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Ta nasza rubryka cieszy się dużym powodzeniem. Czytelnicy piszą do nas i dzwonią z informacjami o swoich znajomych, czy
przyjaciołach, którzy mają niezwykłe imiona. A jest ich naprawdę wielu, bo przecież każdego miesiąca odwiedzamy kolejną
czwórkę mieszkańców. A zapowiada się, że właścicieli niecodziennych imion odwiedzać będziemy jeszcze przez co najmniej
rok. Nas to cieszy, czytelników również a posiadaczom tych imion sprawia niespodziankę. A przecież o to właśnie chodzi.

NIECODZIENNE IMIONA
Seweryn pochodzi od łaciń-

skiego słowa "severus". Dosłownie
oznacza "surowy, srogi, poważny".A
zatem mówi o osobie o surowym,
srogim charakterze. To imię w Pol-
sce notuje się od XIV wieku. W his-
torii znani są trzej święci o imieniu
Seweryn: św. Seweryn, biskup Bor-
deax (zmarł w 420 r.), święty Sewe-
ryn Wielki, główny patron Austrii,
biskup Nordycji Naddunajskiej, pro-
pagator akcji charytatywnych (zmarł
w 482 r.) oraz św. Seweryn Boe-
cjusz, filozof i tłumacz, który pozos-

tawił po sobie wiele traktatów i tłu-
maczeń dzieł greckich (zmarł 524 r.).
W Polsce znane postacie o tym
imieniu to: Seweryn Goszczyński,

poeta i publiscysta (1801-1876), Se-
weryn Krzyżanowski, historyk uro-
dzony w 1865 roku, Jan Seweryn
Sokołowski, malarz (1904-1953),
Seweryn Pollak, poeta i eseista
(1907-1987), a także Seweryn Kra-
jewski, kompozytor i piosenkarz uro-
dzony w 1947 roku. W literaturze
najbardziej znany jest Seweryn Ba-
ryka z "Przedwiośnia" Stefana Że-
romskiego.
"Nasz" Seweryn Szymlet z

Osiecznej ma zaledwie dwa i pół
roczku i absolutnie nie zdaje sobie
sprawy z historycznych odniesień
do jego imienia, ani przypisywa-
nych mu cech. Jest wesołym, po-
godnym chłopczykiem i bardzo
chętnie pozował nam do zdjęcia.
Namówił do tego także starszego
braciszka, który swoje imię Stani-
sław nosi po pradziadku. Natomiast
imię Seweryn rodzice malucha wy-
brali po prostu z kalendarza. Podo-
bało się im i już.
A każdy Seweryn podobno wy-

różnia się swoją osobowością. Jest
wrażliwy, skryty, stały w uczuciach.
Nie znosi jednak, gdy ktoś mu roz-
kazuje. Nie zmienia też przekonań,
jest dobrym doradcą i chętnie po-
maga innym. Kocha podróże, to-
warzystwo i biesiadowanie. A
imieniny może obchodzić kilka razy
w roku, w lutym aż trzy razy - 1, 11,
23. A poza tym: 8 stycznia, 8
czerwca, 23 października i 19 listo-
pada.

Kiedy zapytaliśmyMatyldę Ho-
łogę z Kąkolewa czy lubi swoje
imię, bez wahania odpowiedziała
"tak". Jest przecież wyjątkowe i je-
dyne, dotąd nie spotkała innej Ma-
tyldy. To prawda, bo w naszej
gminie mieszka tylko jedna dziew-
czynka o tym imieniu. A imię jest
naprawdę ładne i oznacza osobę
"silną, odważą
w walce". Ma
pochodzenie
starogermań-
skie i bardzo
popularne było
w średniowie-
czu. Pamię-
tamy świętą
M a t y l d ę ,
matkę Ottona,
czy Matyldę
córkę Bole-
sława Chrob-
rego.
Matyldy są

osobami wy-
j ą t k o w ym i ,
zdolnymi do-
prowadzić do
końca nawet
najtrudniejsze projekty. Są kobie-
tami z klasą. Najlepszym dla nich
kolorem jest żółty, rośliną wrzos, a
liczbą czwórka. W literaturze
znamy Matyldę de La Mole z po-
wieści "Czerwone i czarne" H.
Stendhala oraz Matyldę z powieści
"Mnich" M.G.Lewis i Matyldę z po-

wieści "Zamczysko w Otranto"
H.Walpole'a. Bogusław Chmielar-
czyk napisał o niej taki aforyzm:
"Gdy zakocha się Matylda, wtedy
wiele miłych chwil da".
Matylda Hołoga ma 15 lat i cho-

dzi do drugiej klasy gimnazjum.
Gra na fortepianie i przez 6 lat
uczyła się w Szkole Muzycznej.

