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Imię Hilary znane
jest wszystkim dzie-
ciom z wiersza Juliana
Tuwima. Bez zastano-
wienia powiedzą, że
jest to pan, który szu-
kał swoich okularów.
Ale tak naprawdę imię
to ma łacińskie pocho-
dzenie i znaczy “we-
soły”, “pogodny”.
Hilary to podobno
dwoista osobowość.
Raz bywa nieruchliwy
i flegmatyczny, a
innym razem jest dy-
namiczny jak sikorka.
Potrzebuje wiele zro-
zumienia i miłości.
Hilary Szyszka

mieszka w Popowie Wonieskim. Lubi swoje imię i, co podkreśla, zawsze
uważał je za wyjątkowe. W gminie Lipno, skąd pochodzi był jedynym Hi-
larym. A i w gminie Osieczna też nie ma więcej panów o tym imieniu. Żar-
tuje więc, że z tego właśnie powodu powinien być jakoś wyróżnionym.
Historia wymienia czterech świętych o imieniu Hilary. W III wieku na-

szej ery żył św. Hilary biskup Akwilei, który poniósł śmierć męczeńską. W
IV wieku znany był Hilary, biskup Poitiers, doktor kościoła i pisarz religijny.
W 440 roku zginął św. Hilary, kardynał i biskupArles. Natomiast około 469
roku żył papież Hilary, który pochodził z Sardynii.
Hilary obchodzi imieniny aż 15 razy w roku. Najbardziej popularne są

jednak daty: 11, 13 i 14 stycznia, 13 lutego, 16 marca i 21 października.

Niecodzienne imiona
Już po raz trzeci odwiedziliśmy mieszkańców, którzy noszą nietypowe imiona. Tym razem są to dwie panie i dwaj panowie.
Każda z tych osób nosi swoje imię jako jedyna w gminie. W sąsiedztwie mamy więc jedną Dafni, jedną Teklę, jednego Hila-
rego i jednego Serafina.

Serafin Ścigacz mieszka
w Kątach. Ma 30 lat i pracuje
w budownictwie. Jego mama
twierdzi, że wybrała to imię
dla syna, bo po prostu jej się
podobało. Kiedyś usłyszała je
w radiu i tak zostało. A że ma
pięciu synów, ten otrzymał
imię niecodzienne.
Serafin wywodzi się z ję-

zyka hebrajskiego od słowa
saraph, co oznacza “palić”
lub “płomienie”ʼ. A więc cha-
rakteryzuje osobę o gorącym
sercu i wielkim temperamen-
cie. W Polsce notowane jest
od XIII wieku, również w for-
mach Serafim i Serefin. Pa-
nowie o tym imieniu są
bardzo szlachetni, troskliwi,
sympatyczni. Lubią pobiesia-
dować w towarzystwie przy-
jaciół. W historii znany jest
święty Serafin, zakonnik wło-
ski (1540) przebywający w

wielu klasztorach w prowincji Ascola. Budził on powszechny szacunek za
skromność i poświęcenie. Natomiast w 1616 roku zmarł święty Serafin,
pustelnik najpierw sycylijski łotrzyk, a potem nawrócony mnich.
Na pana Serafina z Kątów w pracy mówią Seba. Żona często nazywa

go Serkiem, a dzieci tatą Serafinem. Ama pan Serafin trzech synów, któ-
rym również dał z żoną ciekawe imiona. Norbert ma 9 lat, Albert 4 latka,
a Eryk 2 latka.
Serafin obchodzi imieniny: 2 lipca, 12 i 29 października oraz 14 listo-

pada.

Imię dla Dafni Bieryt z
Osiecznej wymyśliła mama.
Mieszkały wtedy w Grecji, a to
imię nosiła bardzo miła dziew-
czyna z sąsiedztwa. Dafni
mówi, że na początku nie bar-
dzo jej się podobało, bo było
inne, wyróżniało ją kiedy wró-
ciła do Polski. Teraz jest za-
dowolona. Ma imię
wyjątkowe, związane z mito-
logią grecką, bo Dafne to
nimfa, ulubienica Artemidy.
Ścigana przez zakochanego
w niej Apollina błagała bogów
o ratunek. Zeus zamienił ją w
drzewo laurowe.
Imię to jest w mitologii

greckiej symbolem dzie-
wictwa i niedostępnej miłości.
Temat ten interesował twór-
ców kultury od najdawniej-
szych czasów m. in. pierwsza
opera w historii nosiła tytuł
"Dafne". Nimfa ta opisana też
była w "Metamorfozach" Owi-
diusza, operach G. Handela i poezji Adama Naruszewicza.

W Świerczy-
nie mieszka
pani Tekla Bo-
rowczyk. W
dz i e c i ń s tw i e
mówiono na nią
Tenia lub Te-
dzia. Zapytana
skąd ma takie
niezwykłe imię,
bez wahania od-
powiada, że
dzięki chrzes-
tnemu. To on
opowiedział ro-
dzicom o swojej
siostrze Tekli,
która była za-
konnicą. Prze-
konał ich, że jest
to imię ładne i
szczęśliwe. A
pani Tekla Bo-
rowczyk rzeczywiście bardzo je polubiła. I szczęśliwa też jest. Ma dużą ro-
dzinę, męża, pięcioro dzieci, dziesięcioro wnucząt. Jest zdrowa,
zadowolona, lubi się uśmiechać.
I wie, że Tekla żyła w I stuleciu w Turcji. Według najstarszych przeka-

zów była uczennicą świętego Pawła, który ją ochrzcił. Dwukrotnie skazy-
wano ją na śmierć, raz przez spalenie, drugi raz rzucono na pożarcie
dzikim zwierzętom. Zawsze udało jej się ujść z życiem. Nazywana była
pierwszą męczennicą. Do niej zwracano się z prośbami o pomoc podczas
zarazy i pożarów.
Imię Tekla tłumaczy się jako "chwaląca Boga". Bardzo popularne było

w XVIII i XIX wieku. Dziś prawie nie istnieje. A szkoda, bo Tekla, to bardzo
zmysłowa i wrażliwa pani. Można ją urazić każdym drobiazgiem. Wokół
niej trzeba więc, chodzić na palach i chuchać na nią, jak na drogocenny
bibelot. Nie są jej znane: zazdrość, zdrada, niechęć.
Imieniny obchodzi: 30 sierpnia, 23 września oraz 7 i 15 października.


