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ZABYTKOWE DZWONY KOÂCIELNE W WIELKOPOLSCE 
STAN ZACHOWANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE

RZEMIOS¸O ARTYSTYCZNE

1. Czarnków, koÊció∏ p.w. Êw. Marii Magdaleny. Dzwon przelany przez
Saturnina Skubiszyƒskiego z Poznania. Fot. T. ¸uczak, ROBiDZ 
w Poznaniu.
1. Czarnków, church of St. Maria Magdalena. A bell cast by Saturnin
Skubiszyƒski from Poznaƒ. Photo: T. ¸uczak, ROBiDZ in Poznaƒ.

Wostatnich latach roÊnie zainteresowanie
dzwonami koÊcielnymi jako zabytkowy-

mi wytworami rzemios∏a artystycznego. Sà one
cennymi êród∏ami dla nauk historycznych, reli-
gioznawstwa, muzykologii czy technologii me-
talurgicznej. W inskrypcjach, cz´sto bardzo 
interesujàcych z punktu widzenia paleografii 
i filologii, zawarte sà nie tylko formu∏y dewo-
cyjne czy zapisy memoratywne (nazwiska i funk-
cje osób zwiàzanych z fundacjà), ale równie˝
treÊci polityczne, Êwiatopoglàdowe i spo∏eczne.
Dekoracje i ikonografia, niekiedy bogate,
Êwiadczà o umiej´tnoÊciach technicznych i ar-
tystycznych ludwisarzy, trendach stylistycz-
nych oraz estetycznych gustach donatorów.

Zasadniczym przeznaczeniem dzwonów koÊ-
cielnych jest ich udzia∏ w liturgii. Sygnalizujà
rozpocz´cie nabo˝eƒstwa i podnios∏e momenty
celebry, wyznaczajà rytm modlitwy w czasie dnia
(np. na Anio∏ Paƒski) oraz wyra˝ajà radoÊç 
w szczególne Êwi´ta roku koÊcielnego. Nowe
dzwony poddawane sà konsekracji, której prze-
bieg okreÊlony jest przez benedykcjona∏ rzym-
ski. Jako jedyne elementy wyposa˝enia w ob-
rzàdku rzymskokatolickim otrzymujà imi´.
Poza funkcjami religijnymi bicie w dzwony uÊ-
wietnia wa˝ne dla spo∏ecznoÊci lokalnych oraz
narodu wydarzenia i przypomina ich rocznice.
Do czasów wspó∏czesnych ich g∏os ostrzega
przed niebezpieczeƒstwem (dzwon na trwog´);
w przesz∏oÊci przypisywano mu w∏aÊciwoÊci
chroniàce przed piorunami oraz z∏ymi mocami
(zasi´g dêwi´ku dzwonów wyznacza∏ granice
chrzeÊcijaƒskiej ekumeny).

PiÊmiennictwo
Wielkopolskie dzwony koÊcielne nie doczeka-
∏y si´ dotàd wyczerpujàcego opracowania.
Pewnych danych, szczególnie cennych w przy-
padku dzwonów ju˝ nieistniejàcych, dostarczajà
opisy wybranych elementów wyposa˝enia koÊ-
cio∏ów sporzàdzone w koƒcu XIX w. przez
Juliusa Kohtego1. Charakterystyczna dla pierw-
szych publikowanych inwentaryzacji, lakonicz-
na forma budzi poczucie badawczego niedosytu,
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Archiwalia i ewidencja
Znacznie lepiej przedstawia si´ sytuacja w zakresie
materia∏ów archiwalnych. Bogate êród∏o stanowià
akta koÊcielne (przechowywane w parafiach oraz 
archiwach i kuriach diecezjalnych), obejmujàce 
mi´dzy innymi protoko∏y wizytacyjne, korespon-
dencj´, kroniki parafialne, niepublikowane dzieje 
parafii, rachunki oraz ró˝nego rodzaju ankiety i ze-
stawienia. Rozproszony charakter informacji wp∏ywa
jednak na znacznà ucià˝liwoÊç kwerendy.

Materia∏y archiwalne, dotyczàce wielkopol-
skich dzwonów, znajdowaç si´ mogà równie˝ w ar-
chiwach paƒstwowych, muzeach, bibliotekach, in-
nych instytucjach kulturalnych oraz w zbiorach pry-
watnych.

ale w znaczàcym stopniu oddaje stan zabytkowych
dzwonów przed rekwizycjami wojennymi w latach
1916-1917 oraz 1941-1943. Na poczàtku XX w. –
jako reakcja na publikacj´ Kohtego – opublikowany
zosta∏ cykl artyku∏ów ks. Teofila Gapczyƒskiego2, 
w którym szczególnie eksponowane by∏y dzwony
pomini´te przez Kohtego ze wzgl´dów politycznych
i metodologicznych. Ubolewaç mo˝na, ˝e w dwu-
dziestoleciu mi´dzywojennym nie podj´to – wzorem
publikacji ks. Romualda Frydrychowicza3 – pracy
nad zestawieniem dzwonów w diecezjach poznaƒ-
skiej, gnieênieƒskiej czy w∏oc∏awskiej. 

