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Uroczystość rozpoczęła się

mszą św., odprawioną w popow-
skiej kaplicy przez księdza Marka
Smólskiego. Delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem
pamięci osób, które straciły życie
podczas II wojny światowej. Potem
był uroczysty przemarsz na boi-
sko. Wykład na temat historii wsi
wygłosili organizatorzy imprezy –
członkowie Towarzystwa Ziemi
Osieckiej: Stanisław Lenartowicz i
Adam Podsiadły. O stronę arty-
styczną zadbała orkiestra OSP
Osieczna, mażoretki, zespół Mora-
czewo, dzieci z Popowa, które
przedstawiły skecz i śpiewały pio-

Specjalnie na okoliczność
urodzin Popowa powstała
piosenka:

W naszej wiosce wielka chwila,
ładna liczba nam strzeliła
wszyscy cieszą się wokoło
każdy dzień mija wesoło.
Są dyplomy odznaczenia
są też chwile na wspomnienia
i dla wszystkich gra muzyka
sołtys krzyczy do głośnika:

Ref.: Tańcz nie żałuj podłogi,
Tańcz niech niosą cię nogi
Tańcz niech ludzie się gapią
Tańcz aż skurcze cię złapią
Tańcz na pełnych obrotach
Tańcz bo minie ochota
Tańcz nic nie myśl na razie
Tańcz jak sołtys w ekstazie,
tańcz.

Tańczy burmistrz z panią sołtys
sekretarz z kołem gospodyń
ksiądz proboszcz i ministranci
wciąż na tańce są otwarci.
Tańczy już grono strażaków
I kilku naszych chłopaków
każdy rolnik też to powie
że najlepiej jest w Popowie.

Skoro się tu dziś zebrali
mieszkańcy duzi i mali
to do tańca zapraszamy
i za ręce się chwytamy.
Dziś Popowo ma swe święto
ty miej buzię uśmiechniętą
będzie tort, liczne zabawy
bo Popowo tak kochamy!

W Popowie Wonieskim świętowano niecodzienny jubileusz. Wioska obchodziła swoje 750
urodziny. Na uroczystość przybyli mieszkańcy wsi, przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Osiec-
kiej, władze gminy, radni miejscy i powiatowi, osiecka orkiestra i mażoretki, zespół Mora-
czewo oraz miejscowi strażacy.

senki. Strażacy zaprezentowali za-
bytkową sikawkę konną. Miesz-
kańcy częstowali ciastem i
kiełbaskami z ogniska. A sołtys
Krystyna Krajewska z burmistrzem
Stanisławem Glapiakiem dzielili
pięciopiętrowy tort. Po części arty-
stycznej goście bawili się przy
dźwiękach muzyki.

Pierwsze zapiski o Popowie
sięgają 750 lat wstecz. Jednak ba-
dania archeologiczne pozwalają
przypuszczać, że praprzodkowie
dzisiejszych mieszkańców żyli już
na tych terenach 5 – 7 tysięcy lat
temu. Osiedlili się na wyspie po-
powskiej. Tam właśnie w 2000 r.

archeolodzy znaleźli skorupki na-
czyń. Wyspa na skutek topnienia
lądolodu otoczona była wodą.

Dawna osada była więc wioską
rybacką.

Popowo przez wieki należało
do dóbr klasztoru benedyktynów w
Lubiniu, potem przeszło we włada-
nie Niemców. Dopiero w 1920 roku
stało się własnością skarbu pań-
stwa polskiego. Od tego czasu
społeczność przeprowadziła wiele
wspólnych akcji. Dzięki ich zaan-
gażowaniu wybudowano na tere-
nie wsi szkołę (spłonęła w 1945
roku). Powstała w Popowie Ochot-

nicza Straż Pożarna, wybudowano
również świetlicę, kaplicę, ostatnio
otwarto boisko. Przez wiele lat
działało też Koło Gospodyń Wiej-
skich i Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna. W Popowie zadbano też
o jakość życia mieszkańców przez
elektryfikację, założenie kanaliza-
cji deszczowej i wodociągów. To
wszystko dzisiejsi mieszkańcy wio-
ski zawdzięczają swoim przod-
kom, poprzednikom. O tych, którzy
dla obrony ukochanej ziemi stracili
życie w Popowie nie zapomniano.
Głaz przed kaplicą poświęcony
jest ofiarom II wojny światowej,
inny kamień stanął na cześć urszu-
lanki siostry Anieli - Kazimiery Bia-
łej – rodem z Popowa.


