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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.

kiem kolportera

Wieża w czerwonej czapeczce

Będzie parking przy Sikorskiego

Odnowiona droga w Kaliszkowicach Kaliskich

Od jakiegoś czasu mieszkańcy Kaliszkowic Kaliskich mogą cieszyć się nowym chodnikiem. Również niedawno na drodze biegnącej wzdłuż chodnika (a nawet dalej) zostało wykonane grysowanie.
Teraz nie tylko dobrze się tamtędy chodzi, ale również jazda nie
pozostawia prawie nic do życzenia. Przez kilka pierwszych dni było
tylko trzeba uważać na „pryskające kamyki,” których teraz pełno
na chodniku – kto to posprząta?

Niedawno zakończono układanie nowej, czerwonej dachówki
na ostrzeszowskiej wieży ciśnień. Prace na wysokości wzbudzały
zaciekawienie przechodniów. Teraz dach poczciwej wieży sprawia
wrażenie czerwonej czapeczki otulającej budynek. Na zimę jak
znalazł.

Na placu przy ul. Sikorskiego w Ostrze
szowie rozpoczęły się
prace ziemne. Zielone trawniki zniknę
ły w okamgnieniu. Wkrótce
czarną ziemię przykr yje kostka, powst
anie tu bowiem parking.

Oryginał w 100%

A na polach już jesień

Zakwitła wbrew naturze
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Dymy unoszące się nad opustoszałymi kartofliskami to jeden z
symboli jesieni na wsi. Widoczne na zdjęciu ogniska zaobserwowaliśmy w okolicach Doruchowa.

Od jakiegoś już czasu w Ligocie można napotkać na taki oto,
jedyny w swoim rodzaju drogowskaz.

MIKSTACKIE DZIE£O MISTRZA PAW£A
W sobotê 6 paŸdziernika w Mikstacie
ks. Biskup Stanis³aw Napiera³a dokona³
uroczystego poœwiêcenia zabytkowego
krzy¿a przy koœciele farnym. Poœwiêcenia
dokonano w zwi¹zku z zakoñczeniem renowacji tego dzie³a. Warto wiêc poznaæ
jego historiê.

Z kart mikstackiej kroniki parafialnej
wyczytaæ mo¿na, ¿e stary krzy¿ przy
koœciele farnym “zrobi³” Marceli ¯abicki
rodem z Mikstatu. S³owo “zrobi³” znaczy
tu tyle, co zleci³ wykonanie, ufundowa³.
Krzy¿ ten pocz¹tkowo sta³ na za³o¿onym
w XVIIw. cmentarzu epidemicznym przy

ul. Kaliskiej, w miejscu, gdzie dziœ wznosi
siê kapliczka œw. Antoniego. Nasuwa siê
pytanie, kim by³ fundator i kim by³ autor
wykonania krzy¿a. Otó¿ niewiele wiadomo o fundatorze. W kaliskim Archiwum
Pañstwowym znajduje siê mikstacka
“Ksiêga Miejska” za³o¿ona na podstawie

Œladami Serbeñskiego (I)
„W³aœnie tu, wœród interesuj¹cego regionu Wzgórz Ostrzeszowskich zakwit³ w pe³ni talent artystyczny profesora
Serbeñskiego. Ostrzeszów ze swymi zabytkami i Kêpno ze
starymi zau³kami oraz okoliczne wioski, lasy i parki sta³y
siê bardzo wdziêczn¹ i niewyczerpaln¹ kopalni¹ motywów i
pomys³ów do ujêæ malarskich Artysty.” - napisa³ J. Cieplik w
broszurce „Antoni Serbeñski. Artysta – plastyk Po³udniowej
Wielkopolski.” Ka¿dy, kto obejrza³ wystawê prac tego artysty
lub choæby kilka jego obrazów, przyzna racjê temu stwierdzeniu,

