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Liwia Koterwa z Godziska ma
15 lat i chodzi do trzeciej klasy
gimnazjum. Jeszcze nie wybrała
szkoły, do której pójdzie w przy-
szłym roku. Bardzo lubi zwierzęta -
koty, psy, króliki. Nic dziwnego, że
do zdjęcia stanęła ze swoim
małym yorkiem. Ale w zagrodzie
biega też ogromny bernardyn.
Liwia nie tylko ma zwierzęta, ale
też jeździ z nimi na wystawy, czyta
o psach, ogląda poświęcone im w
internecie strony. No i lubi sport,
zwłaszcza biegi przełajowe i bieg
w sztafecie.

Imię Liwia powstało w starożyt-

nym Rzymie i pierwotnie ozna-
czało "należącą do rodu Liwiu-
szów". Jest odpowiednikiem
męskiego imienia Liwiusz. Liwie są
bardzo cichymi i nieśmiałymi oso-
bami. Wśród innych mają opinię
niedostępnych, bo nikt nie domy-
śla się, że po prostu paraliżuje je
nieśmiałość. Otwierają się z tru-
dem, ale gdy komuś zaufają, ob-
darzają go ogromną
serdecznością. Szczęśliwą liczbą
Liwii jest 9, a kolorem zielony.
Liwia obchodzi imieniny: 22, 27, i
28 lutego, 13 września, 14 paź-
dziernika i 14 grudnia.

Imię Radzisław ma pochodze-
nie starosłowiańskie. Znaczy:
"radź sławnie", "bądź radosny i
sławny". Zanotowano je w doku-
mentach z 1142 roku. Dziś nada-
wane jest bardzo rzadko. Ponoć w
Polsce żyje tylko 30 panów o tym
imieniu i to w czterech powiatach i

miastach. Można powiedzieć, że
nasza gmina ma szczęście, bo Ra-
dzisław Kaczmarek mieszka w
Grodzisku. "Nasz" pan Radzisław
ma 63 lata i jest rolnikiem. Przez
całe dorosłe życie prowadził gos-
podarstwo rolne, które przepisał
synowi. Dalej pomaga mu jednak
na roli. Chętnie jeździ na ryby. A
imię wybrała mu mama, która zna-
lazła je w jednej z katolickich ksią-
żek. Na co dzień wołała na syna
Radek. Radzisław może obcho-
dzić imieniny trzy raz w roku: 10 i
16 października oraz 10 grudnia. A
jakim jest mężczyzną? Energicz-
nym, konkretnym, takim, który po-
trafi iść przez życie z uśmiechem.
Ma prawy i uczciwy charakter. Jest
niezależny w sądach i obdarzony
wyobraźnią. Jest człowiekiem o
dużej dozie humoru. Bywa, że ma
kłopoty ze znalezieniem życiowej
partnerki.

Romana Berdychowska
mieszka w Kąkolewie. Można po-
wiedzieć, że imię dostała przez
przypadek. Jej babcia jechała po-
ciągiem i usłyszała jak ktoś wołał
na dziewczynkę Romka. Bardzo jej
się spodobało to zdrobnienie i po-
prosiła córkę, by dała wnuczce
imię Romana. Do dziś cieszy się z
tego imienia. Ale sama Romana
mówi z uśmiechem, że wolałaby
inne imię, nie tak niecodzienne. W
rodzinie nikt nie ma takiego, a
większość i tak mówi do niej
Roma. Pani Romana ma dwoje
dzieci, pracuje i bardzo lubi wy-
jazdy nad jezioro i wycieczki z ro-
dzinką. A Romy i Romany to
tajemnicze kobiety. Znakomicie
zorganizowane i wymagające.

Marzą o tym, by wszyscy je sza-
nowali i spełniali ich zachcianki.
Nie zapominają afrontu, nie ule-
gają wpływom. Potrafią być obiek-
tywne i wszystko poświęcić dla
sprawy, jeśli jest taka potrzeba. Nie
są łagodnymi partnerkami, ale
można liczyć na ich pomoc w każ-
dej trudnej życiowej sytuacji. Imię
Romana ma łacińskie pochodze-
nie. Wywodzi się od słowa "roma-
nus", co oznacza "rzymski".
Dawniej nadawano je w intencji,
aby osoba nosząca je była uoso-
bieniem wszystkich cnót cechują-
cych prawdziwego Rzymianina.
Imieniny obchodzi: 6, 23, 29 lu-
tego, 1 i 22 maja, 9 i 31 sierpnia
oraz 18 listopada. Na zdjęciu pani
Romana z Martyną i Kamilem.

Pani Kędziora ze Świerczyny
ma cztery córki. Każdej dała
piękne nietypowe imię: Adrianna,
Róża, Natalia i najmłodsza Irmina.
To ostatnie wybrała z literatury.
Będąc w ciąży czytała książkę,
gdzie bohaterka nosiła imię Irmina.
Podobało się jej i starszym cór-
kom. Jest więc Irmina Kędziora,
która ma 21 lat. I która sama ma
już córeczkę Anastazję. Teraz
mieszka z bliskimi w Anglii, ale do
Polski przyjeżdża. Ostatnio spę-
dziła tu kilka dni lata. Irmina to imię
pochodzenia germańskiego. Wy-
wodzi się od zdrobniania grupy
imion rozpoczynających się na
“irm”, co oznacza “uczony, szano-

wany”. Jego skrócona forma to
“Irma”. Irminy to dziewczyny po-
trzebujące kontaktów i sukcesów
na polu zawodowym. Lubią naukę,
ale nie dla niej samej, lecz dla
osiągnięcia określonego celu. Ich
marzeniem jest kierować męż-
czyznami, robić wiele rzeczy lepiej
od nich, być szefem. Mogą zostać
dziennikarzami, adwokatami, dzia-
łaczami politycznymi. Są dow-
cipne, ale i uszczypliwe.
Najważniejsze, że są otwarte na
świat, lubią rozmawiać, wszystkim
się interesują. Imieniny obchodzą:
8 lutego, 20 marca, 2 maja, 10, 13,
14 i 18 września oraz 24 i 30 grud-
nia.
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