Krzyż w Mikorzynie
Przydrożny krzyż stoi przy drodze głównej, z Kępna do
Doruchowa obok posesji rodziny Wróblów.
Krzyż został zbudowany w 1883 roku. Jest to krzyż sosnowy,
wysokości około 5 metrów, pomalowany na kolor brązowy
i zamocowany stalową kotwą. Otoczony jest metalowym płotem
i kwiatami. Na krzyżu umieszczona jest 50 cm metalowa figura Jezusa
Ukrzyżowanego, a nad nią tabliczka z napisem INRI .
Jednym z fundatorów krzyża był Wojciech Ogrodowiak.
W ostatnim czasie krzyż był dwukrotnie wymieniany w roku 1960 oraz
w 2009, z powodu licznych szkód powstałych w wyniku działań
czynników atmosferycznych. W roku 2009 nowy krzyż został
ufundowany przez Mieczysławę i Jana Wróblów i poświęcony przez
księdza proboszcza Ryszarda Wachowiaka.
W czasie II wojny światowej krzyż był przechowywany przez
rodzinę Ogrodowiaków.
Krzyżem opiekuje się rodzina Wróblów.
Informacji udzielili Mieczysława i Jan Wróblowie mieszkańcy
Mikorzyna.
Opracowała Anna Gzik uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła
w Mikorzynie.

Mikorzyn, czerwiec 2011 rok

Kapliczka Matki Bożej w Mikorzynie
Przydrożna kapliczka z figurą Matki Bożej znajduje się przy
drodze z Mikorzyna do stacji PKP Domanin. Zbudowana została
w 2001 roku przez mieszkańców Osiedla Dworcowego. Poświęcona
przez ks. Ryszarda Wachowiaka w dniu 11 maja 2001r.
Rzeźba wysokości 60 cm, przedstawiająca Matkę Bożą wykonana jest
z drewna lipowego przez Grzegorza Jerzyka z Parzynowa.
Maryja ma ręce złożone do modlitwy i wyryte na piersi serce. Figura
obudowana jest drewnianą, półokrągłą osłoną z drewnianym krzyżem
na daszku i postawiona na dębowym pniu - cokole wysokości 1,50 m.
Cokół porośnięty jest bluszczem. Kapliczka znajduje się w otoczeniu
drzew, krzewów i kwiatów.
Przy kapliczce odprawiane są nabożeństwa majowe.
Kapliczką opiekuje się Seweryna Rachula, wspomagana przez
mieszkańców osiedla.
Opracowała Urszula Goździcka.

Mikorzyn, czerwiec 2011 rok

Figura Matki Bożej na Źródelni
Przydrożna figura Matki Bożej znajduje się na skraju lasu, przy
drodze z Mikorzyna do Malinowa. Zbudowana została przed II wojną
światową.
Figura wielkości 1,30 m wykonana jest z betonu i ustawiona na
betonowym cokole, pomalowanym farbą, zakończonym głowicą.
Matka Boska stoi na podwyższeniu imitującym kamień, ozdobionym
różami. Ubrana jest w różowo-błękitne szaty. Podobnie jak Matka
Boska Lourdeńska ręce ma złożone do modlitwy i przez prawą rękę
przewieszony różaniec. Figura otoczona jest drewnianym płotem,
kwiatami i zniczami.
W roku 2009 figura została odnowiona dzięki staraniom
Krystyny Ilskiej, Marii Kamoli, Zofii Zimmer i Czesława Wróbla, który
podarował drewno na płot.
Figura została ufundowała przez przedwojennych właścicieli
Źródelni, rodzinę Jaryszów.
Niedaleko miejsca, gdzie teraz stoi figura był dom Jaryszów.
Gospodarz był hazardzistą i cały swój majątek powoli przegrywał
w karty. Jego żona, osoba bardzo pobożna z powodu choroby nie mogła
modlić się z innymi w kościele. Kobieta kazała sobie postawić figurę
Matki Boskiej w miejscu, widocznym z okna swojej sypialni
i patrząc na figurę modliła się.
Przy figurze często odprawiane są nabożeństwa majowe,
prowadzone przez Krystynę Ilską, w których uczestniczą spacerujący
i przejeżdżający tędy mieszkańcy Mikorzyna, wczasowicze i goście.
Informacji udzieliła Krystyna Ilska mieszkanka Źródelni, która
opiekuje się figurą.
Opracowały: Andżelika Szuba i Klaudia Klajn uczennice
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie.
Mikorzyn, czerwiec 2011 rok

