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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że
na ślubnym kobiercu stanęli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Grażyna Lewek i Marcin Dziadek
Foto Gold Marek Jastrzębski, ul. Kolejowa, Ostrzeszów, t. 600 837 784

(12 czerwca, kościół
w Mąkoszycach)

Iwona Galacki i Piotr Świątczak
(26 czerwca, USC Kobyla Góra)

Młodym Parom życzymy
wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz
pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie
ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś lub przyślij swoją ślubną
fotografię do redakcji. Na pewno ją
opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Iwona i Piotr

Imię dla dziecka
Rodzice myślą o imieniu swojego
dziecka na długo przed jego urodzinami. W wyborze imienia ujawniają się
różne ich pragnienia: jedni rodzice chcą
mieć dzieci delikatne, inni harde, jeszcze inni dostosowane albo nietypowe.
Niektórzy wierzą, że w dacie urodzin
zaklęte są cechy człowieka (o tym mówią
horoskopy), a inni, że imię nadaje człowiekowi tożsamość. Imię może podobno
sprawić, że dziecku będzie się powodzić
dobrze lub źle. Bronisław czy Jarosław?
Oto, czym rodzice kierują się, dokonując wyboru imienia dla dziecka.

Pospolite - oryginalne
Istnieje mit (o ile wiem, zupełnie niepoparty faktami), jakoby dzieci o dziwacznych imionach sprawiały więcej
trudności wychowawczych i miały więcej problemów niż inne. Rodzice, którzy
dokonują wyboru dziwacznego imienia,
rzekomo dokonują potem kolejnych
dziwacznych decyzji wychowawczych.
Niepospolite imię może też ujawniać pragnienia rodzica, aby jego dziecko było
inne niż reszta dzieci, wyjątkowe. Takie
pragnienie wpływa na proces wychowawczy – rodzic przeżywa niepokój,

Grażyna i Marcin

jeśli okazuje się, że jego dziecko nie
jest nadzwyczajne, ale normalne. Może
być także skłonny do wzmacniania dziwacznych, nienaturalnych zachowań u
dziecka.
Te przekonania nie mają osadzenia w
rzetelnych badaniach, faktycznie jednak
pospolitość imienia jest jednym z najważniejszych kryteriów dokonywania
wyboru. Wielu rodziców kieruje się tu
następującą zasadą: „Imię powinno być
znane, ale jednocześnie rzadkie. Nie
powinno być dziwaczne.”

są przezywane „rudzielec” niż blondyni „blondas”. Podobnie jest z innymi
cechami, które wyróżniają dziecko z
tłumu – z otyłością, wzrostem, noszeniem grubych okularów, specyficznym
zapachem, także z imieniem.
Taki typ odrzucenia pojawia się jednak
głównie w grupach małych dzieci. Tak
naprawdę o akceptacji w grupie decydują umiejętności społeczne, jakość
wysławiania się, zdolność do współpracy, impulsywność i poziom agresji, a
nie brzmienie imienia dziecka.

Unikanie skrajności

Ładne i „nasze”

Czy dziwaczne imię może być przekleństwem? Czy może spowodować
ostracyzm w szkole, wyszydzanie, przezywanie itp.? Jest coś na rzeczy. Badania
pokazały, że rudowłose dzieci częściej

Nie wybiera się imion, które oceniane są jako brzydkie. O gustach, co
prawda, się nie dyskutuje, ale można je
zrozumieć.
„Ładne” oznaczać może skojarzenie z
jakąś osobą. Dzisiaj stosunkowo rzadko
wybierane jest np. imię Adolf, że względu
na skojarzenie z Hitlerem, czy Alfons.
Jeśli imię skojarzone jest z lubianą osobą
(np. Karol Wojtyła), to będzie ocenianie
jako ładniejsze. Imiona mogą być oceniane jako „brzydkie” dlatego, że brzmią
dziwacznie lub są staromodne (np.

Dziecko, kładąc się do snu, nie chce zerwać kontaktu z realną rzeczywistością,
trzyma za rękę matkę lub ojca, a gdy ich nie ma, przytula do siebie swego misia.

PRODUKCJA
MOSKITIER
- roletki materiałowe
- rolety zewnętrzne
- żaluzje poziome
- żaluzje pionowe
tel. 608 508 280
Osoby urodzone między
22 czerwca a 22 lipca to
zodiakalne Raki.

Szczęśliwym Rodzicom
gratulujemy, a wszystkim
kochanym dzieciątkom
życzymy zdrowia, miłości
i szczęścia na całe długie lata!
Natalka – córeczka państwa Katarzyny i Remigiusza
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waga 3270
synek państwa Karoliny i Krzysztofa Nawrotów z Biadaszek,
ur. 19.07.2010, waga 3400
córeczka państwa Anny i Waldemara Krząstków z Mikstatu,
ur. 20.07.2010, waga 3280
Nadia – córeczka państwa Agnieszki Mendel i Tomasza Baraniaka z Ostrówca, ur. 20.07.2010, waga 3250
synek państwa Elżbiety i Mirosława Ślusarków z Plugawic,
ur. 22.07.2010, waga 3500
Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

Genowefa, Eustachy).
Dzieciom nadawane są też imiona
przodków. Imigranci nadają swoim dzieciom imiona kultury, z którą się identyfikują. Polacy nadają imiona polskie, Żydzi
żydowskie.
Wybór przez Polaka obcojęzycznego
imienia dla własnego dziecka może
być powodowany słabą identyfikacją z
narodowością lub kosmopolitycznymi
ambicjami.

Imiona i narcyzm
Interesujące psychologicznie zjawisko
ma miejsce, gdy rodzic nadaje dziecku
własne imię. Np. Adam – Adam. Taki
wybór może być objawem narcyzmu
rodzica. Jeśli ktoś uważa siebie za osobę
wyjątkową, najwspanialszą, może być
mu trudno znaleźć imię „lepsze” niż własne. Za takim wyborem czasem stoi też
pragnienie posiadania zwierciadlanego
odbicia siebie („klona”). Dziecku może
to utrudniać indywiduację i separację, w
takim wyborze zawiera się bowiem coś
na kształt przekazu: „Masz być taki jak
ja. Nie powinieneś być inny”.
dr Marcin Florkowski, psycholog

