
[ 7 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Mama Andżeliny Florczak z Osiecznej znalazła pisownię tego imienia w starym kalendarzu. Zapewne uznała,
że jest to zupełnie inne imię niż Angelina lub Angelika i dużo ładniejsze. Tymczasem we wszystkich księgach
imion, czy tematycznych portalach można się dowiedzieć, że Andżelina to po prostu spolszczona Angelina. W
Polsce najbardziej popularna była w latach 80. XX wieku. Dzisiaj podobno 2291 Polek nosi imię Angelina, w tym
zapewne kilkadziesiąt w pisowni Andżelina. Tak właśnie jak nasza Andżelina z Osiecznej. Ta imieniny powinna
obchodzić tylko raz w roku - 29 kwietnia.

Posiadaczka tego imienia ma naturę artystyczną, potrafi dostrzec zjawiska niezauważalne dla innych. Miewa
pomysły rodem nie z tej ziemi. Przy niej z pewnością nie można się nudzić. Przez zbytnią wrażliwość trudno jej
funkcjonować w świecie zakazów i nakazów. Najbardziej znaną jest Angelina Jolie, aktorka, ambasador dobrej
woli przy UNHCR, działaczka na rzecz Krajów Trzeciego Świata.

Andżelina Florczak ma 16 lat, chodzi do szkoły średniej i cieszy się, że jej młodsza siostra ma też ciekawe
imię, Jagoda. Dla niej zacytujemy aforyzm Wiesława Błacha: "Nie wozi się drzewa do lasu, ale Jagodę można
od czasu do czasu".

Nasza rubryka o niecodziennych imionach mieszkańców gminy cieszy się dużym powodzeniem. Czytelnicy informują naskogo powinniśmy odwiedzić i przedstawiać. Czasem pytają o daty swoich imienin lub o cechy charakteru osoby o nietypo-wym imieniu. Postaramy się spełniać życzenia czytelników i prowadzić naszą rubrykę tak długo, jak długo będzie budzić za-interesowanie. A bohaterów tych krótkich informacji nie zabraknie. W gminie Osieczna około stu osób nosi niecodzienneimiona. Tym razem odwiedziliśmy Świerczynę, Kąkolewo i Osieczną. Wszędzie tam spotkaliśmy osoby, które jako jedyne w gmi-nie noszą oryginalne imiona. Są to Jessica, Andżelina, Sergiusz i Blanka.

NIEZWYKŁE IMIONA

Sergiusz to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu Sergiuszów (Sergius). Imię
Sergiusz można tłumaczyć jako "ten co opiewa życie". Jego głównymi cechami są: pobudliwość, intuicja, intelekt,
zmysłowość. Kolorem Sergiusza jest czerwony, rośliną pszenica, a zwierzęciem słowik.

Jaki na co dzień bywa Sergiusz?
Zdolny do ciekawych pomysłów, ale i gotowy do ich realizacji. Jeśli czegoś nie może zrobić sam, znajduje po-

mocników. Jest wrażliwy na krytykę, ale pociąga go wszystko co wymaga twórczego wysiłku. Może być badaczem,
naukowcem, aktorem, pisarzem, reżyserem, a także kierownikiem w wielu profesjach. Potrafi oceniać ludzi, ma też
dużą wyobraźnię i intuicję. Lubi towarzystwo, przyjęcia z wielką pompą i eleganckie ubrania. Jest uczuciowy, ale nie
pozwala, by uczucia wpływały na przebieg jego pracy.

Czy taki jest Sergiusz Szymański ze Świerczyny? Dziś można o nim powiedzieć, że to pogodny, 23-letni chłopak.
Pracuje, pomaga w domu, ma znajomych. Lubi swoje imię, choć dodaje, że na drugie rodzice dali mu Franciszek i
czasem w żartach właśnie tak się do niego zwracają. Wie, że Sergiuszem został dlatego, iż kiedyś do mamy przy-
chodziła pani z małym chłopczykiem o tym imieniu. Mamie bardzo się spodobało. Pozostałym członkom rodziny
także. Sergiusz obchodzi imieniny: 2 lutego, 27 kwietnia, 9 września oraz 7 i 11 października. Sergiusz ze Świerczyny
wybrał wrześniowy termin.

