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ORIANAMatysiak skończyła w

styczniu 2 latka. Jest śliczną
dziewczynką, do której rodzice
mówią Orianka, Oriśka. Jest bar-
dzo żywa, wesoła, dużo się uśmie-
cha i już dużo mówi. Lubi inne
dzieci i chętnie spotyka się z ku-
zynkami w Osiecznej. Imię wybrali
dla niej rodzice ze względu na zna-
czenie słowa. Otóż z języka wło-
skiego „oro” znaczy złoto. Mała
Orianka jest więc złotkiem rodzi-
ców. No, a poza tym to imię nosi
znana włoska dziennikarka Oriana
Fallaczi, której postać będzie od-
notowana w filmie o Lechu Wałę-
sie. Warto jednak powiedzieć, że
etymologia imienia Oriana nie jest

do końca jasna. Niektóre źródła
podają, iż może ono być żeńską
formą imienia Orjan, które jest
skandynawskim odpowiednikiem
imienia Jerzy. Tak czy inaczej
Oriana, to bardzo ładne imię i
można je zdrabniać  mówiąc Oria,
Orka, Ora. Dla dziewczynek o tym
imieniu szczęśliwa jest liczba 4,
kolor liliowy, a kamień ametyst.
Imieniny obchodzi 26 grudnia.
Oriany są towarzyskie, nie ma dla
nich tematów tabu, o wszystkich
przejawach życia mogą mówić
głośno. Nie wstydzą się swoich po-
glądów. Za swoją odwagę są rów-
nież często podziwiane, jak i
krytykowane. 

W Osiecznej odwiedziliśmy
małego Fabiana Grzesiaka.
Chłopczyk ma 2 latka, a rodzice
mówią na niego Fabiś lub Fabia-
nek. Maluch jest radosny, ciągle
uśmiechnięty, wszędzie go pełno.
Imię dla niego i jego siostrzyczek
wybrał tato. Okazuje się, że
wszyscy mają niecodzienne

imiona. Siostrzyczki to Wiktoria i
Michalina. A zatem napiszemy o
całej trójce. 
FABIAN. To imię ma łacińskie

korzenie i pochodzi od słowa
„faba” czyli bób i oznacza tego,
który zajmował się uprawą lub
sprzedażą bobu. Spopularyzo-
wane zostało przez nazwę rzym-

skiego rodu Fabiuszów. W Polsce
notowane jest od XIII wieku. A pa-
nowie o tym imieniu zazwyczaj są
spokojni i flegmatyczni, co akurat
do małego Fabianka z Osiecznej
na razie nie pasuje. Ale też nie
tracą zimnej krwi i zawsze, nawet
w trudnych sytuacjach, potrafią za-
chować uśmiech. Mają skłonność
do „chwytania dwóch srok za
ogon”. Często więc studiują dwa
kierunki nauki lub wybierają dwa
wolne zawody. Nie lubią żyć na
marginesie prawa. Uwielbiają
życie towarzyskie. A imieniny ob-
chodzą 21 stycznia i 27 grudnia. 
WIKTORIA. To jest żeńska

forma imienia Wiktor. ma łacińskie
pochodzenie, od słowa "victor",
które tłumaczy się zwycięzca. W
Polsce występują od XIII wieku,
także w formach Wiktora, Wikto-
ryja, Wiktorza. A jakie są Wiktorie?
Nieco flegmatycznie, nie działają
pochopnie, nie wpadają w panikę.
Mocno stąpają po ziemi. Nie za-
wsze wiadomo co myślą, gdyż za-
chowują się z rezerwą, obserwują
i słuchają. Wiktorie są pracowite i
wytrwale dążą do celu. Imieniny
mają aż 25 razy w roku. W maju

można świętować imieniny Wiktorii
siedem razy, w listopadzie cztery
razy, a w sierpniu trzy razy. Naj-
bardziej popularne są imieniny 20
maja i 23 grudnia. 
MICHALINAma hebrajskie po-

chodzenie i jest odpowiednikiem
imienia Michał. Oznacza „któż, jak
nie Bóg”. W Polsce w tej formie na-
dawane jest dopiero od XIX wieku.
W rankingu najpopularniejszych
imion nadawanych w 2009 roku
Michalina znalazła się na 25 miej-
scu. Swoje święto obchodzić może
aż 15 razy, między innymi 14
marca, 23 maja, 24 lipca, 25 sierp-
nia, 19 października. O Michali-
nach powiedzieć możemy dużo.
Jest to kobieta zrównoważona, ła-
godna, czasami nieśmiała. Na
swoje barki bierze zwykle zbyt
dużo obowiązków. Lubi przebywać
w gronie przyjaciół albo kochają-
cych ją ludzi. Jest raczej za-
mknięta w sobie, skłonna
poświęcić karierę na rzecz prowa-
dzenia domu. Jest dobrą gospody-
nią, ale i wierną żoną. Na swego
wymarzonego księcia z bajki może
czekać nawet kilka lat. 

FabianMichalina Wiktoria

JASON Kraszewski z Osiecz-
nej ma 17 lat. Urodził się w Sta-
nach Zjednoczonych i dostał imię,
które jest tam bardzo popularne.
U nas jest jednak wyjątkowe, bo
przecież niespotykane. Dla męż-
czyzn o tym imieniu szczęśliwa
jest liczba jeden, kolor czerwony,
a kamień jadeit. Jason Kraszew-
ski chodzi do liceum w Lesznie.
Wybrał kierunek biologiczno -
chemiczny, bo myśli o zawodzie
lekarza. Po prostu się uczy i dużo
czasu spędza przy książkach. Ale
lubi też muzykę, od dwóch lat gra
na puzonie w orkiestrze dętej w
Osiecznej. Chętnie fotografuje,
zwłaszcza wówczas gdy z rodzi-
cami zwiedza ciekawe zakątki
kraju i zagranicy. Był już w wielu
miejscach w Europie. A jaki jest?

Mama mówi, że spokojny, wyci-
szony, niezbyt wylewny. Tymcza-
sem w księgach imion zapisano,
że Johnson, czy Jason jest męż-
czyzną energicznym, pełnym
temperamentu, odważnym. Nie-
chętnie ulega czyimś wpływom,
jest dociekliwy, pobudliwy i mało
odporny na opinię innych. Ale po-
trafi być dobry, zrównoważony,
kulturalny i szlachetny. Jest
ponoć trudny w małżeństwie, ale
bardzo troskliwy, jako ojciec.
Jason potrafi też być zabawny i
tryskać świetnym humorem. Czy
te cechy uwidocznią się kiedyś u
„naszego” Jasona - nie wiadomo.
Póki co jest on przede wszystkim
kochanym synem i zwyczajnym
chłopakiem. 