Analiza niedatowanych materia∏ów zachowanych
w spuÊciênie ks. Stefana Haina4, profesora Arcy-
biskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu,
rodzi przypuszczenie, ˝e nosi∏ si´ on z zamiarem
opracowania dzwonów archidiecezji poznaƒskiej.
Ewentualne zachowane maszynopisy tej pracy nie sà
jednak znane autorowi. Zainteresowania Haina wyni-
ka∏y zapewne z faktu, ˝e uczestniczy∏ on w latach
1947-1948 wraz z ks. Józefem Nowackim w rewin-
dykacji dzwonów koÊcielnych zrabowanych z Wiel-
kopolski przez okupacyjne w∏adze nazistowskie5.

Bibliografia wielkopolskich dzwonów z ostat-
nich kilkudziesi´ciu lat obejmuje g∏ównie nieliczne
artyku∏y6. Wzmianki znaleêç mo˝na w ogólnopol-
skich opracowaniach syntetycznych7 i monografiach8.
Pewne informacje pojawiajà si´ równie˝ w XIX- 
i XX-wiecznych monografiach poszczególnych para-
fii i koÊcio∏ów, dziejach miejscowoÊci, biografiach
osób duchownych, opisach i przewodnikach krajo-
znawczych.

2. Dzwon odlany w 1615 r. przez Krystiana Henryka Wittego 
z Poznania dla koÊcio∏a p.w. Êw. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim,
pow. mi´dzychodzki. Fot. ze zbiorów AAP.
2. A bell cast in 1615 by Krystian Henryk Witte from Poznaƒ, for
the church of St. Adalbert in Chrzypsk Wielki, in Mi´dzychodzki
county. Photo: from the collection of AAP.

3. Pozosta∏oÊci dzwo-
nów rozbitych podczas
rekwizycji w 1917 r.,
wmurowane w Êcian´
koÊcio∏a p.w. Âwi´tej
Trójcy w Osiecznej,
pow. leszczyƒski. Fot.
A. Michalski.
3. The remains of bells
broken during requisi-
tion in 1917, set into
the walls of the church
of the Holy Trinity in
Osieczna, in the county
of Leszczyƒski. Photo:
A. Michalski.
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Cenny zespó∏ informacji zgromadzony zosta∏ 
w Krajowym OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków w Warszawie oraz Wojewódzkim Urz´dzie
Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegaturach.
Zasadniczy zràb tej dokumentacji stanowià karty
ewidencji zabytków, a uzupe∏niajà go zbiory ikono-
graficzne, korespondencja oraz inne archiwalia.

Warsztaty i odlewnie ludwisarskie
Najstarsze spoÊród wielkopolskich dzwonów, któ-
rych datowanie uda∏o si´ ustaliç, pochodzà z XV w.9

Trudno rozstrzygnàç, czy sà to importy, czy wyroby
lokalne, bo ich twórcy pozostajà anonimowi. Wynika
to z tendencji do niesygnowania wyrobów oraz bra-
ku zachowanych dokumentów zwiàzanych z funda-
cjà. Wyjàtek stanowià nieliczne XVI-wieczne dzwo-
ny, których fragmenty inskrypcji – niekiedy mo˝e
zbyt pochopnie – interpretowane sà jako imiona 
ludwisarzy. W innych przypadkach imi´ ludwisarza
odtwarzane jest na podstawie pisemnej, g∏ównie
XIX-wiecznej tradycji parafialnej.

W okresie nowo˝ytnym na wielkopolskich dzwo-
nach zaczynajà pojawiaç si´ sygnatury ludwisarzy 
w formie gmerków, monogramów lub formu∏ wple-
cionych w g∏ównà inskrypcj´. Z prze∏omu XVI 
i XVII w. znane sà w Wielkopolsce dzwony odlewa-
ne m.in. przez Joachima Karstede i Jakuba Stelma-
chera10. Od poczàtku XVII w. widoczny jest znaczà-
cy udzia∏ wytworów du˝ych, zaawansowanych tech-
nologicznie warsztatów spoza regionu, takich jak
Benningków, Wittwercków i Anthonych z Gdaƒska;

Becków, Wittwercków, Wernerów i Wredenów z To-
runia; Augusta, Bart∏omieja i Szymona Koysche
(Koische, Kojski) z G∏ogowa; Antoniego Koysche 
z Torunia oraz Jakuba Goetza (Getz) z Wroc∏awia. 
W Poznaniu dzwony w tym okresie odlewajà rodziny
Witte oraz Hampel (il. 2).

Na prze∏omie XVIII i XIX w. intensywnie rozwi-
jajà si´ warsztaty regionalne, o czym Êwiadczy sto-
sunkowo du˝a liczba obiektów. Dla koÊcio∏ów po∏ud-
niowo-zachodniej Wielkopolski zamówienia realizu-
jà wówczas leszczyƒskie odlewnie rodziny Kalliefe
(Kallieffe, Kaliefe) oraz Stefana Wernera. W Pozna-
niu dzia∏ajà warsztaty Jana Krystiana Brucka (1. po∏.
XVIII w.), Jana Zachariasza Neuberdta (2. i 3. çw.
XVIII w.), Adama Huldta (3. çw. XVIII w.) oraz 
Jana Fryderyka Schlenkermanna (koniec XVIII w.).
Dzwony zamawiane sà równie˝ poza Wielko-
polskà, m.in. w odlewniach Miko∏aja Petersilge 
w Toruniu (koniec XVIII w.) lub rodzin Gerstner,
Krieger oraz Scholz we Wroc∏awiu (po∏. XVIII-
1. çw. XIX w.)

