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Wojciech Polak
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Słowo Prymasa Polski
z okazji uroczystego poświęcenia jubileuszowego dzwonu
Mieszko i Dobrawa
Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!
Słowa tego liturgicznego śpiewu, rozbrzmiewające tylko raz w roku, w trakcie Wigilii Paschalnej, odsłaniają sedno tajemnicy chrześcijaństwa. Przywołane w dniu 14 kwietnia 2016 roku,
pozwalają lepiej zrozumieć sens chrztu Mieszka I, przyjętego dokładnie 1050 lat wcześniej,
a także znaczenie tego historycznego wydarzenia z 966 roku dla duchowych dziejów Polski,
dla naszej kultury oraz państwowości. W ten sposób głęboka radość wielkanocnego hymnu
pomaga nam w odpowiednim przeżyciu uroczystości jubileuszowych chrztu Polski, które obwieszcza dźwięk dzwonu Mieszko i Dobrawa.
Brzmienie bijących dzwonów wyraża zaproszenie do spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem, a przez to przypomina o rzeczywistości, która jest większa od nas samych. Z jednej strony
wskazuje na potrzebę słuchania, z drugiej zaś na konieczność dzielenia się otrzymanym darem.
Rozlegający się dźwięk dzwonu budzi ludzkie sumienia i nawołuje do tworzenia wspólnoty.
Dzięki temu staje się szczególnym towarzyszem duchowego dojrzewania poszczególnych osób,
rodzin i społeczeństw. Można w nim odnaleźć swoisty symbol zaangażowania, z jakim kolejne pokolenia podejmują się budowania dobra wspólnego, czerpiąc z tradycji odziedziczonej
po przodkach. Właśnie w ten sposób, w oparciu o prawdę Ewangelii i poszanowanie godności
człowieka, rzeźbiło się oblicze Kościoła i kształtowała się tożsamość narodu na polskiej ziemi.
Wyrażając głębokie uznanie dla inicjatywy podjętej przez Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy, pragnę życzyć, aby dźwięk jubileuszowego dzwonu Mieszko i Dobrawa budził we
wszystkich nadzieję, którą w naszej Ojczyźnie już od 1050 lat znajdujemy w imieniu Jezusa
Chrystusa (por. Dz 4,12).

†Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Dzwon Mieszko i Dobrawa – symbol dynastii piastowskiej, fot. P. Olszewski
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INTRODUCTIO

O

d tysiąca pięćdziesięciu lat ziemie, które w drugiej połowie X wieku stanowiły domenę
księcia Mieszka, syna Siemomysła, nazywane od ok. 1000 roku Polonią, a potem Poloniae Maioris – Wielką Polską, znajdują się w przestrzeni świata chrześcijan. Stało się to
za sprawą nieskończonej łaski, jakiej książę Mieszko dostąpił w Wielką Sobotę Roku Pańskiego
CMLXVI, przyjmując chrzest za namową czeskiej księżniczki Dobrawy, która była taką, jak
brzmiało jej imię, w języku słowiańskim oznaczające „dobra”. W wyniku tego aktu, jak napisał w swojej kronice biskup merseburski Thietmar, książę zmył plamę grzechu pierworodnego.
I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród
ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusa zostały zaliczone [Thietmar 2002:
83]. Akt ten stał się symbolicznym chrztem Polski. Od tego momentu, mimo różnych trudności, powoli, ale sukcesywnie, wiara chrześcijańska ugruntowywała się na naszych ziemiach
[patrz m.in. Labuda 1989; 2002: 87–116; Strzelczyk 1992: 97–128; Samsonowicz 2008; Sikorski
2011: 91–129 i nn.; Urbańczyk 2012; Ciciora, Wyrwa 2013; Tyszkiewicz 2014: 55–66; i wskazówki
bibliograficzne w ww.].
W 2016 roku mija 1050 lat od tych wydarzeń. Już więc około czterdziestu dwóch pokoleń Polaków na podstawie zasad tej wiary kształtowało i kształtuje oblicze kulturowe naszych ziem.
Niemal całe polskie dziedzictwo kulturowe, w połączeniu z przestrzenią kulturową Europy,
zostało uformowane na wzorcach wypływających z założeń ideowych chrześcijaństwa. Szanując dorobek naszej przeszłości i wszystkich tych, którzy ją tworzyli, niezależnie od tego, czy
współcześnie identyfikujemy się z wiarą przyjętą przez Mieszka czy nie, wszystkim minionym
pokoleniom jesteśmy winni szacunek i stałą pamięć, albowiem świadomie lub nieświadomie
z dorobku tego korzystamy do dziś!

6

Pragnąc pokłonić się i oddać cześć naszemu pierwszemu historycznemu władcy – księciu
Mieszkowi – i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie, w 1050. rocznicę chrztu Polski,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na pamiątkę owych wydarzeń postanowiło ufundować dzwon (łac. campana), któremu nadano imię Mieszko i Dobrawa (Mesco et Dobraua). Chcemy, aby jego dostojny dźwięk przypominał tysiąc lat naszej historii i pokoleń, które budowały
i dbały o dziedzictwo narodowe, uprawiały polską ziemię i jej broniły. Niezależnie od wszystkich innych znaczeń chcemy też, aby ten dzwon był sacra area – świętą przestrzenią, z której
płynące dźwięki będą zawsze wysławiały początki naszego narodowego Ja.
Na stronach niniejszej książki w syntetycznej formie staramy się ukazać cały proces powstawania pamiątkowego dzwonu – od pierwszej myśli powołującej go do życia, „jego narodzin”, po
moment zawieszenia w przestrzeni „świętej wyspy”, na Ostrowie Lednickim, rezydencjonalno-stołecznym ośrodku księcia Mieszka I i jego następców.
Nawiązując do jednej ze starożytnych liturgicznych nazw dzwonu, pragniemy też, aby przez
formę, swój symboliczny wymiar i namaszczenie przez ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka
metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski 14 kwietnia 2016 roku, dzwon ten na zawsze był
signum – znakiem czasu ukazującym żywą pamięć i związek przeszłości z przyszłością.
Andrzej M. Wyrwa
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AD GLORIAM ET HONOREM
DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE

no być w niebiesiech; [stąd] zawieszony jest w wieży mocy. Oprawa dzwonu to krzyż, który ma
nosić […] [głosząc] z obłoków prawdy Boże […]. Ma język, ma głos, weseli się, płacze, jęczy, bo [jest]
jak istota żyjąca [Nowowiejski 1893: 1277].

Jubileuszowy dzwon Mieszko i Dobrawa na 1050. rocznicę chrztu Polski
w stołeczno-rezydencjonalnym grodzie Mieszka I na Ostrowie Lednickim

Historia dzwonów sięga głębokiej starożytności i związana jest z wieloma kręgami kulturowymi. Pierwsze dzwony miały powstać w Azji, znane były w Indiach, Chinach, a także Egipcie,
w niektórych częściach Afryki i nie tylko. Tych samych czasów dotyczy ich historia w Europie,
pisali o nich m.in. Plutarch, Pliniusz i Strabon. Początkowo były kute z blachy. Około IV wieku
p.n.e. pojawiły się używane do celów świeckich dzwonki odlewane. W V wieku n.e. we Włoszech
i Francji zaczęto wykorzystywać dzwony jako instrumenty obrzędowe, natomiast w VII wieku
papież Sabinian (papież od 604 r., zm. w 606 r.) wprowadził je do użytku kościelnego. Specjalne
dzwonnice zaczęto wznosić w czasach karolińskich, a nadawanie imion dzwonom włączanym
w przestrzeń sacrum rozpoczęto za pontyfikatu papieża Jana XIII (papież od 965 r., zm. w 972 r.)
ok. 968 roku, czyli w czasie kiedy od dwóch lat, a więc od 966 roku, dzięki staraniom księcia Mieszka I i jego przezorności chrztem świętym, jak zapisał kronikarz Thietmar [2002: 82],
zmywając plamę grzechu pierworodnego, książę polski Mieszko, jak powiedział potem Gall
Anonim, dostąpił łaski chrztu [i] za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła
królestwo polskie [Anonim tzw. Gall 1982, ks. I: 19].

