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Життя без кохання
схоже на засохле дерево,
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Почуття шалене до нестями...
Певно, кожен із нас замислювався
над тим, що ж таке кохання та в чому
його сутність? Однак, мені, мабуть, як
і більшості людей, важко буде відразу
відповісти на це питання Про це див
не почуття можна говорити дуже дов
го і так не знайти остаточної відповіді.
Його неможливо описати словами, але
обов'язково треба пережити.
Кохання - багатогранне і кожен
відчуває та розуміє його по-своєму.
Воно змінює людину до невпізнання,
у її душі ніби розквітає чарівна квітка,
яка своїм тонким ароматом заповнює
кожну клітину нашого тіла. Це почуття
окрилює і дає змогу злетіти, аби під
корити нові вершини. Справжнє кохан
ня робить нас внутрішньо багатшими
та мудрішими. Якщо хтось цілий рік
мовчав і приховував свої почуття до
коханого або коханої, то День закоха
них - саме для Вас. Це гарне свято дає
з м о г у навіть самому сором'язливому
за допомогою валентинки зізнатися у
коханні.
11 лютого поточного року, на
першому поверсі навчально-наукового
інституту переробних і харчових ви
робництв за ініціативою студентсько
го комітету та за підтримки деканату
було організовано святкування Дня за
коханих. Хоча цей холодний лютневий
день і був морозним, але на душі було
тепло, як ніколи. В самого ранку акти
вісти інституту прикрашали вестибюль
до свята, тим самим даруючи студен
там та викладачам відчуттям щастя і
романтики.

що росте на кам’янистому ґрунті.
Індійська народна мудрість

День Валентина надає чудову
нагоду для зізнання в коханні своїй
половинці. А оскільки в цей день най
простіше це зробити, то наші ведучі,
студенти 2 курсу, Гладун Дарія та Бурда
Микола вирішили ускладнити зізнання
різними конкурсами. Чотири закохані
____________ пари виявили бажання
взяти участь у боротьбі
за головний приз - біле
ти в кіно.
Почесними гостя
ми нашого свята були:
заступники
директора
ННІ ПХВ Сергій Денисен
ко та Вадим Бредихін, а
також старший викладач
кафедри ТПХВ Наталія
Боровікова, які пильно
наглядали за парами
в конкурсах та обира
ли найзакоханіших та
найромантичніших. На
учасників чекали ціка
ві конкурси із газетою,
повітряними кульками,
вивченням анатомії ко
ханого, проекції статуї
кохання та виконанням
серенад про кохання з
імпровізацією.

