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go	 tradycjonalizmem),	 Panny	 (odpowiada	 skrupulatności	
ludzi	spod	tego	znaku)	i	Wagi	(dodaje	stateczności);	może	
wzbudzać	 bunt	 w	 Rybach	 i	 Baranach.	 Odpowiednie	 dla	
każdego	programu	numerologicznego.	Liczbą	tego	imienia	
jest	4,	co	podkreśla	wierność	zasadom,	trwałość,	stabilność	
Aleksandrów.

Planeta Saturn
Kolor brązowy
Kamień	chalcedon
Szczęśliwy dzień	sobota

Znani imiennicy
Aleksander	Wielki	 –	władca	Macedonii;	Aleksander	Bar-
dini	–	reżyser,	aktor;	Alexander	Graham	Bell	–	wynalazca	
telefonu;	Aleksander	Brückner	–	filolog	i	historyk	kultury;	
Aleksander	Domogarow	–	aktor;	sir	Alexander	Fleming	–	
mikrobiolog,	odkrywca	penicyliny;	Aleksander	Ford	–	re-
żyser;	 Aleksander	 Fredro	 –	 komediopisarz;	 Aleksander	
Gierymski	 –	 malarz;	 Aleksander	 Kwaśniewski	 –	 były	
prezydent	 RP;	 Aleksander	 Puszkin	 –	 poeta;	 Aleksander	
Sołżenicyn	–	pisarz;	Alexandre	Dumas	–	pisarz;	Aleksander	
Wolszczan	–	astronom;	Aleksander	Zelwerowicz	–	aktor

Aleksandra
Pochodzenie i znaczenie

Żeńska	forma	imienia	Aleksander,	która	powstała	już	w	sta-
rożytności.	W	 Polsce	 występuje	 od	 XIV	w.	 (Aleksandra,	
Oleksandra).
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Zdrobnienia
Ola,	Oleńka,	Olka,	Ala,	Alka

W innych językach
ang., niem.	Alexandra,	fr.	Alexandre,	wł.	Alessandra

Imieniny
18	III,	15	V,	18	V

Charakterystyka
Jest	inteligentna,	ambitna,	silna	i	ciekawa	świata.	Imponuje	
innym	 swoją	 osobowością.	 Jest	 doskonałą	 organizator-
ką	–	potrafi	zachować	dyscyplinę	 i	 skupić	 się	na	 tym,	 co	
naprawdę	 ważne.	 Jest	 indywidualistką,	 posiada	 ogromną	
energię	 twórczą.	 Jest	 kobietą	 niezywkle	 zmysłową	 i	 ko-
chającą	wolność.	Aleksandra	ma	skłonność	do	narzucania	
swojej	woli	 oraz	bez	 skrępowania	wypowiada	 swoje	opi-
nie,	czym	może	zrażać	do	siebie	znajomych.	Jednak	wdzięk	
oraz	otwarcie	na	potrzeby	innych	sprawiają,	że	można	jej	
wiele	wybaczyć.	Sama	też	potrafi	wybaczać.

	 	Według astrologów i numerologów	
to	odpowiednie	imię	dla	Wodnika	i	Koziorożca,	a	także	dla	
Skorpiona,	Ryb,	Wagi,	Panny	 i	Raka;	nieodpowiednie	dla	
Byków,	Baranów	i	Strzelców,	w	Bliźniętach	i	Lwach	może	
ostudzić	chęć	do	psocenia	i	rozrabiania.	Dobre	imię	dla	nu-
merologicznych	programów	2,	3,	4,	6,	7.	Imię	to	ma	liczbę	
9,	odpowiadającą	niezależności,	ambitności	i	chęci	dosko-
nalenia	się	Aleksandry.

	 Planeta Saturn
Kolor fioletowy
Kamień cyrkon
Szczęśliwy dzień	sobota
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Znane imienniczki
Aleksandra	 Kwaśniewska	 –	 dziennikarka;	 Aleksandra	
Olsza	–	tenisistka;	Aleksandra	Śląska	–	aktorka;	Aleksandra	
Wielowieyska	–	dziennikarka

Alicja
Pochodzenie i znaczenie

Pochodzenie	 imienia	 jest	 niejasne.	Najczęściej	 podaje	 się,	 że	
jest	to	angielska	forma	niemieckiego	imienia	Adelajda.	Czasem	
wywodzono	je	od	greckiego	słowa	aletheia	‘prawda’.	W	Polsce	
pojawiło	się	stosunkowo	niedawno,	ale	jest	bardzo	popularne.