Najprzód byłem ziemią brudną i niekształtną, później metalem błyszczącym,
wreszcie jako spiż z głosem wdzięcznym wzywam do miejsca świętego.
[za: Nowowiejski 1893: 1258]

W

tym poetyckim słowie zapisanym niegdyś na jednym z dzwonów zawarta jest niemal cała historia ich powstawania. Wynalazcą dzwonu miał być rzymski kapłan
i poeta chrześcijański, późniejszy patron dzwonników, biskup Noli, świątobliwy
Paulin (Paulin Miłościwy, właśc. Poncjusz Metropiusz Anicjusz Paulin, łac. Pontius Meropius
Anicius Paulin; ur. ok. 353 r. w Bordeaux, zm. 22 czerwca 431 r. w Noli). Piękna i nigdy niepotwierdzona legenda przypisująca mu wynalezienie dzwonów kościelnych głosi:
Paulin Miłościwy jak[o] świątobliwy biskup wpadł na taki pomysł. Słońce właśnie zapadało, gdy
święty mąż, wśród wieczornej ciszy postępował z wolna przez polankę leśną. Złota purpura zachodzącej gwiazdy dziennej ubarwiła gąszcz liści na drzewach i mieniła się na zarastających polankę
kwiatach leśnych, a dokoła rozpostarł się taki uroczysty spokój, iż biskup, z przepełnionym radością sercem, mimowolnie złożył ręce i wzniósł oczy ku niebu, wołając: „O! bądź mi pochwalony
i błogosławiony, Panie światów, w tym swoim raju ziemskim! Daj mi znak jaki, że jesteś tu koło
mnie i że pozostaniesz do końca dni moich Panie, Panie Wszechmocny! […]”. To powiedziawszy,
ukląkł i zatopił się w modlitwie z pochyloną w pokorze głową. Naraz usłyszał, iż zewsząd dokoła
niego rozlega się ciche dzwonienie; obejrzawszy się, zauważył, jak lekki wietrzyk porusza niebieskie główki dzwonków polnych, zarastających całą polankę. Na pamiątkę tej błogosławionej
chwili święty biskup do kościoła w Noli kazał odlać olbrzymi wizerunek owego kwiatu leśnego,
który, zawieszony w świątyni, począł zwoływać ślicznym swym dźwiękiem wiernych na modlitwę [za: Nowowiejski 1893: 1247].
Jak pisał znakomity liturgista, ks. abp Antoni J. Nowowiejski, według wszystkich liturgistów średniowiecznych dzwon przedstawia opowiadacza Ewangelii, który, jako metal dzwonu, powinien
być niewzruszony i silny; jak serce jego, uderzające we dwie strony, powinien posiadać znajomość
obydwóch testamentów. Dzwony, mówi Rupert w XI wieku, przypominają trąby jerychońskie; już
rano wysławiają Pana, a wieczorem ogłaszają prawdę Jego nauki. Są jakby głosem kaznodziei,
uspasabiającym umysły do uwagi; twardość metalu oznacza siłę jego ducha; młot żelazny, który
dźwięk wywołuje, oznacza twardość jego mowy; według słów Pisma św. przebywanie jego powin-

Ryc. 1. Relikty ludwisarni przy klasztorze cystersów pw. NMP i św. Piotra w Łeknie,
połowa XIII w., fot. P. Namiota
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W pierwszych latach chrześcijaństwa na ziemiach polskich pojawiają się też pierwsze dzwony.
Choć nie mamy dokładnych danych, kiedy powstawały, to o ich bytności w tym czasie na terytorium określonym w dokumencie Dagome iudex jako Civitas Schinesghe, tj. „państwo gnieźnieńskie” [Dagome iudex 1999: 159–161; Labuda 2003], dobitnie świadczą inne źródła. Czeski
kronikarz Kosmas, pisząc o najeździe czeskiego księcia Brzetysława na ziemie polskie w 1038
lub 1039 roku, zanotował, że zrabowawszy katedrę w Gnieźnie, Ostrów Lednicki i inne ośrodki, książę wywiózł do Czech więcej niż na stu wozach […] olbrzymie dzwony i wszystek skarb
Polski [Kosmas 2012, ks. II, rozdz. V: 119]. Niezależnie od tego z wielu innych miejsc państwa
piastowskiego znane są artefakty poświadczające odlewanie i wykorzystywanie dzwonów, np.
w Łeknie przy klasztorze cysterskim pw. NMP i św. Piotra w czasie badań archeologicznych
odsłonięto ludwisarnię z ok. połowy XIII wieku, przy której odkryto m.in. małe fragmenty zewnętrznej glinianej formy płaszcza dzwonu, glinianą dyszę doprowadzającą powietrze do pieca
itp. [Kasprowicz 2006]. O innym dzwonie z Łekna donosi notatka związana z pierwszą fazą
funkcjonowania kościoła parafialnego pw. św. św. Piotra i Pawła, z której wydaje się wynikać,
że pierwszy dzwon dla tej świątyni mógł być odlany w 1296 roku [Wyrwa 2004: 235–237; Straty
wojenne 2006: 303]. Rozbite fragmenty czaszy wczesnośredniowiecznego dzwonu znaleziono
też na grodzie w Gieczu przy kościele św. Jana Chrzciciela [Kurnatowska 2000: 492; 2008: 374;
Wyrwa 2014: 12–13], oprócz tego znany jest średniowieczny dzwon z Wawelu [Rokosz 2014: 484–
485]; żeby wymienić tylko wybrane przykłady z bliższych i odleglejszych okolic świętej wyspy.

JUBILEUSZOWY DZWON MIESZKO I DOBRAWA
NA OSTROWIE LEDNICKIM

P

ragnąc uczcić 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a tym samym symboliczny chrzest Polski,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy nawiązało do wielowiekowej tradycji upamiętniania ważnych wydarzeń. W 2013 roku podjęto myśl, uprzedmiotowioną w 2014 roku,
ufundowania w rezydencjonalno-stołecznym ośrodku księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim jubileuszowego dzwonu i ustawienia go przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium
Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Ostrów Lednicki, od 1994 roku noszący tytuł POMNIKA HISTORII, to wielka wyspa na jeziorze Lednica (pow. Gniezno, woj. wielkopolskie), gdzie od 2. połowy X do 1. połowy XI wieku
znajdował się jeden z najbardziej okazałych i reprezentacyjnych rezydencjonalno-stołecznych
ośrodków pierwszych władców Polski – Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Po upadku
tego ośrodka i wiekach zapomnienia jego znaczenie zaczęto poznawać dopiero od 2. połowy XIX
wieku, kiedy to w 1856 roku Albin hr. Węsierski wykupił całą wyspę z rąk niemieckich. Jego
działania spowodowały zainteresowanie tą przestrzenią bardzo znaczących przedstawicieli elity intelektualnej wszystkich zaborów. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku datuje się też początek badań archeologiczno-architektonicznych wyspy, w ramach których odkrywano ukryte
w archiwum ziemi, istniejące tam w czasach Mieszka i Bolesława obiekty. Badania te z różną
dynamiką trwają do dziś. Do naszych czasów w obrębie wielkiego grodu, manifestującego się
obecnie kilkunastometrowymi wałami, zachowały się relikty budowli pałacowej i kaplicy z basenami chrzcielnymi, kościoła grodowego oraz wiele nadzwyczaj cennych dla kultury polskiej
i europejskiej zabytków, w tym m.in. srebrno-złota stauroteka, czyli relikwiarz na Drzewo Krzyża

Ryc. 2. Rekonstrukcja zabudowy Ostrowa Lednickiego z końca X wieku, rekonstrukcja i oprac. komputerowe
W. Kujawa, na podkładzie zdjęcia W. Rączkowskiego; D – usytuowanie dzwonu Mieszko i Dobrawa
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Świętego z początku XI wieku, różnego typu zabytki liturgiczne, militaria itd. W toni Jeziora
Lednickiego, którym Ostrów jest otoczony, znajdują się natomiast relikty wielkich mostów,
wzniesionych do końca 964 roku, łączących pierwotnie wyspę z lądem [szerzej patrz: Custodia
Memoriae 2009]. W XV wieku Jan Długosz, pisząc o jeziorze Lednica i położonej na nim wyspie,
zanotował, że jak podają legendy, na Ostrowie […] była ongiś ufundowana gnieźnieńska katedra
metropolitalna (co też ruiny i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu dla trudności
dostępu [została ona] przeniesiona do Gniezna [Długosz 1961, ks. I: 130].
Niektórzy badacze wskazują też, że tu mógł się odbyć chrzest Mieszka (?), a tym samym symboliczny chrzest Polski. W bardzo sugestywny sposób zobrazował to Jan Matejko na swoim obrazie z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce, namalowanym w 1889 roku, pt. Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P. 965 [Ciciora, Wyrwa 2013]. Józef Ignacy Kraszewski nazwał Ostrów
na Lednicy „świętą wyspą”, a później nadano mu tytuł „wyspy władców”. Papież Jan Paweł II
w dniu 2 czerwca 1997 roku zwrócił się do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich,
położonych na północnym brzegu jeziora, naprzeciwko Ostrowa Lednickiego, słowami: Drodzy
Młodzi Przyjaciele! […] Stoicie […], jakby u źródeł chrzcielnych Polski. Pragniecie wziąć w swe ręce
całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji Ojców, by nieść ją dalej w trzecie tysiąclecie! [Jan Paweł II
1997].