W 2. po∏. XIX w. dzwony w Wielkopolsce naj-
cz´Êciej pochodzà z warsztatów poznaƒskich: I. C.
Bressego (ok. 1850 r.), Franciszka Leporowskiego 
(4. çw. XIX w.), Karola Schoena (3.-4. çw. XIX w.).
Na terenie archidiecezji gnieênieƒskiej w koƒcu 
XIX w. popularna by∏a odlewnia Franciszka Grossa 
w Bydgoszczy

Prze∏om XIX i XX w. zdominowany zosta∏ przez
odlewnie niemieckie w Apoldzie (rodziny Ulrichów,
Schillingów), Lipsku (bracia Jauck), Szczecinie
(rodzina Voss) i Wroc∏awiu (rodzina Geittner). Od 
2. po∏. XIX w. zamawiane sà równie˝ dzwony ze
stali, najcz´Êciej w odlewni w Bochum11.

Dzwony fundowane w latach 1918-1919 pocho-
dzà w przewa˝ajàcej cz´Êci z 4 du˝ych odlewni:
Antoniego Bia∏kowskiego w Poznaniu, braci Fel-
czyƒskich w Ka∏uszu i PrzemyÊlu, Karola Schwabe 
w Bia∏ej ko∏o Bielska oraz Spó∏ki Akcyjnej Stocznia
Gdaƒska, która odlewa∏a równie˝ dzwony ze stali.
Mniejsze udzia∏y w realizacji zamówieƒ mia∏y,
g∏ównie we wschodniej Wielkopolsce (diecezja w∏o-
c∏awska), odlewnie Br´gosza we W∏oc∏awku, firmy
„Babbit” czy Micha∏a Dziarskiego w Warszawie
i Franciszka Lotta w Pustelniku pod Warszawà.

Po 1945 r. dzwony kupowane by∏y w odlewniach
przedwojennych, z których cz´Êç ju˝ wkrótce mia∏a
zostaç znacjonalizowana. W poczàtkowym okresie
zapewne posi∏kowano si´ zachowanymi matrycami
przej´tych ludwisarni, o czym Êwiadczy przyk∏ad 
3. dzwonów odlanych w 1948 r. dla koÊcio∏a para-
fialnego p.w. Narodzenia NMP w Che∏mnie nad
Nerem, pow. kolski. Inskrypcja na dzwonach infor-
muje, ˝e zosta∏y one wykonane przez odlewni´
dzwonów Karola Schwabe w Bia∏ej ko∏o Bielska12.
Ze wzgl´du na zniszczenia wojenne i braki surow-
cowe, do koÊcio∏ów rzymskokatolickich przenoszono
równie˝ dzwony pochodzàce z nieczynnych koÊcio-
∏ów protestanckich.

4. Dzwon ufundowany w 1667 r. przez benedyktyna Maura
Pagrysa, proboszcza koÊcio∏a p.w. Narodzenia NajÊwi´tszej Marii
Panny w Lubiniu, pow. koÊciaƒski. Fot. ze zbiorów AAP.
4. A bell founded in 1667 by the Benedictine Maur Pagrys, the
provost of the church of the Birth of the Holy Virgin Mary in Lubiƒ,
in KoÊciaƒski county. Photo: from the collection of AAP.
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WartoÊciowà dla póêniejszych badaƒ historycz-
nych praktykà by∏o umieszczanie przez ludwisarzy 
w inskrypcjach odniesieƒ do poprzednich dzwonów,
które zresztà najcz´Êciej bywa∏y wykorzystywane
jako materia∏ w nowo odlewanych dzwonach. Godne
uwagi jest to, ˝e tradycja ta nadal jest kultywowana, 
o czym Êwiadczy przyk∏ad z koÊcio∏a p.w. Êw. Marii
Magdaleny w Czarnkowie (il. 1). Jeden z trzech tam-
tejszych dzwonów zosta∏ przez Karola Schoena z Po-
znania przelany w 1868 r. ze starszego, uszkodzo-
nego obiektu, na co wskazywa∏a inskrypcja „SOLI
DEO GLORIA/POST FRACTIONEM (campana –
T. ¸.) RESTAURATA A. D. MDCCCLXVIII PRZE-
LANY PRZEZ C. SCHOEN W POZNANIU 1868
NR. 11”. W takiej formie dzwon, jako zachowana
przedwojenna w∏asnoÊç parafii, odnotowany zosta∏ 
w 1947 r. przez jej administratora13. W 1980 r., byç
mo˝e ponownie z powodu uszkodzenia, zastàpiono
go nowym dzwonem, odlanym przez ludwisarni´ Sa-
turnina Skubiszyƒskiego w Poznaniu, cz´Êciowo od-
twarzajàc na p∏aszczu poprzednià inskrypcj´ w treÊci
„SOLI DEO GLORIA / 1868 – PRZELA¸ C.
SCHOEN POZNA¡/1980 – PRZELA¸ S. SKUBI-
SZY¡SKI POZNA¡/ZA PONTYFIKATU PAPIE-
˚A POLAKA”.

Takie nawiàzania do dawnych fundacji s∏u˝y∏y
podkreÊleniu d∏ugowiecznoÊci parafii oraz budowa-
niu spo∏ecznej to˝samoÊci wiernych. Dla wspó∏czes-
nych badaczy stanowià cenne êród∏o informacji,
które pozwala choçby cz´Êciowo przeÊledziç losy
dzwonów w poszczególnych parafiach.

