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Przydrożne kapliczki i krzyże
W Popowie Wonieskim jest kilka "miejsc świętych". Są figury i krzyże, które przetrwały lata, są też postumenty,
wspomnienia i zdjęcia, które pozostały po figurach. W głowach starszych mieszkańców została też pamięć o
tych miejscach. To co zostaje w pamięci, nigdy nie umiera, dlatego w naszych wędrówkach uwiecznimy te
miejsca. W tym numerze poświęcimy uwagę tym figurom i krzyżom, które do tej pory zdobią krajobraz Popowa.

Gdy wjeżdżamy do Popowa od
strony Drzeczkowa lub Witosławia
na skrzyżowaniu dróg wita nas fi-
gura Matki Bożej. Wypielęgno-
wana, ozdobiona, z zadbaną
roślinnością wokół wygląda na
nową, tymczasem jej historia
sięga czasów przed drugą wojną
światową. Kiedy, kto i z jakiej
okazji postawił figurę nie wia-
domo. Wiemy jedynie, że wyglą-
dała zupełnie inaczej. Mieszkańcy
Popowa posiadają zdjęcie dwóch
Niemek na tle tejże figury, a wła-
ściwie krzyża. Pierwotnie bowiem
na okrągłym, wysokim betonowym
postumencie stał krzyż. W czasie
wojny Niemcy figurę zburzyli. Nikt
nie wiedział co się stało z krzy-
żem, do czasu odnalezienia go
przez Józefę Białą. Pani Józefa
znalazła postać Jezusa ukrzyżo-
wanego po wojnie na drodze pol-
nej. Postać Jezusa nie miała rąk.
Wiadomo było jednak, że to fi-
gurka z przedwojennego krzyża.
Mieszkańcy Popowa zdecydowali,
że krzyż ma wrócić na swoje
miejsce. Został więc umiejsco-
wiony w szklanej gablocie, u stóp
Matki Bożej i jest tam do dziś.
Wówczas też krzyż ten poświę-
cono.

Skąd zatem wzięła się figura z
Matką Bożą? Mieszkańcy Popowa
odbudowali ją zaraz po wojnie - w
1945 r. Przybrała ona jednak zu-
pełnie inny wygląd. Kwadratowy

cokół wymurowano z cegieł.
Wokół postawiono drewniany pło-
tek. W 1984 r. figurę odnowiono, a
po odnowieniu ksiądz Wacław Ba-
naszak ją poświęcił. Kolejnej re-
nowacji doczekała się figura w
2012 r. Wówczas sołtys z radą so-
łecką postanowili przywrócić jej
dawny blask. Postument został
oczyszczony, figurka odmalo-
wana, rozebrano drewniany płot, a
w jego miejsce postawiono kuty.
Na cokole, w miejscu gdzie przez
lata wisiał obrazek Maksymiliana
Kolbego przytwierdzono tabliczkę,
na której napisano "Pod Twoją
obronę".

Niegdyś we wsi był taki zwy-
czaj, że jak panna wychodziła za
mąż, to plotło się korony z liści i
ozdabiało nimi figurę. Ostatnia
taka korona była upleciona na we-
sele wnuczki pani Józefy Białej -
kilka lat temu.

O porządek przy figurze od za-
wsze dba rodzina Klaków. Już
trzecie pokolenie sadzi i pieli tam
kwiaty, stroi figurę kolorowymi
wstążkami, zagrabia teren wokół.
Najpierw o porządek dbała mama
pana Mieczysława - Wiktoria,
potem żona - Gabriela, a teraz sy-
nowa - Joanna. 

Kolejna figura Matki Bożej stoi
w narożniku ogrodu państwa Bie-
gańskich. Budowę figury ufundo-
wali rodzice pana Józefa - Marta i
Wacław Biegańscy pod koniec lat
siedemdziesiątych. Była ona wy-

razem dziękczynienia za szczę-
śliwy powrót z wojny. Wcześniej
takie czyny były zabronione, dla-
tego fundacja figury musiała po-
czekać trzy dziesiątki lat. Jak
jednak postanowili, tak zrobili.
Mata Boska na murowanym co-
kole w szklanej gablocie została
umiejscowiona w narożniku
ogrodu - tuż przy skrzyżowaniu
dróg gminnych. Wokół postawiono
płot z furtką od strony drogi. Do-
stęp przechodniów nie jest więc
ograniczony.

Zaraz po postawieniu figury
państwo Biegańscy poprosili o jej
poświęcenie. Na tę uroczystość
zaprosili rodzinę, znajomych i są-
siadów. Był lipiec 1979 r. Poświę-

cenia dokonał ówczesny pro-
boszcz drzeczkowskiej parafii
ksiądz Stanisław Wnuk. Przy figu-
rze odprawione zostało nabożeń-
stwo. Później przez kilka kolejnych
lat przy tej figurze odbywały się
nabożeństwa majowe, na które
przychodzili sąsiedzi. 

Józef Biegański - syn Marty i
Wacława pamięta, że przy budo-
wie pod cokołem wmurowano in-
formacje o figurze - dla
późniejszych pokoleń.

W archiwum rodzinnym znaj-
dują się zdjęcia z uroczystości po-
święcenia figury. Jedno z nich
prezentujemy na naszych łamach.
Starsi mieszkańcy na pewno roz-
poznają znajome twarze.

Poświęcenie figury (1979 r.)

Niemki na tle przedwojennego krzyża


