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Niecodzienne imiona

W Ziemnicach mieszka jedyna w gminie Leontyna. To pani Stężycka, której imię wybrał tato. Leontyną była
w jej rodzinie siostra dziadka ze strony mamy. I to na jej pamiątkę dostała to rzadkie imię. W szkole, jako dziecko,
nazywano ją Lonią, ale w dorosłym życiu, już w pracy, tylko Leontyną. Pani Stężycka ma też szczęście do cie-
kawych imion swoich wnuczek. Syn i synowa bardzo chcieli by były niecodzienne. Wybrali więc Marcelinę i Majkę.
Marcelina, która o sobie mówi Malina ma 5 lat, a Majka 15 miesięcy.
Leontyna to żeńska forma imienia Leon. W zdrobnieniu często mówiono Lenka lub Leonia. A Leonia inaczej

znaczy "lwica". Leontyna obchodzi imieniny 14 i 12 marca, 11 i 19 kwietnia, 23 maja oraz 6 grudnia. Znane w his-
torii Leontyny to: Leontyna Helpertowa, polska aktorka z XIX wieku oraz Leontyna Price, amerykańska śpie-
waczka operowa.

Obiecaliśmy czytelnikom,
że odwiedzać będziemy
tych mieszkańców, którzy
noszą niecodzienne, bardzo
rzadkie imiona. Jest ich na-
prawdę wielu, a około stu
osób nosi swoje niezwykłe
imię jako jedyni w gminie.
Czy są z tego zadowoleni?
Czy lubią swoje imiona?
Jak je zdrabniają i jak na
nich mówią najbliżsi?

Marcelina pochodzi od nazwiska słynnego rodu rzymskiego Marcellusów. Oznacza "mały bojownik". Kobiety
o tym imieniu są łagodne, obdarzone ogromną żywotnością. Dla dobrego samopoczucia potrzebują wolności,
przestrzeni, spacerów na wolnym powietrzu. Znane postacie to Marcelina Radziwiłłówna, pianistka, uczennica
F. Chopina oraz Marcelina Sembrich - Kochańska, śpiewaczka polska. Marceliny obchodzą imieniny 9 i 31 stycz-
nia, 6 kwietnia, 14 i 17 lipca. Włodzimierz Ścisłowski napisał: "Ach, jak słodziutka jest Marcelina. Każdy gustuje
w takich pralinach".

Majka, to zmieniona forma imienia Maja. Prawdopodobnie pochodzi od hebrajskiego słowa "mariam", co zna-
czy "napawać się radością" lub egipskiego "meri-jam" czyli "ukochana przez Boga". Według mitologii rzymskiej
Maja opiekowała się przyrodą, zwłaszcza tą budzącą się do życia, na jej cześć wiosenny miesiąc nazwano
majem. Majki są konsekwentne, prostolinijne, subtelne. Szybko podejmują decyzję, nigdy nie zmieniają danego
słowa. W historii znane były: Maja Berezowska, polska malarka, Maja Plisiecka, rosyjska tancerka baletowa,
Maja Komorowska - Tyszkiewicz - aktorka. Nie ma natomiast znanych osób o imieniu Majka. Aforyzm W. Ści-
słowskiego: "Do bzu podobna panna Maja, bo pachnie majem i upaja". Maja obchodzi imieniny 9 kwietnia i 25
sierpnia.

Niezwykle ciekawe imiona mają bracia Picz
z Osiecznej. Do pierwszej klasy chodzi Aron,
a do drugiej Emanuel. Chłopcy lubią swoje
imiona i wiedzą, że są jedynymi, którzy noszą
je w gminie. Imię Emanuel pochodzi z hebraj-
skiego, od słowa "Immanuel", czyli "Bóg z
nami". W zdrobnieniu mówi się czasem
Manek, Manu. Wszyscy, którzy noszą to imię
są radośni, pogodni, lubią poznawać świat i
ludzi. Emanuel obchodzi imieniny 22 stycznia,
26 marca, 28 maja oraz 10 lipca. Natomiast
Aron to biblijne imię męskie. Nosił je starszy
brat i pomocnik Mojżesza. To właśnie ów bib-
lijny Aron używał słynnej laski, która zakwitła i
zaowocowała migdałami, kiedy położono ją
przed arką przymierza. Aron obchodzi imie-
niny: 2 kwietnia, 13 maja, 1 lipca oaz 7 i 9 paź-
dziernika.

Dwóch panów w naszej gminie
nosi imięWitosław. Obaj mieszkają
w Kąkolewie. My odwiedziliśmyWi-
tosława Adamczaka. Zdradził nam,
że w rodzinie nie ma więcej panów
Witosławów. A on dostał to imię, bo
mama chciała by było inne. No i
jest. Imię Witosław ma starosło-
wiańskie pochodzenie. W doku-
mentach zanotowano je w 1200
roku. Złożone jest z dwóch członów
-Wit - "pan i władca" oraz sław czyli
"sława".Azatem znaczy "pan w sła-
wie". Zdrobniale mówi się Witek,
choć inne formy tego imienia to
także Wisław, Wit, Witosz. Żeński
odpowiednik brzmi Witosława i Wi-
sława. A znana jest nam poetka -
noblistka Wisława Szymborska.
Mieszkańcom naszej gminy to imię
kojarzy się też z nazwą miejscowo-
ści Witosław. Panowie o tym imieniu
mogą obchodzić imieniny: 22 stycz-
nia, 4 lutego, 4 i 10 marca oraz 15
czerwca.