Wielkopolskie dzwony na przestrzeni
dziejów
Wymiana i fundacje nowych dzwonów w koÊcio∏ach
nast´powa∏y najcz´Êciej w wyniku ca∏kowitej utraty
lub uszkodzenia obiektu, które czyni∏o go bezu˝y-
tecznym ze wzgl´dów liturgicznych. Uszkodzenia
najcz´Êciej obejmowa∏y p´kni´cia pierÊcienia odser-
cowego i p∏aszcza spowodowane przez bicie serca,
zerwanie si´ zawieszenia (korony) lub destrukcj´ na
skutek upadku podczas zawalenia si´ konstrukcji
dzwonnic i wie˝ koÊcielnych. P´kni´ciom wywo∏a-
nym przez serce starano si´ zapobiec, odwracajàc
dzwon wzgl´dem jarzma o 90 stopni, jeÊli pozwala∏a

na to forma korony. Âlady takiej procedury widoczne
sà do dziÊ na wewn´trznej powierzchni p∏aszcza
wielu zabytkowych dzwonów.

Obok uszkodzeƒ dochodzi∏o do ca∏kowitej utraty
dzwonu na skutek po˝aru lub grabie˝y wojennej. 
W Êwietle zachowanych êróde∏ pospolite kradzie˝e
dzwonów w dawnych czasach zdarza∏y si´ wyjàtkowo
rzadko, obecnie jednak nale˝y na nie zwróciç uwa-
g´ jako na jedno z g∏ównych zagro˝eƒ. Pozosta∏oÊci
dzwonu zachowane po po˝arze bywa∏y wykorzysty-
wane jako materia∏ w nowych fundacjach, co znajdu-
je odbicie w wielu inskrypcjach14, w których podkre-
Êlane by∏o zarówno niszczàce, jak i twórcze dzia∏anie
ognia.

Osobnà kategori´ strat stanowià grabie˝e i rek-
wizycje wojenne. Interesujàcym mo˝e si´ okazaç
przeanalizowanie zwiàzku wzrostu liczby nowych
fundacji z chronologià wojen, np. potopu szwedz-
kiego czy wojny pó∏nocnej. Oczywistym motywem
grabie˝y by∏o – obok pospolitej ch´ci wzbogacenia
si´ – rosnàce w czasie konfliktów zbrojnych za-
potrzebowanie na metale kolorowe.

Wraz z rozwojem nowoczesnych strategii wojen-
nych grabie˝ dzwonów przyj´∏a form´ zinstytucjo-
nalizowanà. Liczba dzwonów dotkni´tych rekwizy-
cjami wojennymi przeprowadzonymi w czasie I woj-
ny Êwiatowej na terenie zaboru pruskiego nie jest do-
k∏adnie znana (il. 3). O rozmiarze strat mo˝na jednak
domniemywaç, odnotowujàc rozmach i zakres fun-
dacji nowych dzwonów w Wielkopolsce w okresie
1919-1939, których g∏ównym motorem by∏a z pe-
wnoÊcià koniecznoÊç uzupe∏nienia powsta∏ych w cza-
sie wojny ubytków. 

Wspomnieç równie˝ nale˝y, ˝e w czasie I woj-
ny Êwiatowej po raz pierwszy powo∏ana zosta∏a spe-
cjalna komisja przy urz´dzie Konserwatora Prowin-
cjonalnego, Ludwika Kaemmerera. Przeprowadzi∏a
ona na podleg∏ym sobie terenie rejestracj´ i klasy-
fikacj´ dzwonów koÊcielnych. Jej celem by∏o ze-
widencjonowanie i wy∏àczenie z rekwizycji wojen-
nych dzwonów uznanych za zabytkowe. W ten 
sposób wiele dzwonów uchroniono przed przeto-
pieniem przez niemiecki przemys∏ zbrojeniowy. 
W tym miejscu nale˝y zaznaczyç, ˝e protoko∏y ko-
misji Kaemmerera zachowa∏y si´ do czasów obec-
nych w stanie szczàtkowym, m.in. jako dokumenty

5. Fragment inskrypcji na dzwonie 
w koÊciele p.w. Êw. Miko∏aja w Tar-
nowie Pa∏uckim, pow. wàgrowiecki.
Fot. ks. K. Opio∏a.
5. A fragment of an inscription on 
a bell in the church of St. Nicholas 
in Tarnów Pa∏ucki, in Wàgrowiecki
county. Photo: Father K. Opio∏a.
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urodzenie donatorów16. Od XVIII w. wzmianki takie
bywa∏y bardziej dyskretne17.

W póêniejszym okresie w fundacjach wi´kszego
znaczenia nabiera udzia∏ parafii. Reformy KoÊcio∏a
przeprowadzone w 2. po∏. XIX w. zaowocowa∏y 
rosnàcà aktywnoÊcià parafian, którzy w wyniku 
XIX-wiecznych przemian spo∏eczno-gospodarczych
osiàgn´li stosunkowà niezale˝noÊç ekonomicznà.
Zmiana ta na prze∏omie XIX i XX w. znajduje od-
bicie w inskrypcjach umieszczanych na dzwonach, 
a do prawdziwej eksplozji fundacji finansowanych
przez parafian dochodzi po odzyskaniu niepodle-
g∏oÊci w 1918 r.