Jessica Nowak ze Świerczyny ma dopiero cztery latka i chodzi do przedszkola. Właśnie tam zrobiliśmy jej zdję-
cie. Zapewne nie wie, że jest jedyną dziewczynką w gminie, która ma tak piękne imię.

Jessika to prawdopodobnie imię hebrajskiego pochodzenia. W Biblii istnieje też męskie imię Jessie, które nosił
ojciec króla Dawida. W literaturze najbardziej znana jest Jessika z "Kupca weneckiego" Szekspira. Do Polski to imię
przywędrowało w latach 70. XX wieku. Z języka angielskiego pisze się różnie: Jessica, Dżesika, Jesika.

Rodzice Jessiki Nowak oglądali kiedyś film, w którym bohaterką była dziewczynka o tym imieniu. Już wtedy po-
stanowili, że jeśli urodzi się dziewczynka, będzie właśnie Jessicą. Uważali, że skoro ma tak popularne nazwisko, musi
mieć niecodzienne imię. I ma.

Kobiety o tym imieniu są prostolinijne, sprawiedliwe, szlachetne. Nie dają łatwo sobą kierować. Są przy tym wolne
od małostkowości, złośliwości, podejrzeń. Cenią towarzystwo, a gdy znajdą mężczyznę swojego życia są mu na-
prawdę wierne. Zdrobniale można mówić do nich Jess. A imieniny obchodzą raz w roku, 4 listopada.

Jessica Nowak jest wesołą, żywą dziewczynką. Lubi, gdy się jej czyta, chętnie rysuje, próbuje już nawet pisać
"mama" i "tata". Jest ciekawa świata, a rodzice mówią, że aby jej upilnować trzeba mieć "oczy wokół głowy". Jes-
sica lubi po prostu być wszędzie.

W grudniu swoje imieniny świętują Blanki. Co prawda mogą je też obchodzić 13 stycznia, 20 kwietnia,
9 lipca, 10 sierpnia i 28 listopada, ale data 2 grudnia jest najpopularniejsza. A tego właśnie dnia wspomina się
patronkę - świętą Blankę.

Warto kilka słów jej poświęcić, bo dała Francji syna - świętego Ludwika IX. Urodziła się w 1188 roku,
jako córka króla Kastylii, Alfonsa IX i Eleneory Angielskiej. Kiedy miała zaledwie jedenaście lat, zaręczono ją z
Delfinem (następcą tronu) Francji. Ich ślub odbył się w rok później. Kiedy jej syn objął w wieku trzech lat rządy
po ojcu, Ludwiku VIII, pozostawał pod przemożnym wpływem matki. To ona zachęcała go do wojny z Anglią i
podtrzymywała na duchu tak długo, aż Francja wyzwoliła się spod angielskiej okupacji. Była zręczną dyplo-
matką. Umiała łagodzić spory i godzić zwaśnione strony. Udało się jej nawet przyłączyć do korony francuskiej,
i to na zawsze, Langwedocję.

Blanka zawsze była otaczana przez wiernych czcią, choć jej kult nigdy nie był zatwierdzony.
Blanka to imię starogermańskie lub romańskie. Znaczy "biały, jasny". Rzadko występowała w Polsce w śred-

niowieczu. Modne stało się to dopiero współcześnie. Blanki to dziewczyny delikatne, inteligentne, kontaktowe
o niezwykłej intuicji. Lubią zwracać na siebie uwagę nieco ekstrawaganckim ubiorem, niecodzienną fryzurą, odważnym makijażem. Uwielbiają tańczyć,
śpiewać i podróżować.

Coś w tym chyba jest bo Blanka Prałat z Kąkolewa ma rzeczywiście artystyczną duszę. Chodzi do pierwszej klasy gimnazjum, ale już od pod-
stawówki należy do zespołu marżonetek, fotografuje, zna się na robótkach ręcznych. Jej mama mówi, że ciągle jest zajęta, a przy tym bardzo dobrze się
uczy.