Śpiewa, jest
c z ł o n k i em
sekcji wokal-
nej przy klu-
bie "Kwadrat"
w Lesznie,
występuje w
szkole i na
wielu uro-
czystościach
poza Kąkole-
wem. Dużo
czyta, lubi
uczyć się ję-
zyków ob-
cych, na
razie angiel-
skiego i nie-
mieck iego ,
ale kiedyś
być może

także japońskiego. Lubi jeździć na
nartach. A tak w ogóle jest po pro-
stu dobrą uczennicą i miłą dziew-
czyną. Rodzice mówią, że imię
Matylda wybrali dla niej dlatego, że
wszyscy w rodzinie mają imiona na
"M". Marzena, Marek, Maciej no i
Matylda. Bez żadnych zdrobnień.

Państwa Dworackich z Osiecznej
odwiedziliśmy ze względu na imię
pana domu, a więc Patrycjusza. Już
na miejscu okazało się, że nieco-
dzienne imiona mają też córki pań-

stwa Dworackich. Ich pociechy to
Lilianna, Dagmara i Kalina. Nie mie-
liśmy więc wątpliwości, że trzeba zro-
bić zdjęcie całej rodzinki, także z
mamąAgnieszką.

Pan Patrycjusz mówi, że imię do-
stał trochę przez przypadek. Mama
oczekiwała dziewczynki i dla niej wy-
brała imię Patrycja. Kiedy urodził się
chłopiec, postanowiła pozostać przy

tym imieniu
i dała mu
Patrycjusz.
Jest jedy-
nym męż-
czyzną w
powiecie,
może i
dalej, który
ma takie
n ie tuz in -
kowe imię.
Ale na co
d z i e ń
w s z y s c y
mówią do
niego Pat-
ryk. Nawet

imieniny obchodzi 17 marca, w Pat-
ryka.
Patrycjusz pochodzi od łaciń-

skiego słowa "patricius", co znaczy
"szlachetnie urodzony". Zwykle mówi

się do niego Patrycy lub Patryk. Imię
bardzo popularne jest w krajach an-
glosaskich. Patrycjusz ceni swobodę
myśli i słowa. Nie jest wylewny, raczej
skryty i bardzo subtelny. Kocha ro-
dzinę, ale lubi też spędzać czas w do-
borowym towarzystwie, przy suto
zastawionym stole. Imieniny obchodzi
kilka razy w roku, w tym także w ter-
minach imienin Patryka. A są to: 17 i
20 marca, 16 kwietnia oraz 9 i 28
lipca.

Lilianna ma także łacińskie po-
chodzenie. Wiąże się ze słowem li-
lium, czyli kwiatem lilii, a więc
symbolem piękna i czystości. W Pol-
sce to imię częściej nadawane jest
dopiero od XXwieku, ale pisze się też
Liliana, czasem Lilla. Dziewczyny o
tym imieniu są opanowane, zorgani-
zowane, sprytne. Nie zawsze mówią
wszystko o czym myślą. Są dobrymi
obserwatorkami, świetnie dobierają
ludzi, którymi się otaczają. A imieniny
obchodzą: 14 lutego, 26 lipca, 4 i 5
grudnia.

Dagmara ma pochodzenie skan-
dynawskie i oznacza "sławny dzień"

Przypuszcza się, że do Danii imię to
dotarło w XIII wieku jako przekształ-
cone imię czeskiej księżniczki Drago-
miry, żony duńskiego króla
Waldemara. Bardzo modna była w
Niemczech na początku ubiegłego
wieku. U nas od niedawna zdobywa
większą popularność. Dagmara jest
osobą silną, opanowaną, odporną na
zewnętrzne wpływy. Potrafi rozkazy-
wać i narzucać swoje zdanie. Zawsze
znajdzie wyjście nawet z najbardziej
skomplikowanej sytuacji. Imieniny ob-
chodzi 24 maja oraz 12 i 20 grudnia.

Kalinawystępuje w Polsce od XV
wieku. Ma polskie lub rosyjskie po-
chodzenie od nazwy drzewa kalina.
Ale są znawcy tematu, którzy twier-
dzą, że imię Kalina przybyło do nas z
Grecji, gdzie słowo "kalinos" znaczy
"piękna". Kalina jest osóbką wrażliwą,
z duszą artystki, obdarzoną subtel-
nym poczuciem humoru. Kocha przy-
rodę, przyjmuje gości, jest najlepszą
przyjaciółką. Imieniny obchodzi 5 i 11
lipca.