Przyczyn gwa∏townego wzrostu liczby fundacji
nowych dzwonów w dwudziestoleciu mi´dzywojen-
nym, obok wspomnianej koniecznoÊci odtworzenia
choçby minimalnego stanu posiadania sprzed rekwi-
zycji, szukaç nale˝y równie˝ w ogólnonarodowych
nastrojach spo∏ecznych (wdzi´cznoÊç kierowana do
Boga za odzyskanie niepodleg∏oÊci), bujnym rozwoju
Êwieckich form stowarzyszeƒ (g∏ównie w ramach 
Akcji Katolickiej) oraz dalszym rozwoju sieci para-
fialnej, niehamowanej ju˝ przez w∏adze zaborcze.
Cechà szczególnà fundacji tego okresu jest podkreÊ-
lanie w inskrypcjach dominujàcego wk∏adu parafian 
w finansowanie i organizacj´ fundowanych dzwonów
(zbiórki funduszy, nadzorowanie realizacji zamówieƒ).

Tonacje
Podstawowà funkcjà dzwonu jest jego wartoÊç mu-
zyczna okreÊlana przez tonacj´ dêwi´ku oraz jego
barw´. W przypadku równoczesnej fundacji dwóch
lub wi´cej dzwonów najcz´Êciej dà˝ono do takie-
go ich zestrojenia, które zapewnia∏oby odpowiednie

6. Dekoracje na szyi i p∏aszczu dzwonu z 1789 r. z koÊcio∏a p.w. 
Êw. Jana Chrzciciela w Zdunach, pow. krotoszyƒski. Fot. ze zbio-
rów AAP.
6. Decoration on the neck and sides from 1789, from the church of
St. Jan the Baptist in Zduny, in Krotoszyƒski county. Photo: from
the collection of AAP.

rozproszone po parafiach. Niemniej w czasie II woj-
ny Êwiatowej by∏y one cz´sto wykorzystywane 
przez proboszczów w celu uchronienia zewidencjo-
nowanych w nich dzwonów przed rekwizycjà.

Rekwizycje przeprowadzone przez okupacyjne
w∏adze nazistowskie, podobnie jak i sama wojna,
mia∏y bardziej totalny charakter. Ewidencja wszyst-
kich dzwonów koÊcielnych przeprowadzona zosta∏a
na specjalnie drukowanych formularzach, ze szcze-
gó∏owym okreÊleniem rozmiarów i wagi, a tak˝e
ewentualnych inskrypcji i dekoracji. Dzwony zali-
czono do czterech kategorii, okreÊlajàcych ich przez-
naczenie i zakres ewentualnej ochrony. Niektóre za-
rekwirowane dzwony przetopiono na cele wojenne,
pozosta∏e wywieziono do sk∏adnic powiatowych i – 
z pewnymi wyjàtkami – dalej do Hamburga i jego
okolice. Cz´Êç z nich, odnaleziona i zidentyfikowana
po wojnie, powróci∏a w 1948 r. do Polski. W tym
miejscu na podkreÊlenie zas∏uguje, ˝e przyj´ta
wczeÊniej teza15 o szerokim zakresie zniszczeƒ dzwo-
nów odlanych w latach 1919-1939 nie daje d∏u˝ej si´
utrzymaç w Êwietle wyników nowszych badaƒ ar-
chiwalnych i wyrywkowych weryfikacji przeprowa-
dzonych w terenie. Do sierpnia 2005 r. w samej archi-
diecezji poznaƒskiej zosta∏o odnotowanych przez Re-
gionalny OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
w Poznaniu (dalej: ROBiDZ w Poznaniu) ponad
40 dzwonów odlanych w latach 1919-1939, które
przetrwa∏y II wojn´ Êwiatowà.

Obecny stan zachowania na terenie Wielkopolski
macierzystych dzwonów, to znaczy takich, które by∏y
pierwotnie fundowane dla parafii, okreÊlony jest
przede wszystkim przez rekwizycje przeprowadzone
w czasie obu wojen Êwiatowych. Procent wymiany
dzwonów uszkodzonych lub zniszczonych przez inne
ni˝ wojna czynniki jest niewielki i przypuszczaç
mo˝na, ˝e gdyby nie wspomniane wojenne konflikty
Êwiatowe, zró˝nicowanie chronologiczne zachowa-
nych dzwonów prezentowa∏oby si´ inaczej. 

Donatorzy
W inskrypcjach na dzwonach odlewanych na prze-
∏omie XVI i XVII w. obok nazwisk ludwisarzy za-
czynali pojawiaç si´ ich donatorzy. Do XIX w. byli 
to niemal wy∏àcznie przedstawiciele duchowieƒ-
stwa oraz szlachty, póêniej tak˝e ziemiaƒstwa –
w∏aÊciciele miejscowoÊci, patroni koÊcio∏a (il. 4). 
W poczàtkach okresu nowo˝ytnego w inskrypcjach,
zdobionych cz´sto rodowymi herbami, podkreÊlane
by∏y g∏ównie szczodroÊç, pobo˝noÊç i szlachetne
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brzmienie. Cz´sto zestawiano dzwony tak, aby bijàc,
wygrywa∏y religijne motywy muzyczne (Te Deum,
Salve Regina itd.). Wszelkie ubytki w takich zesta-
wach (uszkodzenie lub utrata instrumentu) starano
si´ uzupe∏niaç, choç nie zawsze istnia∏y po temu mo-
˝liwoÊci. Aby uniknàç przypadkowego kompilowa-
nia instrumentów na w∏asnà r´k´ przez proboszczów,
kard. August Hlond powo∏a∏ w latach 30. XX w.
komisj´ muzycznà pod kierownictwem ks. Wac∏awa
Gieburowskiego, która akceptowa∏a tonacj´ nowo
zamawianych dzwonów, a po ich odlaniu dokonywa-
∏a formalnego odbioru18.

