
 

 
День усіх закоханих існує вже більше ніж  

півтори тисячі років. Про самого Валентина, на 
честь якого назване свято, відомо зовсім небагато. 

За легендою, він жив у третьому столітті нашої ери 
в Римській імперії і був простим християнським 
священиком, а також займався природничими 

науками та медициною.  Валентин був молодим та 
гарним, добрим та чуйним. За легендою все 

почалося в III столітті нашої ери. Римський 
імператор Клавдій заборонив своїм воїнам 

одружуватись, бувши переконаним, що вони будуть погано 
воювати. Саме тут і був помічений історією святий Валентин, 

який був священником і таємно вінчав закоханих. Покарання 
було суворим - святого Валентина було ув’язнено, а потім 

страчено.  
Останні дні життя Валентина були оповиті ореолом 

романтики. Розповідали, що в нього закохалася сліпа донька 
тюремника. Він, як священик, що давав обітницю 

безшлюбності, не міг відповісти на її почуття, але в ніч перед 
стратою 13 лютого 270 року юнак послав своїй коханій 

сповнений любові і ніжності лист з припискою “від Валентина”, 
котра стала символом вірності і любові. Прочитано його було 

вже після того як стратили Валентина. 
Як все було насправді ми вже не дізнаємося, але зрозуміло 

одне - молодий християнський священик дійсно загинув заради 

кохання. І цим коханням йому було відпущено дивовижно 
багато на одне його коротке життя - любов до Бога, любов до 

чарівної дівчини, любов до людей взагалі, яким він допомагав і 
як священик, і як лікар, і як просто чудова людина з величезною 

доброю душею. 
Не дивно, що про Валентина не забули і обрали 

покровителем усіх закоханих, а в 496 році римський папа 
Геласіус проголосив 14 лютого Днем Святого Валентина. 
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Ангели називають це небесною втіхою, 

чорти - пекельним страждання,  
люди - коханням. 

Г. Гейне 

Скільки незбагненного, загадкового, 
чудернацького у тяжінні двох душ, раптовому 

з’єднанні їх у щось таке третє, для позначення 
якого й слова не знайдеш. Магія кохання… 

Кохання - вічне, високе і світле почуття, це 

світ з двох людей - це “я і ти”. Воно приходить не питаючи 
дозволу та йде, залишаючи за собою гіркий присмак.  Кохання 

існувало завжди і всюди, незалежно від часу, місця або ситуації. 
Кохання існує вічно. Змінюється все: часи, люди, мода, смаки і 

погляди на життя, незмінним лишається лише кохання. Це  як 
константа в математиці. Ми прагнемо знайти чи самому 

вивести  його формулу. Кохання закручене в коло,у ньому є 
центр та діаметр, є радіус …Та як би ми не міряли площу - 

ніколи не знайдемо полюс. Навіть якщо проведемо дугу, 
накреслимо  хорди - не знайдемо точки опори… Шукаючи 

формулу, ми тільки гаємо час. До одних кохання приходить 
зненацька, інші її плекають у собі роками. Хтось хоче врешті 

закохатися до безтями, а є й такі, кому „задарма тієї любові не 
треба”.  

Але кохання - величезна лотерея, в яку грають всі: круті 
хлопці і сором’язливі дівчата, старі і діти, успішні і нещасливі. 

Інколи, не підозрюючи цього, вони виграють... А інколи, 
відкриваючи чарівну ширму життя, ми знаходимо там порожні 
серця. Кохання відвідує нас таємно, коли ми цього зовсім не 

чекаємо. Воно приходить тихо-тихо, підкрадаючись. Ми чуємо 
лише його легке дихання. Воно приносить у своїх долонях 

вогник, який легко можна загасити чи розпалити величезне 
вогнище. Кохання змінює наше життя, одягає на нас рожеві 

окуляри і обманює, кажучи, що світ ідеальній. Ми ладні на 
безумства. Ми втрачаємо голову, тільки щоб не втратити одне 

одного. Немає нічого страшнішого, ніж самотність. 
Світ великий та сповнений тривоги. Бережіть своє кохання 

від болю та біди. Знайте, що усе можливе, лише треба дуже 
захотіти. Не ховайте свої серця, нехай вони будуть відкритими 

для бешкетника-Купідона. Коли його стріла потрапляє у серце, у 
ньому зароджується кохання. Тоді кожен день стає особливим, а 

життя розквітнає ніжною трояндою… 
Кохайте та будьте коханими і нехай вас береже Святий 

Валентин. 
 



