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NIEZWYKŁE IMIONA
Imię Adelina, dla ukocha-

nego maleństwa Adeliny Letza
wybrała prababcia dziew-
czynki. To ona zwróciła uwagę,
że w kalendarzu, pod datą 28
sierpnia znajduje się to nieco-
dzienne imię. My możemy
jeszcze dodać, że Adelina ma
również imieniny w wielu in-
nych dniach w roku. Może więc
obchodzić je także: 20, 23 i 29
sierpnia, 2 września, 20 paź-
dziernika, 23 listopada oraz 4,
24 i 28 grudnia.

Adelina z Grodziska ma 11
lat, jest jedynaczką. Koleżanki
mówią na nią najczęściej Ada
lub Adela.

Imię Adelina ma pochodze-
nie germańskie i prawdopo-
dobnie jest formą imienia
Adelajda. Pochodzi od imienia
świętej Adeliny, wnuczki Wilhelma Zdobywcy.

Patronką kobiet o tym imieniu jest święta Adelina z Martain, która żyła
na przełomie XI i XII wieku.

Adeliny, to kobiety o szlachetnym obliczu i takim usposobieniu. Zawsze
właściwie oceniają sytuację. Są niezwykle wytrwałe i zaradne.

ImięMieszkoma starosłowiańskie pochodzenie. Prawdopodobnie po-
wstało od słowa ʻʼmieszkaʼʼ, co znaczyło ʻʼmiśʼʼ, ʻʼniedźwiedźʼʼ. Niektórzy
uważają, że jest zdrobnieniem od jakiegoś innego imienia. Długosz od-
tworzył pełne imię jako Miećław i objaśnił że znaczy ʻʼmający osiągnąć
sławęʼʼ.

Mieszko to imię pierwszych władców polskich: Mieszko I, Mieszko II
Lambert, Mieszko III Stary.

Każdy Mieszko jest bezpośredni, prostolinijny, taki co to nie ukrywa
urazy przez lata, a mówi ʻʼprosto z mostuʼʼ. Lubi spokój, pielęgnuje ro-
dzinne tradycje, choć chętnie też spotyka się z przyjaciółmi. Jest dobrym
mężem i ojcem.

Imieniny obchodzi: 1 stycznia, 21 marca, 30 kwietnia i 9 maja.
W naszej gminie mieszka jeden Mieszko, właśnie w Grodzisku. Jest to

7-letni Mieszko Rachmajda. Jego tata ma na imię Mariusz i razem z żoną
wymyślili, że dzieciom nadawać będę imiona na literę ʻʼMʼʼ. Mieszko ma
więc rodzeństwo: Magdalenę, Mateusza, Mikołaja i Martina. Właśnie z
najmłodszym bratem Martinem zapozowali do wspólnego zdjęcia.

Przy okazji więc powiedzmy, że Martin, to polska forma łacińskiego
imienia Martius. Oznacza tego, który związany jest z bogiem Marsem.

Imieniny obchodzi: 30 stycznia, 27 kwietnia, 2 i 17 lipca.
Tatiana Basińska ma dopiero trzy

latka. Do zdjęcia usiadła razem ze
swoją siostrą Olgą. Imiona dla obu
dziewczynek zaproponował ich tatuś.
Po prostu takie mu się podobały.

W naszej gminie mieszkają trzy
dziewczynki o imieniu Tatiana, jesz-
cze w Świerczynie i w Osiecznej. My
odwiedziliśmy Tatianę w Grodzisku. I
jej pragniemy powiedzieć, że imieniny
może obchodzić aż trzy razy w stycz-
niu: 12, 15 i 25 oraz 22 kwietnia lub 3
czerwca.

Wszystkim zapewne wydaje się,
że Tatiana jest imieniem rosyjskim, a
to absolutne nieporozumienie. Tatiana
pochodzi z rodu Tatianusza i jest Rzymianką. Występuje w językach: an-
gielskim, holenderskim, niemieckim oraz włoskim. Znane kobiety o tym
imieniu to Tatiana Wysocka, polska tancerka i teoretyk baletu oraz Tatiana
Biedowa, rosyjska aktorka. Miłośnikom poezji A. Puszkina w pamięci po-
została zapewne Tatiana z poematu ʻʼEugeniusz Onieginʼʼ.

Tatiana jest kobietą zrównoważoną, ambitną i działającą energicznie
na wielu płaszczyznach. Pełno jej w pracy, w domu, w lokalnych organi-
zacjach. Jest niezależna, nie ulega żadnym wpływom. Lubi być adoro-
wana, uwielbia piękne stroje i drogie perfumy.

Pani Zenobiama nie tylko niecodzienne imię, ale i nazwisko. Nazywa
się Dobrychłop. Mówi, że kiedy komuś przedstawia się po raz pierwszy za-
wsze wzbudza zdziwienie. Przyzwyczaiła się do tego. A swoje imię bardzo
lubi. Wybrał je dla niej tato, a ponieważ miała czterech braci, dziewczynka
musiała się wyróżniać. Bliscy mówią na panią Zenobię - Zenia. Podkre-
ślają też, że imię to zawsze kojarzyło im się z zakonnicą.

Tymczasem w historii znana jest święta Zenobia, męczennica. Została
ona ścięta wraz ze swoim bratem, biskupem Egei, w czasach panowania
cesarza Dioklecjana. Zenobią była też królowa Palmiry, która podbiła Egipt
i Azję Mniejszą (III w.). Wspominają o niej Petrarka i Boccaccio, a Calde-
ron napisał dramat pt. ʻʼWielka Zenobiaʼʼ.

Imię Zenobia jest żeńską odmianą Zenobiusza, który wywodzi się od
ojca greckich bogów Zeusa. Kobieta, która je nosi jest osobą inteligentną
i atrakcyjną. Lubi muzykę, taniec, ale kiedy wyjdzie za mąż bez reszty od-
daje się wychowaniu dzieci i rodzinie.

Imieniny obchodzi wiele razy w roku: 3 i 29 stycznia, 20 i 21 lutego, 29
marca, 23 czerwca, 11 i 30 października, 28 listopada oraz 6, 16 i 24 grud-
nia.

Na zdjęciu Zenobia Dobrychłop ze swoją ukochaną wnuczką Zosią.

W naszych wędrówkach w poszukiwaniu osób noszących ciekawe imiona trafiliśmy do Grodziska. Okazuje się, że w tej wsi
mieszka co najmniej dziesięć osób, które mogą pochwalić się niecodziennymi imionami. Większość z nich to dzieci, ale i doro-
śli mają imiona, które zaskakują przy pierwszym spotkaniu. Bo do niezwykle ciekawych należą na przykład: Zenobia, Adelina,
Mieszko, Martin, Tatiana, Longin, Klemens, Liwia, Lena. Czwórkę z tych osób odwiedziliśmy, ale zapewniamy, że doGrodziska po-
jedziemy raz jeszcze. Spróbujemy porozmawiać ze wszystkimi, którzy noszą tak nietypowe, a przy tym naprawdę ładne imiona.


