успіх, а крім того ти одягнена модно, привабливо і 
оригінально. 

 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
  Якщо ти набрала більше 57 балів 
 
Ти просто ангел охоронець! 
 
Твої приховані здібності: 
До тебе завжди приходять коли потрібно 
виплакатись. Ти завжди захищаєш речі, які тобі 
дорогі. А в професії тебе цікавить не стільки її 
грошовитість, скільки можливість допомогти 
іншим і почуття того, що ти потрібна людям. 
 
Притаманні цьому типу професії: 
вихователь у дитячому садку, учитель, робота у 
соціальному відділі, член організації захисту 
тварин і навколишнього середовища. 
 
Як ти можеш використати свій талант: 

• Попробуй підробити в лікарні або у 
дитячому будинку. Тут ти можеш дійсно 
допомогти іншим, а заодно набути 
досвід; 

• Допомагай людям, які потрапили в біду. 
Існують різні організації, які займаються 
цим; 

• Виясни, чи має твій навчальний заклад 
під опікою, наприклад, над дитячим 
будинком чи будинком пристарілих. 
Якщо ні, то в тебе є широке поле 
діяльності для прикладення своїх сил. 

  

         

 



     Ваш  
гороскоп на   листопад 

 
 
Овен (21 березня - 20 квітня) 

Флірт. Ви будете надто зайняті собою, щоб звертати 
увагу на прохання коханої людини, і якщо будеш вести себе 
егоїстично, то в ваших відносинах намітиться розлад, і це може 
в результаті принести тобі багато неприємностей. 

Друзі. Якщо Вас чекає прийняття важливих рішень, то 
друзі допоможуть вам знайти оптимальне рішення і позбутися 
страху потерпіти поразку. Добре, якщо Ви будете довіряти не 
тільки їхній логіці, але і своїй інтуїції. 

Самопочуття. Це не найкращий час для того щоб 
обмежувати себе в їжі, оскільки додатковий стрес може 
негативно відбитися на вашу самопочутті і зробити Вас досить 
нервовими і нетерпимими. 

Дружити з Близнюками, Терезами 
Остерігатися Тільця, Рака. 

 
 

    Телець (21 квітня-20 травня) 
Флірт. Зверніть увагу на нових людей, які появляться у 

Вашому оточенні, Ваші відносини з дружніх дуже швидко 
можуть перерости в любовні. Постарайтесь вести себе 
стримано, інакше Ваша неординарність буде грати проти Вас. 

Друзі. У Вас з’явиться багато нових друзів, але пройде 
немало часу перед тим, як Ви зрозумієте, хто з них справді 
зацікавлений, а хто просто намагається скористуватися твоїми 
зв’язками. 

Самопочуття. Якщо зараз Ви будете уважно 
слідкувати за своїм самопочуттям, займатись спортом і вести 
активний спосіб життя, то зможете стати більш впевненими в 
собі і при цьому врівноваженою людиною. 

Дружити з Раком, Скорпіоном. 
Остерігатись Овна і Близнюків. 
 

 

        Близнюки (21 травня -       21 червня) 
Флірт. Не дивуйтесь тому, що Ви станете значно 

реальніше дивитись на свої любовні стосунки, і це може 
підштовхнути Вас до  невтішних висновків, що Ви граєте зовсім 
не свою  
роль і Вам пора стати більш відповідальною і самостійною 
людиною. 

Друзі. Це буде період, протягом якого Ви повинні 
відкрито відстоювати власні думки і намагатись не іти на 
поводу у своїх друзів, оскільки вони будуть цінити в Вас силу 
характеру і вольові якості. 

Самопочуття. Ваш організм буде з великою 
тяжкістю нейтралізувати наслідки будь-яких стресів, саме тому 
Вам варто частіше ходити в сауну і використовувати будь-яку 
хвилину для відпочинку і релаксу. 

Дружити з Терезами, Стрільцями. 
Остерігатись Овна і Тільця. 
 