Figura Serca Jezusowego w Mikorzynie
Figura znajduje się obok posesji rodzin Anieli i Henryka
Rogozińskich oraz Grażyny i Krzysztofa Walczaków, w centrum
osiedla w Mikorzynie, położonego przy drodze Kępno – Kalisz.
Powstała w roku 1993 i poświęcona została w Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 1993 roku, przez
proboszcza parafii św. Idziego w Mikorzynie, księdza Ryszarda
Wachowiaka.
Gipsowa figura Serca Jezusowego ma wysokość 1,50 m
i pomalowana jest białą farbą. Jezus lewą ręką wskazuje na odsłonięte
serce gorejące na piersi, co symbolizuje miłość Boga do człowieka.
Prawa ręka uniesiona do góry z podniesionym palcem wskazującym
i środkowym oznacza, że Jezus żyje i jest wśród nas. Figura postawiona
jest na betonowym cokole wysokości 1,70 m pomalowanym na kolor
brązowy. Wykonana została w zakładzie kamieniarskim Piotra Kucha w
Kępnie.
Po przygotowaniu projektu technicznego przez architektów
Kazimierza Maciejewskiego i Romana Pustkowskiego, mieszkańcy
osiedla, wspomagani przez innych parafian postawili figurę. Do tego
czasu od 1990 roku, w miejscu obecnej figury, w Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, w pierwszy piątek po oktawie
Bożego Ciała, stawiano ołtarz z obrazem Serca Jezusowego i
odprawiały się nabożeństwa poprzedzone uroczystą procesją wiernych
z kościoła parafialnego.
Obecnie procesje również się odbywają. W ten dzień przy
figurze budowany jest ołtarz, a trasa udekorowana jest flagami,
brzózkami, kwiatami. W procesji udział biorą licznie zgromadzeni
parafianie, dzieci sypiące kwiaty, osoby niosące sztandary, figury,
feretrony na czele z księdzem proboszczem, niosącym monstrancję
z Najświętszym Sakramentem. Przy figurze odmawiana jest, między
innymi, modlitwa do Serca Jezusowego i akt zawierzenia Sercu
Jezusa.
Przez cały rok figurą opiekują się mieszkańcy osiedla, głownie
rodziny Rogozińskich, Jańskich, Potomskich, Małolepszych,
Kemskich, Genowefa Krupa. W przygotowaniach do uroczystości

Najświętszego Serca Pana Jezusa udział biorą wszyscy mieszkańcy
osiedla.
Informacji udzielili i dokumenty udostępnili Aniela
i Henryk Rogozińscy.
Opracowała Grażyna Chrząstowska

Figura Serca Jezusowego w Mikorzynie
Przydrożna figura Serca Jezusowego stoi przy głównej drodze
Kępno – Kalisz, na terenie przykościelnym. Cała figura wykonana jest
z betonu. Postać Jezusa, pomalowana białą farbą, ma wysokość 1,20 m
i stoi na cokole wysokości 1,80 m. Obie ręce Jezusa wskazują na
gorejące serce, oplecione cierniową koroną, co symbolizuje ogrom
Boskiej miłości do człowieka. Miłość była sensem życia Jezusa od
poczęcia aż do „ukoronowania” miłości na krzyżu. Do głowicy cokołu
umocowane są lampki, a do trzonu pojemnik na kwiaty.
W czasie II wojny figura była zniszczona.
Figura otoczona jest drzewami i krzewami, rosnącymi
w ogrodzie otaczającym kościół św. Idziego i plebanię. Sprzątaniem
wokół figury i dekoracją zajmuje się Genowefa Fras.