JUBILEUSZOWY DZWON NA 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI NA OSTROWIE LEDNICKIM

J

ubileuszowy dzwon na Ostrowie Lednickim, noszący imię Mieszko i Dobrawa, jest pierwszym dzwonem o tym imieniu w Polsce. Upamiętnia pierwszą historyczną parę książęcą
z dynastii Piastów. Oddaje cześć księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce
Dobrawie, za których przyczyną zostało wprowadzone na ziemie polskie chrześcijaństwo.

Dzwon Mieszko i Dobrawa ma wagę 220 kg i wysokość 70 cm. Średnica u podstawy wynosi 70 cm.
Do odlewu wykorzystano wysokiej jakości stop miedzi i cyny w proporcjach 78 : 22 o wadze
242 kg. W wadze wyjściowej stopu uwzględnione jest 10-procentowe spalenie materiału przy
wytopie.
Według tradycji sięgającej przynajmniej czasów cesarza Karola Wielkiego, który zachęcał zakonnych ludwisarzy do odlewania dzwonów, celem symbolicznego powiązania władzy cesarskiej z ich boską wymową, do stopów miedzi i cyny dorzucano srebra i stare brązy cesarskie,
aby zmieniały się w narzędzia chwały Bożej. Nawiązując do tej wielowiekowej tradycji, do stopu dzwonu Mieszko i Dobrawa również zostały dodane symboliczne wota. Ksiądz arcybiskup
Wojciech Polak metropolita gnieźnieński, prymas Polski przekazał na ten cel swój pierwszy,
srebrny pierścień biskupi ze znakiem krzyża i wyobrażeniami Chrystusa oraz apostołów Piotra
i Pawła, nałożony mu w maju 2003 roku na prawą rękę w czasie święceń biskupich i mianowania go na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej przez głównego konsekratora,
którym był arcybiskup Józef Muszyński metropolita gnieźnieński. Pierścień ten był symbolem
pasterskiej władzy biskupiej i zaślubin z diecezją Mons in Numidia1, z którą późniejszy prymas
Polski był związany tytularnie od 8 kwietnia 2003 do 17 maja 2014 roku. Jako arcybiskup metropolita gnieźnieński od 2014 roku nosi już pierścień arcybiskupi.
Do stopu dodano też wota ufundowane przez pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy, kustoszy Ostrowa Lednickiego: srebrny medalik z wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego. W stopie znalazł się także srebrny medalik z wizerunkiem
Matki Boskiej Pocieszenia i Serca Pana Jezusa oraz miligramowy historyczny srebrny fragment średniowiecznego dziedzictwa – wotum Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” z Instytutu Historii UAM, która w latach 1982–2007 badała w Łeknie gród z czasu pierwszych Piastów
oraz fundowany tam w 1153 roku przez Zbyluta z rodu Pałuka, za przyzwoleniem arcybiskupa
gnieźnieńskiego Jana, klasztor ojców cystersów pw. NMP i św. Piotra, najstarsze opactwo tej
obserwancji na ziemiach polskich. Owe elementy wtopione w dzwon stanowią symbol hołdu
współczesnych księciu Mieszkowi i księżnej Dobrawie, ponad tysiącletniej wspólnej tradycji
kulturowej oraz żywej pamięci i łączności teraźniejszości z przeszłością.

Ryc. 3. Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P. 965, obraz olejny, 1889
(wyobrażenie chrztu Mieszka nad Jeziorem Lednickim); obraz eksponowany na Zamku Królewskim w Warszawie,
jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MP 3894 MNW
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1

Mons in Numidia, łac. Montensis in Numidia – historyczna diecezja w cesarstwie rzymskim w prowincji Numidia;
współcześnie identyfikowana z okolicą Mdila w Algierii; obecnie diecezja tytularna.
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Ryc. 4. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak metropolita gnieźnieński, prymas Polski
przekazuje swój pierścień biskupi do wtopienia w dzwon Mieszko i Dobrawa, fot. Piotr Namiota

JUBILEUSZOWY DZWON NA 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI NA OSTROWIE LEDNICKIM

Ryc. 8. Ryc. 9. Wotum związane z klasztorem pw. NMP i św.
Piotra w Łeknie wtopione w dzwon Mieszko i Dobrawa
(awers i rewers), fot. Piotr Namiota

Ryc. 10. Miligramowy historyczny
srebrny fragment średniowiecznego
dziedzictwa wtopiony w dzwon
Mieszko i Dobrawa (w powiększeniu),
fot. Piotr Namiota

Ryc. 5. Pierścień biskupi księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka metropolity gnieźnieńskiego,
prymasa Polski wtopiony w dzwon Mieszko i Dobrawa, fot. Piotr Namiota

Ryc. 6. Ryc. 7. Wota Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
wtopione w dzwon Mieszko i Dobrawa (awers i rewers), fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 11. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak
wrzuca do stopu swój pierścień biskupi, fot. Piotr Namiota
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w skład IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, i wiele innych znaczących dla kultury europejskiej utworów.
Ornamentyka dzwonu w całości nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z książęcą
parą, przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe.
W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne płaskorzeźby wizerunek Mieszka i Dobrawy.
Postać księcia Mieszka została wzorowana na barwionej grafice znakomitego malarza i fotografa Walerego Eljasza-Radzikowskiego (1840–1905) Mieczysław I, zamieszczonej w kalendarzu ułożonym przez Józefa Chociszewskiego Piast. Kalendarz Polski Ludowy na rok 1890 [Piast
1890: 33]. Na rycinie tej książę przedstawiony jest w majestatycznej pozie. W prawej ręce trzyma
krzyż, a w lewej pergaminowy zwój z pieczęcią. Głowę zdobi mu książęcy diadem. Lewą nogą
„przydeptuje” rzeźbę pogańskiego bożka. Ten ostatni element nawiązuje np. do opisu Jana Długosza, który w swej kronice podał m.in., że Mieczysław książę Polski wziął za żonę Dąbrówkę
córkę księcia czeskiego i przyjął wiarę katolicką wraz z całym królestwem, zniszczywszy bożyszcza, zwane w XIX-wiecznej historiografii też „bałwanami” [Długosz 1961, ks. II: 241 i nn.].

