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Każdy kto przejeżdża obok ma-
łego ronda we Frankowie natych-
miast zauważy pięknie urządzony
ogród przed domem. Jeszcze nie-

dawno stał tam wysoki betonowy
płot i wszystkie rośliny schowane
były za tym murem. Tymczasem w
środku pani Cecylia Szeląg od

Ogród pani Cecylii

ponad dwudziestu lat sadziła
drzewa i krzewy, a każdej wiosny
dosadzała kwiaty. Kiedy więc płot
zniknął, oczom przejezdnych, a
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nawet sąsiadów, ukazał się spory
kawałek kolorowej przestrzeni.
Teraz, wiosną są tam tulipany, irysy,
narcyzy, szafirki, bratki i mnóstwo
innych kwiatków. Już rozkwitły ta-
wułki i migdałek, a za parę dni swoje
kwiaty pokażą rododendrony, aza-
lie, piwonie. Ten ogród jest praw-
dziwą radością pani Cecylii. Od
wiosny do jesieni spędza w nim
wiele czasu. Porządkuje, obcina ro-
śliny, kosi trawę, podlewa, ale także
zwyczajnie w ogrodzie odpoczywa.
Lubi stanąć na tarasie i patrzeć, jak
rozwijają się kwiaty, jak cała prze-
strzeń mieni się kolorami. Nic dziw-
nego, że i przejezdni zachwycają
się tym widokiem. A warto powie-
dzieć, że teraz, gdy płot zniknął
ogród otaczają niskie iglaki i rozło-
żysta irga. Za nią widać tuje, ja-
łowce, sosny, cisy i mnóstwo
mniejszych iglastych bylin. Na-
prawdę jest ładnie.
Pani Cecylia Szeląg mieszka we

Frankowie od dziecka. Dom wybu-
dował dla niej ojciec, tuż po ślubie.
Teraz obok stanął też budynek jed-
nej z córek. Wszyscy chwalą sobie
okolice wsi i czyste, zdrowe powiet-
rze. Zapraszają, by we Frankowie
wypoczywać, a nawet wprowadzać
się tu. Patrząc na ogród pani Cecy-
lii jesteśmy pewni że warto.

40 lat KGW
Uroczystość rozpoczęła się

mszą świętą odprawioną w kaplicy
wiejskiej przez księdza Marka
Smólskiego. Zgromadzeni modlili
się w intencji zmarłych członkiń
oraz w podziękowaniu za dotych-
czasowe lata wspólnych spotkań.
Na spotkanie zorganizowane w

świetlicy przybył założyciel Koła –
długoletni nauczyciel pracujący w
szkole w Popowie – Jan Greźli-
kowski. Z nostalgią wspominał lata
spędzone tutaj. Wspólnie z obecną
prezes koła – Krystyną Krajewską
podzielili tort urodzinowy. Były też
tańce, o oprawę muzyczną zadbał
Edward Baldys.

Czterdziestą rocznicę istnienia obchodziło Koło Gospodyń
Wiejskich w Popowie Wonieskim. Społeczność tej miejsco-
wości po raz kolejny udowodniła, że potrafi i chce się bawić.

Choć impreza zorganizowana
została 26 kwietnia Koło swój jubi-
leusz obchodziło kilka dni wcześ-
niej, bo 18 kwietnia. Tego dnia
1969 roku zwołano pierwsze ze-
brania kobiet wsi Popowo. Pierw-
szym prezesem była Anna
Lisowska, sekretarzem Stefania
Greźlikowska – żona założyciela,
skarbnikiem Krystyna Biała a za-
stępcą skarbnika Wanda Maćko-
wiak. W pierwszym roku do Koła
należało 26 osób. Na początku
działalności koła zmienił się Za-
rząd – prezesem została Wanda
Maćkowiak a skarbnikiem Anna
Wojtkowiak. W Kole organizowane

były kursy gotowania, szycia, wy-
chowu drobiu, pogadanki z leka-
rzami, pokazy mody. W 1972 roku
zorganizowano konkurs jakości
mleka, koło zajęło piąte miejsce w
skali powiatu. Często Koło organi-
zowało zabawy taneczne, Dzień
Dziecka, wycieczki autokarowe do
polskich miast, konkursy na naj-

piękniejszy ogród owocowo-wa-
rzywny. Wiele tych pomysłów z po-
wodzeniem można wykorzystywać
do dziś. Jednak brak czasu spra-
wia, że panie spotykają się coraz
rzadziej. Każdego roku jednak wy-
piją wspólnie kawę z okazji Dnia
Kobiet, chętnie pieką też ciasta na
inne wiejskie uroczystości. W wielu
domach tradycja przynależności
do Koła przekazywana jest z po-
kolenia na pokolenie. Obecnie do
Koła Gospodyń Wiejskich w Popo-
wie należy 28 pań, z tego 7 osób
to seniorki, które są w Kole od sa-
mego początku. Obecny skład Za-
rządu: Krystyna Krajewska –
przewodnicząca, Dorota Sassek –
zastępca, Grażyna Kubera – se-
kretarz, Stefania Kaźmierczak –
skarbnik.
Wszystkim członkiniom ży-

czymy kolejnych jubileuszy.
ALDONA KORBIK


