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Pani Eliza nie ma w domu wieluswoich dzieł. Jeden obraz wisi w po-koju córki, drugi ciągle jeszcze za-pakowany jest na strychu. Inne poprostu wydała lub sprzedała kilka lattemu. A teraz nie ma zbyt wieleczasu na rozłożenie sztalug, czywyciągnięcie pasteli. Mówi, żeswoje plastyczne pasje realizuje wszkole, z uczniami. I z tego czerpienaprawdę wiele radości.
Eliza Kosmalska zaczęła, malo-wać w liceum. Wówczas należałado kółka plastycznego i tworzyłaswoje pierwsze pejzaże. Lubiła pat-rzeć na kolorowy świat, na przy-rodę, dostrzegała urok wzachodach i wschodach słońca.Uczyła się je malować, ale także fo-tografować. Bo te dwie pasje rozwi-jała równolegle. Tak zresztą jest dodziś, a mówiąc szczerze teraz

Realizuje się w pracy
Eliza Kosmalska, nauczycielka z Kąkolewa przekazała na aukcje tegorocznej Wielkiej Or-kiestry Świątecznej Pomocy dwa swoje obrazy. Obydwa zostały sprzedane, a uzyskane w tensposób pieniądze zasiliły konto Jurka Owsiaka.

nawet częściej chwyta za aparat izatrzymuje na kliszy niecodzienneobrazki. A nie są one wcale takieniezwykłe. Czasem jest to paję-

czyna przy kamieniu, innym razemstokrotki na łące, czy rosa na trawie.I aby zrobić takie zdjęcie nie trzebatak wiele czasu. Wystarczy z cór-

kami pójść po prostu na spacer. Ipani Eliza to właśnie robi. PokazujeKlaudii i Wiktorii jak można zatrzy-mać piękno.
Eliza Kosmalska uczy w Kąkole-wie geografii i plastyki. Pracę roz-poczęła w 1991 roku. Pochodzi zsąsiedniego Grodziska, więc doszkoły podstawowej chodziła właś-nie w Kąkolewie. Po latach tu wró-ciła i tu realizuje swoje pasje. Bo, jakprzekonuje nas w rozmowie, bardzolubi swoją pracę.
- Wspaniale jest obserwować,

jak dzieci uczą się poprawnegoma-
lowania, jak coraz lepiej operują ko-
lorem, jak starają się doskonalić
swoje rysunki. A robią to przecież
wszyscy uczniowie i ci zdolni pla-
stycznie, i pozostali. Wielu z nich
bierze udział w konkursach i wysta-
wach, niektórzy zdobywają nagrody.
To bardzo cieszy.

Pani Eliza prowadzi w szkolekółko plastyczne. Na zajęcia przy-chodzi 29 osób. Tworzą różne rze-czy, nie tylko obrazy. Robili kurki zsiana na wielkanocny stół, oklejalibutelki szarym papierem, wyczaro-wywali postacie z masy solnej.Wszystko po to, by z nich wydobyćz nich artystyczne uzdolnienia, roz-wijać umiejętności plastyczne,uczyć poczucia estetyki. A mają zczego brać przykład, bo w szkole wKąkolewie kilka razy w roku organi-zuje się teatralne widowiska. I wtedytłem dla występów są piękne deko-racje. Zawsze przemyślane, za-wsze oddające charakter imprezy.
- Pomysł na scenografię po-

wstaje po zapoznaniu się ze scena-
riuszem przedstawienia. Ja
proponuję dekoracje, ale razem z
innymi nauczycielkami wzboga-
camy ją i wspólnie wykonujemy.
Czasem o pomoc prosimy panów
konserwatorów, innym razem
uczniów, niekiedy jakiś element de-
koracji przekazują nam rodzice.
Wszyscy jesteśmy ogromnie zado-
woleni, gdy scenografia pięknie się
komponuje i gdy się podoba wi-
dzom. To podkreśla sens naszej
pracy.

Pani Eliza mówi, że lekcje wszkole, zajęcia kółka i tworzenie de-koracji właściwie wypełniają jej za-wodowy czas. Pozwalają teżwyżywać się artystycznie. Możedlatego nie maluje już w domu, botam zajmuje się rodziną, prowadzinormalne życie, jak czas pozwalafotografuje. No i robi czasem ry-sunki do szkolnej gazetki, lub prze-gląda stare zdjęcia z imprez iwydarzeń. Obiecuje sobie coprawda, że namaluje pastelamistary budynek szkoły oraz, że wkońcu przygotuje płótno do malo-wania olejnymi farbami, ale niemówi, kiedy to będzie. Jedno jestpewne - z malowania i fotografowa-niania nie zrezygnuje, tym bardziej,że tą pasją "zaraża" też swoje córki.No, a poza tym chce, aby tak kolo-rowo na świat patrzyło jak najwięcejuczniów. Nie da się ukryć, że jest onwtedy ładniejszy.
HALINA SIECIŃSKA

