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W naszej gminie mieszka tylko jedna pani Ryszarda. Nic dziwnego, że
niektórzy imię to mylą z męskim Ryszardem i  opuszczają literkę „a”. Pani
Ryszarda Kolańczyk ze Świerczyny mówi, że czasem dostaje listy, czy ra-
chunki adresowane: Ryszard Kolańczyk i wtedy jest to kłopot, bo musi
sprawę „odkręcać”. Ale i tak zapewnia, że imię to lubi, bo przecież jest
nietypowe. Nigdy nie spotkała innej kobiety, która też byłaby Ryszardą.
No a poza tym wie dlaczego mama dała jej to imię. Otóż kiedy była w pią-
tym miesiącu ciąży zmarł jej mąż, a ojciec pani Ryśki. Nigdy nie poznał
córki. Miał na imię Ryszard. To dla niego pani Ryszarda dostała to niety-
powe imię. Bliscy mówią na nią Rysia, Ryśka, czasem Rikarda. Pani Ko-
lańczyk pochodzi z Grodziska. Dziś mieszka z mężem i dwójką dzieci w
Świerczynie. Ma 37 lat, pracuje w Euroline w Lesznie. Na zdjęciu jest ze
swoją 8-letnią córką.

A imię Ryszarda jest oczywiście żeńską formą imienia Ryszard. Ma
staroniemieckie pochodzenie od słów „richi” - bogaty, potężny i „hart” -
silny, mocny. W Polsce imię to znane było już od średniowiecza, ale czę-
ściej nadawane dopiero od XIX wieku. W naszych czasach rozsławiła je
aktorka Ryszarda Hanin. Włodzimierz Ścisłowski napisał taki aforyzm:
„Wie, co w jej duszy gra, Ryszarda. Więc zawsze znajdzie swego barda”.
Ryszardy są osobami ambitnymi, mają śmiałe plany i konsekwentnie je
realizują. Nie uznają kompromisów, co może wywoływać spięcia z naj-
bliższymi. Długo pamiętają przykrości, jakich doświadczają w życiu.
Szczęśliwa dla nich jest liczba 4, kolor zielony, a kamień szmaragd. Imie-
niny obchodzą 7 lutego, 3 kwietnia, 9 sierpnia oraz 7 i 18 września. Ich
patronką jest św. Ryszarda, patronka Alzacji, chorych i strażaków, często
wzywana w razie pożaru. 

W Osiecznej odwiedziliśmy braci Chudobskich. Obydwaj mają nieco-
dzienne imiona - Bogusz oraz Jonasz. Mówią, że po prostu wybrali je dla
nich rodzice, a oni mogą się z tego powodu tylko cieszyć. Jonasz ma 28
lat. Skończył Akademię Muzyczną i gra na organach w kościele paloty-
nów w Poznaniu. Bogusz jest o dwa lata młodszy. W dzieciństwie razem
z bratem chodził do Ogniska Muzycznego. Potem wybrał sport. Przez kilka
lat był zawodnikiem Iskry Osieczna i grał w koszykówkę. Teraz jest na
czwartym roku Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Obydwaj
bracia są kawalerami. 

Dla nich więc zamieszczamy informacje o imionach jakie noszą. 
Jonasz ma hebrajskie pochodzenie od słowa „jona”, co znaczy gołąb.

Jest to imię jednego z proroków Starego Testamentu. W Polsce znane od
XIII wieku. Dziś nosi je około 1,5 tysiąca osób. Jonasz to prorok izraelski
żyjący w VIII wieku p. n. e. Ukarany został przez Boga za nieposłuszeń-
stwo. Połknięty przez wieloryba był wypuszczony na ląd, by mógł wypeł-
nić swoją misję wzywania do pokuty mieszkańców Niniwy. Aluzją do
opowieści biblijnej jest znane przysłowie: „Krynci się jak Jonasz we wie-
lorybie”. Jonasz to mężczyzna dowcipny, błyskotliwy i pomysłowy, prag-
nący równocześnie ciepłego serdecznego domu. Jest wielbicielem muzyki
klasycznej, która działa na niego odprężająco. Jego liczbą jest czwórka,
rośliną wawrzyn, a kamieniem cytryn. Imieniny obchodzi 21 i 22 września
oraz 12 listopada.

Bogusz to imię starosłowiańskie. Oznacza tego, który powinien sławić
Boga. Jest mężczyzną o mocnym charakterze, który nigdy się nie pod-
daje. Jest ambitny, wytrwale dąży do celu i zawsze osiąga to, czego chce.
Jest odważny, niestraszne mu są żadne sytuacje. W życiu może być
świetnym sportowcem, gdyż ma niesamowitą wolę walki. Lubi szybką
jazdę samochodem. Szczęśliwą liczbą Bogusza jest 9, a kamieniem ab-
synt. Imieniny może obchodzić: 8 i 24 lutego, 29 kwietnia, 12 czerwca lub
5 listopada. 

Imię Aleksy pochodzi, podobnie jak Aleksander, od greckiego słowa
„alekso”, co znaczy „bronię się przed kimś”. W Polsce używane od XIV
wieku w formach: Aleks, Aleksiej, Aleksy, Leksy, Oleksy. W zdrobnieniu
mówi się najczęściej Alek. Święty Aleksy jest jednym z bardziej popular-
nych świętych we wschodnim chrześcijaństwie. Żył w V wieku. Miał po-
chodzić z bogatej arystokratycznej rodziny rzymskiej. Żył w Edessie jako
żebrak zbierający jałmużnę u drzwi kościoła Matki Boskiej. Oddawał ją
biednym. Jest patronem ubogich, żebraków i pielgrzymów.

W Osiecznej mieszka pan Aleksy Kraśner. Ma 78 lat i całe życie spę-
dził w tym mieście. Pracował jako elektryk i kierowca, w POM PZGS i GS.
Przepracował 45 lat. Wychował z żoną czwórkę dzieci. Zapytany skąd
imię Aleksy, z uśmiechem odpowiada, że przez pomyłkę. Otóż położna,
która zgłaszała jego narodziny w kościele i w Urzędzie pomyliła się. Miała
zapisać Aleksander, a podała Aleksy. I tak już zostało. Ale, nie wiadomo
dlaczego, wszyscy zawsze mówili do niego Lechu. Tak nazywali go w ro-
dzinie, wśród kolegów w szkole, potem w pracy. Pan Kraśner wie jednak,
że ma nietypowe imię. 

My dodajmy jeszcze, że każdy Aleksy jest wrażliwy, inteligentny, lubi
otaczać się pięknymi przedmiotami o wartości artystycznej lub historycz-
nej. Jego główne cechy to: intuicja, wola, aktywność. Czy ta charaktery-
styka pasuje również do „naszego” pana Aleksego, wie tylko on sam.
Znawcy imion mówią też, że szczęśliwą liczbą dla Aleksego jest jedynka,
rośliną bez, kamieniem granat, a kolorem purpura. Imieniny może obcho-
dzić 12 i 17 lutego, 24 kwietnia, 17 lipca, 17 i 28 sierpnia oraz 6 września. 


