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W Osiecznej, przy ulicy Go-
styńskiej zameldowane jest ro-
dzeństwo Casiana i Alex Bela.
Kiedy postanowiliśmy ich odwie-
dzić okazało się, że w domu jest
tylko babcia, a oni razem z rodzi-
cami od lat mieszkają wAnglii. Ca-
siana ma 19 lat, a Alex 17.
Obydwoje zdawali w Anglii polską
maturę i teraz wybierają się na stu-
dia. Casiana od dzieciństwa ma-
rzyła o geografii i właśnie na ten
kierunek zdaje egzaminy. Zamie-
rza być nauczycielką. Alex jeszcze
nie zdecydował kim będzie w przy-
szłości. Póki co, po prostu się
uczą. I oczywiście często przyjeż-
dżają do Osiecznej.

Imiona dla nich wybrał tata.
Wszystkim się podobały, a w Urzę-
dzie nikt nie robił problemu, by za-
pisać je w nietypowy sposób. Ich
mama zapewnia, że za granicą pa-
sują tym bardziej. Bo oczywiście
porozmawialiśmy z panią Andże-
liką Belą przez telefon. Pani An-
dżelika przysłała nam też z Anglii
zdjęcia swoich pociech. Córkę w
zdrobnieniu nazywa Casią, a syna
bez zdrobnienia - Alex.

Kasjana, to żeński odpowiednik

imienia Kasjan, pisane przez “K”.
Imieniny obchodzi 5 i 13 sierpnia.
Ma łacińskie pochodzenie i wywo-
dzi się od nazwy rzymskiego rodu
Kasjuszów. Imię to nosiło wielu
świętych. W tłumaczeniu oznacza
“pusty”, “próżny”.

Natomiast Alex ma późnogrec-
kie pochodzenie i wywodzi się od
czasownika “alekso”, czyli “bronić
się przed kimś”. Rozpowszech-
nione jest w wielu krajach dzięki
średniowiecznej legendzie. W Pol-
sce używane jest od XIV wieku,
najczęściej w formie Aleks, Aleksy,
Aleksiej. Patronem panów o tym
imieniu jest święty Aleksy, uro-
dzony w bogatej rodzinie pod ko-
niec III wieku. Wychowany przez
ojca w duchu chrześcijańskim opu-
ścił rodzinny dom i zasłynął w
Edessie ze świętobliwości. Wrócił
do Rzymu, gdzie spędził 17 lat
jako nędzarz, nie dając się poznać
swym rodzicom.

Aleks ma imieniny aż 37 razy w
roku. Najwięcej, bo 5 razy - w
maju. Najpopularniejsze są imie-
niny: 17 lutego, 24 kwietnia, 17
lipca, 28 sierpnia i 6 września.

W rodzinie Kaczmarków w Ką-
kolewie zarówno ojciec jak i syn
mają nietypowe imiona. Tato to
Karlo, a syn Kewin. Obydwa
imiona pisane są po polsku. Pan
Kaczmarek nie jest więc włoskim
Carlo, a chłopak nie jest Kevinem,
choć tak to imię pisze się w wielu
krajach.

Karlo Kaczmarek ma 35 lat,
uprawia kulturystykę, pracuje w
ochronie. Lubi swoje imię, mimo,
że wiele osób nazywa go po pro-
stu Karolem. Imieniny też obchodzi
na Karola, 4 listopada. A Karlem
został dlatego, że mama oglądała
film, gdzie występował Karlo. Bar-
dzo jej to imię się spodobało i właś-
nie takie dała synowi.

Imię Karol, a więc i Karlo ma
starogermańskie korzenie. Pocho-
dzi o słowa "charal" i oznacza mąż,

mężczyzna, małżonek. Niektórzy
twierdzą, że można je też wywo-
dzić ze Skandynawii i wówczas
słowo "choral" znaczy człowiek
prosty, chłop, wieśniak bez ma-
jątku. Imię to nosił król Franków
Karol Wielki i za jego sprawą po-
wstało słowo "król" używane w
wielu słowiańskich językach. Karol
to królewskie imię władców angiel-
skich, szwedzkich, hiszpańskich, a
nawet rumuńskich i portugalskich.

Nasz Karol, to szlachetna, kul-
turalna, przyjazna osoba. Ma naj-
częściej konserwatywne
przekonania i właśnie dlatego
można na nim całkowicie polegać.
Jego kolorem jest czerwony, a
liczbą trójka. Karol obchodzi imie-
niny kilka razy w roku. Natomiast
Karlo, tylko raz - 3 czerwca.

Tak się składa, że Kewin rów-

nież ma imieniny 3 czerwca. A
więc w domu państwa Kaczmar-
ków tato i syn mogą obchodzić je
wspólnie. Imię Kewin ma celtyckie
pochodzenie. Powstało od imienia

Caoimhin. Oznacza "ładny", "przy-
stojny". Imię to trafiło do Polski z
języka angielskiego w latach 70.
XX wieku.

W Świerczynie od ośmiu lat
mieszkają państwo Małgorzata i
Rafał Chudy. W pięknej okolicy wy-
budowali dom i tu znaleźli swoje
miejsce na życie. Tutaj też przyszły
na świat ich dzieci. Gaja ma pięć
latek, a Borys dwa. Z wizytą poje-
chaliśmy do Gajki - jak mówią do
niej rodzice - bo nosi naprawdę
niezwykłe imię. Okazało się, że
tego dnia maleńki Borys miał
chrzciny. Maluchy były szczęśliwe
i z radością pozowały do zdjęcia.

Pani Małgorzata zdradziła nam,
że imię Gaja fascynowało ją od lat.
Zawsze wiedziała, że jeśli będzie
miała córkę, to na pewno da jej
imię Gaja. Bo imiona niosą coś z
sobą, nie są przypadkowe. AGaja,
to imię pochodzące od postaci z
mitologii greckiej - Matki Ziemi.
Według innych źródeł jest żeńskim
odpowiednikiem łacińskiego imie-
nia Gajusz, co uznawane jest za
"cieszący rodziców". A zatem Gaja
byłaby tą, która "cieszy rodziców".

I nie ma wątpliwości, że tak właś-
nie jest. A warto jeszcze powie-
dzieć, że imię to zasłynęło dzięki
formule, którą niegdyś wypowie-
działa rzymska panna młoda,
wchodząca do swego nowego
domu: "Gdzie ty, Gajus, tam ja,
Gaja".

Gaja obchodzi imieniny: 28 lu-
tego, 10 i 22 marca, 22 kwietnia,
27 września, 14 października oraz
24 grudnia.

A Borys to silne, męskie imię.
Oznacza tego, który ma mieć
sławę dzięki walce. Mężczyzna o
tym imieniu wykazuje się dużą siłą
charakteru, poczuciem własnej
godności, niezależnością. Pań-
stwo Chudy mówią, że ma też po-
czucie humoru, co sprawdzili
wśród swoich przyjaciół. I tego
życzą synkowi, o którym z miłością
mówią Borka.

Borys obchodzi imieniny 10
kwietnia, 2 i 25 maja, 24 lipca oraz
9 i 10 sierpnia.