Mikorzyn, czerwiec 2011

Kapliczka z figurą Jezusa Frasobliwego w Mikorzynie
Figura Jezusa Frasobliwego postawiona została pod koniec
sierpnia 2011 roku, na dziedzińcu parafii św. Idziego w Mikorzynie.
Drewniana figura przestawia Jezusa rozmyślającego w pozycji
siedzącej, z głową opartą na dłoni. Piękne oblicze Jezusa zmusza do
refleksji i zadumy. Figura stoi na drewnianym, rozgałęzionym konarze,
wykończona drewnianym daszkiem. Rzeźba Jezusa Frasobliwego
wykonana została w drzewie lipowym przez rzeźbiarza ludowego pana
Henryka Staszko i ma około 80 cm wysokości. Cała zaś
kapliczka ma 3,5 metra. Wokół kapliczki ks. proboszcz Ryszard
Wachowiak posadził ozdobne krzewy oraz kwiaty. Kapliczka powstała
z potrzeby serca. Rzeźbę ufundował Rafał Szczepaniak z rodziną.
Konar wynalazł pan Czesław Wieruszewski, wykonał on również
daszek, chroniący figurę Jezusa przed działaniami czynników
atmosferycznych. W pomalowaniu i umocowaniu całej kapliczki
uczestniczyli: Czesław Duchnik, Jarosław Duchnik, Roman Kubiaczyk,
Rafał Szczepaniak, Czesław Wieruszewski.
Opracowała Dorota Szczepaniak.

Mikorzyn, sierpień 2011 rok

Krzyż w Mikorzynie
Przydrożny krzyż stoi przy drodze głównej z Kępna do
Doruchowa, przy skrzyżowaniu z drogą dojazdową do posesji, obok
stawu, należącego do Ośrodka Wypoczynkowego im. Mikory
w Mikorzynie.
Krzyż został zbudowany prawdopodobnie pod koniec XIX
wieku. Jest to krzyż sosnowy, wysokości około 5 metrów, pomalowany
na kolor brązowy i zamocowany stalową kotwą. Otoczony jest
metalowym płotem, i kwiatami. Na krzyżu umieszczona jest 30 cm
metalowa figura Jesusa Ukrzyżowanego, a nad nią tabliczka z napisem
INRI .
Fundatorem obecnego krzyża jest rodzina Menclów.
Od czasu II wojny światowej, ze względu na działanie
czynników atmosferycznych, drewno było trzy razy wymieniane przez
rodzinę Menclów
Krzyżem opiekuje się rodzina Menclów.
Informacji udzielił Edward Mencel, mieszkaniec Mikorzyna.
Opracowała Anna Gzik uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Mikorzynie.

Mikorzyn, czerwiec 2011 rok

Figura Matki Bożej Fatimskiej w Mikorzynie
Figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się na terenie ogrodu
przy Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. Gipsowa, biała figura ma
wysokośc 86 cm i ustawiona jest na cokole, wykonanym z polnych
kamieni.
Wraz z rozwojem kultu Matki Bożej Fatimskiej ks. proboszcz
Ryszard Wachowiak zapragnął na terenie przykościelnym postawić
figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Miało to być miejsce odosobnione,
sprzyjające zadumie i modlitwie. W najdalszym zakątku ogrodu,
w okolicy rzeczki, znalazł miejsce bardzo urokliwe gdzie w roku 1996
została postawiona figura Matki Bożej Fatimskiej. Obok postumentu
posadził bluszcz, który przepięknie go oplótł. Przy figurze Matki Bożej
Fatimskiej ks. proboszcz umieścił betonową ławeczkę na której bardzo
często można spotkać modlących się ludzi, którzy przez ręce Maryi
powierzają całe swoje życie Bogu.
Przy kaplicy, od maja do października każdego 13 dnia
miesiąca, odprawiane są Pokutne Nabożeństwa Fatimskie, zwane także
"Różańcem Pokutnym". Rozpoczynają się pielgrzymim marszem z
kościoła
św. Idziego do figury Matki Bożej Fatimskiej
następnie powrót do kościoła. Nabożeństwo fatimskie odprawiane w
parafii jest wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie
się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w
1917 roku w Portugalii.
Wywiadu udzielił ksiądz proboszcz Ryszard Wachowiak.
Opracowała Dorota Szczepaniak

