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Przydrożne figury i krzyże

Figura Matki Boskiej zdobi ele-
wację domu państwa Wandy i Mar-
cina Umińskich. Jest pamiątką
rodzinną. Tę pamiątkę otrzymała
mama pani Wandy - Anna Rataj-
czak od swego przyszłego męża
jeszcze w okresie narzeczeństwa.

- Tata kupił ją mamie, gdy byli na

odpuście w Górce Duchownej w

1938 r. Pod spodem figurki napisał:

"Józef dla Anny" - opowiada
Wanda Umińska. - Postać Matki

Boskiej przez wiele lat stała w sta-

rym domu w sypialni rodziców. 

Ich dzieci dorosły, pozakładały
rodziny i wyszły z domu. Państwo
Anna i Józef zostali z córką Wandą.
Pani Wanda wyszła za mąż i z
mężem Marcinem zbudowali nowy
dom, a kiedy budowa była na ukoń-
czeniu poprosili mamę, aby dała im
figurkę, by mogli ją umieścić w spe-
cjalnie przygotowanej wnęce w ele-
wacji. Obiecali, że tam będzie
bezpieczna. Zamontowali nawet
światełka, aby Matka Boska była
widoczna także w nocy. Obok figury
zawsze stoją kwiaty. 

- Najświętsza Maryja Panna jest

naszym dziękczynieniem za to, że

nikomu nic się nie stało podczas

budowy domu - mówi Wanda Umiń-

ska. - Nie wyobrażałam sobie, aby

na naszym domu była inna figura

niż ta z sypialni rodziców.

Kolejną figurą, której już nie ma,
ale która zapisała się w pamięci
mieszkańców Popowa jest figura
św. Józefa. Stała ona przy głównej
drodze, na środku wsi, na posesji
państwa Olejników. Pozostał po niej
fragment postumentu i zdjęcie. Być
może za jakiś czas zostanie odbu-
dowana. Taki zamiar ma bowiem
Damian Musielak, którego posesja
sąsiaduje z ziemią, na której stała
figura. 

Postać św. Józefa na murowa-
nym cokole została ustawiona w la-
tach przedwojennych i wtedy też
była poświęcona. W czasie wojny
Niemcy zburzyli figurę. Przypomina
o niej tylko ten fragment postu-
mentu i zdjęcie, które prezentujemy
na łamach gazety.

Starsi mieszkańcy wspominają,
że w czasach przedwojennych w
Popowie była też figura naprzeciw
starej remizy na polu pana Łagody.
Jak większość takich obiektów zos-
tała zniszczona podczas II wojny
światowej. Nie zachowało się nie-
stety żadne zdjęcie.

y

W tym numerze prezentujemy kolejne “uświęcone” miejsca w
Popowie Wonieskim. Jedno z nich znajduje się na budynku
prywatnym, drugiego już właściwie nie ma. Pozostała pamięć
mieszkańców.