 
 

 
   

  Рак (22 червня-22 липня) 
Флірт. Необхідність ділити з 

коханою людиною не тільки радість, але і 
проблеми будуть частою підставою для 
розмов, і якщо Ви не знайдете в собі сили 
стати для коханої людини другом, то не 
виключено, що вам доведеться розлучитись. 

Друзі. Дружні відносини будуть 
займати Вашу увагу і у вільний час, при 
чому інколи Ви забуватимете про власні 
інтереси в користь як своїм близьким 
друзям, так і просто знайомим. 

Самопочуття. Ви станете 
почувати себе значно краще як завдячуючи 
збільшеному оптимізму, так і гарному 
настрою. Вам необхідно більше пити 
трав’яних чаїв, щоб покращити виведення з 
організму накопичених шкідливих речовин. 

Дружити з Дівою і Рибами. 
Остерігатись Тільця і Водолія. 
 

      Лев (23 липня-23 серпня) 
Флірт. Зі страху втратити кохану 

людину Ви будете кидатись із однієї 
крайності в іншу і будете схильні вимагати 
дуже багато. Саме тому Вам варто 
зупинитись і подумати, чи дійсно Ви сильно 
емоційно залежите один від одного, чи Ви 
просто боїтеся виявитись неоціненими. 

Друзі. Мало важливі для Вас події 
можуть змінити вашу думку про близьких 
друзів і усвідомити, що Вам час відкрити 
нову сторінку ваших відносин, так як кожен 
із вас став більш дорослим і самостійним. 

Самопочуття. Намагайтесь не 
переохолоджуватись, так як терморегуляція 
вашого організму може бути ослабленою і 
Ви будете мерзнути навіть тоді, коли 
оточуючим буде спекотно. 

Дружити з Дівою і Стрільцем. 
Остерігатися Овна і 

Близнюків. 
 

     Діва (24 серпня-23 
вересня) 

Флірт. Ви можете усвідомити, що 
деякі поступки вашої коханої людини не 
витримують ніякої критики і можуть 
вплинути не тільки на неї але і на Вашу 
репутацію, і тому наберіться терпіння і 
тимчасово намагайтеся віддалитися від 
того, що вона робить. 

Друзі. Не виключено, що Ваші друзі 
будуть дуже зайняті або відправляться у 
довгу подорож. При цьому приготуйтеся до 
того, що Ви будете сумувати , якщо рідко 
бачитиметеся. 

Самопочуття. Ви станете набагато 
краще себе почувати, і тому навряд чи 
будете звертати увагу на своє самопочуття. 
Тим неменше в середині листопада вам 
необхідно відмовитись на деякий час від 
тяжкої роботи і занять спортом, оскільки є 
велика ймовірність травм і розтяжок.  

Дружити з Тільцем, Раком. 
Остерігатися Овна, Скорпіон            

          



 Терези (24 вересня 
– 23 жовтня) 

Флірт. Навіть якщо Ви будете абсолютно впевнені в 
тому, що оточуючі, особливо кохана людина, не надто до тебе 
уважні, постарайтесь не перетворитись на людину, яка всім не 
задоволена і готова на все, лиш би звернути на себе увагу. 

Друзі. Можливість поговорити з приємним 
співрозмовником буде для тебе чудовим відпочинком і шансом 
поділитися своїми переживаннями і думками. Саме тому Вам 
варто подовше розмовляти лише з тими людьми, яким Ви 
цілком довіряєте. 

Самопочуття. Протягом цього місяця Вам варто 
більше часу приділяти своїй зовнішності і самопочуттю, 
оскільки зараз Ви зможете досягти ідеальної форми, яку в 
наслідок буде легко підтримати. 

Дружити з Левом, Водолієм. 
Остерігатися Тільця і Близнюків. 
 

 

      Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) 
Флірт. Ви з головою зануритесь у вир нових подій і Вас 

будуть чекати не тільки несподіванки і випадковості, здатні 
раптово змінити Вашу самооцінку, але і зустрічі з людьми, 
відносини з якими можуть перерости в хвилюючі і відверті 
любовні відносини. 

