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Всесвітній день інтроверта

Котячий Новий рік

День мотивації і натхнення

День м'яких подушок
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День швейцарського сиру

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізик, один із засновників
термодинаміки й молекулярнокінетичної теорії теплоти. Запровадив
поняття «ентропія» Рудольф Клаузіус
(Німеччина, 1822-1888)

Композитор, піаніст, диригент
Милій Балакірєв (1837-1910)
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Композитор і піаніст, педагог
Всеволод Задерацький (1892-1953)

Артист балету , постановник,
педагог Юрій Григорович (1927)

Живописець і графік Ренато
ГУТТУЗО (Італія, 1912-1987)

Відомий історик Любомир Винар
(1932-2017)
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Артист естради, виступав у дуеті
з Романом Карцевим (1937-1992)

Педіатр,академік НАМН
України, професор Віталій
Майданник (1957-2020)

Політик і юрист Степан Гавриш (1952)

Актриса театру і кіно
Валерія Ланська (1987)

2 СІЧНЯ

ІМЕНИНИ

Антон – гідний похвали (рим.)

Данило – Божий суд (євр.)

Георгій (Юрій) – хлібороб (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Гнат – вогненний (лат.)

Ілля – сила Господня (євр.)

• На Гната струшували сніг з дерев і чагарників. Чим більше вийде струсити, тим

багатшим буде урожай. Особливо часто сніг струшували з яблунь, оскільки 2 січня
вважали «яблучним днем»
• Іній на деревах – до ясної погоди.
• Зоряне небо віщує багатий урожай.
• Якщо синиці голосно цвірінькають, то похолодання буде затяжним.
• Яка погода 2 січня, таким і серпень буде: морозно і сонячно – ясним і жарким,

сльота і хуртовина – до дощів і холодів.
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• Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір

зі слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий
кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.
• Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.
• Людина, народжена 2 січня, за знаком зодіаку Козеріг. Ці люди наділені

величезною життєвою силою, рішучістю і відвагою. Вони наполегливо йдуть до
мети і майже завжди домагаються бажаного. В якості талісмана їм підходить
турмалін. Цей камінь захищає від неприємностей, псування і пристріту, дарує
своєму власникові міцне здоров’я і довголіття.

• Сьогодні у свій будинок не можна впускати старих, немічних і бідних людей,

інакше після їхнього візиту в будинку почнуться хвороби і прийде бідність.
• Також 2 січня не можна нічого позичати сусідам, оскільки можна віддати своє

щастя.
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А чи знаєте ви, що…

В Англії Новий рік відзначають з меншим
ентузіазмом, ніж Різдво, а деякі його і зовсім
ігнорують, лягаючи спати до бою курантів.
Однак це не заважає жителям Великобританії
слідувати укоріненим звичаям святкування
приходу нового року. Зауважимо, що все
змінюється, особливо в нинішньому році, а
тому не варто очікувати від британців
суворого дотримання традицій.
Традиції святкування Нового року залежать від сімейних устоїв і особистих переваг.
Найчастіше англійці влаштовують вечірку в колі рідних і друзів – відзначати
починають з восьми вечора 31 грудня і продовжують до самого ранку. Жителі
туманного Альбіону накривають шведський стіл з холодними закусками,
бутербродами, солоної випічкою ,солодкими пирогами та печивом. Частування
запивають чималому порцією пива, вина, джина або віскі. Іноді готують велику чашу
пуншу, до складу якого в різних пропорціях входять спиртне, фруктовий сік і вода.
Дарувати подарунки на Новий рік не прийнято. Опівночі лунає бій курантів Біг-Бена,
і всі, хто в строю, співають шотландську пісню Auld Lang Syne .
Якщо сімейного торжества виявилося мало, англійці йдуть танцювати в клуби,
ресторани, в центр Лондона на Трафальгарську площу або до статуї Ероса на
Пікаділлі-серкус.
Серед англійців є звичай – складати новорічні обіцянки наприклад: навчитися
вставати раніше, не запізнюватися або кинути курити.
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Також напередодні Нового року в газетах публікують список новорічних почестей
прізвища тих, кому повинні видати звання за особливі заслуги або присвятити в
лицарі.
В Англії у свято Нового Року будинки прикрашають не тільки
ялинками, але і гілочками омели. Їх розвішують всюди, навіть
на лампи і люстри. Вінком з омели прикрашають і вхідні
двері. Вважається, що ця рослина приносить у дім щастя і
охороняє його мешканців від хвороб.
У Великобританії першого відвідувача, що ввійшов до дому в
новорічний ранок, називають ферстфут. Фьорстфутом може
стати хто завгодно: випадковий відвідувач або людина, яка
навмисно прийшла принести удачу в будинок. Ким би не був
фьорстфут, вважається, що всі наступні дванадцять місяців
він впливає на долю мешканців будинку. Поки в будинок не
зайде перший відвідувач, з нього не можна виходити. В знак процвітання фьорстфут
приносить символічні дари у вигляді їжі або грошей. Іноді замість цих подарунків або
на додаток до них він несе букет вічнозелених рослин як символ довголіття.
Фьорстфут вітає домочадців на порозі будинку, господарі впускають його через
парадні двері і гостинно пригощають їжею та напоями. За традицією фьорстфутом
може стати лише стороння людина, проте іноді цим правилом нехтують, адже
раннього відвідувача можна і не дочекатися. Тоді один з членів сім’ї – чоловік –
виходить з дому незадовго до півночі і урочисто заходить знову після бою курантів,
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тримаючи в руках подарунки. В Англії – шматок хліба і вугілля як символи їжі і тепла
а також монета або трохи солі для багатства в наступаючому році.
Ферстфут повинен бути енергійним і здоровим, бажано молодим і красивим. У деяких
районах східного Йоркшира, Линкольншира і Нортумберленд воліють світловолосих
фьорстфутів. Брюнетів теж зустрічають з радістю, а ось рудих іноді недолюблюють. В
одній частині країни хочуть бачити холостяка (a bachelor) або зовсім дитину, тоді як в
іншій – одруженого чоловіка.
Одне з головних подій Новорічної ночі - це бій Лондонських
курантів - Біг Бена. Щоб послухати національне надбання
Великобританії, в столицю з'їжджається велика частина
населення країни. Люди збираються на головній площі і з
нетерпінням джут довгоочікуваної події. Настає опівночі,
звучить бій Біг Бена. Від цих звуків особи людей
переповнюються гордістю і захопленням. Всі скандують і
голосно радіють настання наступного року. Парочки
цілуються, обмахуючись гілочкою омели, щоб цілий рік бути разом. Після півночі все
розходяться.
Існує помилкова думка, що манірні англійці їдять тільки тости і вівсянку. Новорічний
та різдвяний стіл по достатку страв і оформлення нітрохи не поступається нашому.
Традиційні англійські святкові страви: яблучний пиріг; вівсяні коржі з начинками;
пудинг з сухофруктами; смажений гусак або індичка з картоплею і тушкованими
овочами; різдвяний хліб; пунш і глінтвейн - традиційні зимові напої.