 

 

       23 лютого - День Захисника Вітчизни - 

став для когось днем пам'яті, для когось - 
днем оспівування честі та мужності, а для 

більшості - Чоловічим днем, коли можна 
подякувати всім представникам сильної 

половини людства просто за те, що вони є! 
І хоча Всесвітній день чоловіків 

святкується в усіх країнах в листопаді місяці, 

в нашій країні мало хто про це знає. Тандем 
23 лютого і 8 березня кожен рік 

перетворюється на вшанування чоловіків, 
плавно переходить у привітання жінок. 

Зближенню допомагає ще й те, що День Захисника Вітчизни - 
це частково свято і жінок, тих жінок, які присвятили своє 

життя служінню Батьківщині. 
Але слово «захисник» може розумітися і в широкому сенсі: 

захисник сім'ї, домівки, людина, за якою жінка може відчути 
себе як за кам'яною стіною. Ось тому-то всі представниці 

прекрасної статі з радістю вітають і обдаровують подарунками 
улюблених чоловіків, батьків, близьких, друзів і родичів-

чоловіків. 

Дата 23 лютого - звична для наших співвітчизників, адже 

вона відзначалася ще з революційних років, з 1918 року. А от 
офіційна назва її змінювалась кілька разів. 

Спочатку це був День Червоної Армії - таку назву мало 
свято з 1922 року. Потім - День Радянської Армії і Військово-

Морського Флоту, і тільки в 1999 році, після розпаду СРСР, 23 
лютого набуло знайому нам сьогодні назву - День Захисника 
Вітчизни. 

Цей день - день слави і мужності, честі та відваги! Наші 
захисники охороняють наш спокій і  спокій наших дітей, а ще 

нехай часом і хмарне, але обов'язково мирне небо над нашою 
головою! 

Вітаємо всіх чоловіків, захисників своєї батьківщини, свого 
домашнього тепла і затишку, свого міста, країни і, звичайно ж, 

миру у світі з цим чудовим святом! Будьте мужніми в будь-якій 
ситуації і зберігайте вірність собі, своїм принципам і, особливо, 

даної присяги! 
 

 

 



 
  

 

Колектив жіночий хоче привітати 
Вас, чоловіки, з вашим славним святом. 

І прийміть у цей святковий час 
Цілу низку побажань від нас. 

Щоб бутерброд не падав маслом вниз, 
Приємний завжди щоб чекав сюрприз, 
Щоб зранку вставати з тої лиш ноги, 

Щоб не залазити частенько у борги. 
Не хворіть, а ще не сумувать, 

Їсти з апетитом, міцно спать, 
Менш у житті вам хвилюватись, 

Більш нам подобатись старатись, 
Мужності, бадьорості ,наснаги, 

Оптимізму, сили і відваги. 
Не сердитись і не сваритись, 

Не спаскудитись, не спитись. 
Щоб ніколи втоми ви не знали, 

Щоб на все вам сили вистачало. 
 

23 лютого - свято чоловіків - чоловіків, які захищають 
спокій наших домівок, лицарів, здатних завжди підставити своє 

сильне плече чарівній половині людства. 
Бажаємо Вам незламної волі, надійного родинного тилу, 

богатирського здоров’я, звершення всіх Ваших мрій і побажань, 
високих досягнень у нелегкій праці на благо держави. 

Зі святом Вас -  чоловіки! 
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