Друзі. Друзі можуть сильно Вас здивувати немалою 
кількістю сюрпризів, саме тому старайтесь оцінити їх поступки і 
дії несерйозно. Добре, якщо при цьому Ви будете їх більше 
жаліти – Ваше співчуття буде бальзамом, який допоможе їм 
пережити неприємності. 

Самопочуття. У листопаді Вам варто відмовитись від 
своїх шкідливих звичок і побільше часу проводити на свіжому 
повітрі. Не завадить Вам і духовний відпочинок. 

Дружити з Дівою, Козерогом. 
Остерігатися Тільця і Водолія. 

 

       Стрілець (23 листопада –      21 грудня) 
Флірт. Ваші почуття будуть подібні весняному вітру, 

саме тому Вам буде непросто підтримувати стабільні відносини 
як з будь-якою людиною, так і з близькими. Головне, що Ви 
будете доволі поступливими і, дякуючи цьому, зумієте уникати 
конфліктів. 

Друзі. Ваші друзі будуть занадто зайняті собою, щоб 
виділити достатньо часу для спілкування з Вами, тому Вам 
варто подумати про покращення нових зв’язків і розширення 
звичного кола спілкування.  

Самопочуття. Ваша шкіра і очі будуть особливо 
чутливими до зимових морозних вітрів, саме тому Вам варто 
носити теплий одяг і використовувати креми, які допоможуть 
Вам уникнути шкірних захворювань. 

Дружити з Овном і Левом. 
Остерігатися Тільця і Скорпіона. 

 

    Козеріг (22 грудня – 20 січня) 
Флірт. Вам варто проявляти стриманість у відносинах з 

коханою людиною, інакше вона вирішить, що Ви від неї 
залежите, і стане приділяти Вам менше уваги, ніж Вам би 
хотілось. Саме тому зараз Вам варто проявити винахідливість і 
перетворити ваші відносини в гру. 

Друзі. Друзі зараз будуть заважати заважати здійсненню 
Ваших планів, тому не соромтесь відмовитись від пропозицій 
провести час у цікавій компанії, інакше в результаті будете 
жалкувати, що втратили хороші можливості в навчанні. 

 
 

Самопочуття. Зараз Вам варто 
берегти сили і витрачати як можна менше 
часу на розмови, особливо якщо у Вас 
слабкі голосові зв’язки, інакше зможете 
втратити голос. 

Дружити з Тільцем, Рибами. 
Остерігатись Овна, Скорпіона. 
 
 

  Водолій (21 січня – 
19лютого) 

Флірт. Якщо Вам вдасться постійно 
дивувати і веселити кохану людину, то це 
буде основою прекрасних відносин. Але не 
старайтеся зараз затіювати вияснення 
відносин, щоб не шкодувати про необдумані 
слова. 

Друзі. Це вдалий час для того, щоб 
влаштувати разом з друзями яку-небудь 
справу, оскільки вона може стати не тільки 
досить прибутковою, але і значно зміцнити 
ваші відносини. 

Самопочуття. Зараз Вам не варто 
переїдати і проводити експерименти над 
своїм організмом, змінюючи звичний раціон 
харчування і пробувати продукти, до яких не 
звикли. Якщо Ви будете неперебірливими в 
їжі, у Вас з’являться проблеми з 
травленням. 

Дружити з Близнюками, Левом. 
Остерігатись Тільця, Діви. 

 
 

  Риби (20 лютого – 20 березня) 
Флірт. Не дивуйтесь тому, що Ваші 

подруги (друзі) будуть намагатися забрати у 
Вас коханого (кохану), і хоть їх шанси на 
успіх дуже малі, Вам все ж варто бути 
насторожі і намагатись не створювати 
зайвих проблем у відносинах з тим, хто Вам 
дорогий. 

Друзі. В спільних справах друзі і 
товариші, самі того не бажаючи, будуть 
гальмувати Ваше просунення вперед і 
заважати Вам добитися успіху. А якщо Вам 
захочеться помріяти  чи пофантазувати, то 
кращої компанії для цього Вам не знайти. 

