28 СІЧНЯ

СВЯТА

Міжнародний день захисту персональних
даних

Всесвітній день безробітних

День відкриття Антарктиди

День народження дизельного
двигуна
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День пам'яті пpеподобного Павла
Фівейського
Міжнародний день конструктора «Лего»

День чаклунів

День вилову гремучих змій (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вперше в світі в Лондоні на
вулиці Пелл Мелл запалили
газові ліхтарі (1807)

Піаніст і музично-громадський діяч
єврейського походження Артур
Рубінштейн (1887-1982)

Лікар, громадський діяч, ординатор
кафедри сифілідології і дерматології
Університету св. Володимира Євген
Гарнич-Гарницький (1862-1936)

Письменник, драматург, поет; брат
письменника Євгена Петрова Валентин
Катаєв (1897-1986)
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У Катеринославі проведено
загальний перепис населення -121
216 чоловік (1897)

Фізіолог, професор, академік АН УРСР
Євген Бабський (1902-1973)

У Вашингтоні, округ Колумбія,
заснований Інститут Карнегі (Ендрю
Карнегі пожертвував на його створення
10 мільйонів доларів) (США, 1902)

Біохімік, Нобелівський лауреат
1968 року Роберт Вільям Голлі
(США, 1922-1993)
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Акушер-гінеколог (Дніпровський
державний медичний університет)
Леонід Василенко (1942)

Поетеса, філолог Богдана Матіяш
(1982)

В окупованому німцями Києві
оголошено набір на перший курс
Медичного інституту (1942)

Верховна Рада затвердила національний
синьо-жовтий стяг як Державний Прапор
України (1992)
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ІМЕНИНИ

Веніамін – улюблений син (євр.

Максим – найзначніший (лат.)

Гаврило – божий воїн (євр.)

Олена – смолоскип (гр.)

Герасим – шановний (гр.)

Павло – іде своїм шляхом (схід.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Прохор – заспівувач (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо яскраві зірки вночі, отже, буде мороз і завтра вдень - сильний буран, а якщо

зірки на небі тьмяні, значить чекайте тепла.
• Якщо у цей день рано вранці Ви помітите, що синиці прибилися до будинку,

значить можливе дуже швидке похолодання і хуртовина, а якщо горобці сидять
тихо на деревах - незабаром буде снігопад.
• Якщо 28 січня ясна погода – літо буде без опадів, а якщо йде сніг – влітку

очікуються рясні дощі.
• Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.
• Якщо на Павлів день візерунки на вікнах схожі на колоски із завитками вниз – це

ознака чудового врожаю.
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• Хмари з півночі – до холодів.
• Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.
• Зірки з неба «сиплються» - до холодів.
• Снігурі защебетали – до зміни погоди.
• Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.
• Дитині, яка з’явилася на світ 28 січня, прийнято було в колиску класти пучок

льону. Щоб весь рік не знати печалі і турбот батьки одягалися самі і виряджали
малюка в лляний одяг. Як талісман людині, яка народилася в Павлов день, слід
носити малахіт і берил.

Що не можна робити сьогодні
• Цього дня заборонено з'ясовувати стосунки, комусь грубити, насміхатися з когось,

бо можна захворіти.
• Рекомендується сьогодні уникати зустрічей із ворогами та постаратися не

хвалитися.
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• Павлів день називають днем відунів. Вважається, що чаклуни в цей день

передають свої здібності учням і насилають пороблення на людей. Тому бажано не
виходити без особливої потреби з дому й носити на собі оберіг.
• Забороняється виходити з дому голодним і не ходити до лісу, можна захворіти.
• На Павлів день вагітним жінкам не варто давати комусь у борг або брати в борг

самим.
• Не гоже цього дня братися за виконання складної роботи.
• Не варто цього дня зловживати алкоголем і надто багато їсти.
• Постарайтеся не з'ясовувати стосунки й не спілкуватися з ворогами. Є дуже велика

ймовірність нового конфлікту.

А чи знаєте ви, що…
В 2007 році 28 січня в Інгушетії під час робіт в кар’єрі з
видобутку гравію було знайдено бивні, щелепа, частки
черепа так званого південно-кавказького слона, який
проживав в цьому регіоні приблизно 15-20 мільйонів
років тому.

