
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKINIECODZIENNE IMIONA

Błażena Prusińska z Osiecznej
mówi, że tylko raz spotkała swoją
imienniczkę i to w Urzędzie Pracy.
Nigdy więcej nie poznała pani,
która też byłaby Błażeną. Dosko-
nale więc wie, że ma nietypowe
imię i najczęściej musi tłumaczyć
jak należy je zapisywać. Bo sama
w dokumentach też ma dwie
wersje swojego imienia. W parafii

zapisano Błażeja, a w Urzędzie
Stanu Cywilnego - Błażena. To
ostatnie jest więc oficjalne. Pani
Prusińska mówi, że bardzo lubi
swoje imię. Rodzice dali jej takie,
gdyż podobało się im męskie imię
Błażej. A żeńską jego odmianą jest
właśnie Błażena, Błażeja, Bła-
żenna, a nawet Błażejanna. Na co
dzień jednak na panią Błażenę nie-
mal wszyscy mówią Bożena.

Imię Błażej ma łacińskie pocho-
dzenie, od słowa "blatio", co tłu-
maczy się "gadać, paplać,
seplenić". W Polsce notuje się je
od XIII wieku. 3 lutego imieniny ob-
chodzi Błażej, któremu patronuje
biskup Sebasty z Turcji. Zginął on
za czasów cesarza Dioklecjana.
Uważany jest za patrona osób
chorych na gardło, ponieważ w
więzieniu wyleczył chłopca, który
połknął ość. W Polsce istniał zwy-
czaj święcenia świeczki "błażejki",

którą kurowano chorych na gardło.
Kuracja polegała na wdychaniu
dymu płonącej świeczki lub poły-
kaniu jej części po zgaszeniu. Po-
wtarzano przy tym "święty Błażej,
gardła zagrzej". Ale znane są też
inne przysłowia związane z Błaże-
jem: "Jak śnieg w Świętego Bła-
żeja, pogodna będzie Wielka
Niedziela", "Deszcz na świętego
Błażeja, słaba wiosny nadzieja",
"Kiedy masz w domu Błażeja, nie
umrze w tobie nigdy nadzieja".

Błażej, a więc również Błażena,
to osoby odważne, wrażliwe, o
twórczym umyśle. Są urodzonymi
przywódcami i świetnymi dyploma-
tami. Szczęśliwym kolorem dla
nich jest żółty, a liczbą dwójka.
Imieniny obchodzą: 3 lutego, 15
lipca i 29 listopada. Ta ostatnia
data przypisana jest właśnie pa-
niom Błażenom.

Imię Eligiusz pochodzi od ła-
cińskiego słowa "eligo" co znaczy
wybierać. A zatem tłumaczy się jak
wybraniec boży. Imię to jest bardzo
popularne we Francji i Belgii za
sprawą świętego Eligiusza, bis-
kupa Rouen, który zmarł w 660
roku. Był on sędzią, rozjemcą, rze-
mieślnikiem, ale i żywicielem ubo-
gich. Złotnicy i artyści w metalach
obrali go sobie za patrona we
wszystkich krajach Europy.
Czczono go także jako opiekuna
szpitali, bowiem miał dar uzdra-
wiania chorych. Odbierał cześć
nawet jako patron od pożaru i od
koni. W Dunkierce wystawiono mu
przepiękny kościół.

A zatem Eligiusz to naprawdę
wybrane imię. W naszej gminie
nosi je mieszkaniec Wojnowic Eli-
giusz Ratajczak. Pan Eligiusz ma
56 lat, jest murarzem i całe życie
spędził w swojej wsi. Tu się urodził,
tu w 1982 roku wybudował dom.
Do dziś zresztą lubi ciągle coś w
nim naprawiać i zmieniać. Po-
święca temu dużo czasu. Pan Eli-
giusz jest mężem, ojcem trzech
córek i zakochanym w swojej
wnuczce, dziadkiem. Chętnie z
żoną Elżbietą wyjeżdżają do córki
do Anglii. Zdjęcie, które publiku-
jemy u góry zrobili właśnie tam. Ale
na co dzień pan Eligiusz głównie
jest w pracy, w sezonie letnim
nawet do późnego wieczora.
Potem najczęściej ogląda tele-
wizję, interesuje się zwłaszcza po-
lityką. Swoje imię lubi i woli by go
nie zdrabniano, choć bliscy cza-
sem mówią do niego Eluś. A każdy
Eligiusz jest oryginałem lubiącym
chodzić własnymi drogami. Z po-
zoru bywa zamknięty w sobie, jed-
nak rodzina i przyjaciele wiedzą, iż
jest jak opoka. Niezawodny,
wierny, stały. Imieniny obchodzi
przede wszystkim 1 grudnia, ale
także 5 sierpnia, 10 września i 7
grudnia.