Ryc. 12. Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
wrzuca do stopu srebrne wota Muzeum i Ekspedycji, fot. Piotr Namiota

Kute serce dzwonu wykonane jest z miękkiej stali ST3. Dzwon zawieszony jest na dębowym
jarzmie, które zamocowano w dwumetrowej dębowej dzwonnicy. Wprawiany w ruch jest ręcznie, za pomocą sznura, który „spadając do dołu dzwonnicy”, symbolizuje „węzeł miłości, jaki
go wiąże z ziemią, i z najmniejszymi jego braćmi” [Nowowiejski 1893: 1277]. Dzwonnica jest zaś
„dla niego kazalnicą, z wysokości której powinien ustawicznie budzić ludzi z ich uśpienia” [Nowowiejski 1893: 1277] – „zwoływać żywych, opłakiwać zmarłych i kruszyć gromy” [Kopaliński
1990: 87].
Dzwon Mieszko i Dobrawa będzie wybrzmiewał dźwiękiem d2, który został dobrany specjalnie
ze względu na swoją szlachetność i dostojeństwo. Dźwięk d jest dźwiękiem wyjściowym dla
tonacji D-dur i d-moll, w których w historii napisano wiele utworów w różnych gatunkach
muzycznych. Charakterystyczne dla tego dźwięku i pochodzących od niego tonacji jest ciepłe,
przejrzyste, pełne majestatyczności i głębokie brzmienie, wyrażające radość, zachwyt i podziw.
Ma on w sobie królewską szlachetność! W tonacji D-dur między 29 sierpnia a 14 września 1741
roku zostało skomponowane m.in. słynne „Alleluja!” z oratorium Mesjasz (HWV 56) Georga
Friedricha Händla. Utwór ten ma tak dostojny i dynamiczny charakter, że w czasie jego wykonania w Anglii, na którym był obecny król Królestwa Wielkiej Brytanii Jerzy II (1683–1760;
na tronie od 1727), zarówno król, jak i cała publiczność powstali z miejsc! Na wielu koncertach,
gdzie oratorium to jest wykonywane wielokrotnie, dzieje się tak do dzisiejszego dnia [Händel
1741]. Na dźwięku tym oparty jest również Hymn Europejski, czyli Oda do Radości wchodząca
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Natomiast stylizowany wizerunek księżnej Dobrawy oparto na szkicu Jana Matejki (1838–1893)
z 1886 roku. Przedstawia on księżną w uroczystej, drapowanej sukni i w książęcym diademie na
głowie. W prawej ręce (na szkicu; na dzwonie w lewej) Przemyślidka trzyma zapaloną świecę,
symbol światła nowej wiary, a w lewej (na dzwonie w prawej) – tarczę herbową z orłem piastowskim. Symbolika tego przedstawienia oddaje, zarówno zapisane w kronikach, jak i interpretowane w historiografii, znaczenie i charakter aktu chrztu Mieszka, w którego wyniku, jak
napisał Gall Anonim, Polska została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany
został od śmierci w pogaństwie […], a światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie [Anonim
tzw. Gall 1982: 18–19].

Ryc. 13. Mieczysław I
wg Walerego Eljasza Radzikowskiego, 1890
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Ryc. 14. Dobrawa
wg Jana Matejki, 1886
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Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się
łacińska inskrypcja:

Natomiast ornamentyka wieńca dzwonu nawiązuje do tzw. II kielicha Dąbrówki, który obecnie
przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Na wieńcu dzwonu wykorzystano ornament znajdujący się na cokoliku stopy tego kielicha.

Co tłumaczy się:

AD GLORIAM ET HONOREM
DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE
EO REGNANTE IPSA SUADENTE
FIDES CATHOLICA
IN POLONIA
RECEPTA FUIT
Na cześć i chwałę
księcia Mieszka i księżnej Dobrawy
Za jego panowania i jej radą
wiara katolicka
w Polsce
została przyjęta

Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce
i rok poświęcenia dzwonu:
OSTROV IN LEDNICA
ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS
MMXVI
czyli:
Ostrów Lednicki
1050. rocznica chrztu księcia Mieszka
2016
Ornamentyka na krawędzi górnej dzwonu w postaci falującej wici roślinnej została zaczerpnięta z cennej dla naszej kultury złoto-brązowej zapinki księgi liturgicznej z ok. 2. połowy X wieku,
która została znaleziona na Ostrowie Lednickim.

Ryc. 16. Fragment stopy tzw. II kielicha Dąbrówki;
fot. Archiwum MPPnL

Kielich Dąbrówki, zwany królewskim, pochodzi z ok. 1180 (1190) roku. Był on darem księcia
Mieszka III, w szóstym pokoleniu potomka Mieszka I, dla kanoników regularnych w Trzemesznie. Na brzegu niellowanej czaszy tego kielicha znajduje się bardzo znamienny napis,
który można też odnieść do aktu chrztu Mieszka I: + VNCTIO TAM REGVM QVAM VIRTVS
MISTICA VATVM OMNIBVS INDVTIS XP(ISTV)M SVNT SIGNA SALVTIS, tzn. Tak królów namaszczenie, jak proroków moc mistyczna / Dla tych, którzy przybrali szatę Chrystusa, znakami
są zbawienia – zbawienia w Chrystusie [Kielich].

***
Dzwon Mieszko i Dobrawa, który będzie rozbrzmiewał w czasie szczególnych uroczystości na
„świętej wyspie”, „wyspie władców”, przez symbolikę swej ornamentyki i dźwięku, jako namaszczony, poświęcony, ochrzczony i imieniem nazwany, będący żyjącym bytem i kaznodzieją
[wg Nowowiejski 1893: 1277], zawiera bogaty symboliczny duchowy związek przeszłych i przyszłych pokoleń – tych, które budowały, budują i budować będą tożsamość kulturową naszej
Ojczyzny, Polski!
Tak jak dzwon Zygmunt na Wawelu jest symbolem dynastii jagiellońskiej,
tak ten ze „świętej wyspy” o imieniu Mieszko i Dobrawa, z chwilą jego poświęcenia,
stał się uświęconym głosem księcia Mieszka, dynastii piastowskiej
i historycznych początków Polski!

Ryc. 15. Zapinka księgi liturgicznej z ok. 2. połowy X wieku
z Ostrowa Lednickiego, fot. M. Jóźwikowska
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Z niego wybrzmiewa i będzie wybrzmiewała historia!
Andrzej M. Wyrwa
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DE CAMPANIS FVNDENDIS – O ODLEWANIU DZWONU

O

dlewanie dzwonu to złożona, wymagająca bogatego doświadczenia i wieloletniej praktyki działalność metalurgiczna – brązownicza. Tak jak wspomniano, tworzenie dzwonów ma bardzo długą tradycję. Wzmożone zainteresowanie tą działalnością datuje się
jednak od XI wieku. Wówczas coraz powszechniejsze w Europie staje się odlewanie dzwonów
na potrzeby Kościoła. Swoistego rodzaju odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest zachowany
do naszych czasów traktat benedyktyńskiego zakonnika, żyjącego na przełomie XI i XII wieku
Teofila Prezbitera zwanego Teofilem Mnichem. W dziele zatytułowanym Diversarum artium
schedula ów mnich bardzo szczegółowo przedstawił proces odlewania dzwonu, przestrzegając
ludwisarzy przed popełnieniem błędów w czasie jego opracowania i odlewania [Teofil Prezbiter
1998: 145–154]. Wczytawszy się szczegółowo w jego przekaz na ten temat oraz zapoznając się
z pracą współczesnych ludwisarzy, z łatwością zauważymy, że mimo upływu stuleci główne zasady pozostały takie same. Zmieniły się tylko czasy i środki techniczne, które wykorzystuje się
do owej pracy. W wielkim skrócie przedstawiamy więc proces powstawania dzwonu Mieszko
i Dobrawa – „opowiadacza Ewangelii” – głosu Boga, „Najwyższego Artysty”.
Powstawanie dzwonu
Każda forma dzwonu jest przygotowywana indywidualnie, zgodnie z zamówieniem fundatora.
Wszystkie widoczne elementy dzwonu, w tym wizerunki i napisy stanowią jednolity odlew
tworzony metodą tzw. wosku traconego. Niezwykle istotna jest więc praca przy formie każdego
dzwonu, gdyż to właśnie ona odpowiada za finalny kształt i jakość odlewu. Formy przygotowuje się ze specjalnej gliny, która podlega naturalnemu procesowi wysuszenia, by zachowała idealny kształt i jak najdokładniej odwzorowywała detale dzwonu. Proces tworzenia formy
dzwonu trwa około trzech miesięcy, a przy większych dzwonach nawet dłużej. Każda forma
składa się z trzech podstawowych części.
Rdzeń
Pierwszą tworzoną warstwą formy jest rdzeń. Miejsce w środku dzwonu, w którym będzie bić
serce. Rdzeń chroni formę od środka. Jest wykonywany z gliny (oraz cegły w przypadku większych dzwonów).
Dzwon fałszywy
Drugą warstwą formy jest dzwon fałszywy. Jest to część formy, która dokładnie odzwierciedla
kształt prawdziwego dzwonu. Pokryta zostaje warstwą łoju zwierzęcego, a na nią zostają nałożone ornamenty, napisy i wizerunki z wosku odlewniczego. Proces ten nazywa się „ubieraniem” formy. Jeszcze do niedawna stosowano w tym celu naturalny wosk pszczeli. W tej chwili
Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego stosuje wysokogatunkowy wosk odlewniczy, który
charakteryzuje się niską temperaturą topnienia i wysoką plastycznością, co pozwala na bardzo
dokładne odwzorowanie przygotowanych płaskorzeźb.
Ryc. 17. Tworzenie rdzenia dzwonu Mieszko i Dobrawa, fot. P. Olszewski

