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Longin to imię pochodzenia ła-

cińskiego. Wywodzi się od słowa
"longus" - długi, daleki. Patronem
tych imienników jest święty Longin,
żołnierz rzymski, który włócznią
przebił ukrzyżowanego Jezusa, a
później nawrócił się i zginął jako
męczennik. Źródła dowodzą, że
żyło 9 świętych katolickich o tym
imieniu.

Longin to ponoć mężczyzna
trochę skryty i nieśmiały. Mimo to
potrzebuje kontaktów z innymi,
choćby po to, by się z nimi nie zga-
dzać. Najbardziej znanym z litera-
tury Longinusem był
sienkiewiczowski Podbipięta, a z
historii generał Józef Longin So-
wiński, który bronił Warszawy w

kościółku na Woli.
W naszej gminie mieszka Lon-

gin Tomyślak. Przeprowadził się
z rodziną do Grodziska dwa lata
temu spod Kościana. Tutaj
mieszka z żoną Aliną, córkami Do-
rotą i Justyną oraz synkiem Dariu-
szem. W upalną niedzielę
zastaliśmy wszystkich przed
domem. Pan Longin jest z zawodu
murarzem, ale pracuje w tartaku.
Mówi, że w dalszej rodzinie ktoś
nosił to imię i ono po prostu spo-
dobało się mamie. Bliscy najczę-
ściej mówią do niego Loniu. A
imieniny Longin obchodzić może:
15 marca, 2 i 29 maja oraz 29 paź-
dziernika.

Imię Lubomira ma słowiańskie
pochodzenie. Składa się z dwóch
członów: "lubo" - lubić, kochać i
"mir" - pokój, spokój. Oznacza
więc te, które miłują pokój. Jest że-
ńskim odpowiednikiem imienia Lu-
bomir. W Kąkolewie mieszka
Lubomira Klefas. Z uśmiechem
mówi, że tak naprawdę pisownię
swojego imienia poznała wycho-
dząc za mąż. Na świadectwach
szkolnych ma bowiem różne: Lud-
miła, Lubomiła. A listy przychodziły
na Mira, Mirosława. A przecież jest
Lubomirą i bardzo to swoje imię
lubi. Powiedzmy więc, że panie o

tym imieniu są spokojnie i po-
godne. Praca i kariera nie stano-
wią dla nich priorytetu. Bardzo
kochają bliskich. "Nasza" Lubo-
mira mieszka z mamą, mężem (na
zdjęciu) oraz synem i jego ro-
dzinką. Lubi być w ruchu, często z
mężem jeżdżą rowerami. Kiedyś
pani Lubomira chałupniczo wypla-
tała koszyki z wikliny, pracowała w
swoim gospodarstwie, chodziła na
tzw. odrobek. Dziś po prostu pro-
wadzi dom. Lubomiry obchodzą
imieniny: 21 marca, 1 i 2 maja, 23
sierpnia oraz 13 września.

Pani Marzanna Mąka z Kąko-
lewa przez lata zastanawiała się,
czy powinna obchodzić imieniny w
pierwszym dniu wiosny, kiedy topi
się Marzannę. W kalendarzu nie
mogła bowiem znaleźć dnia swo-
ich imienin. My możemy więc pani
Marzannie powiedzieć, że przypa-
dają one raz w roku - 2 czerwca.
Pani Mąka szczerze mówi, że nie
bardzo lubi swoje imię. Jest dla
niej dziwne, nie daje się zdrobnić i
kojarzy się z symbolem złej zimy.
Zawsze więc mówiono do niej Ma-
rzena. A Marzanna to rzekomo sło-

wiańska bogini. Niektórzy jednak
twierdzą, że wymyślił je Jan Dłu-
gosz i że zwyczaj topienia Ma-
rzanny nie ma nic wspólnego z
mitologią słowiańską. Prawdopo-
dobnie chodzi o czeską wersję
imienia Maria. Faktem jest, że imię
to nadaje się dziewczynkom bar-
dzo rzadko. A pani Mąka dostała je
ponoć na prośbę swojej cioci. Pani
Marzanna Mąka ma czwórkę
dzieci: Natalię, Pawła, Anię i
Piotrka. Dwoje ostatnich zasiadło z
mamą do zdjęcia.

Imię Lesław powstało dopiero
w XIX wieku, prawdopodobnie jako
skrócona forma Lechosława. Mówi
się, że zostało utworzone przez
poetę R. Zmorskiego. Lesław to
mężczyzna stateczny, pracowity,
zaradny. Zajmuje się domem i
pracą, dba o dzieci. Jest słowny,
ceni sobie spokój i porządek, nie
lubi udzielać się towarzysko. Czy
taki jest Lesław Nowakowski z
Kąkolewa, wiedzą tylko bliscy. Że
jest pracowity nie ma wątpliwości.
Wiele lat przepracował jako elek-
tromonter na kolei, a dodatkowo

uprawiał hektar ziemi. Wychował z
żoną dwoje dzieci, ma dziś piątkę
wnucząt. Zapytany, skąd takie nie-
codzienne imię, przywołał wspom-
nienia ojca. Ponoć za młodu tato
był w wojsku z kolegą o tym imie-
niu. W walce nad Brdą kolega zgi-
nął pod drzewem, tuż obok niego.
I to na pamiątkę żołnierskich prze-
żyć ojciec pana Nowakowskiego
nazwał syna Lesławem. Lesław
obchodzi imieniny: 28 stycznia, 13
lutego, 3 czerwca, 26 i 28 listopada
oraz 31 grudnia.


