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W Łoniewie mieszka Ro-
mualda Wozińska. Jej mama
mówi, że córka dostała imię po
swojej dalszej cioci. Mamie bardzo
się spodobało, a i ciocia ucieszyła
się, że w rodzince będzie następna
Romualda.

Romualda to żeńska odmiana
imienia Romuald. Ma pochodzenie
starogermańskie od słów „chrom”
- sława i „walant” - panować, rzą-
dzić. Oznacza tego, który zdobył
sławę, jako dobry władca. W Pol-
sce imię to znane było już w śred-
niowieczu, ale częściej nadawano
je dopiero w XIX wieku. Dziś bar-
dzo rzadko dziewczynki dostają to
imię. Bywa, że rodzice decydują
się na Romanę, ale Romualda to
prawdziwy wyjątek. Romualda Wo-
zińska nie spotkała nigdy swojej
imienniczki.

O Romualdach mówi się, że są
towarzyskie i pewne siebie. W tłu-
mie czują się jak ryba w wodzie.

Niezbędna jest im jednak aprobata
otoczenia, lubią by zasypywano je
wyznaniami miłości. Z życia czer-
pią pełnymi garściami. Mają inteli-
gencję bardziej praktyczną niż
spektakularną. Posiadają nie-
zwykłą siłę przekonywania, dar dy-
plomacji, cierpliwość. O niczym nie
zapominają, niczego nie wyba-
czają.

„Nasza” Romualda dla bliskich
zawsze byłą Romą lub Romką.
Lubi swoje imię, właśnie dlatego,
że jest takie nietypowe. Zna je już
jej dwu i pół letni synek Wiktor,
który cieszy się, że mama jest z
nim na urlopie wychowawczym.
Ale niedługo pani Roma zamierza
wrócić do pracy. Jest ekonomistką
i zapewne znajdzie ciekawe zaję-
cie.

Romualdy obchodzą imieniny
w tych samych dniach, co pano-
wie, najczęściej 19 i 24 czerwca
lub 9 sierpnia.

Anika Rogalewicz mieszka w
Trzebani. Jest najstarszą z piątki
sióstr i to właśnie ona dostała tak
nietypowe imię. Mama mówi, że po
prostu znalazła je w kalendarzu,
ale pamiętała też, że nosiła je ko-
leżanka Pippi Langstrumpf. A tę
opowieść o niezwykłej dziew-
czynce znają chyba wszyscy.

Anika Rogalewicz lubi swoje
imię, choć zdarzało się, że niektó-
rzy je przekręcali. Teraz większość
znajomych dobrze już wie, że jest
Aniką, a nie na przykład Anitą,
Anetą, a czy Anną... Choć tak na-
prawdęAnika, to jedna z form imie-
nia Anna. Ma pochodzenie
skandynawskie i oznacza osobę
"łaskawą", "miłosierną". Imieniny
obchodzi 3 maja i 25 sierpnia. Nie-
którzy mówią, że także 26 lipca,
jak Anna.

Zenona Iwanowicz z Kąkolewa
zawdzięcza swoje imię starszym
siostrom. To one chciały, aby była
Zenią. Tak zresztą zawsze ją nazy-
wały. Pani Zenona pochodzi z Mo-
raczewa i pamięta, że w tamtej wsi
miała koleżankę o tym samym
imieniu. W rodzinie męża też była
Zenona, teraz nie zna nikogo, kto
dałby dziewczynce takie imię.

A jest ono po prostu żeńskim
odpowiednikiem imienia Zenon.
Pochodzi od imienia greckiego
boga Zeusa. Nosiło je wielu staro-
żytnych filozofów, w tym najbar-
dziej znany Zenon z Elei, twórca
dialektyki.

Zenony są z natury opiekuńcze,
dbające o dom i wspólny dorobek.

Dobrze radzą sobie w pracy, z każ-
dym potrafią znaleźć wspólny
język. Są wrażliwe na muzykę i
skłonne do wzruszeń. Charaktery-
zuje je zamiłowanie do zagadek.
Czasem bywają nazbyt nerwowe.

Imię to występuje w Polsce od
XIV wieku. W zdrobnieniu na Ze-
nonę mówi się też: Zena, Zenka,
Zenonia, no i Zenia, jak na panią
Iwanowicz. "Nasza" Zenia mieszka
z mężem w Kąkolewie od 1974
roku. Jest mamą córki i syna. Ma
trójkę wnucząt. Wszyscy z ochotą
zasiedli do zdjęcia. Ich tata, to
także Zenon.

Zenony obchodzą imieniny: 12
kwietnia, 23 czerwca, 9 lipca i 22
grudnia.

Simone Kubacki z Osiecznej
ma 6 lat i chodzi do przedszkola.
Bardzo lubi oglądać bajki i bawić
się ze swoim pieskiem. Simone
urodził się we Włoszech, gdzie
przez kilka lat przebywali jego ro-
dzice. Ma polskie i włoskie obywa-
telstwo, no i bardzo ciekawe imię.
Osoby o tym imieniu są pełne
życia i bardzo emocjonalne. Ich
charakter sprawia, że łatwo tracą
panowanie nad sobą i wybuchają.

Na szczęście szybko im to prze-
chodzi. Lubią żarty, mają duże po-
czucie humoru, choć uwagi
krytyczne na swój temat bardzo
przeżywają. Simone, zarówno
chłopcy jak i dziewczynki, nie po-
winni zabiegać o kierowanie lub
bardzo odpowiedzialne stanowi-
sko, gdyż są one dla nich zbyt stre-
sujące. Simone to odpowiednik
hebrajskiego imienia Szymon.
Imieniny obchodzi 15 maja.