20

CAMPANA MESCO ET DOBRAUA

Ryc. 18. Formowanie dzwonu fałszywego Mieszko i Dobrawa, fot. P. Olszewski

Ryc. 19. Suszenie/wypalanie dzwonu, fot. P. Olszewski
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Ryc. 20. Nakładanie łoju zwierzęcego na dzwon fałszywy, fot. P. Olszewski

Ryc. 21. Dzwon po nałożeniu warstwy łojowej, fot. P. Olszewski
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Ryc. 22. „Ubieranie dzwonu” – nakładanie ornamentów woskowych na łojową formę dzwonu, fot. P. Olszewski

Ryc. 23. Dzwon Mieszko i Dobrawa (awers)
po nałożeniu woskowych ornamentów na formę łojową, fot. P. Olszewski
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Płaszcz
Ostatnią częścią jest płaszcz, który stanowi zewnętrzną zabezpieczającą warstwę formy. Do niego zostaje dobrana forma korony i całość poddawana jest suszeniu (wypalaniu).
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Po tych złożonych zabiegach wypalania formy całość zostaje przygotowana do odlewu.

W czasach Teofila Prezbitera (XI/XII w.) ta faza produkcji dzwonu wyglądała nieco inaczej
(patrz rycina ze schematycznym przekrojem), choć zmodyfikowane, unowocześnione zasady
w pewien sposób obowiązują do dziś. Teofil pisał na ten temat m.in.:
w miejscu, gdzie pragnie się wpuścić w ziemię formę w celu jej wypalenia, należy wykopać dół,
głęboki na wysokość i szerokość formy, a z kamieni i gliny przygotować solidną podstawę, o wysokości jednej stopy na wzór fundamentu, na którym postawi się formę, tak jednak, aby środkiem
pozostała przestrzeń o szerokości jednej i pół stopy niczym „droga”, na której będzie się palił ogień
pod formą.
Po wykonaniu tego wbija się przy podstawie cztery klocki sięgające powierzchni ziemi i zasypuje
dół ziemią. Następnie przesuwa się formę, ustawia ją równo między tymi klockami i z jednej strony zaczyna wybierać spod niej ziemię, a gdy się nachyli, wybiera się z drugiej strony, aż znowu się
nachyli; postępuje się tak z każdej strony dotąd, aż forma równo osiądzie na kamiennej podstawie.
Usunąwszy następnie klocki, które tylko w tym celu zostały wstawione, aby można było formę
równo opuszczać, i wziąwszy kamieni wytrzymałych na żar oraz gliny, należy z nich z obu stron
ułożyć progi – zostawiając między nimi tzw. „drogę”; na koniec wreszcie muruje się wokoło piec –
w odległości pół stopy od formy. Kiedy wznosząc ścianę pieca, dojdzie się do połowy wysokości
formy, oczyszcza się brzeg pieca i na dolnym skraju formy z jej obu stron robi się otwór, przez
który będzie mógł wypłynąć łój; podłożywszy następnie naczynie z ogniem przykłada się kawałki
suchego drewna. Kiedy łój zacznie wyciekać z podgrzanej formy, wykańcza się stopniowo piec aż
do szczytu formy, a na wierzch otworu nakłada się przykrywę z gliny lub z żelaza. Po całkowitym
wypłynięciu łoju zatyka się obydwa otwory wyrobioną gliną w takiej ilości, aby nie uszkodzić
brzegu dzwonu, wokół formy zaś dokłada się wystarczająco drewna, aby przez cały dzień i następną noc ogień nie wygasł [Teofil Prezbiter 1998: 147–149].

Ryc. 25. Dzwon i jego twórcy po nałożeniu płaszcza glinianego
na warstwę ornamentyki, fot. P. Olszewski

Ryc. 24. Schematyczny przekrój przez piec i gliniany model dzwonu,
opracowany na podstawie traktatu Teofila Prezbitera [1998: 148], oprac. komp. P. Namiota

Ryc. 26. Formowanie korony dzwonu, fot. P. Olszewski
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Odlew dzwonu
Przed samym odlewem formę zakopuje się przed piecem odlewniczym w ziemi i dokładnie
ubija przestrzeń wokół niego tak, by formy nie rozsadziło ciśnienie, które powstaje na skutek wlewania ciekłego metalu. Wypuszczony z pieca materiał, najwyższej jakości stop miedzi
i cyny, płynie wydrążoną w ziemi rynną i wlewa się do wnętrza formy. Materiał w momencie
wypustu ma temperaturę około 1250oC.

Kiedy zaś brąz we wlewie stężeje, należy szybko usunąć ziemię z rowu, aby forma od zewnątrz
nieco wystygła. Po uprzątnięciu ziemi samą formę trzeba nachylić na jedną stronę i podsypać
ziemią, i tym samym sposobem, w jaki została wpuszczona, wydobywa się formę z rowu. Po skończeniu, kładzie się ją płasko na boku i siekierami oraz innymi ostrymi narzędziami, osadzonymi
na długich drewnianych styliskach, pospiesznie wyrzuca się ziemię z wewnątrz; gdyby bowiem
pozwoliło się jej w środku wystygnąć, nabrzmiałaby od wilgoci, a dzwon bez wątpienia by się rozpękł [Teofil Prezbiter 1998: 151–152].

Moment odlewania jest szczególnie ważny. Wspomniany Teofil Prezbiter, opisując kolejny cykl
zabiegów związanych z procesem odlewania dzwonu, już w momencie kiedy była wypalana
forma, zalecał bardzo starannie przygotować dalszy etap, czyli uzyskanie stopu brązu do odlania rzeczywistego dzwonu. Pisał on m.in. (por. ryc. 27):
[podczas wypalania formy] bierze się żelazny tygiel okrągły od spodu, przystosowany tylko do tej
pracy, który z obu stron ma mieć żelazne uszy, albo, gdy dzwon byłby bardzo wielki, dwa lub trzy
tygle, i smaruje się je z zewnątrz i od wewnątrz bardzo dobrze wyrobioną gliną, raz, drugi i trzeci,
aż stanie się gruba na dwa palce; tygle ustawia się naprzeciw siebie, tak aby można było między
nimi przejść; pod tygle podkłada się zwyczajnej ziemi i umacnia wokół drewnianymi kołkami.
W dwóch zaś miejscach, lub jeśli potrzeba w trzech, tam gdzie mają być ustawione miechy, należy
mocno wbić dwa kołki równej szerokości i między nimi, na wprost brzegu tygla, zrobić otwór tak
aby mogło dochodzić do niego powietrze; w poszczególne otwory wkłada się osobno, cienkie i wygięte żelazne rurki, tak aby można było w nich mocno osadzić dysze miechów; następnie nad samym tyglem wokół z kamieni i gliny winno się wykonać piec wysoki na półtorej stopy i wewnątrz
równo go wysmarować tą samą gliną a potem nałożyć rozżarzonych węgli. Kiedy poszczególne
tygle zostaną podobnie wykonane, przystawia się wtedy miechy z ich dodatkami, na których będą
się mocno wspierać – do każdego otworu dwa; dla każdego miecha wybiera się dwóch silnych
mężczyzn. Kiedy się tygle mocno wewnątrz rozżarzą, dla każdego z nich przycina się dwie suche
i grube dębowe deski i tak je dopasowuje, aby wypełniły dno tygla od wewnątrz; między nimi
wykonuje się otwór, przez który będzie mógł przepływać brąz; nad wspomnianymi wyżej dwoma
deskami należy położyć inne dwie, podobnej miary, a wokół, z tego samego drewna wbić małe
paliki wystające od tychże desek, nieco ponad brzegi pieca… [Teofil Prezbiter 1998: 149].
Potem […] należy przygotować wielki tygiel, który miałby równe dno, i zrobić w nim jeden otwór
przy dnie z jednej strony, obłożyć go gliną od środka i z zewnątrz […]. Po zrobieniu tego stawia się
tygiel obok formy, jednak nie dalej, niż w odległości pięciu stóp, obkłada kołkami, napełnia węglami i rozpala w nim ogień. Jak powstanie żar, zatyka się gliną otwór skierowany w stronę formy,
przygotowuje dla niego cztery deski oraz paliki do wnętrza i wokoło stawia piec […]. Następnie po
nałożeniu miedzi z węglem, rozpaleniu ognia i przystawieniu miechów na trzech stanowiskach
można zacząć energicznie w nie dąć. W międzyczasie trzeba przygotować suche drewno wyżłobione na kształt rynny o długości takiej, aby sięgało od otworu tygla aż do wlewu formy. Gdy się
je z każdej strony obłoży gliną a najwięcej z wierzchu, winno się je wkopać, tak aby leżało równo
z ziemią, lecz przy tyglu nieco wyżej, potem przykryć rozżarzonymi węglami. Nałożywszy natychmiast do tygla cyny i poruszywszy miedź […] zagiętym żelazem osadzonym mocno w drewnie należy odetkać otwór, a z pomocą ludzi trzymających dwa płótna do oczyszczania, pozwolić
aby brąz spłynął, od czasu do czasu jednak przerywając wlewanie […]. Kiedy forma się wypełni,
a w tyglu pozostanie nieco brązu, nakłada się na koniec grubego drewna kawał gliny i wpycha
mocno w otwór, aby go zatkać […].
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Ryc. 27. Schematyczny obraz opracowany na podstawie traktatu Teofila Prezbitera
ukazujący sposób wlewania stopu do osadzonej
w ziemi formy dzwonu [Teofil Prezbiter 1998: 151]; oprac. komp. P. Namiota