Самопочуття. Чим більше часу Ви 
приділите своєму здоров’ю, тим легше Вам 
буде справитися з будь-якими недугами. 
Головне буде заключатися в тому, щоби Ви 
відчували себе успішною і щасливою 
людиною. 

Дружити з Раком, Дівою. 
Остерігатись Тільця, Близнюків.    

 
 

   

                         
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Тости 
 

 - Так давайте вип'ємо тут, На тому світі не 
дадуть! Ну, а якщо там дадуть - Вип'ємо там і 
вип'ємо тут! 
 
 - Вип'ємо за те, щоб подорожчали вино-горілчані 
пляшки! 
 
 - Давайте вип'ємо за те, щоб пізно вночі ми йшли 
по вулиці і на нас напали гроші! Але ми не змогли б 
від них відбитися! 
 
 - Давайте вип'ємо за гарних, розумних, добрих, 
чуйних. За нас МУЖИКИ. 
 
 - Друзі! Давайте вип'ємо за наших ворогів. Щоб у 
них було все: заміська вілла, шикарна машина в 
гаражі, персидські килими, басейн, камін, і 
звичайно ж, супутниковий радіотелефон, по 
якому б вони дзвонили тільки 01, 02, 03!!! 
Афоризми 
 
 - Я знаю джиу-джитсу, самбо, дзюдо, айкідо і 
багато інших страшних слів. 
 - Хто рано встає, той всіх дістає! 
 - На цікавій роботі і сни цікаві бачиш 
 - Лотерея - найточніший спосіб обліку кількості 
оптимістів. 
 - Коли мало часу, тут вже не до дружби - тільки 
кохання. 
 - Американські університети - це те місце, де 
російські євреї викладають математику 
китайцям.  
 

 

 

 
 

Щиро вітаємо  
Черничинець Світлану 

Петрівну (20.11), 
А також Антонюка Віктора 
Володимировича  (27.11) з 

Днем народження!!!  
З найкращими побажаннями 

Редакція газети.... 
 

В цей дорогий для серця день, 
Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 
Від зірок здійснення бажань! 
Від сонця, світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
І не спинити часу лік, 

Нехай щастить весь довгий вік 
 

 

            Анекдоти 
 

- Попелюшка збирайся, а то на бал 
запізнишся! 
- О, щодо балу! Можна мені на цей раз 
карету не з гарбуза, а з баклажана 
зробити? 
- Це чому?! 
- Ну, представляєш - під'їжджаю я така 
на фіолетовому Ламборджині, а то цей 
жовтий джип мене вже дістав... 
 
Маленький хлопчик загадав бажання, 
щоб у нього щодня був День 
Народження. 
Через 2 місяці він постарів і помер. 
 
"Шо за фігня?" - подумав Менделєєв, 
прокинувшись... але все одно записав 
 
1 курс: Ну все, виженуть. Виженуть... 
2 курс: А може не виженуть? Та ні 
виженуть. 
3 курс: Ну тепер не виженуть... 
4 курс: Ну точно, не виженуть... 
5 курс: Хай тільки спробують!!! 
 
 

 
17.11.06 on 22-00 in club TICIT 
MegaCVK Party - "Battle of Dj!" 
Dj Yusch vs Dj Yanukk 
MC Kivaloff 
Go-go: Berkut, Alpha, Bars, Kobra... 
Enter: free, severe face-control. 
Exit: should be....     

                                
 
 



 
 
 
 
 
 

Міжнародний День Студента студентство святкує 
традиційно гучно й весело. Цей день об'єднує всі 
покоління студентів, як теперішніх так і колишніх. 
Студентство, мабуть, є найбільш прогресивним 

прошарком суспільства і професійне свято, це ще одна 
нагода не забувати про це. 

Прийміть щирі вітання до Дня студента, а також 
побажання здоров'я, успіхів та активної життєвої 
позиції. Саме від Нас та Наших вчинків, залежить 

майбутнє! 

ФОТО – КОЛАЖ студентського життя : 

     

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

    
 
 
 БУДЬТЕ 
ОБЕРЕЖНИМИ 
ТУТ МОЖЕ БУТИ 
І ВАШЕ ФОТО!!! 