Mikorzyn, czerwiec 2011

Kapliczka - grota z figurą Matki Bożej w Mikorzynie
Przydrożna kapliczka w formie groty z figurą Matki Bożej
została zbudowana w roku 1947 i znajduje się w sadzie rodziny
Tomalkiewiczów, przy leśnej drodze z Mikorzyna do Turza.
Grota zbudowana jest z polnych kamieni, a figura Matki Bożej
wysokości 1,70 m wykonana jest betonu przez rzeźbiarza
z Ostrzeszowa. Figura ustawiona jest na kamiennym ołtarzu, na małym
podwyższeniu z postaciami aniołów. Matka Boża w biało niebieskim
stroju, ręce ma skrzyżowane na piersi, a nad głową wieniec
z dziewięciu metalowych gwiazd. W dolnej części ołtarza ustawiona
jest figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Wejście do groty po
dwóch betonowych stopniach zamknięte jest metalową balustradą. Na
ołtarzu we wnętrzu groty i na posadzce ustawione są kwiaty i znicze.
Na szczycie groty zamocowany jest metalowy krzyż. Fundatorami
kapliczki byli Idzi i Aleksander Calińscy.
Kapliczka jest wotum dziękczynnym za szczęśliwy powrót
z obozu koncentracyjnego z Mauthausen członków rodziny Calińskich
Zamysł jej budowy powstał u Katarzyny i Michała Calińskich.
Początkowo miał być krzyż, później zmieniono zdanie i postanowiono
zrobić grotę z figurą Matki Bożej. Kamienie na budowę kaplicy
zbierały dzieci z rodziny, chodząc po polach. Do budowy wykorzystano
wiele wozów polnych kamieni. Informacje związane z budową kaplicy
zostały spisane na papierze pergaminowym, włożone do butelki
i wmurowane w ołtarz kaplicy.
Poświęcenie kaplicy odbyło się prawdopodobnie na przełomie września
i października w 1947 roku. Zjechali się wszyscy okoliczni rządcy oraz
parafianie, którzy przybyli w procesji z kościoła p.w. św. Idziego
w Mikorzynie. Kaplicę poświęcił ks. mjr Dymarski. Po uroczystym
poświęceniu odbyło się przyjęcie z poczęstunkiem.
Kaplica zawsze otoczona była wielką czcią. Do dnia
dzisiejszego odprawiane są tam nabożeństwa majowe i czerwcowe.
Nabożeństwa prowadzone są przez Marię Kucharską. Na spotkania
modlitewne przybywają sąsiedzi kaplicy.
Do roku 1955 kapliczką opiekowała się Janina Rygusiak,
później rodzina Calińskich, Kucharskich i Tomalkiewiczów.