Inskrypcje
W inskrypcjach, które znajdujemy na dzwonach, na
pierwsze miejsce przed wàtkami uwieczniajàcymi
twórców i fundatorów wysuwa∏y si´ treÊci religijne.
W XV i XVI w. powszechnie stosowane by∏y doÊç
sztywne formu∏y, m.in. „o rex gloriae veni cum pace”,
„ihesus nasarenus rex iudeorum” czy „verbum domi-
ni manet in aeternum” (il. 5). W nast´pnym stuleciu
inskrypcje nabiera∏y bardziej rozbudowanego i przede
wszystkim indywidualnego charakteru. Tendencja ta
rozwija∏a si´ a˝ do czasów wspó∏czesnych. W przy-
padku dzwonów odlewanych dla koÊcio∏ów protes-
tanckich w inskrypcjach powszechne sà cytaty biblijne.
TreÊci zawarte w inskrypcjach stanowi∏y oczywiste
odbicie aktualnych trendów i przemian w religijnoÊ-
ci (np. rozwój kultu maryjnego, nowe beatyfikacje 
i kanonizacje itp.).

Obok realizacji obowiàzków kolatorskich fun-
dacja wielu dzwonów mia∏a wotywny lub ekspia-
cyjny charakter. Równie˝ i te intencje fundatorów
znajdowa∏y odbicie w inskrypcjach. Od XIX i XX w.
wprowadzane by∏y równie˝ treÊci dotyczàce ˝ycia
Êwieckiego, odwo∏ujàce si´ do uczuç patriotycznych,
dziedzictwa historycznego czy szacunku do w∏adz.
Pami´taç jednak nale˝y, ˝e najcz´Êciej treÊci Êwiec-
kie i sakralne przenika∏y si´ nawzajem.

Od renesansu a˝ po klasycyzm powszechnie sto-
sowane by∏y skróty wplecione bezpoÊrednio w in-
skrypcje lub rozmieszczane w uk∏adzie geometrycz-
nym wokó∏ herbów lub przedstawieƒ figuratywnych.
Wi´kszoÊç z nich dotyczy znanych formu∏ religij-
nych (np. AMDG: Ad Maiorem Dei Gloriam), jednak
prawid∏owe odczytanie niektórych mo˝e sprawiaç
znaczne trudnoÊci. Oprócz skrótów na dzwonach
cz´sto pojawia∏y si´ monogramy – najcz´Êciej imie-
nia Jezusa oraz Maryi – przyjmujàce ró˝norodne
formy w zale˝noÊci od zastosowanego stylu i upodo-
baƒ estetycznych.

Napisy na najstarszych dzwonach z regu∏y odda-
wane by∏y minusku∏à gotyckà. W po∏. XVI w. coraz
cz´Êciej stosowano majusku∏´, która w nast´pnym
stuleciu przekszta∏ci∏a si´ w mniej lub bardziej regu-
larne formy majusku∏y ∏aciƒskiej. W XVIII, XIX 
i poczàtkach XX w. w napisach w j´zyku niemieckim
cz´sto wyst´puje krój gotycki. Od Êredniowiecza 
w inskrypcjach stosowane by∏y poczàtniki i roz-
dzielniki w formie lilii andegaweƒskich, krzy˝yków,
kó∏ek, rozet, gwiazdek itp. 

W latach 20. XX w. w Wielkopolsce pojawi∏y si´
dzwony z inskrypcjami w j´zyku rosyjskim, oddany-
mi cyrylicà. By∏y to dzwony cerkiewne przekazane
Polsce przez Rosyjskà Socjalistycznà Republik´ Rad
(póêniejszy Zwiàzek Sowiecki) w ramach reparacji
wojennych po pokoju ryskim w 1921 r. Pojedyncze,
pozyskane w ten sposób obiekty ocala∏y przed rekwi-
zycjami nazistowskimi19.

7. Przedstawienie Jezusa Zmartwychwsta∏ego. Dzwon z 1795 r. 
w koÊciele p.w. Êw. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach. Fot. 
T. ¸uczak, ROBiDZ w Poznaniu.
7. Presentation of Jesus Christ arisen. A bell from 1795 in the
church of St. Jan the Baptist in Nowy Dwór. Photo: T. ¸uczak,
ROBiDZ in Poznaƒ.

8. Plakieta ze scenà z∏o˝enia do grobu. Dzwon z 1795 r. w koÊciele
p.w. Êw. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach. Fot. T. ¸uczak,
ROBiDZ w Poznaniu.
8. Plate with a scene of the Entombment. A bell from 1795 in the
church of St. Jan the Baptist in Nowy Dwór. Photo: T. ¸uczak,
ROBiDZ in Poznaƒ.
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Dekoracje
Dekoracje, którymi zdobione sà dzwony, obejmujà
szeroki zakres form: od prostych wa∏ków, poprzez
bardzo zró˝nicowane formalnie i tematycznie orna-
menty, odciski monet oraz stempli, herby, motywy
symboliczne i dekoracyjne a˝ po przedstawienia pos-
taci Êwi´tych, w∏adców oraz dostojników Êwieckich 
i duchownych20. Poziom wykonania jest wyk∏adni-
kiem mo˝liwoÊci technicznych warsztatu i odlewni,
jakoÊci wzornictwa oraz zdolnoÊci artystycznych 
ludwisarzy (il. 6).

