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Przydrożne kapliczki i krzyże
W poprzednim numerze "Przeglądu Osieckiego" opisaliśmy dwie figury w Popowie Wonieskim. Zapo-
wiedzieliśmy, że figur i krzyży jest więcej, przyszedł więc czas na kolejne przydrożne kapliczki i krzyże. 

W Popowie są dwa drewniane krzyże. Mają ze sobą wiele wspólnego, choć każdy z nich zos-
tał postawiony w innym roku.

Krzyż przy dworku stoi od 1984 r. Jest to jeden z czterech krzyży postawionych z inicjatywy
księdza proboszcza Wacława Banaszaka. Trzy pozostałe stoją w: Wolkowie, Witosławiu i Drzecz-
kowie. 

Krzyże wykonał stolarz z Wojnowic, pozostało jeszcze niewykorzystane drzewo, które ksiądz
polecił wykorzystać na jeszcze jeden krzyż. Pięć lat później, 1989 r., postawiono więc krzyż przy
nowej kaplicy. Jego poświęcenia dokonał już jednak ksiądz Stanisław Tokarski, bowiem ksiądz
Banaszak został przeniesiony do innej parafii.

Dlaczego pierwszy krzyż postawiono przy dworku? Wówczas w dworku mieściła się kaplica,
w której odbywały się msze i inne nabożeństwa. Drewniany krzyż witał i żegnał przybywających
na modlitwę.

W Popowie są dwa drewniane krzyże Mają ze ssobą wiele wspólnego, choć każdy z nich zos-sob

Jedna z nowszych figur, bo postawiona na po-
czątku XX wieku stoi na posesji państwa Danieli i
Bogusława Umińskich. Na ogromnym kamiennym
cokole murowany krzyż a na nim hostia. U dołu
napis: "Witaj krzyżu nadziejo jedyna. Jezu schroń
nas pod krzyżem." Państwo Umińscy w 2002 r. ku-
pili działkę, a krzyż już na niej stał. Postawili więc
ogrodzenie wokół swego domu tak, aby nie bloko-
wać dostępu do krzyża przechodniom. Figura ta
jest wyrazem wdzięczności i dziękczynienia, a po-
stawił ją tutaj Henryk Wleklik. Dlaczego w tym miej-
scu? Bo to była jego ziemia, a w Popowie u babci
jako chłopiec spędzał wszystkie wakacje. Krzyż
został poświęcony przez proboszcza Zygmunta Łu-
kowiaka. Od kiedy ziemia wraz z krzyżem przeszła
w ręce państwa Umińskich dbają o porządek wokół,
stroją figurę, koszą wokół trawę.

Krzyż przy dworkuKrzyż przy kaplicy

Jedną z imprez rekreacyjno - sportowych, która przyjęła się w programie, "Dni Osiecznej" jest towarzyski turniej gry w boule. Czwarte z kolei

zawody w tej dyscyplinie odbyły się w pierwszym dniu lokalnego święta na specjalnie przygotowanym bulodromie w Jeziorkach. Na starcie sta-

nęło ponad 20 zawodniczek i zawodników w różnym wieku. Po grach eliminacyjnych do rozgrywki finałowej stanęli: Dawid Szpilak, Jan Woź-

niak i Krystian Maćkowiak. Po wyrównanej rywalizacji I miejsce wywalczył Krystian Maćkowiak przed Janem Woźniakiem i Dawidem Szpilakiem.

Dyplomy i upominki ufundowane przez UMiG w Osiecznej wręczył uczestnikom turnieju Stanisław Lenartowicz, prezes Towarzystwa Ziemi

Osieckiej, które było organizatorem tej imprezy. TZO zorganizowało także symultanę szachową. W roli mistrza wystąpił Krzysztof Derecki,

szachista z Kaliskiego Towarzystwa Szachowego. I tym razem wszystkie partie zakończyły się wygraną symultanisty. 
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