Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego
Figura znajduje się na małej wysepce, na stawie niedaleko
drogi z Mikorzyna do Tokarzewa.
Kamienna Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego wysokości
150 cm, pomalowana jest na biały kolor i ustawiona na cokole.
Nieznana jest data powstania figury, ani nazwisko fundatora.
Prawdopodobnie figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego jest wotum
wdzięczności za uratowanie ułanów, którzy przechodzili tędy przez
niebezpieczny, bagienny teren.
W czasie II wojny światowej, mieszkająca obok Maria Bura,
kazała rozebrać figurę. Została uratowana przed zniszczeniem przez
Ludwika Grzędę i przez okres wojenny przechowywana przez
rodzinę Klajnertów później Cieślów, którzy w roku 2002 odnowili
figurę i postawili na dawnym miejscu.
Informacji udzieliła Zofia Kusińska, mieszkanka Tokarzewa.
Opracowała Regina Steinert.

Tokarzew, czerwiec 2011 rok

Kapliczka z Figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
w Tokarzewie
Kapliczka w formie groty z figurą, przedstawiającą Matkę Boską
Niepokalanie Poczętą znajduje się w Tokarzewie obok Kaplicy pod
wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski.
Grota zbudowana jest z polnych kamieni. Otoczona kwiatami
i ozdobnymi drzewkami. Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej,
wstawiona do groty, wykonana jest z gipsu i ma 80 cm wysokości. Matka
Boska ubrana jest w białą sukienkę, niebieski płaszcz, biały welon i stoi
na kuli, która jest alegorią świata, depcząc stopą węża, symbol szatana.
Grota została zbudowana przez mieszkańców Tokarzewa, a figurkę
podarował ks. proboszcz Ryszard Wachowiak. Poświęcona została przez
księdza prałata Tadeusza Nejmana w 2001 roku.
Wcześniejsza kapliczka została zbudowana około 1863 roku,
w prywatnej intencji Marty i Piotra Rosów, mieszkańców Tokarzewa,
którzy byli jej fundatorami. Stała przy drodze, w ogrodzie rodziny Rosów.
W czasie II wojny grota została rozebrana przez Niemców. Figura Matki
Bożej Niepokalanie Poczętej została uratowana przed zniszczeniem
i przechowana przez Cecylię i Franciszka Rosów, a następnie u Alojzego
Rosy oraz u rodziny Skrobaczów i Steinertów w Tokarzewie. W miejscu
rozebranej kapliczki odprawiano nabożeństwa majowe z małą figurką,
która znajduje się w zakrystii kaplicy.
W kaplicy p.w. Matki Boskiej Królowej Polski znajduje się duża
figura Matki Boskiej, wyrzeźbiona jest z drewna lipowego i ma 1,40 m
wysokości. Matka Boska ubrana jest w białą sukienkę, niebieski płaszcz
i biały welon.
Przed Bożym Ciałem mieszkańcy Tokarzewa organizowali pielgrzymkę
i przenosili dużą Figurę Matki Bożej do Kościoła Parafialnego do
Mikorzyna. Przez całą oktawę była noszona w procesjach przez panienki
z Tokarzewa..
Od 1989 roku, po wybudowaniu Kaplicy, figura Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej znajduje się w Kaplicy w Tokarzewie.

Kapliczką z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
opiekowali się państwo Cecylia i Franciszek Rosowie, Franciszka i
Alojzy Rosowie, Maria i Jan Skrobaczowie, Regina i Idzi Steinertowie.
Wiadomości zgromadziła i opracowała Regina Steinert mieszkanka
Tokarzewa.

Tokarzew, czerwiec 20111 rok

Krzyż w Tokarzewie
Krzyż stoi na terenie posesji rodziny Dębków w Tokarzewie.
Jest drewniany, pomalowany brązową farbą. Wbudowany jest
w betonowy postument. Na krzyżu umieszczona jest metalowa
pasyjka. Wysokość krzyża wynosi około 5 m.
Wcześniej krzyż stał na granicy sąsiedniego gospodarstwa,
ale gospodarzem był Żyd i przeszkadzała mu obecność krzyża. Jan
Krawczyk przeniósł go na teren swojego gospodarstwa.
Nieznana jest data zbudowania krzyża. Według opowiadań
starszych mieszkańców Tokarzewa dowiadujemy się, że postawiono
go po śmierci dziedziczki, która spadła z konia.
Pierwszy wykonawca krzyża jest nieznany. Drewno było
zmieniane przez rodzinę Krawczyków i rodzinę Dębków, którzy
opiekują się krzyżem.
Nie odprawiają się tam nabożeństwa i modlitwy.
Informacji udzieliły mieszkanki Tokarzewa: Maria Krawczyk
i Dorota Dębek
Opracowanie: Regina Steinert - mieszkanka Tokarzewa

Tokarzew, czerwiec 2011 rok

Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa
Figura stoi w ogrodzie na terenie posesji Doroty i Karola
Cieślów w Tokarzewie. Zakupiona została w Częstochowie, w 2002
roku jako wotum dziękczynne za uzdrowienie syna Jakuba.
Wykonana jest z białego tworzywa żywicznego, o wysokości
165 cm, ustawiona na betonowym cokole. Otaczają ją ozdobne
krzewy i kwiaty, a przed figurą jest oczko wodne, zbudowane
z polnych kamieni, w którym pływają ryby i żaby. Wcześniej na tym
miejscu stała Figura Jezusa Zmartwychwstałego, która teraz
umieszczona jest na wysepce w stawie, przy drodze Mikorzyn –
Tokarzew.
Fundatorami i opiekunami figury jest rodzina Cieślów.
Informacji udzielili Dorota i Karol Cieślowie z Tokarzewa.
Opracowała Regina Steinert
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Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
w Tokarzewie
Kapliczka z figurą, przedstawiającą Matkę Boską
Niepokalanie Poczętą znajduje się w Tokarzewie na skrzyżowaniu
drogi z Mikorzyna do Ostrzeszowa i drogi polnej z Mikorzyna do
Tokarzewa.
Nie wiadomo kiedy i przez kogo została zbudowana.
Po zniszczeniu przez spadające drzewo została odbudowana
w 1945 roku przez Rocha Płonkę z inicjatywy Zygmunta Ciesiółki.
Kapliczka
półokrągła
w
przekroju,
zakończona
dwuspadowym daszkiem, pokrytym dachówką, wykonana jest z jest
z cegły, otynkowana i pomalowana farbą. Ustawiona jest na
trójpoziomowym betonowym podeście.
Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wysokości 60 cm
wykonana jest z gipsu, wstawiona w otwór osłonięty szybą
i zakończony łukiem. Matka Boska ubrana jest w białą sukienkę,
niebieski płaszcz i biały welon stoi na kuli obrazującej świat. Nad
figurką w mniejszym, nieosłoniętym otworze wbudowany jest
dzwon, a na szczycie kapliczki umieszczony jest metalowy krzyż
z Jezusem. Kapliczka ogrodzona jest drewnianym płotem
i obsadzona jodłami.
Kiedyś odprawiane były tam nabożeństwa majowe
i święcenie potraw w Wielką Sobotę.
Kapliczką opiekują się Krystyna i Hieronim Frasowie
Informacji udzieliły mieszkanki Tokarzewa: Zofia Kusińska
i Regina Steinert.
Oprac. Regina Steinert
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