Powszechnie spotykane jest przedstawienie 
Jezusa Ukrzy˝owanego, cz´sto w formie grupy
Ukrzy˝owania, Jezusa Zmartwychwsta∏ego (il. 7), 
a od XIX w. NajÊwi´tszego Serca Jezusa, w zwiàzku
z rozwojem jego kultu. Równie popularne sà przed-
stawienia Matki Bo˝ej. Na koniec wspomnieç nale˝y
o plejadzie przedstawieƒ Êwi´tych i b∏ogos∏awionych
KoÊcio∏a, niekiedy podpisanych imieniem lub wy-
posa˝onych w czytelne atrybucje, a niekiedy wyjàt-
kowo trudnych do zidentyfikowania.

Zagro˝enia
Obecnie najwi´kszym zagro˝eniem dla dzwonów nie-
obj´tych ochronà jest wspomniana ju˝ praktyka wy-
korzystywania ich jako materia∏u do odlewania no-
wych obiektów. O ile w przesz∏oÊci, nawet stosunko-
wo nieodleg∏ej, znajdowa∏o to pewne uzasadnienie 
w postaci kosztów oraz utrudnieƒ w pozyskaniu me-
tali kolorowych, o tyle dziÊ w przypadku dzwonów 
o wartoÊci artystycznej i historycznej jest to dzia∏a-
nie niedopuszczalne. Dzwony nieczynne – po zabez-
pieczeniu przed kradzie˝à – powinny byç przecho-
wywane we wn´trzu albo w otoczeniu Êwiàtyni czy 
w innych budynkach nale˝àcych do parafii. Dobrym
tego przyk∏adem sà trzy uszkodzone dzwony, obec-
nie eksponowane na dawnym cmentarzu przy koÊ-
ciele p.w. Êw. Józefa w Kicinie, pow. poznaƒski (il. 9).

Warto równie˝ zwróciç uwag´ na degradacj´
wywo∏anà czynnikami Êrodowiskowymi, np. odcho-
dami zwierzàt, utlenianiem oraz dzia∏aniem wilgoci 
i kwasów obecnych w atmosferze. Rozwiàzaniem jest
ograniczenie ich wp∏ywu oraz odpowiednia konser-
wacja dzwonów. Zalecana jest równie˝ systematyczna

9. Nieczynne dzwony eksponowane przy koÊciele p.w. Êw. Józefa w Kicinie, pow. poznaƒski. Fot. A. Jab∏oƒska, ROBiDZ w Poznaniu.
9. Non-functional bells displayed at the church of St. Joseph in Kicin, in Poznanski county.  Photograph by A. Jab∏oƒska, ROBiDZ in Poznaƒ.
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kontrola stanu zawieszenia dzwonów oraz kon-
strukcji dzwonnic i wie˝ koÊcielnych.

Prace ewidencyjne i dokumentacyjne
Do wrzeÊnia 2005 r. na terenie województwa wiel-
kopolskiego zosta∏o odnotowanych w postaci kart
ewidencji zabytków mniej ni˝ 350 dzwonów od-
lanych przed II wojnà Êwiatowà. Szacujàc z du˝à
ostro˝noÊcià wyniki kwerend prowadzonych przez
ROBiDZ w Poznaniu, spodziewaç si´ mo˝na nawet
dwukrotnie wi´kszej liczby obiektów, które wyma-
gajà rozpoznania. Celem prowadzonej obecnie we

wspó∏pracy z Wojewódzkim Urz´dem Ochrony
Zabytków w Poznaniu inwentaryzacji jest okreÊle-
nie stanu zachowania zabytkowych dzwonów koÊ-
cielnych na terenie województwa wielkopolskiego.
Szczególnie wa˝ne sà równie˝ popularyzacja zgro-
madzonej wiedzy, uÊwiadomienie zagro˝eƒ oraz
koniecznoÊç ochrony. 

1. J. Kohte, Der Kunstdenkmaeler der Provinz Posen, t. 1,
Politische, kulturgeschichtliche und kunstgeschichtliche Entwick-
lung des Landes, Berlin 1898; t. 2, Der Stadkreis Posen, Berlin
1896; t. 3, Die Landkreise des Regierungsbezierk Posen, Berlin
1896; t. 4, Die Landkreise des Regierungsbezierk Bromberg,
Berlin 1897.
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Toruƒ 1926.

4. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, zespó∏ SpuÊcizna ks.
Stefana Haina, sygn. SOP 148.
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kiego w Wielkopolsce, „Ochrona Zabytków”, 2004, nr 1/2, s. 121. 
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nr 4, s. 109-112; W. Wyst´pski, Droga dzwonu Êw. Wojciecha do
Gniezna, „KW”, 1997, nr 3, s. 125.

7. Np. K. Gierdzielewski, Zarys dziejów odlewnictwa polskiego,
Stalinogród (Katowice) 1954.

8. Np. E. Wróblewska, Ludwisarnie Benningków, Wittwercków 
i Anthonych: studium z dziejów gdaƒskiego cechu odlewniczego,
Warszawa 1999. 