Złóż życzenia
Grażynie - 1.04
“W imieniu Grażyny

wpisano dzielność męża
i męskość dziewczyny” -
napisała w swoim wier-
szu Łucja Danielewska.
A do wielkiej literatury
imię to wprowadził Adam
Mickiewicz, wywodząc je
zapewne od litewskiego
słowa "grażus", czyli: ta,
która jest bardzo piękna.
Największą popularno-
ścią Grażyna cieszyła
się w latach 40. i 50. ubiegłego wieku. Wówczas
znajdowała się w dziesiątce najpopularniejszych
imion w Polsce. Dziś bardzo rzadko się je nadaje.
Grażyna jest osobą samodzielną i przedsiębiorczą.
Zna swoją wartość, choć nie manifestuje tego przy
każdej okazji. W towarzystwie błyszczy dowcipem, a
w domu lubi samotne rozmyślania. Chętnie odbywa
wycieczki na łono natury. Jej kolorem jest żółty, zwie-
rzęciem kot, rośliną stokrotka, liczbą dwójka, a zna-
kiem zodiaku Koziorożec. Imieniny obchodzi też 26
lipca.

W gminie Osieczna mieszka 51 pań o imieniu
Grażyna. Najwięcej, bo 16, żyje w Kąkolewie, a 15 w
Osiecznej. W Świerczynie mieszka 6 Grażynek, w
Grodzisku — 4, a w Wojnowicach, Łoniewie i w Ką-
tach — po 2. Natomiast w Drzeczkowie, Dobramyśli,
Popowie Wonieskim i Miąskowie mieszka po jednej
pani o tym imieniu. Wszystkim Grażynom i Grażyn-
kom życzymy zdrowia i szczęścia. Najstarszą Gra-
żynką w naszej gminie jest Grażyna Markowiak z
Kąkolewa, która wkrótce skończy 62 lata. A najmłod-
szą — 16-letnia Grażyna Kaczmarek z Kątów.

Jerzemu - 23.04
Jerzy to "uprawiający rolę",

czyli rolnik. Przywędrował do Pol-
ski z Grecji, przez Czechy. Szcze-
gólnym uznaniem cieszył się jako
Jur na ziemiach wschodnich,
wśród ludzi stanu rycerskiego. Po-
czątkowo uznawany był za świę-
tego, a od czasu, gdy jego kult
połączono z zabójcą smoka, zos-
tał patronem Anglii. Wykreślony z
listy świętych, nadal opiekuje się
rycerzami, pasterzami i błogo-
sławi bezpłodnym kobietom. Moda na to imię osiągnęła
apogeum w latach 30. i 40. XX wieku. Teraz nadawane
jest sporadycznie. Jerzy jest skromny, prawdomówny i
sprawiedliwy. Jego prostolinijność bywa wykorzystywana,
bowiem wierzy on, że ludzie zawsze mają czyste intencje.
Jerzy raz jest zapobiegliwy, raz rozrzutny. Lubi kobiety za-
dbane, jest bardzo rodzinny, kocha żonę, dzieci, rodziców.
Nawet najdalsi krewni mają w nim oparcie. Jego kolorem
jest żółty, zwierzęciem bizon, rośliną oliwka, liczbą trójka,
a znakiem zodiaku Baran. Imieniny obchodzi również: 27
czerwca, 27 lipca i 24 sierpnia.

Imię Jerzy było modne w naszej gminie kilkadziesiąt lat
temu. Teraz nadaje się je bardzo rzadko, ostatni raz w
1994 roku. Najmłodszym Jurkiem jest więc 14-letni Jerzy
Biały z Popowa Wonieskiego. Ale już Jurkowie urodzeni
wcześniej od niego mają po 20, 30 lat i więcej. A najstar-
szym jest Jerzy Marcinkowski z Osiecznej, który za mie-
siąc skończy 78 lat. I tym młodszym i tym starszym
życzymy samych dobrych dni w życiu. Amieszka w naszej
gminie aż 74 Jurków. W Osiecznej — 22, w Kąkolewie —
20, w Świerczynie — 7, w Grodzisku — 6, w Ziemnicach
— 5. Natomiast po 2 Jurków żyje w Popowie, Trzebani,
Wojnowicach i Kątach, a po jednym w Łoniewie, Witosła-
wiu, Kleszczewie, Wolkowie, Jeziorkach i Frankowie.

Grażyna Markowiak
z Kąkolewa
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z Kąkolewa


