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Niecodzienne imiona

Ta mała dziewczynka na zdjęciu nosi piękne imię Ksenia. To imię ma greckie pochodze-
nie. Wywodzi się od słowa „ksenos”, które oznacza „obcy, gość, cudzoziemiec”. Greckie imię
Ksenios było przydomkiem Zeusa jako opiekuna gości. Imię Ksenia tłumaczy się więc jako
obca, ale i gościnna. W historii znana jest święta Ksenia Petersburska, która po śmierci męża
wszystko rozdała ubogim i w jego ubraniu pielgrzymowała do Petersburga. Żyła w XVIII wieku.

Nasza Ksenia Simms z Kąkolewa urodziła się wAnglii. Ma 15 miesięcy i teraz mieszka tam
z rodzicami. Jej tata jest Anglikiem, a mama oczywiście Polką. Rodzice długo szukali imienia
dla swojej córeczki, które byłoby niepowtarzalne i wymawiało się tak samo w obu językach.
Ksenia takie właśnie było. Maleńka Ksenia jest radosnym dzieckiem. Bardzo szybko się roz-
wija. Nie miała jeszcze roczku, gdy zaczęła samodzielnie chodzić. Dziś potrafi już przy mu-
zyce tańczyć. Pierwsze słowo, które wymówiła to „mama”. Rodzice mówią do niej Kseniutka,
Ksenito, albo Bubu. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że bardzo ją kochają.

A Ksenie to bardzo uparte osóbki. Gdy sobie coś postanowią, na pewno dopną swego.
Lubią przyjmować gości i dla nich potrafią stać w kuchni cały dzień. W Polsce jest około 2200
pań i dziewczynek, które noszą to imię. Szczęśliwym kamieniem jest dla nich chryzopraz, a
kolorem pomarańcz. Imieniny obchodzą: 6 lutego, 6 i 16 kwietnia, 30 lipca, 27 listopada i 22
grudnia.

EwarystaWoźniak z Kąkolewa dostała swoje nietypowe imię
dlatego, że mama usłyszała je w młodości w szpitalu. Wtedy
obiecała sobie, że jeśli urodzi kiedyś dziewczynkę, będzie to na
pewno Ewarysta. Tak się stało, chociaż w rodzinie wszyscy na tę
dziewczynkę zawsze mówili Ewa. Niektórzy kuzynowie dopiero
teraz dowiadują się, że Ewa to tak naprawdę Ewarysta. Dziś pani
Ewarysta Woźniak ma 49 lat, mieszka z synem, z zawodu jest
krawcową. Lubi swoje imię, choć wspomina, że kiedyś napisano
jej imię i nazwisko w taki oto sposób: Ewa Rysta. Było sporo
śmiechu.

Ewarysta jest żeńską formą imienia Ewaryst. Ma pochodze-
nie hebrajskie i tłumaczy się jako „wzięta od męża” lub „dająca
życie”. Na przełomie I i II wieku żył święty Ewaryst, który przez
9 lat był papieżem i który zginął śmiercią męczeńską. Ewaryst
oraz Ewarysta to osoby odpowiedzialne, pełne energii. Nade
wszystko cenią sobie swobodę i potrafią uszanować ją u innych.
Lubią ładnie się ubierać.

Kiedy rok temu składaliśmy wizytę małemu Natanielowi z Kąkolewa
nie wiedzieliśmy, że jego tata też ma niecodzienne imię. Już wówczas na-
pisalibyśmy o obu panach Kaczmarkach - dużym i małym. No cóż, spraw-
dziliśmy to teraz i właśnie naprawiamy tamten błąd. Do zdjęcia
zaprosiliśmy Nataniela i jego tatę Aureliusza.

Pan Aureliusz mieszka z rodziną w Kąkolewie od trzech lat. Jest spe-
cjalistą prawa i stosunków międzynarodowych. Prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Imię dla niego wybrał ojciec, prawdopodobnie po
lekturze książek o Marku Aureliuszu. O tym, że jest ono wyjątkowe wie-
dział w szkole, na studiach, w pracy. Zawsze budziło zainteresowanie, a
czasem zdziwienie. Żona mówi do niego Aure.

A co mówią księgi imion o Aureliuszach? Ponoć mają dwie twarze, z
jednej strony spokojnego gondoliera, z drugiej walczącego marynarza. Są
tymi, którzy panują nad wzburzonymi falami i wyczuwają nadciągające ży-
ciowe burze. Mają analityczną inteligencję, co prowadzi ich do zagłębia-
nia się w tysiące szczegółów. Bywa że trudno im zdecydować się na
wybór zawodu. Lubią politykę, ale są też doskonałymi muzykami. Chętnie
przyjmują gości. Ich szczęśliwym kolorem jest pomarańcz, rośliną buk,
zwierzęciem tuńczyk, a znakiem zodiaku Wodnik. Aureliusze obchodzą
imieniny wiele razy w roku: 26 kwietnia, 16 czerwca, 4, 20 i 27 lipca, 9 i 13
września, 9, 15 i 16 października, 16 listopada i 12 grudnia.


