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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Święty Roch z Mikstatem, Mikstat ze świętym Rochem

Nadszedł kulminacyjny moment w
dziejach kultu św. Rocha na ziemi mikstackiej. 16 sierpnia, czyli dokładnie w
dniu słynnego w całym kraju odpustu,
miasto i jego mieszkańcy uroczyście
przyjęli patronat tego, który miał ocalić
ich przodków w latach zarazy.
Mikstat, jak zresztą co roku, już od
samego rana tętnił życiem. O 9.00. rozpoczął się obrzęd, o którym słyszał chyba każdy Polak - poświęcenie i błogosła-

wieństwa zwierząt. Od wielu już lat funkcję mistrza ceremonii pełni ordynariusz
diecezji kaliskiej ks. bp Stanisław Napierała. Stojąc na specjalnej
trybunie skrapia święconą
wodą setki zwierzaków.
Jak słusznie zauważył ks.
biskup, tym razem w zdecydowanej przewadze była
„drobnica”, czyli zwierzęta
domowe. I to nie tylko te
najpopularniejsze, jak psy,
koty czy króliki, ale także
zdecydowanie bardziej egzotyczne: papużki, żółwie
i przepiękna jaszczurka.
Przy okazji mogliśmy podziwiać prawdziwą rewię
zwierzęcej mody. Część
właścicieli robiła wszystko,
by strojem jak najbardziej
upodobnić pupila do siebie. Konie i krowy, choć
w mniejszości, prezentowały się także wyjątkowo
efektownie.
Szczególne
wrażenie robiła kareta zaprzęgnięta w cztery przepiękne rumaki. Korowód

Wakacyjny cykl „CzO”

Herby miejscowości
powiatu ostrzeszowskiego

jak zwykle zamykały gołębie, których
kilkadziesiąt z łopotem skrzydeł wzbiło
się w powietrze. Po raz pierwszy dwa z
nich osobiście wypuszczał ks. biskup.
Nie bez powodu wybrano białe. Miały
one symbolizować obecność Ducha św.
i nawiązywać do zwyczaju upowszechnionego przez Papieża Jana Pawła II.
Wśród publiczności dało się zauważyć
znane postacie wielkopolskiej polityki:
posłankę Renatę Beger, marszałka województwa Kazimierza Kościelnego oraz
wicewojewodę Ewę Krzyżanowską-Walaszczyk.
Wielkie zainteresowanie wzbudziła
również suma odpustowa. To właśnie
w jej trakcie św. Roch oficjalnie objął
patronat nad Mikstatem. W ten sposób
zwieńczone zostały dążenia, w które zaangażowała się niemal cała społeczność
miasteczka. Z inicjatywą wyszedł ks.
proboszcz Krzysztof Ordziniak. 30 marca tego roku, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska

przyjęła uchwałę ustanawiającą św.
Rocha patronem. W tej sytuacji pozostało już tylko wystąpić do władz
diecezji o wydanie stosownego
dokumentu kościelnego. Podczas
mszy odczytał je ks. proboszcz Ordziniak. Oto fragment końcowy.
„Dniem obchodu patrona miasta
Mikstat będzie święto św. Rocha,
przypadające każdego roku 16
sierpnia. Niech święty patron Roch
doznaje jeszcze więcej czci, niech
swoim wstawiennictwem u Boga
wyjednywa mieszkańcom Mikstatu hojne łaski i ich integruje, niech
promuje miasto, w którym zasłynął
doroczną uroczystością odpustową, złączoną od dawna z obrzędem
błogosławieństwa zwierząt.”
-Zwierzę służy człowiekowi, ale
jednocześnie człowiek jest zobowiązany, żeby zwierzęciu zapewnić
odpowiednie warunki do życia, do
rozwijania się. To jest właściwa po-

stawa - mówił ks. biskup, piętnując jednocześnie postawy
skrajne, z jednej strony stawiające zwierzę wyżej niż człowieka, a z drugiej czyniące ze zwierzęcia zabawkę, którą można
wyrzucić, gdy się znudzi.
Ostatniej części swej homilii
ksiądz biskup nadał tytuł „Św.
Roch jako patron i promotor
Mikstatu”.
-Święty Roch z Mikstatem,
Mikstat ze świętym Rochem.
Święty Roch rozsławia Mikstat - te słowa stanowią trafne
podsumowanie ostatnich kilku
wieków i równocześnie mogą
być myślą przewodnią na przyszłość.

