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Imię Dajana powstało
ze spolszczenia angiel-
skiej wersji imienia
Diana. Ma swoje odpo-
wiedniki w wielu krajach:
w Anglii - Diana i Dyana,
we Francji - Diane, w
Hiszpanii - Diana. Imię to
pochodzi w prostej linii
od rzymskiej bogini
łowów, księżyca, lasów i
opiekunki zwierząt. W
Polsce zaczęło się poja-
wiać w XIX wieku, naj-
częściej na Śląsku.
Obecnie nosi je 861
Polek.
Dajany są na ogół

optymistkami, choć nie
rozpychają się łokciami i
nie potrafią walczyć o
swoje. Czasami odczu-
wają niepewność, a
nawet strach przed ży-
ciem. Są życzliwie na-
stawione do ludzi, lubią
pobawić się w towarzy-
stwie, ale w domu też
jest im dobrze. Ich po-
wołaniem jest być matką
i żoną. Kolorem Dajany
jest czerwony, rośliną
grusza, a znakiem zo-
diaku Byk. Szczęśliwa
dla niej jest liczba 4 i ka-
mień różowy kwarc.
Imieniny może obcho-
dzić 10 czerwca lub 13
sierpnia.
W naszej gminie, a pewnie i w całym regionie mieszka tylko jedna Da-

jana. To 16-letnia dziewczyna ze Świerczyny - Dajana Kubacka. Imię wy-
brała dla niej mama, po prostu z kalendarza. Dajana chodzi do Liceum
Ekonomicznego w Lesznie i uczy się na kierunku obsługa turystyki. W
przyszłości chciałaby dużo podróżować i zwiedzać. Póki co z pasją czyta
książki.

NIECODZIENNE IMIONA
WOsiecznej od-

wiedziliśmy ma-
leńką Mirandę
Molicką. Ma zaled-
wie trzy tygodnie i
długo jeszcze nie
będzie wiedzieć, że
nosi śliczne niety-
powe imię. I że ma
ono łacińskie po-
chodzenie i ozna-
cza "czarująca,
z a c hw y c a j ą c a ,
godna podziwu".
Ponoć imię to zos-
tało wymyślone przez Williama Shakespeareʼa i po raz pierwszy wyko-
rzystane w dramacie "Burza". AMirandy to bardzo atrakcyjne dziewczyny.
Trochę rozpieszczone przez życie, więc za rzecz naturalną przyjmują, że
należy im się więcej niż innym. Ale po kilku rozczarowaniach wracają do
rzeczywistości i biorą się do solidnej pracy. Mała Miranda z Osiecznej ma
to jeszcze przed sobą, ale już teraz można jej bliskim powiedzieć, że
szczęśliwa liczba dla niej to 6, szczęśliwy kolor - granatowy, a szczęśliwy
kamień - turmalin. Miranda obchodzi imieniny trzy razy w roku: 11 maja,
5 listopada i 17 grudnia.
Kiedy rozmawialiśmy o maleńskiej Mirandzie okazało się, że jest ona

dziewiątym dzieckiem państwa Molickich. Jej najstarsza siostra ma 23 lata
i też już jest mamą. A pani Molicka ma również nietypowe imię - bo Do-
nata. W domu zostaliśmy też jednego z małych braciszków Mirandy - Mar-
cela. A zatem postanowiliśmy przekazać kilka informacji również o tych
dwóch niespotykanych często imionach.
Donata - Dosłownie znaczy "dziecko darowane przez Boga". W histo-

rii znana jest święta Donata, jedna z wczesnych świętych Kościoła Kato-
lickiego. Imię to nigdy nie zdobyło wielkiej popularności. Jest
odpowiednikiem męskiego imienia Donat. Dla kobiet o tym imieniu naj-
ważniejsze jest spokojne życie. Wolą uginać się jak trzciny przy gwałtow-
nym wietrze niż stawiać opór. Ich kolorem jest fioletowy, liczbą dziewiątka,
a znakiem zodiaku Wodnik.
Marcel - To imię wywodzi się z łaciny i jest zdrobnieniem imienia

Marek. Liczbą imienia Marcel jest jedynka, a to znaczy, że lubi on przo-
dować i rządzić. Zawsze musi być pierwszy. Marcel lubi odkrywać nowe
rzeczy i dochodzić do wszystkiego swoją drogą. Od dziecka jest bardzo
ambitny, a nauka jest jego najważniejszym celem. Chce odkrywać nowe
rzeczy i tworzyć coś, czego jeszcze nie ma. Dlatego ma mało przyjaciół,
bo nie znajduje dla nich czasu. Zawodami w których dobrze się czuje są:
biznesmen, naukowiec, informatyk.

Kazimiera i WładysławWojciechowscy obchodzą 50. rocznicę ślubu
cywilnego 4 listopada, a kościelnego dwa tygodnie później. Pobrali się
młodo, bo pani Kazimiera miała niecałe 18 lat, a jej mąż 23. A poznali się
na zabawie w Świerczynie, na tzw. "kozim rynku", dokąd pan Władysław
przyjechał z Ziemnic. Zaraz po ślubie małżonkowie zamieszkali u mamy
panny młodej. Tam urodziła się dwójka ich dzieci. Ale w 1970 roku poszli
na swoje. Sami budowali dom, bo pan Władysław był murarzem. Zawodu
uczył się w Łoniewie, potem pracował w Poznaniu, a kilka lat po ślubie
otworzył swój zakład. I właśnie wtedy stawiał rodzinny dom w Świerczy-
nie. Już tam urodziła się trzecia córka. A pani Kazimiera przez 12 lat pra-
cowała w leszczyńskim "Koperniku", potem "Spinko". Obydwoje
małżonkowie przeszli najpierw na renty, a potem na emerytury. Dziś
mieszkają z najmłodszą córką i wnuczką. Tak się składa, że w dniu ich ju-
bileuszu wnuczka będzie obchodzić osiemnaste urodziny. Powodów do
życzeń będzie więc sporo. A na uroczystość przyjadą oczywiście wszyscy
najbliżsi, dwie córki z mężami z Leszna, dwójka wnuków, rodzina. Będzie
bardzo serdecznie.
Jubilaci są na tyle młodzi, że ciągle jeszcze prowadzą dom. Chętnie

uprawiają też działkę, pan Władysław jest zapalonym wędkarzem, ma go-
łębie, kury. Obydwoje mówią, że pracy starcza im na całe dnie. A pani Ka-
zimiera codziennie czyta i rozwiązuje krzyżówki. Mówi, że nie wyobraża
sobie życia bez książek i gazet. Co roku państwo Wojciechowscy jeżdżą
ze znajomymi na dziesięć dni do Kołobrzegu. To dla nich taka odskocznia
od codzienności. Amarzą tylko o dobrym zdrowiu i długim jeszcze wspól-
nym życiu. Właśnie tego szczerze jubilatom życzymy.
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