Informacji udzieliły: Janina Rygusiak i Maria Kucharska,
mieszkanki Mikorzyna.
Opracowanie: Urszula Goździcka oraz uczennice Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Mikorzynie Zuzanna Szczepaniak i Julia Duchnik

Mikorzyn, czerwiec 2011 rok

Krzyż w Mikorzynie
Przydrożny krzyż osadzony na czterostopniowym postumencie
ozdobionym wnękami, znajduje się przy drodze Mikorzyn – Doruchów
przy posesji rodziny Pustkowskich. Zbudowany został w 1945
roku.Każdy kolejny element postumentu (patrząc od podstawy) jest
mniejszych rozmiarów. Cała budowla wysokości 2,5 m wykonana jest
z cegły, otynkowana i pomalowana na kolor beżowy. Na trzecim
elemencie postumentu znajduje się tabliczka z orłem, Matką Bożą
Częstochowską oraz z napisem „Królowo Korony Polskiej módl się za
nami”. W czwartej części postumentu, w niewielkim wgłębieniu,
znajduje się Madonna z Dzieciątkiem Jezus. Uwieńczeniem figury jest
betonowy krzyż wysokości 1 m z przybitym do niego krzyżem
drewnianym mniejszych rozmiarów, z metalową pasyjką.
Fundatorem krzyża jest rodzina młynarza Romana
Małolepszego. Krzyż upamiętnia jego tragiczną śmierć.
W pobliżu krzyża był młyn, którego właścicielem był Niemiec
Wajroch, bardzo dobry człowiek, pozytywnie nastawiony do Polaków.
W swoim młynie pozwalał Polakom mleć zboże. Wyprosił też
u Niemców, by nie niszczyli kościoła parafialnego w Mikorzynie.
U tegoż Wajrocha pracował młynarz Roman Małolepszy. Pod koniec
wojny Wajroch, w obawie przed Rosjanami, uciekł z Polski. Po
Niemcach pozostało wiele różnych rzeczy, między innymi niemieckie
wojskowe buty. Polak nie mając swoich butów założył niemieckie
oficerki i to stało się przyczyną jego tragicznej śmierci. Rosjanie
sugerując się butami uznali, że to jest Niemiec i rozstrzelali Romana
Małolepszego. Rodzina zmarłego postanowiła upamiętnić jego śmierć
i postawić krzyż.
Krzyż jest zadbany, ozdobiony kwiatami i kolorowymi
wstążkami. Odprawiają się tam nabożeństwa majowe, w których
uczestniczą mieszkańcy Rudniczyska.
Krzyżem opiekuje się rodzina Pustkowskich.
Informacji udzielił Wacław Kubiaczyk, mieszkaniec Mikorzyna.
Opracowała Anna Kubiaczyk, uczennica Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Mikorzynie.
Mikorzyn, czerwiec 2011 rok

Figura Matki Bożej w Mikorzynie
Przydrożna figura Matki Bożej znajduje się na skraju lasu,
w pobliżu posiadłości rodziny Nawrotów, na skrzyżowaniu drogi
z Mikorzyna z drogą wiodącą do Doruchowa.
Gipsowa figura Matki Bożej, wysokości 1,30 m, ustawiona jest
na kamiennym, dwustopniowym postumencie. Matka Boża stoi na
podwyższeniu imitującym kamień, ozdobionym różami. Ubrana jest
w białą tunikę i okryta niebieską chustą. Ręce ma złożone do modlitwy
i przez prawą rękę przewieszony różaniec. Figura ogrodzona jest
metalowym płotem, ozdobiona kwiatami i zniczami.
Figura powstała z potrzeb serc okolicznych mieszkańców.
Została zbudowana w 1978 roku i poświęcona przez księdza Cyryla
Cylkowskiego, ówczesnego proboszcza parafii pod wezwaniem
św. Idziego w Mikorzynie.
Fundatorem jest rodzina Stanisława Nawrota. Kamienny
postument został zbudowany przez Czesława Duchnika, któremu
pomagali sąsiedzi.
Figura zawsze była otoczona wielką czcią. Do dnia dzisiejszego
odprawiane są nabożeństwa majowe. Na spotkania modlitewne
przybywają mieszkańcy tej części Mikorzyna.
Informacji udzielili: Stefania Duchnik i Stanisław Nawrot
mieszkańcy Mikorzyna.
Opracowanie: Zuzanna Szczepaniak i Julia Duchnik - uczennice
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie

Mikorzyn, czerwiec 2011