Ł. Śmiatacz

KU CZCI WNIEBOWZIĘTEJ,
ZIELNEJ I SIEWNEJ

Część III - Herb
Kobylej Góry
Historia obecnego herbu Kobylej Góry rozpoczęła się oficjalnie 3 czerwca 1978r., podczas
IV Uroczystej Sesji Gminnej
Rady Narodowej. Jak można
dowiedzieć się z materiałów archiwalnych, pełne porozumienie
w tej sprawie osiągnęły zespoły
radnych PZPR i ZSL pod kierownictwem Mariana Maćkowiaka i
Henryka Hodyjasa. Obaj przewodniczący podpisali uzasadnienie
do uchwały w sprawie nadania herbu, w którym czytamy.
„Problem odszukania herbu miejscowości Kobyla Góra był od
szeregu lat przedmiotem wielu rozważań władz polityczno-administracyjnych i wielu organizacji społecznych naszej gminy.
Organizacje społeczne, ludność naszej gminy w czasie spotkań
z radnymi i w czasie zebrań POP i kół ZSL sugerowały nawiązanie
bliższych kontaktów z pracownikami archiwów i bibliotek krajowych w celu ewentualnego odszukania pierwowzoru herbu naszej
miejscowości. Kilkuletnie poszukiwania (...) nie dały żadnego
rezultatu. W tej sytuacji dobrze się stało, że władze polityczno-administracyjne i organizacje społeczne Kobylej Góry sięgnęły
do tradycji rzemieślniczej naszej miejscowości oraz jej okolic i
na tej podstawie postanowiły odtworzyć herb (...) Prezentowany
na dzisiejszej, uroczystej Sesji Gminnej Rady Narodowej projekt
herbu Kobylej Góry wiąże się ściśle z historią, tradycjami i kulturą miejscowości, bowiem wielu starszych wiekiem mieszkańców
naszej gminy pamięta istniejące sześć młynów wodnych na rzece
Meresznicy.”
Temat kontynuował i rozwinął w swoim wystąpieniu przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Wiktor Kubiak.
„Zgłoszono kilka propozycji wzoru herbu. Spośród nich wybraliśmy ten, który dziś przedstawiamy do zatwierdzenia. Odtwarzając
herb Kobylej Góry sięgnęliśmy do tradycji młynarstwa wodnego,
dlatego projekt herbu przedstawia stylizowane koło młyńskie ze
spadającą nań wodą jako siłą napędową młyna. Taka postać herbu
ma świadczyć o rolniczym charakterze naszej okolicy, jaki zachował się do naszych czasów (...) Wprawdzie na rzece Meresznicy
już od kilkudziesięciu lat nie ma żadnego z młynów, bo wyparły je
nowe osiągnięcia techniczne, a przede wszystkim wszechstronna
elektryczność. Nie mamy zamiaru cofać się do tamtych czasów,
ale symbolicznie pragniemy nawiązać do tradycji, która obok garncarstwa trwała tu długie wieki.”
Uchwałę nadającą herb przyjęto jednogłośnie. Należy podkreślić, że autorem projektu był niedawno zmarły Edward Haladyn.
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Jak co roku, 15 sierpnia liczne rzesze wiernych zgromadziły się w ostrzeszowskiej farze na sumie
odpustowej ku czci Matki Boskiej Wniebowziętej. Tradycyjnie dopisała pogoda, a niektórzy przynieśli
ze swych pól i sadów naręcza kwiatów, roślin i zbóż, które na koniec uroczystości zostały poświęcone.
Święto to jest bowiem również świętem Matki Boskiej Zielnej i Siewnej.

W.J.

