
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKINIECODZIENNE IMIONA
Felicjan to człowiek szczęśliwy.

Tak właśnie tłumaczy się łacińskie
słowo "felix", od którego pochodzi to
imię. Jest ono ściśle związane z imie-
niem Feliks, ale nadawane było
chłopcom bardzo rzadko. Kościół no-
tuje licznych świętych o tym imieniu.
Między innymi był święty Felicjan mę-
czennik afrykański, który zginął wraz
z 124 towarzyszami w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa. Święty Fe-
licjan, biskup Foligno (III w.), zginął w
wieku blisko stu lat, za panowania ce-
sarza Decjusza. Uważano go za pat-
rona chroniącego przed trzęsieniem
ziemi. Natomiast święty Felicjan mę-
czennik włoski (III - IV w), został
ścięty wraz ze swoim bratem, z roz-

kazu cesarskiego namiestnika Promota.
Felicjan to mężczyzna zmienny, ruchliwy. Doskonały znawca ludzkiej

natury i jej słabości. Zawsze kieruje nim wrażliwość i uczucie. Jest ma-
rzycielem, codzienność go nudzi. Najlepszym dla niego kolorem jest po-
marańcz, liczbą ósemka, a znakiem zodiaku - Wodnik.

W Osiecznej mieszka jedyny Felicjan w gminie, pan Kulczak. Pewnie
nie zgodziłby się z "książkową" charakterystyką imienia, bo nie tylko, że
nie jest marzycielem, ale twardo stąpa po ziemi. Ma 66 lat. Przez kilka-
naście lat pracował jako handlowiec, a potem ponad trzydzieści w rolnic-
twie i ogrodnictwie. Do dziś uprawia warzywa w swoim gospodarstwie. A
znany jest jako Felek, bo tak zwracają się do niego bliscy i znajomi. Wspo-
mina, że imię dla niego wybrał ojciec, który pracował u piekarza, właśnie
Felicjana.

Felicjan obchodzi imieniny: 24 stycznia, 30 maja, 9 czerwca, 20 paź-
dziernika oraz 11 i 19 listopada. A tak przy okazji powiedzmy, że najbar-
dziej popularnym Felicjanem w literaturze jest Felicjan Dulski ze sztuki
"Moralność pani Dulskiej" G. Zapolskiej.

W rodzinie państwa Wróblewskich
w Trzebani, wszystkie dzieci dostają
imiona na literę "M". Tak zdecydowali
rodzice, więc kiedy na świat przycho-
dziły kolejne pociechy były to: Marcin,
Mirella, Marcelina. Postanowiliśmy od-
wiedzić Mirellę, bo jest ona w gminie
jedyną dziewczynką, która nosi tak
piękne imię. Mirella ma 10 lat i chodzi
do IV klasy. Dobrze się uczy i bardzo
dużo czyta. Ale lubi też sport. Uprawia
biegi i tenis stołowy. Bakcylem tenisa
zaraziła się od dziadka i taty, którzy nie
tylko grali, ale do dziś są organizato-
rami tenisowych rozgrywek. Mirella
zdążyła już w tenisie zdobyć mnóstwo
pucharów i dyplomów. W kategorii "Ża-
czków" ma mistrzostwo gminy, ale brała też udział w powiatowych igrzys-
kach młodzieży i zajmowała miejsca w rozgrywkach szkolnych.

Mirella to imię literackie, pochodzenia francuskiego. Powstało z imie-
nia Mireio. Wywodzi się od słowa "mirar", które oznacza "podziwiana".
Wymyślił je poeta Frederica Mistral, do jednego z swoich poematów. Nie-
którzy badacze uważają, że jest ono skrótem od imienia Mirabela. Inny
wariant zapisu to Mirela.

Tak, czy inaczej Mirella jest osobą wyluzowaną, nowoczesną. Często
pozuje na kobietę, która wszystko w życiu widziała i niczym nie można jej
zaskoczyć. Ma ogromną potrzebę bycia podziwianą i docenianą. Dla zdo-
bycia uznania gotowa jest wiele poświęcić. Imieniny obchodzi: 16 sierpnia
21 września lub 7 października.