Mimo upływu stuleci i innych obecnie możliwości technicznych zasady opisane przez Teofila
Prezbitera praktycznie nie uległy zmianie. W podobny sposób i z taką samą pieczołowitością
ludwisarze tworzą dzieła, które swym dźwiękiem i symboliczną mocą będą związane z ludźmi,
ich wiarą i życiem.
Moment odlewu nazywamy „narodzinami dzwonu”, gdyż dzwon tak jak człowiek przechodzi
przez swój cykl życia. Wpierw „rodzi się” przez wlanie „życiodajnego” metalu, potem jak dziecko wstępuje do Kościoła dzięki uroczystemu chrztowi – poświęceniu dzwonu. Wydaje pierwszy
dźwięk, starzeje się i z czasem po upływie wieków umiera. Dzwon tak jak człowiek nosi swoje
imię, które jest mu oficjalnie nadawane podczas ceremonii poświęcenia.
W czasie odlewania dzwonu Mieszko i Dobrawa szczególnie symbolicznie zabrzmiały słowa
ludwisarza, który, patrząc na wlewający się do umieszczonej w ziemi formy „złocisty, napełniony ogniem” stop brązu, zauważywszy „oddech” wydobywających się z otworu formy niebiesko-zielonkawych gazów, w pewnym momencie dostojnym, wzruszonym głosem powiedział:
„WYPEŁNIŁ SIĘ!!!”.
NARODZIŁ SIĘ TEN, PRZEZ KTÓREGO MAMY PAMIĘTAĆ
I KTÓRY SAM JEST JUŻ PAMIĘCIĄ!
Urszula Sobol, Piotr Olszewski, Andrzej M. Wyrwa
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NARODZINY DZWONU MIESZKO I DOBRAWA
11 maja 2015 roku

Ryc. 28. Ostatni wrzut miedzi i cyny do pieca przed spustem stopu, fot. P. Olszewski

Ryc. 29. Mieszanie stopu w piecu przed spustem brązu, fot. A.M. Wyrwa
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Ryc. 30. Ostatnie sprawdzanie stopu przed spustem brązu, fot. P. Namiota

Ryc. 31. Goście przed modlitwą wotywną poprzedzającą „narodziny dzwonu”, fot. P. Namiota
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Ryc. 32. Arcybiskup Wojciech Polak metropolita gnieźnieński, prymas Polski
błogosławi ludwisarzy i mający się narodzić dzwon Mieszko i Dobrawa, fot. P. Olszewski

Ryc. 33. Ludwisarze w czasie błogosławieństwa prymasa Polski przed odlewem dzwonu, fot. P. Namiota

36

37

CAMPANA MESCO ET DOBRAUA

JUBILEUSZOWY DZWON NA 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI NA OSTROWIE LEDNICKIM

Ryc. 34. Modlitewny pokłon ludwisarzy przed przebiciem otworu spustowego pieca, fot. P. Namiota

Ryc. 35. Przebijanie otworu spustowego pieca,
przez który stop popłynie glinianymi rynnami do dzwonu, fot. A.M. Wyrwa
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Ryc. 36. Brąz spływa do dzwonu Mieszko i Dobrawa (w lewym dolnym narożniku zdjęcia), fot. P. Olszewski

Ryc. 37. Niebiesko-zielony gaz zwiastuje, że dzwon Mieszko i Dobrawa „wypełnił się”, fot. P. Namiota
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Ryc. 38. Narodził się dzwon Mieszko i Dobrawa –
w dymach oparów odlewniczych owacja ludwisarzy i przybyłych na tę uroczystość gości, fot. P. Namiota
Ryc. 39. Dzwon Mieszko i Dobrawa po wyjęciu z formy po odlewie, fot. P. Olszewski
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Ryc. 40. Dzwon po oczyszczeniu z zanieczyszczeń po odlewie, fot. P. Olszewski

Ryc. 41. Ostateczne czyszczenie i polerowanie dzwonu, fot. P. Olszewski
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LUDWISARZE DZWONU MIESZKO I DOBRAWA

J

ubileuszowy dzwon Mieszko i Dobrawa został opracowany na podstawie projektu Andrzeja
M. Wyrwy w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, której korzenie
sięgają 1808 roku. Dzwonnicę do jego zawieszenia przygotowała współpracująca od wielu lat
z ludwisarnią Jana Felczyńskiego firma Rduch Bells & Clocks.

Krótka historia Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego
Saga rodu Felczyńskich, bo tak należałoby nazwać dzieje ośmiu pokoleń ludwisarzy przemyskich, rozpoczęła się w Kałuszu. Tam w 1808 roku Michał Felczyński założył pierwszą w tej
części Europy odlewnię dzwonów. Sam nauki pobierał najprawdopodobniej u niemieckich
lub włoskich odlewników, którzy w tym czasie przebywali na terenie byłej Galicji. Po śmierci
Michała w 1866 roku pracę kontynuowało jego czterech synów z pierwszego i drugiego małżeństwa, a następnie wnukowie: Stefan, Jan i Józef (z linii pierwszego małżeństwa) oraz Kazimierz, Ludwik, Michał, Jan i Kajetan (z linii drugiego małżeństwa). Główna linia przemyskich
ludwisarzy wywodzi się od Jana Felczyńskiego, prawnuka protoplasty Michała (z pierwszego
małżeństwa). Jan Felczyński zmarł w 1979 roku. Całe swoje ponad osiemdziesięcioletnie życie poświęcił ludwisarstwu. Nasilający się kryzys ekonomiczny dwudziestolecia międzywojennego zmusił go jednak do zamknięcia działalności, a na skutek powołania do służby wojskowej znalazł się, koniec końców, w Przemyślu. Tu w 1948 roku reaktywował odlewnię przy
ul. Słowackiego 46 pod nazwą „Odlewnia i Naprawa Dzwonów Jana Felczyńskiego”. Pod koniec lat siedemdziesiątych nauki u mistrza Jana pobierali mężowie jego wnuczek. Jednym

Ryc. 42. Dzwon Mieszko i Dobrawa w swej dzwonnicy na Ostrowie Lednickim, fot. M. Jóźwikowska