Z okazji Roku Antoniego Serbeñskiego postanowi³em choæ
w przybli¿eniu skopiowaæ twórczoœæ Serbeñskiego, to znaczy
za pomoc¹ aparatu fotograficznego zdublowaæ niejako niektóre obrazy, robi¹c zdjêcia miejsc podobnych do tych przedstawionych przez artystê lub zdjêcia faktycznych miejsc, ale
wygl¹daj¹cych wspó³czeœnie. Tym razem, poniewa¿ mamy
wrzesieñ - „Brzozy i wrzosy” (papier, akwarela, muzeum Regionalne w Ostrzeszowie)

Ryszard Pala

Konstytucji 3 Maja 1791r. Wpisywano do niej osoby przystêpuj¹ce
do stanu mieszczañskiego. Z jej
kart dowiadujemy siê, ¿e “w Izbie
Sesyonalnej” w ratuszu 1 maja
1817r. na mieszczan przyjêto:
Józefa Nendzyñskiego, Tomasza Moryxiewicza, Franciszka
Piwoñskiego,JakubaZieliñskiego,
Andrzeja Dymiñskiego, Walentego Roszykiewicza i Marcelego ¯abickiego. Wszyscy oni
zobowi¹zani zostali do wp³acenia
po 9 talarów “na reparacyê bruków przeznaczon¹”. Z zapisu
tego wynika, ¿e wszyscy oni zamieszkiwali od dawna w Mikstacie. Przyjêty wówczas do stanu
mieszczañskiego Marceli stanie
siê po latach fundatorem naszego
krzy¿a. Natomiast wykonawc¹
tego dzie³a jest Pawe³ Bryliñski
- rzeŸbiarz ludowy urodzony w
1814r. w Wieruszowie. W 1835r.
wraz z rodzin¹ osiad³ w Masanowie na 8 – morgowym gospodarstwie. To gospodarstwo
nie wygl¹da³o chyba najlepiej,
skoro Pawe³ co roku na wiosnê
wychodzi³ z domu, zbieraj¹c zamówienia od proboszczów, gospodarzy i mieszczan, a wraca³
do domu na zimê. Ale dziêki temu
mamy na obszarze po³udniowej
Wielkopolski – od Wieruszowa
poprzez Odolanów, Pleszew i
Ostrów Wlkp.- ogromn¹ iloœæ
jego dzie³. W Mikstacie pozostawi³ Pawe³
w swej spóœciŸnie przepiêkn¹ rzeŸbê œw.
Rocha. znajduj¹c¹ siê w koœciele pod
Jego wezwaniem. Lecz najbardziej znanym dzie³em “Mistrza z Masanowa” jest
przepiêkny krzy¿ posadowiony na terenie
nieistniej¹cego ju¿ starego cmentarza farnego. Na szczycie krzy¿a znajdujemy pelikana karmi¹cego pisklêta swoj¹ krwi¹,
jako symbol mi³oœci ofiarnej. Poni¿ej
rzeŸba pasyjna, u której stóp znajdujemy
klêcz¹c¹ na czaszce – symbolu œmierci
- œw. Mariê Magdalenê. Poni¿ej na tarczy mistrz Pawe³ przedstawi³ kielich,
narzêdzia zbrodni oraz szatê Zbawiciela i

koœci, którymi o ni¹ grano. Piej¹cy na kolumnie kogut przypomina chwilê s³aboœci
œw. Piotra. W dolnej czêœci krzy¿a przedstawiono postaci œw. Jana i Matki Boskiej.
Ca³oœæ wiêc stanowi swoist¹ mikstack¹
golgotê. Wpatrzmy siê w postaci mikstackiej golgoty, bowiem mistrz Pawe³
uwiecznia³ w nich twarze miejscowych
ludzi. To twarze mikstaczan z po³. XIXw.,
gdy powstawa³o dzie³o. Wspomnijmy
równie¿ fundatora – mikstackiego mieszczanina Marcelego ¯abickiego, a tak¿e
mistrza Paw³a Bryliñskiego z Masanowa.
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