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Ta nasza rubryka cieszy się dużym powodzeniem. Czytelnicy piszą do nas i dzwonią z informacjami o swoich znajomych, czy
przyjaciołach, którzy mają niezwykłe imiona. A jest ich naprawdę wielu, bo przecież każdego miesiąca odwiedzamy kolejną
czwórkę mieszkańców. A zapowiada się, że właścicieli niecodziennych imion odwiedzać będziemy jeszcze przez co najmniej
rok. Nas to cieszy, czytelników również a posiadaczom tych imion sprawia niespodziankę. A przecież o to właśnie chodzi.

NIECODZIENNE IMIONA
AmandaWojciechowska z Ło-

niewa ma 16 lat i chodzi do III klasy
gimnazjum. Rodzice mówią, że spo-
dziewali się chłopca i dla niego wy-
brali imię Patryk. Kiedy urodziła się
dziewczynka, wybierali imię między
Paulą, a Amandą. Ostatecznie zde-
cydowali się na Amandę. A mówili
czasem na nią Amandula, Amynda.
Tak czy inaczej imię jest rzeczywi-
ście ładne.

Amanda Wojciechowska wy-
biera się do liceum o profilu huma-

nistycznym.W przyszłości chciałaby
zostać policjantką. Teraz chętnie z
dziadkiem wędkuje i często bierze
udział w wędkarskich zawodach.
Dużo czasu spędza też przy kom-
puterze. A dla szkolnej gazetki
"Donos" przygotowuje przepisy kuli-
narne.

Imię Amanda pochodzi od łaciń-
skiego słowa "amara" i znaczy
"godna miłości, kochana". Znane
było już w starożytnym Rzymie, a
bardzomodne w średniowieczu. Po-

pularne jest w Stanach
Zjednoczonych. W Polsce
imię to nosi około 3500
osób. Amandy są osobami
mocno osadzonymi w rze-
czywistości. Nie wykonają
żadnego ruchu póki nie
przekonają się, że stoją na
twardym gruncie. Są obiek-
tywne, choć nieśmiałe.
Chętnie pomagają innym,
angażując się w rozmaite
akcje charytatywne i spo-
łeczne. Bardzo potrzebują
miłości. Ich kolorem jest cyt-
rynowy, szczęśliwą liczbą
siódemka, a kamieniem
malachit. Imieniny obcho-
dzą: 28 stycznia, 6 lutego,
27 maja, 18 i 26 czerwca, 2
i 6 października.

Imię Kwiryn ma łacińskie po-
chodzenie i wywodzi się od imienia
boga cywilnych obywateli Rzymu,
Quirinusa, nazywanego także "po-
kojowym Marsem". Imię to noto-
wano w Polsce od czasów
średniowiecznych. Patronem osób
noszących to imię jest Święty Kwi-
ryn, biskup dzisiejszego miasta
Sisak w Chorwacji., który żył w III i

IV wieku. Został utopiony w rzece
Raab na Węgrzech w 308 roku.

Mężczyzna o imieiu Kwiryn jest
poukładany i bardzo ambitny. W
jego życiu ogromną rolę odgrywają
pieniądze. Za sukces materialny
zwykle płaci rozczarowaniem du-
chowym. Często czuje się wypa-
lony, smutny. Ratuje się jakimś
sensownym hobby. Imieniny obcho-
dzi: 30 marca, 4 kwietnia i 4
czerwca. A jego szczęśliwą liczbą
jest jedynka, kolorem żółty, a ka-
mieniem topaz.

Jedynym Kwirynem nie tylko w
naszym powiecie, ale całym woje-
wództwie jest Kwiryn Szulc z Ło-
niewa. Wbrew charakterystyce
imienia, jest on bardzo wesoły,
wrażliwy, otwarty. Ma 44 lata, żonę,
dwóch synów i dwójkę wnucząt.
Stworzył szczęśliwą rodzinę. Zapy-
tany o to, skąd ma takie nietypowe
imię wyjaśnia, że mama pochodzi z
Nowolipska koło Kalisza. Tam
mieszkał skrzypek o tym imieniu. I
mamie bardzo się ono spodobało.
Może liczyła, że też będzie muzy-
kiem?

Teofila, to żeńska forma imienia
Teofil. Ma pochodzenie greckie, a
polski odpowiednik, to o prostu Bo-
gumiła. Znaczy "przyjaciółka Boga",
"miła Bogu". Teofile są zazwyczaj

osobami szczęśliwymi. Lubią być za-
rzucane obowiązkami. Są nieza-
leżne, samodzielne, w pracy "grają
pierwsze skrzypce". Na Teofilach
można polegać, to tolerancyjne i lo-
jalne przyjaciółki. Dla swoich pra-
cowników są wymagające, ale

również sprawiedliwe. Bywają za-
borcze i kłótliwe. Ale z każdych pro-
blemów wychodzą bez szwanaku.

"Nasza" Teofila Miedziaszczyk
mieszka w Witosławiu. Tu się uro-

dziła w
1 9 5 4
roku. Imię
dał jej
tata, który
b a r d z o
l u b i ł
zdrobnie-
nie Tola.
Pani Teo-
fila ma
p ięc i o ro
r o d z e ń -
stwa, ale
tylko ona
d o s t a ł a
tak niety-
p o w e
imię. Nie-
k t ó r z y

mówili na nią Tosia. Pani Teofila bar-
dzo lubi swoje imię. Wie, że jest nie-
typowe i jedyne takie w gminie.
Imieniny może obchodzić 5 marca,
27 kwietnia i 28 grudnia. Do zdjęcia
usiadła razem z wnuczętami: Wero-
niką i Markiem.

Marcjanna Nowaczyk
mieszka w Kąkolewie. Ma 29 lat i
jest szczęśliwą żoną oraz mamą
małego Szymonka. O swoim imie-
niu mówi, że jest wyjątkowe, bar-
dzo rzadkie, po prostu ładne. To
imię wybrał dla niej tato i bardzo
się z tego cieszy. Zdarza się co
prawda, że niektórzy mylą je z
Marceliną albo Marcysią, ale jeśli
nawet mówią do niej w ten sposób,
to też nic złego. Ale Marcjanna jest
najładniej.

To imię ma łacińskie pocho-
dzenie i w dosłownym tłumaczeniu
znaczy "ta, która związana jest z
bogiem Marsem". Marcjanna jest
kobietą o nieprzeciętnej inteligen-
cji i umiejętności radzenia sobie w
różnych sytuacjach. Jej wszech-
stronność sprawia, że robi wraże-
nie osoby znającej się na rzeczy i
inni często zwracają się do niej po
radę. Jest przy tym osobą zdecy-
dowaną, potrafi radzić sobie z
ludźmi, mogłaby być doskonałym

przywódcą i szefem.
Nie tak chętnie jed-
nak zajmuje wysokie
stanowiska, gdyż
ceni sobie swobodę i
niezależność. Lubi
wycieczki na łono
natury. Jej liczbą jest
trójka, planetą Jo-
wisz, a znakiem zo-
diaku Strzelec. O
Marcjannie Włodzi-
mierz Ścisłowski na-
pisał taki aforyzm:
"Nieba przychyla
wciąż Marcjanna,
więc leci dla niej z
nieba manna". Mar-
cjanna obchodzi
imieniny 9 stycznia i
17 czerwca.


