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Mały Olaf Piotrowski z Osiecznej
zrobił swoim rodzicom ogromny pre-
zent na Boże Narodzenie. Urodził się
bowiem w samą Wigilię, dwa lata
temu. Jego mama Marzena mówi, że
zawsze chciała mieć Olafa chociaż
kiedy na świat przyszedł pierwszy
syn, razem z mężem dali mu na imię
Filip. Drugi synek już bezdyskusyjnie
został Olafem. Chłopczyk jest bardzo
żywy, już ładnie mówi, lubi też śpie-
wać. Siebie nazywa Olusiem, więc
niektórzy myślą, że jest Aleksandrem.
Rodzice mówią jednak na niego Olaf.
A imię ma skandynawskie pocho-

dzenie. Wywodzi się od słów "As" -
nazwy skandynawskiego bóstwa i
"lob" - kochać. Oznacza "umiłowany
przez Boga Asa". W Polsce praktycz-
nie było nieznane, a popularność zdo-
było dopiero w latach 60. ubiegłego
wieku. Patronem osób noszących to imię jest św. Olaf II Haraldsson, król
Norwegii żyjący w latach 995-1030. Budował on kościoły, wprowadzał
chrześcijańskie normy. Zginął w bitwie pod Nidaros. Imię Olaf nosiło wielu
władców Norwegii, Danii i Szwecji.
Każdy Olaf jest energicznym organizatorem, sprawdzającym się na kie-

rowniczych stanowiskach. Lubi wygodę, pociąga go hazard i nie jest mo-
nogamistą. Najlepszym dla niego kolorem jest fiolet, a znakiem zodiaku
Koziororzec. Imieniny obchodzi 10 i 29 lipca.

Imię dla pani Dionizy Łopacińskiej z Osiecznej wybrał ojciec. Żar-
tobliwie mówił, że imiona dla dwóch pierwszych córek wybierała żona, to
dla ostatniej on. A że miał kolegę franciszkanina, księdza Donata, szukał
imienia równie niezwy-
kłego. Dzień po imieni-
nach Donata były
właśnie imieniny Dioni-
zego. Zdecydował, że
córka będzie Dioniza. I
tak zostało. Dioniza Ło-
pacińska ma 40 lat, jest
krawcową odzieży mę-
skiej. Ma, podobnie jak
mama, trzy córki.
Wszyscy od zawsze
mówią do niej Donia.
Dioniza to żeńska

forma imienia Dionizy.
Imię pochodzi z Grecji i
oznacza kogoś należą-
cego do boga winnej la-
torośli i płodnych sił
natury Dionizosa. Dio-
nizy, a więc i Dioniza,
idzie przez życie we-
soło, lubi zabawy i przy-
jaciół. Nie jest typem
wojownika, choć o
sprawy, w które wierzy gotowa się pobić. Stara się być dla dla innych pod-
porą i służyć w potrzebie pomocą. Lubi wygody, eleganckie stroje, po-
dróże. Jej kolorem jest granat, a znakiem zodiaku Skorpion. Dioniza
obchodzi imieniny: 15 maja, 20 września, 9 października oraz 6, 12 i 29
grudnia.

Imię Kasandra oznacza "świecącą przy mężczyźnie". W mitologii
znana jest jako wróżbiarka, w której dramatyczne przepowiednie nikt nie
wierzył, choć ten dar
otrzymała od Appolina.
Imię ma pochodzenie
greckie, a w zdrobnieniu
czasem używane jako
Sandra.
Kobiety o imieniu

Kasandra są żywe, ak-
tywne, wrażliwe na nie-
powodzenia. Są pilnymi
uczennicami, które robią
wszystko, aby osiągnąć
wytyczony cel. Mogą
być dobrymi sekretar-
kami i administrator-
kami. Lubią zawody
związane z prawem i
medycyną.

Kim będzie Kasan-
dra Pierzynowska z Ką-
kolewa jeszcze nie
wiadomo. Ma ona do-
piero 7 lat i lubi tańczyć,
recytować, dobrze się
uczy. Być może w przy-
szłości wybierze zawód
artystyczny, bo ma
dobrą pamięć i jest zdolna. A przy tym bywa uparta i konsekwentna. Jej
mama mówi, że jest wyjątkowa, więc dała jej wyjątkowe imię. Rzeczywi-
ście nikt w regionie takiego nie ma, choć na co dzień na małą Kasandrę
wszyscy mówią Kasia.

Z imieniem pana
Szwona z Łoniewa mamy
trochę kłopotu. Nie znaleź-
liśmy go bowiem w żadnej
"Księdze imion", ani na ża-
dnych internetowych stro-
nach. Prawdopodobnie
jest jedynym takim imie-
niem w kraju i być może
stworzonym przez urzędni-
ków Urzędu Stanu Cywil-
nego. Pisownia tego
imienia po prostu pana
Szwona wyróżnia. Ama on
na imię Małryliusz. W
księgach imion znajdujemy
Maureliusza, także Maury-
cjusza, Maurycego, a
nawet Mauryna i Maurusa.
Natomiast Małryliusz jest
tylko w Łoniewie. I przez to
jest naprawdę wyjątkowy.
Pan Małryliusz Szwon

ma 50 lat, jest kolejarzem.
Imieniny obchodzi jako
Mariusz i tak najczęściej
mówią do niego bliscy. Tymczasem Maurycjusz obchodzi imieniny 22
września i ten jest najbliższy Małryliuszowi. To mężczyzna energiczny,
stale zajęty, uwielbiający ryzyko, dotrzymujący danego słowa.

W naszej rubryce przedstawiamy kolejnych mieszkańców gminy, którzy mają wyjątkowe imiona. Tym razem odwiedzi-liśmy kolejne cztery osoby mieszkające w Kąkolewie, Osiecznej i Łoniewie.
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