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W Łoniewie mieszka Telimena Luberta.
Jest jedyną w naszej gminie, która nosi
tak znane z literatury imię. Telimena z
"Pana Tadeusza" jest jedną z najpopular-
nieszych postaci twórczości Adama Mic-
kiewicza. Imię ma greckie pochodzenie i
prawdopodobnie powstało z przekształ-
cenia imienia Filomena, które znaczy uko-
chana. Włodzimierz Ściłowski pisał:
"Narzeka na chłopaka Telma: Nie uwiódł
mnie. A to szelma". Telimena obchodzi
imieniny 3 lutego. Telimena Luberta jest
żoną i mamą dwójki dzieci. Bardzo lubi
swoje imię i mówi, że przedstawiając się
zwykle zaskakuje nim rozmówców. Naj-
częściej słyszy zdziwione "och". W domu
bliscy mówią na nią Tonia. 

Niecodzienne imiona
Co miesiąc składamy imieninowe życzenia czytelni-

kom z naszej gminy. Z tysięcy mieszkańców wybieramy
tych jubilatów, których imiona są najbardziej popu-
larne. Szczęścia i zdrowia życzyliśmy więc już Zosiom,
Stanisławom, Grażynom, Jurkom, Agnieszkom, Sylwe-
strom, Ewom, Justynom, Stefanom, Walentym, Ada-
mom i wielu innym. Ale wśród nas żyją też osoby, które
mają imiona niecodzienne, czasem wręcz niezwykłe.
Niektórych nie ma nawet w kalendarzu, czy księgach
imion. My postanowiliśmy o tych nietypowych imio-
nach napisać i odwiedzić osoby, które je noszą. Zapy-
tamy ich, jak im się żyje z tą innością. Czy czują się
wyróżnieni?

Najbardziej niezwykłym imieniem w naszej gminie jest
PRUDENCJANNA. Nosi je 86-letnia mieszkanka Osiecz-
nej. Jedyne informacje jakie znaleźliśmy na temat tego
imienia, to te, iż w Polsce pojawiło się ono między XVI
a XVIII wiekiem na mazurskich wsiach i że nadawano je
nieślubnym dzieciom. W czasie II wojny światowej imię
Prudencjanna nosił Klub Starych Dziewcząt. Imię ma ła-
cińskie pochodzenie i oznacza "rozważną i roztropną".
Prawdopodobnie nikt więcej w regionie, a może nawet
w całym kraju nie ma tak tajemniczego imienia, jak
nasza pani Prudencjanna.

Bardzo ciekawe imię ma też
6-letni chłopczyk z Osiecznej.
Otóż rodzice zdecydowali, że
będzie nazywał się Kasjusz
Kurowiak. To imię prawdopo-
dobnie pochodzi od łacińskiej
nazwy rodu. Ale istnieje też
hipoteza, że wywodzi się od
łacińskiego cassus, czyli "po-
zbawiony czegoś", "ogoło-
cony z czegoś" lub od
etruskiego słowa oznaczają-
cego "biedny". Imię Kasjusz
nosiło sześciu świętych. W
wersji żeńskiej brzmi ono
Kasja. Kasjusz obchodzi
imieniny 15 maja, 29 czerwca
i 10 października. Mama Kas-
jusza Kurowiaka ma sze-
ścioro dzieci. Każdemu
chciała dać imię nietypowe,
ładne. Kolejno więc wybie-
rała: Emilian, Daria, Natalia,
Kanizjusz, Eulalia i najmłod-
szy Kasjusz. A maleńki wnuk,
który jest z Kasjuszem i bab-
cią na zdjęciu też ma nieco-
dzienne imię - jest Oliwierem.

W naszej gminie mieszka jedyny Jeremiasz. Jest nim Jeremiasz Do-
magała z Osiecznej. To imię ma hebrajskie korzenie. Pochodzi od
słowa Jurme-jahu, czyli podnieść mnie z nędzy i upadku. Oznacza
"wywyższony przez Boga". Zdrobniale mówi się o nim Jaromi, Jerko.
Znane postacie noszące imię Jeremiasz to między innymi: książe
Jeremi Michał Wiśniowiecki, pisarz Jeremi Przybora, aktor Jarema
Stępowski. A w literaturze i sztuce znani są książe Jeremi z "Ogniem
i Mieczem" oraz Jonatan Jeremiasz Peachum, bohater dramatu
"Opera za trzy grosze". Jeremiasz obchodzi imieniny 16 lutego, 5
marca, 1 i 14 maja, 26 czerwca oraz 6 grudnia. Mama Jeremiasza
Domagały przy wyborze imienia wzorowała się na Jeremim Przy-
borze i synu Maćka Balcara z zespołu Dżem. Jednak w kalendarzu
nie znalazła daty imienin. Mimo to jej mama, a bacia Jeremiasza
przekonała ją do imienia, które teraz 10-letni chłopiec wdzięcznie
nosi. Nigdy ne narzekał na to imię, które sprawia przecież, że jest
wyjątkowy. W domu rodzina mówi do niego Jemi. Jermemiasz ma
swojego świętego patrona, znanego z Pisma świętego.

TELIMENA

JEREMIASZ

KASJUSZ


