17 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

День підводного човна
День мобілізаційного працівника (Україна)

День абсолютно неймовірних дітей

День святого Патріка (Ірландія)

17 БЕРЕЗНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Актор-трагік, виконавець ролей у
шекспірівських п'єсах Едмунд Кін
(Англія, 1787-1833)

Біохімік, який розробив учення
про ферменти Олексій Бах
(1857-1940)

Антрополог, археолог, етнограф
Федір Вовк (1847-1918)

Педіатр, професор Віра Балабан (1892-1976)
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Письменник та літературознавець, автор
гімну ОУН «Зродились ми великої години»
Олесь Бабій(1897-1975)

Камерна співачка (сопрано), піаністка,
педагог; фундатор Музею Соломії
Крушельницької у Львові Одарка
Бандрівська (1902-1981)

Скульптор і лікар Опанас Шевчукевич
(1902-1972)

У Києві створена Центральна Рада під
головуванням історика М.С. Грушевського
(1917)

17 БЕРЕЗНЯ
Співак, актор і
телеведучий EL
Кравчук (Андрій
Остапенко-Кравчук)
(1977)
У Києві створили Інститут
книги та друкарства (1972)

ІМЕНИНИ
Андрій - хоробрий (гр.)

Герасим – поважний (гр.)

Аркадій – пастух (гр.)

Григорій – бадьорий (гр.)

Борис – малий (болг.)

Данило – Божий суд (євр.)

Василь – величний (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

В'ячеслав – високославний (слов.)

Кирило – панич (гр.)

Георгій –землероб (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• У цей день вшановують граків. Для них ставлять у дворах шпаківні. З давніх-давен

цих птахів вважають оберігом від нечистої сили. На Герасима господині випікають
печиво у вигляді граків і пригощають ним дітей. Хто вранці цього дня першим
зустріне граків, буде обов'язково багатим та щасливим.
• Граки кричать — буде дощ.

• Якщо граки в тривозі, то скоро погода зміниться.
• Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде.
• Якщо граки прямо на гнізда летять — дружна весна. Граки зграями в’ються над

гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
• Ясна, сонячна погода — влітку в лісі буде багато ягід.
• Вважають, що цього дня варто обов'язково зайнятися генеральним прибиранням у

домі.
• Сни з 16 на 17 березня здійсняться через дванадцять днів.
• Люди, які народилися 17 березня, – працьовиті. Їм підходить бірюза.
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Заборони цього дня

• У цей день не рекомендується одягати нове взуття, оскільки може мучити сильний

головний біль, болітиме шия або суглоби.
• Заборонені 17 березня будь-які хірургічні операції та відвідування стоматолога.
• Не можна цього дня робити великі покупки та вирушати у далекі подорожі.

• Не варто у День Герасима ображати котів та птахів – можна залучити цим нещастя.
• Наші пращури були впевнені, що сьогодні в жодному разі не можна лінуватися -

успіх відвернеться від Вас на цілий рік.

А чи знаєте ви, що…
Оптимістична печера ( Тернопільська область,
Борщівський район, село Королівка).занесена в книгу
рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова
печера. Більше 240 кілометрів підземних ходів
створюють величезний лабіринт. Печера була відкрита
в 1966 році і до цих пір до кінця не звідана. Температура
повітря тут протягом року постійна – від +9,5 до +10,5
градусів. Відвідування туристами можливе тільки у
супроводі інструктора. Тут є спелеомузей і галерея
підземного ліплення.