Ryc. 43. Jan Felczyński, lata siedemdziesiąte XX wieku,
fot. archiwum Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego
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z największych dzwonów wykonanych po śmierci Jana Felczyńskiego (rok 2000) jest Władysław
o wadze 9,5 tony dla kościoła pw. bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie. O połowę mniejszy,
bo 5-tonowy, Jezus Maryja, a właściwie replika XVI-wiecznego dzwonu z Jasnej Góry, powstał
niedługo potem (w roku 2001) z okazji 600-lecia Jasnej Góry. Od 2010 roku rodzinną tradycję
rzemieślniczą kontynuuje i rozwija Piotr Olszewski, prawnuk Jana Felczyńskiego. Odlewnia
prowadzona przez prawnuka Jana Felczyńskiego oficjalnie przyjęła nazwę Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego. Ostatnie lata przyniosły firmie wiele ważnych i prestiżowych realizacji takich jak odlanie dzwonu św. Jan Paweł II dla Królewskiej Katedry na Wawelu (rok 2014)
[Dzwon Jana Pawła II 2014] czy dzwonu Mieszko i Dobrawa.
Twórcy dzwonnicy dla dzwonu Mieszko i Dobrawa
Dzwonnicę dla dzwonu Mieszko i Dobrawa zaprojektowała i wykonała Firma Rduch Bells &
Clocks z Czernicy. W dziedzinie konstrukcji, napędów i montażu dzwonów jest jedną z najdłużej działających firm tej branży w Polsce. Swą działalność rozpoczęła w roku 1973, w czasach
niezwykle trudnych dla przedsięwzięć na rzecz Kościoła. Dzisiaj firma Rduch może pochwalić
się tym, że dzięki przeprowadzonym przez nią instalacjom dzwonów ponad 7000 tych instrumentów każdego dnia oznajmia o modlitwie Anioł Pański, w niedziele wzywa wiernych na nabożeństwa, jest z ludźmi w chwilach radości i smutku. Dzisiaj już drugie pokolenie kontynuuje
tradycje i wielki dorobek Antoniego Rducha. Zięć Grzegorz Klyszcz wraz z małżonką Bernadetą
Rduch i synem Piotrem pracują, by firma nadal prężnie się rozwijała i cieszyła zaufaniem wypracowanym przez tak wiele lat.
Urszula Sobol, Piotr Olszewski

Ryc. 44. Rok 1958. Jan Felczyński (pierwszy z prawej w górnym rzędzie)
w towarzystwie duchownych i pracowników odlewni,
fot. archiwum Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego
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Ryc. 45. Projektant i twórcy dzwonu Mieszko i Dobrawa (od prawej Piotr Olszewski,
Waldemar Olszewski, prof. Andrzej M. Wyrwa, Grzegorz Klyszcz, Marek Krężałek), fot. P. Namiota
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KALENDARIUM NARODZIN I POŚWIĘCENIA
DZWONU MIESZKO I DOBRAWA

Styczeń 2013 – inicjatywa przygotowania projektu i odlania dzwonu oraz rozpoznanie ludwisarni w Polsce.
11–15 listopada 2013 – przygotowanie projektu dzwonu.
Listopad 2013 – wrzesień 2014 – konsultacje projektanta z panem Markiem Woźniakiem
Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem
Metropolitą Gnieźnieńskim, Prymasem Polski, panią Agatą Grendą dyr. Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Pracownią Ludwisarską Jana Felczyńskiego w Przemyślu, Firmą Rduch Bells & Clocks oraz z Wójtem Gminy Łubowo, Prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich i prof. UAM dr. hab. Edwardem Skibińskim.
3 stycznia 2014 – wniosek do wójta gminy Łubowo o wsparcie przy budowie dzwonnicy.
5 stycznia 2014 – wniosek do prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich o wsparcie
przy realizacji projektu.
13 listopada 2014 – wizytacja terenowa pani Jolanty Goszczyńskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, związana z miejscem usytuowania dzwonnicy z dzwonem
Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim.
14 i 18 listopada 2014 – przedstawienie wyjściowej dokumentacji dzwonu Wielkopolskiemu
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu.
Ryc. 46. Spotkanie ludwisarzy, pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
i gości z Trzemeszna z Prymasem Polski po odlewie dzwonu Mieszko i Dobrawa, fot. P. Namiota

9 stycznia 2015 – akceptacja przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
lokalizacji dzwonnicy na Ostrowie Lednickim i zezwolenie na realizację projektu.
16 stycznia 2015 – podpisanie umowy i początek realizacji projektu przez Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego i Firmę Rduch Bells & Clocks.
9 kwietnia 2015 – ostateczne zatwierdzenie woskowej formy dzwonu przez projektanta.
10 kwietnia – 10 maja 2015 – końcowe opracowanie formy dzwonu i przygotowanie do odlewu.
29 kwietnia 2015 – pozwolenie udzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych [budowa dzwonnicy] w otoczeniu zabytku
[palatium z kaplicą baptyzmalną na Ostrowie Lednickim].

11 maja 2015, godz. 10:00 – UROCZYSTOŚĆ NARODZIN DZWONU odlewa-

nie dzwonu z udziałem księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego
Prymasa Polski, księdza arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego, prof. dr.
hab. Andrzeja M. Wyrwy dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i pracowników
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz członków Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”
z IH UAM w Poznaniu.
11 maja 2015, godz. 10:15,46 – ksiądz arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski wrzucił do stopu wpływającego do formy swój pierwszy srebrny pierścień biskupi.
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11 maja 2015, godz. 10:15,55 – prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa wrzucił do stopu wlewającego
się do formy srebrne wota: medalik z wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Jezusa
Miłosiernego – wotum Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a także medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia i Serca Pana Jezusa oraz miligramowy historyczny fragment
„dziedzictwa” związany z piastowskim grodem i klasztorem cysterskim w Łeknie – wotum
Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” z IH UAM badającej w latach 1982–2007 najstarszy na ziemiach polskich klasztor cysterski pw. NMP i św. Piotra w Łeknie.

11 maja 2015, godz. 10:16,49
– „DZWON MIESZKO I DOBRAWA WYPEŁNIŁ SIĘ” – został odlany!

Ryc. 48. Prezentacja dzwonu na targach SACROEXPO w Kielcach,
fot. archiwum Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego

17 sierpnia 2015 – montaż dzwonnicy, dzwonu i pamiątkowych tablic fundacyjnych na Ostrowie Lednickim.
Ryc. 47. Wpis arcybiskupa Wojciecha Polaka metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski
do księgi pamiątkowej Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu
w dniu narodzin dzwonu Mieszko i Dobrawa, fot. P. Namiota

13 maja 2015 – wyjęcie dzwonu z formy.
14 maja 2015 – zdjęcie z dzwonu zewnętrznej glinianej części formy.
Maj – czerwiec 2015 – opracowanie dzwonu po odlewie.
22–24 czerwca 2015 – pierwsza publiczna prezentacja dzwonu na XVI Międzynarodowej
Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w Kielcach.
Dzwon Mieszko i Dobrawa został nagrodzony na targach medalem i dyplomem

za pomysł i realizację w uczczeniu 1050. rocznicy Chrztu Polski

Ryc. 49. Dzwon Mieszko i Dobrawa przewożony na Ostrów Lednicki, fot. M. Jóźwikowska
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Ryc. 50. Montaż dzwonnicy dla dzwonu
Mieszko i Dobrawa, fot. M. Jóźwikowska

Ryc. 51. Montaż dzwonu na dzwonnicy,
fot. M. Jóźwikowska
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Ryc. 55. Pierwszy oficjalny dźwięk dzwonu
Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim,
fot. M. Jóźwikowska

Ryc. 54. Goście i turyści podczas próby dźwięku dzwonu
przy kaplicy baptyzmalnej na Ostrowie Lednickim,
fot. M. Jóźwikowska

21 sierpnia 2015 – próba dźwięku dzwonu.