Imię Rebeka znajdujemy w
Starym Testamencie. Ma pocho-
dzenie hebrajskie i prawdopodob-
nie oznacza "czarująca". Tak
nazywała się jedna z przodkiń na-
rodu izraelskiego, żona Izaaka.
Imię to często nadawano dziew-
czynkom w Anglii i Ameryce, spo-
tykano je też we Francji. W języku
angielskim pisano je Rebecca, a
we francuskim Rebeca. W Polsce
imię Rebeka jest niezwykle rzad-
kie.

Liczbą imienia Rebeka jest
ósemka. A to znaczy, że kobiety o
tym imieniu są praktyczne, znają
się na materialnej wartości róż-
nych rzeczy, bywają biegłe w inte-
resach. Rebeki nie stronią od
męskich prac, jak polityka, biznes,
sport. Kochają wygrywać i spraw-

dzać się w trudnych sytuacjach.
Imię to najbardziej pasuje do ko-
biet spod znaku Barana i Kozio-
rożca. Rebeki obchodzą imieniny
9 i 23 marca, 30 sierpnia i 19 paź-
dziernika.

W naszej gminie mieszka
tylko jedna Rebeka. To ta śliczna
4-letnia dziewczynka na zdjęciu -
Rebeka Dudzińska - Maseko z
Osiecznej. Rodzice mówią do niej
Beki. Mała Beki ma afrykańskie
korzenie, bo tato pochodzi z RPA.
Urodziła się w Anglii, a tam to
imię jest niezwykle popularne.
"Nasza" Rebeca - bo tak zapisuje
się jej imię - uwielbia tańczyć,
śpiewać, już teraz należy do ze-
społu mażoretek. W przyszłości
chciałaby zostać piosenkarką.
Wierzymy, że jej się to uda.

W Wojnowicach mieszka Emi-
lian Ciesielski. Ma 21 lat, jest
technikiem rolnikiem i razem z ro-
dzicami prowadzi gospodarstwo
rolne. Prawdopodobnie kiedyś je
przejmie, ale póki co uczy się
tego zawodu w praktyce. Imię dla

niego wybrał tata, który miał ko-
legę Emiliana i któremu to imię
bardzo się podobało. Mówiąc
szczerze państwo Ciesielscy dali
też nietypowe imiona swoim cór-
kom. Dziewczęta to Malwina i Mi-
lena. Cała trójka jest na zdjęciu.

A Emilian poza rolnictwem intere-
suje się sportem. Jest kibicem
Lecha Poznań i sam też gra w
piłkę. Słucha również "mocnej"
muzyki.

Imię Emilian pochodzi albo od
łacińskiego słowa "aemulus",
czyli ten, który rywalizuje, współ-
zawodniczy, albo od nazwy rodu
rzymskiego Emiliuszy. Najwięk-
szą popularnością cieszy się w
krajach latynowskich i w Rumunii.
W Polsce jest rzadziej spotykane.
W 2010 roku imię to zajęło 218
pozycję pod względem najczę-
ściej nadawanych imion naszym
rodakom. Uważa się, że imię to
ma w sobie coś romantycznego.
Ponoć każdy Emilian ma magne-
tyczny wpływ na kobiety. Lubi też
zwierzęta. Szczęśliwym dla niego
kolorem jest niebieski, a liczbą
ósemka. Imieniny obchodzi: 5
stycznia, 31 lipca, 8 i 21 sierpnia,
11 października i 6 grudnia.