Imię Albin wywodzi się od łaciń-
skiego słowa "albus" (biały), co jako
przydomek oznaczało osobę o jas-
nych włosach, a jako rzeczownik
określało zawód członków rodu lub
ich przodków (sztukator, tynkarz).
Imię to notowane było już od V
wieku p.n.e. W Polsce zarejestro-
wano je pod koniec XV wieku. Pat-
ronem osób noszących to imię jest
św. Albin, biskup Angers, znany z
energicznej walki o poprawę oby-
czajów moralnych. Zmarł w 550
roku.

W naszej gminie mieszka jeden
Albin, w Osiecznej. To pan Albin
Kasperski, fotografik, który przez

lata prowadził zakłady fotograficzne. Wyszkolił ponad dwudziestu adeptów
zawodu fotografika. Ma 53 lata, teraz zajmuje się handlem i gastronomią.
Zapytany skąd ma tak nietypowe imię, odpowiedział, że po dziadku. Dzia-
dek Albin został w czasie wojny rozstrzelany przez Niemców w Śmiglu.
Rodzice postanowili więc dać to imię synowi na pamiątkę. Pan Albin jest
z niego dumny i cieszy się, że nikt zwracając się do niego, nie zdrabnia
imienia.

AAlbin, to mężczyzna, który żyje w dwóch światach. Jest zarazem ner-
wowy i sentymentalny. Raz zaskakuje szybkością działania, innym razem
nie jest zdolny zapanować nad sytuacją. Mężczyźni o imieniu Albin pas-
jonują się drobiazgami. Nie są zbyt pewni siebie, raczej nieśmiali. Szybko
się męczą, potrzebują dużo snu, powinni prowadzić spokojne życie. Są
bardzo towarzyscy, o ile mają dobry nastrój. Nie lubią rezygnować z przy-
zwyczajeń. Bywają doskonałymi technikami, inżynierami, badaczami,
umiejącymi kierować jednocześnie wieloma pracami. Ich rośliną jest na-
parstnica, a zwierzęciem konik morski. Imieniny obchodzą dziesięć razy
w roku: 5 lutego, 1 i 31 marca, 22 i 23 czerwca, 22 lipca, 6 i 15 września,
26 października oraz 16 grudnia.

W naszych poszukiwaniach osób mających nietypowie imię trafiliśmy
do DobrosławyWaleńciak z Kąkolewa. Pani Dobrosława pochodzi z Ma-
ciejewa, a do Kąkolewa trafiła zaraz po ślubie. Ma dwoje dzieci, Martę i
Mateusza z którymi zasiadła do zdjęcia. Pani Dobrosława bardzo lubi
swoje imię. Mówi, że rodzice dali je jej, bo Dobrosława była dalszą ciocią
z Poznania i wszystkim się pododobało. W zdrobnieniu zawsze mówiono
do niech Dobrusia, Dobrunia, a mąż mówi czasem po prostu Dobruś. Pani
Dobrosława jest technikiem cukiernikiem a zawód zdobyła w Goplanie.
Tam przez 18 lat pracowała. Teraz pracuje na plantacji truskawek. Lubi
wycieczki rowerowe z rodziną, robienie ozdób z papieru i wstążek oraz
pielęgnację kwiatów.

Imię Dobrosława jest żeńską forma imienia Dobrosław. Ma pochodze-
nie starosłowiańskie i oznacza tego, który zdobył sławę, albo sławny jest
z dobroci. W dokumentach wspomniane było już w 1228 roku. Dobrosławy
są osobami o wielkim sercu i bystrym umyśle. Są sprawiedliwe, nieprze-
kupne, stworzone do sprawowania wysokich urzędów i odpowiedzialnych
funkcji. Najlepszym dla nich kolorem jest czerwień a rośliną róża. Imie-
niny może obchodzić: 10 stycznia, 5 lutego, 9 kwietnia, 24 listopada i 28
grudnia.


