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NIECODZIENNE IMIONA
W Łoniewie mieszka pan Alfons. Pochodzi spod Konina, ale w powojennych czasach skierowano

go do pracy w PGR Wonieść. Tam poznał żonę i potem już razem przenieśli się do Łoniewa. Alfons Kra-
kowski w same święta gwiazdkowe skończy 80 lat. Mówi, że ciężko w życiu pracował, bo prawie za-
wsze w chlewni. A zaczynał, gdy miał zaledwie 11 lat. W PGRze pracował ponad 30 lat. I tam zdarzył
mu się tragiczny wypadek, ciągnik przygniótł go do ściany. Nigdy już nie wrócił do zdrowia, choć lżej-
sze prace wykonywał jeszcze dość długo. Dziś pan Alfons mieszka z żoną oraz wnuczką i jej rodziną.
Do zdjęcia usiadł razem w prawnukiem Filipem. Swoje imię pan Alfons uważa za wyjątkowe, bo właś-
nie takie rodzice nadawali całemu rodzeństwu. Siostry pana Alfonsa to: Klementyna, Filomena, Jaro-
sława. Na niego w domu mówili Aluś, ale żona pozostała przy Alfonsie. Pan Alfons ma sześcioro dzieci,
25 wnucząt i 12 prawnucząt. Alfons to imię pochodzenia starogermańskiego. Stworzone ze słów "adal"
- szlachetny i "funs" - chętny, skory do walki. Tłumaczy się więc jako "szlachetny, chętnie podejmujący
walkę". Alfonso lub Alonso to dynastyczne imię hiszpańskich władców. Ponad dwudziestu zasiadało ich
na tronach Austrii, Portugalii, Hiszpanii. Alfons to typ bankowca, księgowego, który najwyżej ceni sobie

spokój domowego ogniska. Dokładnie i terminowo wykonuje pracę, a cały wolny czas poświęca jakiemuś hobby. Jest cholerykiem, ale
potrafi się opanować. Ma sporo witalności i wytrzymałości, a jedynym jego słabym punktem są oczy. Często bywa krótkowidzem. Jego
kolorem jest fiolet, a liczbą czwórka. Imieniny obchodzi aż 12 razy w roku. Najbardziej popularne są: 28 stycznia, 1 sierpnia, 30 wrześ-
nia i 31 października.
Samuel Grzenkowicz ma 10 lat. Mieszka w Kąkolewie z rodzicami i dwójką rodzeństwa.

Drugie imię, Jan, nosi po swoim dziadku. Ale z Samuela bardzo się cieszy. Nikt w rodzinie,
w szkole, ani we wsi nie ma takiego imienia. Pod tym względem jest więc wyjątkowy. Sios-
tra i koledzy mówią na niego Sami, ale mama nazywa go Samuelem. W końcu chciała dla
synka znaleźć nietypowe imię i tak się stało. Samuel może obchodzić imieniny 16 lutego
albo 20 sierpnia. Na zdjęciu jest ze swoim młodszym bratem - Tomaszem.

Samuel w języku hebrajskim znaczy "niech Bóg wysłucha modlitwy". Imię to cieszyło się
międzynarodową sławą, a nosiło je wielu znakomitych Polaków. Między innymi Samuel Ma-
ciejewski, biskup krakowski (1499-1550), Samuel Twardowski, poeta (1600-1661), Samuel
Chróścikowski, fizyk, matematyk, filozof (1730-1799), Samuel Adalberg, autor zbioru "Księga
przysłów..." (1869-1939).

Samuel jest tajemniczym mężczyzną, zrównoważonym, zdolnym do wyrzeczeń na rzecz
zbiorowości. Wydaje się nosić jakieś przesłanie, stąd zapewne bywa dyskretny, niepodatny
na wpływy, pewny swego. Bardzo wcześnie wybiera zawód i jest wszędzie tam, gdzie potrzebni są kompetentni i bezinteresowni lu-
dzie. Jest mądry, silny, emanujący ciepłem i przyjaźnią. Szczęśliwy dla Samuela jest kolor czerwony, a jego liczbą jest ósemka.

Nataniel Kaczmarek z Kąkolewa ma dopiero 4 latka. Jest najmłodszym
chłopczykiem i już teraz zdaje sobie sprawę, że ma niezwykłe imię. Sam mówi
o sobie Natalien, ale lubi gdy jego rodzice zwracają się do niego Nati lub
Natan. Nataniel chodzi do przedszkola, już zaczął się uczyć języka angiel-
skiego, chętnie siada przy komputerze. Jest towarzyski oraz wesoły i - co pod-
kreślają rodzice - bardzo, bardzo kochany. Bo czyż można nie kochać takiego
chłopczyka?

Imię Nataniel pochodzi z języka hebrajskiego. Oznacza "ten, którego dał
Bóg", a więc "dany od Boga". Mężczyzna, który nosi to imię jest charyzma-
tyczny, oryginalny, pomysłowy. Nosi w sobie olbrzymie pokłady energii, czym
zjednuje sobie ludzi. Uwielbia wyzwania. W literaturze najbardziej znana jest
postać Nataniela Winkle z "Klubu Pickwicka" Ch. Dickensa. Nataniel obcho-
dzi imieniny 24 sierpnia i 25 grudnia.

Żaklin pochodzi od francuskiej Jacqueline. Tak naprawdę znaczy więc Jaku-
bina lub Jakuba. W dosłownym znaczeniu tłumaczy się "niech Bóg strzeże". Ża-
klin jest kobietą niezależną, energiczną, konsekwentną. Nie lubi, gdy ktokolwiek
wtrąca się w jej sprawy. Jest doskonałym organizatorem, idealną gospodynią i
kochającą żoną oraz matką. Bywa kulturalna, wnikliwa, czuła. Lubi wygodne
życie. Kolorem Żaklin jest niebieski, a liczbą dwójka. Imieniny obchodzi 8 lutego.

W Kąkolewie mieszka jedyna w gminie Żaklin Kucharska. Pochodzi z Pawło-
wic, a tu mieszka z mężem od czterech lat. Zapytana skąd to niezwykłe imię dla
niej, mówi, że spodobało się mamie. Mama znalazła je w jednym z kalendarzy,
nie we wszystkich umieszcza się je pod datą 8 lutego. A tylko w tym jednym dniu
w roku Żaklin obchodzi imieniny. "Nasza" Żaklin ma dwie młodsze siostry. Pra-
cuje w Lesznie. Marzy o tym, by kiedyś pojechać do Francji. A na zdjęciu jest z
mężem w czasie weselnego przyjęcia.

Wracamy do naszej rubryki i przedstawiamy kolejnych mieszkańców gminy, którzy mają wyjątkowe imiona. Tym razem od-
wiedziliśmy Kąkolewo i Łoniewo.