Ryc. 52. Uroczysta próba dźwięku dzwonu
Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim.
Powitanie gości przez dyrektora Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, fot. M. Jóźwikowska

Ryc. 53. Goście honorowi uroczystości –
przedstawiciele starostwa powiatowego
w Gnieźnie i gminy Łubowo,
fot. M. Jóźwikowska
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Ryc. 56. Po próbie dźwięku dzwonu (od prawej: Waldemar Olszewski,
główny ludwisarz dzwonu Mieszko i Dobrawa z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu,
dzwonnik Ostrowa Lednickiego Mirosław Miczuga, Paulina Kierzek – „Dobrawa”,
Paweł Sankiewicz – „Mieszko I”, dzwonnik Ostrowa Lednickiego Mirosław Olejnik,
profesor Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), fot. M. Jóźwikowska
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58

59

CAMPANA MESCO ET DOBRAUA

JUBILEUSZOWY DZWON NA 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI NA OSTROWIE LEDNICKIM

CAMPANA MESCO ET DOBRAUA

*

The Jubilee Bell for the 1050th Anniversary
of the Baptism of Poland at Ostrów Lednicki
Summary

I

n 2013 the management of the Museum of the First Piasts at Lednica suggested, and in 2014
decided, to celebrate the 1050th anniversary of Mieszko I’s baptism – and thus the symbolic
baptism of Poland – by following the many-centuries-tradition of bell-founding. The jubilee bell for the residential and capital centre of Duke Mieszko I at Ostrów Lednicki was cast
in May 2015 and arranged next to the relics of the baptismal chapel belonging to the palace of
Mieszko and his son, Bolesław I Chrobry (the Valiant).
It is the first bell in Poland to be named after Duke Mieszko I and his wife, Duchess Dobrawa
of Bohemia. It commemorates and honours the first ruling couple of the historic house of Piast
thanks to whom Christianity was introduced to the Polish lands.
The Mieszko and Dobrawa Bell was cast in Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego, the
foundry in Przemyśl. It is a highly renowned Polish bell-founding workshop, famous for instance for its casting the John Paul II Bell for the Royal Wawel Cathedral in 2014.

The Mieszko and Dobrawa Bell sounds in d2 which was intended appropriately because of its
excellence and dignity. This pitch is a base in the key of D major in which many recognized
compositions have been written, including the world-known “Hallelujah” from “Messiah” oratorio (HWV 56) by George Frideric Handel. The sounds of this chorus made even kings rise to
their feet!
The ornaments of the bell were thought up by Professor Andrzej M. Wyrwa. The decoration
relates entirely to the iconography and relics connected with the royal ducal pair, Ostrów Lednicki and Civitas Schinesghe, that is the “Gniezno state”. The latter – as it is written in the registry of the document called Dagome iudex – was passed under the care of the Holy See by Mieszko I towards the evening of his life. In the centre of the front waist of the bell are the bas-relief
images of Mieszko and Dobrawa stylized according to the nineteenth-century patterns. On the
obverse of the bell’s waist, beneath the image of the ruling couple there is a Latin inscription:
AD GLORIAM ET HONOREM / DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE /
EO REGNANTE IPSA SUADENTE / FIDES CATHOLICA / IN POLONIA / RECEPTA FUIT
which reads:

The Mieszko and Dobrawa Bell weighs 220 kg. Its diameter at the lip is 70 cm. It is cast in high
quality copper and tin alloy in the proportion of 78 : 22. The clapper is forged in mild steel, St3.
The crown of the bell is attached to a yoke made of oak wood which is hung in the two-metrehigh oak belfry. It is to be operated manually by pulling a rope. The rope, “falling down the
belfry”, symbolizes “a knot of love that unites a bell with its land and its smallest brothers”. The
belfry in turn is like “a pulpit from which the bell should constantly wake people up from their
sleep” – call the Living, mourn the Dead, shatter Lightning as says the Latin inscription that has
customarily adorned many church bells.

In Honour and Glory / of Duke Mieszko and Duchess Dobrawa / during His Reign and on Her
Advice / Catholic Faith / in Poland / Was Ordained.

The founder of the Mieszko and Dobrawa Bell is the Museum of the First Piasts at Lednica – a
cultural institution of the Wielkopolska Voivodeship Local Government.

Ostrów Lednicki/ 1050th Anniversary of the Baptism of Duke Mieszko / 2016.

The idea of the bell was conceived, drawn up and then presented by Professor Andrzej M.
Wyrwa, director of the Museum of the First Piasts at Lednica; inscriptions in Latin have been
consulted with Poznań AMU Professor Edward Skibiński, while the artistic project has been
drawn up by Waldemar Olszewski, master bell founder of the Przemyśl foundry. The cast was
carried out at the Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego in Przemyśl by Piotr and Waldemar Olszewski. The belfry has been designed and made by the Rduch Bells & Clocks Grzegorz
Klyszcz company in Czernica, cooperating with the Jan Felczyński’s bell foundry. The founders
of the belfry are: the Łubowo Commune Office in the course of the term of Andrzej Łozowski’s
office, and the Poznań International Fair in the course of the term of Andrzej Jan Byrt’s management.

The bell was solemnly consecrated by archbishop Wojciech Polak, the Metropolitan Archbishop of Gniezno, the Primate of Poland, in the presence of the most dignified representatives of
our state and Church. It took place on the 14th of April 2016, during the jubilee ceremony commemorating the anniversary of the baptism of Poland on the Easter Saturday of 966.
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Another Latin inscription – on the reverse of the bell’s waist – commemorates the place and
year of the bell’s consecration:
OSTROV IN LEDNICA / ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS / MMXVI
that is:

Referring to an example of ancient liturgical names of bells, we do wish that – both thanks
to its form and symbolic dimension – once gravely anointed, this bell will become a signum,
a sign of the times revealing the constant memory and connection of the past with the future.
Let it become sacra area – a sacred space, producing tones which will always praise the beginnings of our nation and Poland.

SPIS TREŚCI
5

Słowo Prymasa Polski z okazji uroczystego poświęcenia jubileuszowego dzwonu Mieszko i Dobrawa
(arcybiskup Wojciech Polak metropolita gnieźnieński, prymas Polski)
6

Introductio (A.M. Wyrwa)
*

8

Andrzej M. Wyrwa, Ad gloriam et honorem ducis Mesconis et ducissae Dobrauae. Jubileuszowy dzwon
Mieszko i Dobrawa na 1050. rocznicę chrztu Polski w stołeczno-rezydencjonalnym grodzie Mieszka I
na Ostrowie Lednickim
20

Urszula Sobol, Piotr Olszewski, Andrzej M. Wyrwa
De campanis fvndendis – o odlewaniu dzwonu
Powstawanie dzwonu
Rdzeń
Dzwon fałszywy
Płaszcz
Odlew dzwonu
*
32

NARODZINY DZWONU MIESZKO I DOBRAWA 11 maja 2015 roku
*

47

Urszula Sobol, Piotr Olszewski, Ludwisarze dzwonu Mieszko i Dobrawa
Krótka historia Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego
Twórcy dzwonnicy dla dzwonu Mieszko i Dobrawa
*

51

KALENDARIUM NARODZIN I POŚWIĘCENIA DZWONU MIESZKO I DOBRAWA
(oprac. A.M. Wyrwa)
*

57

Wybrana literatura i źródła wykorzystane w opracowaniu
*

59

PROJEKTANT I WYKONAWCY DZWONU MIESZKO I DOBRAWA
FUNDATOR DZWONU
FUNDATORZY DZWONNICY
60

Summary

Autorzy
Piotr Olszewski
Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego
ul. Słowackiego 46/1
37-700 Przemyśl
Urszula Sobol
Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego
ul. Słowackiego 46/1
37-700 Przemyśl
Andrzej M. Wyrwa
Instytut Historii UAM
ul. Umultowska 89 D
61-614 Poznań
i
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
sekretariat@lednica.pl

WYDAWNICTWA BIBLIOTEKI STUDIÓW LEDNICKICH
Seria A

1.

Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – XL lat istnienia (1969–2009), red.
A.M. Wyrwa, BSL, t. XIV, Lednica 2009

2.

Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej, red. J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa, BSL, t. XVIII, Lednica 2010

3.

XXXV lat Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, red. A. Pelczyk, A.M. Wyrwa, BSL,
t. XIX, Dziekanowice–Lednica 2010

4.

Konserwacja drewna zabytkowego. Miedzy teorią a praktyką, red. A. Pelczyk, A.M. Wyrwa, BSL, t. XXIII, Dziekanowice–Lednica 2011

5.

Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu, red. E. Indycka,
A.M. Wyrwa, BSL, t. XXVI, Dziekanowice–Lednica 2012

6.

B. Ciciora, A.M. Wyrwa, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P. 965”, BSL, t. XXIX, Dziekanowice–Lednica 2013

