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PaniMirona Woźniak z Kątów nigdy nie spotkała swojej imienniczki.

Podobno druga Mirona mieszka gdzieś koło Śremu, ale panie o sobie nic
nie wiedzą. Mają jednak bardzo nietypowe imię, choć jest to po prostu że-
ńska odmiana imienia Miron. W naszej gminie Mirona jest tylko jedna.

Znawcy imion mówią, że Miron ze staropolskiego znaczy "spokojny,
pokojowy". Przypuszcza się jednak także, że może wywodzić się od grec-
kiego słowa "myron", które tłumaczy się jako ładnie pachnący. W pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa imię to oznaczało promieniujący z
człowieka urok i zacność. W Polsce znane jest od średniowiecza, a dziś
nosi je w naszym kraju około 1700 osób.

Mirona to kobieta, która nigdy nie robi nic połowicznie. Jeśli się do
czegoś zabiera, to z myślą, aby doprowadzić wszystko do pomyślnego
końca. Najczęściej się jej to udaje. Ma dobrą pamięć, jest stała w poglą-
dach i sympatiach. Lubi rozkosze w życiu oraz zbytek.

Nasza pani Mirona ma 39 lat. Pochodzi z Łoniewa, a do Kątów prze-
prowadziła się z rodziną dwa lata temu. Jest najstarsza z siedmiorga ro-
dzeństwa. Mówi, że imię dla niej wybrała babcia, która słyszała je w
Niemczech, jeszcze w czasach międzywojennych. W rodzinie często mó-
wiono na nią Mirka. Ma męża i dwóch synów. Z zawodu jest kucharzem i
lubi gotować. Pracuje jednak w zakładzie tapicerskim. Imieniny obchodzi
20 października.

Julianna Schmidt trafiła do Osiecznej w 1976 roku. Tu w sanatorium dostała
pracę pielęgniarki. Bardzo jej się w tym rejonie Polski podobało.Aprzyjechała do
nas z Grudziądza. W Osiecznej założyła rodzinę i wychowała z mężem trójkę
dzieci. Cały czas pracuje w swoim zawodzie, teraz w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej "Salus". Zapytana, skąd to nietypowe imię, wyjaśnia, że po
babci. Ona dostała imię Julianna po babci ze strony mamy, a jej siostra Anto-
nina, po babci ze strony taty. Tak więc tradycji stało się zadość.Ale tak naprawdę
wszyscy zawsze mówili do niej Julia. I tak też się sama przedstawia. Panią
Schmidt pacjenci po prostu znają jako Julię.

W istocie Julianna, to odmiana Julii. Oznacza "promienista", "młoda". Dziew-
czyny o tym imieniu są niespokojnymi duchami. Z jednej strony łagodne i wraż-
liwe, z drugiej, pewne siebie, niezależne, wojownicze. Julianny okazują dość
wszechstronne zainteresowania i sympatie. Chętnie popierają akcje dobro-
czynne. Są pewne siebie i pełne optymizmu. Bywają aktorkami, tłumaczkami, pi-
lotkami wycieczek, przewodniczkami. Są elokwentne, towarzyskie, lubią
uzewnętrzniać swoje uczucia. Wmiłości często przeżywają rozczarowania, gdyż
uczucia partnera nie zawsze są zbieżne z ich romantyczną naturą.

Julianny obchodzą imieniny aż 16 razy w roku. Najczęściej w lutym: 7, 12, 16
i 17. Nie mają imienin tylko w marcu i w maju.

W Trzebani spotkaliśmy Tymoteusza Wawrzyniaka. Ma 8 lat i chodzi do I
klasy. Okazało się, że nie tylko on w rodzinie ma nietypowe imię. Jego 11 - letni brat
jest Remigiuszem. Rodzice, a pewnie i koledzy mówią do nich Tymek i Remek. I
właśnie te imiona bardzo ich wyróżniają. Chłopcy zapewniają, że bardzo lubią
swoje imiona i dobrze się z nimi czują. Do zdjęcia oczywiście stanęli razem, bo też
wspólnie tego dnia jeździli na rolkach. Remigiusz należy do drużyny koszykówki i
reprezentuje szkołę na turniejach. Lubi historię i przedmioty humanistyczne. A Ty-
moteusz jest "ścisłowcem" o zainteresowaniach technicznych, uwielbia budować,
liczyć. Chętnie biega i jeździ na rowerze. Jest kapitanem klasowej drużyny spor-
towej.

Imię Tymoteusz ma greckie pochodzenie. Wywodzi się od słów "thymos" - życie,
serce, męstwo, gniew i "theos" - Bóg. Oznacza więc tego, który jest Bogiem silny,
którego przepełnia duch boży, który jest bogobojny. Patron - święty Tymoteusz był
biskupem Efezu i wiernym współpracownikiem świętego Pawła, który do niego skie-
rował dwa spośród swych listów. Od roku 1969 uznany jest nie jako męczennik, ale
jako wyznawca.

Mężczyźni o imieniu Tymoteusz są pracowici, dokładni, mają poczucie własnej
wartości. Żadne komplementy nie przewrócą im w głowie. Są zdecydowani i wy-
trwali w dążeniu do celu oraz otwarci na wszelkie nowości. Ale bywają też zarozu-
miali i często wpadają w gniew. Imieniny obchodzą: 24 stycznia, 21 maja, 22
sierpnia, 19 grudnia.

A Remigiusz wywodzi swoje imię od łacińskiej nazwy wiosła. Prawdopodobnie
pierwotnie stanowiło ono przydomek dla wioślarzy lub wytwórców wioseł. W Polsce
nadawane jest od XV wieku. Dziś Remigiusz może robić co chce, bo ma ku temu
wszelkie możliwości. Jest inteligentny, bystry, lubiany. Bywa niekwestionowanym li-
derem w każdym środowisku. Sukcesy osiąga łatwiej niż inni, a kiedy może wypo-
czywać najchętniej wolny czas spędza na podróżach. Najlepszym dla niego
kolorem jest pomarańczowy, a liczbą jedynka. Imieniny obchodzi: 13 stycznia, 1
października i 21 listopada.