Zdrobnienia
Ala,	Alka,	Alusia

W innych językach
ang., fr., niem., wł.	Alice

Imieniny
15	II,	18	V,	21	VI,	1	I	X

Charakterystyka
To	 osoba	 pełna	 optymizmu	 i	 radości	 życia,	 które	 łatwo	
udzielają	 się	 innym.	Dlatego	warto	mieć	Alicję	w	 gronie	
swoich	znajomych.	Poza	 tym	 jest	 szczera,	otwarta	 i	 chęt-
nie	 służy	pomocą.	Potrafi	doskonale	dbać	o	najbliższych.	
Dobrze	czuje	się,	pracując	charytatywnie,	ma	bowiem	silną	
potrzebę	 służenia	 innym.	Alicję	cechuje	niebywała	cieka-
wość	świata,	dlatego	kocha	podróże.	Jest	także	osobą	nie-
zależną,	ambitną,	cieszącą	się	autorytetem.	

ALICJA
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Filip
Pochodzenie i znaczenie

To	 imię	 pochodzenia	 greckiego:	 philos	 ‘przyjaciel,	 miło-
śnik’,	hippos	‘koń’.	To	popularne	imię	wśród	królów	mace-
dońskich,	hiszpańskich,	francuskich.	W	Polsce	pojawiło	się	
w	XIV	w.	(Filip,	Pilip).

Zdrobnienia
Filipek,	Fil,	Filek,	Filuś

W innych językach
ang.	Philip,	fr.	Philippe,	niem.	Philipp,	wł.	Filippo

Imieniny
11	IV,	1	V,	3	V,	6	V,	14	V,	26	V,	6	VI,	10	VII,	
23	VIII,	13	X,	22	X

Charakterystyka
Jest	wesoły	i	towarzyski.	Dobrze	sprawdza	się	w	roli	orga-
nizatora,	przywódcy,	szefa.	 Jednak	daleki	 jest	od	wywyż-
szania	 się	 ponad	 innych.	 Jest	 odważny,	 posiada	 intuicję.	
Czasem	 przejawia	 talent	 artystyczny,	 zwłaszcza	 plastycz-
ny.	Umie	myśleć	logicznie.	Cieszy	się	zyciem,	ceni	ciepło	
rodzinne.	Bywa	gadułą,	czasem	potrafi	się	wymądrzać,	co	
może	denerwować.	Dobry	organizator.

Według astrologów i numerolo gów 
to	 imię	przyniesie	powodzenie	osobom	spod	znaku	Wagi,	
Byka,	Bliźniąt,	Lwa	(pozwala	realizować	marzenia	o	przy-
godach),	Strzelca	(współgra	z	jego	energią);	nieodpowied-
nie	dla	Panny	i	Koziorożca.	Dobre	imię	dla	numerologicz-
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nych	programów	2,	3,	4,	8,	9;	niekorzysty	dla	6	 i	7.	Jego	
liczbą	jest	3,	dająca	mu	radość	życia	i	energię	witalną.

Planety Wenus	i	Uran
Kolor żółty
Kamień oliwin
Szczęśliwy dzień	niedziela

Znani imiennicy
Filip	Bajon	–	reżyser	i	scenarzysta;	Philippe	de	Broca	–	re-
żyser	 filmowy;	 Phil	 Collins	 –	 wokalista	 i	 kompozytor;	
Philip	K.	Dick	–	pisarz;	Filip	Łobodziński	–	dziennikarz

Franciszek
Pochodzenie i znaczenie

Wywodzi	 się	 z	 języka	 germańskiego:	 frank, franco ‘wol-
ny,	 wolno	 urodzony’,	 franciscus	 ‘mężczyzna	 z	 plemie-
nia	Franków’.	W	Polsce	 imię	występuje	od	XIII	w.	 i	 jest	
związane	 z	 zakonem	 franciszkanów	założonym	przez	 św.	
Franciszka	z	Asyżu.

Zdrobnienia
Franek,	Franio,	Francek,	Francik

W innych językach
ang.	 Francis,	 Frank,	 fr.	 François,	 niem.	 Franz,	 wł.	Fran-
cesco

FRANCISZEK
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