9. Nale˝à do nich dzwony w koÊcio∏ach w Benicach (1444 r.), pow.
krotoszyƒski, Brudzewie (1453 r.), pow. wrzesiƒski, dzwon w Gra-
boszewie (1415 r.), pow. s∏upecki, Granowie (XV w.), pow. gro-
dziski, Mi∏os∏awiu, pow. Êredzki, poznaƒskiej katedrze (1490 r.),
Ryczywole, pow. obornicki czy Ânieciskach, pow. Êredzki – 
wg kart ewidencji zabytków ruchomych zgromadzonych w Kra-
jowym OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

10. Np. dzwon z 1595 r. z Gnina, pow. nowotomyski, z biegnà-
cà wokó∏ szyi inskrypcjà: „WER GODT VORTRAUWET HAT
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w czasie II wojny Êwiatowej, obecnie nieobj´te ewidencjà zabyt-
ków (losy i stan zachowania nieznane). Na terenie Wielkopolski roz-
poznane sà jeszcze dwa dzwony odlane przez Joachima Karstede.

11. Pe∏na nazwa przedsi´biorstwa (w 1868 r.): Bochumer Verein 
u. Bergbau u. Gussstahl Fabrikation.

12. Losy Karola Schwabe po 1945 r. nie sà znane. Jego odlewnia
zosta∏a znacjonalizowana i do po∏owy lat 70. XX w. dzia∏a∏a jako

zak∏ady metalowo-Êlusarskie. Za: relacja Piotra Keniga z Muzeum
Okr´gowego w Bielsku-Bia∏ej, 2005 r.

13. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, zespó∏ Okupacja,
teczka Dzwony. Korespondencja z parafiami A-C, sygn. OK 53.

14. Inskrypcje „DURCH DAS FEUER BIN ICH GEFLOSEN /
ADAM HULDT HAT MICH GEGOSSEN IN POSEN” na dzwo-
nie z koÊcio∏a p.w. Êw. Jakuba Wi´kszego w Âwi´ciechowie, pow.
leszczyƒski, oraz „DURCH HIZZE UND FEIR BIN ICH GEF-
LOSSEN, SIMON KOYSCHE HAT MICH GEGOSSEN IM
JAHRE 1669” na dzwonie z koÊcio∏a p.w. Êw. Marcina w Borz´-
ciczkach, pow. krotoszyƒski. Obiekty zarekwirowane w czasie 
II wojny Êwiatowej (losy i stan zachowania nieznane).

15. T. ¸uczak, Fundacje dzwonów w dwudziestoleciu mi´dzy-
wojennym, (w:) Ludwisarstwo w Polsce. Materia∏y z III Sesji
Naukowej z cyklu Rzemios∏o artystyczne i wzornictwo w Polsce
zorganizowanej przez Muzeum Okr´gowe w Toruniu oraz To-
ruƒski Oddzia∏ Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8-9 li-
stopada 2002 roku, Toruƒ 2003, s. 106-107.

16. Np. inskrypcje: „GENEROSUS DOMINUS KRISTOFORUS
MICIELSKI GENEROSA D[OMIN]NA DE SOKOLOWO
MICIELSKA ME FIERI FECIT ANNO 1604” (koÊció∏ p.w. Êw.
Marcina w Borz´ciczkach, pow. krotoszyƒski), „PO ZGORZENIU
MIASTECZKA, KOÂCIO¸A Z DZWONAMI TEN DZWON 
Z RESZTY DAWNYCH, RYDZY¡SKIEJ ¸ASKAMI STOLNI-
KOWEJ POZNA¡SKIEJ TERESY IMIENIEM CHCÑCEJ DAå
DUSZOM W PIÑTKI W TEN DZWONIENIEM” (koÊció∏ p.w. Êw.
Tekli w Dobrzycy, pow. pleszewski) lub „SUMPTEM SZLA-
CHETNIE URODZONEGO PANA JANA PYANOWSKIEGO ZA
STARANIEM XI¢DZA ANDRZEJA SSTRZELCZA P. M.”
(koÊció∏ p.w. NajÊwi´tszej Marii Panny Wniebowzi´tej w Mórce,
pow. Êremski).

17. Np. „CURA MAGNIFICI AB UNRUH MORECKI BONO-
RUM MIEDZYCHOD”, dzwon z 1765 r., odlany przez J. Z Neu-
berdta dla koÊcio∏a p.w. Âci´cia Jana Chrzciciela w Mi´dzychodzie.

18. SpoÊród kilkudziesi´ciu fundacji akceptowanych przez komisj´
ks. Gieburowskiego, jako przyk∏ad mo˝na wymieniç dzwony zaku-
pione w 1936 r. dla koÊcio∏a p.w. NMP Niepokalanie Pocz´tej 
w Poznaniu. Archiwum parafii NMPNP w Poznaniu.

19. W 1947 r. w koÊciele p.w. Êw. Katarzyny w Ro˝nowie zacho-
wany by∏ dzwon (sygnaturka?) z 1882 r., ozdobiony nieustalonà
inskrypcjà oddanà cyrylicà (gra˝dankà), dwiema monetami (lub 
ich odciskami) oraz przedstawieniem rosyjskiego dwug∏owego 
or∏a carskiego. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, zespó∏ 
Okupacja, teczka Dzwony. Korespondencja z parafiami R-S, 
sygn. OK 58.

20. Zaliczane do dekoracji inskrypcje zosta∏y wy∏àczone i opisane
powy˝ej ze wzgl´dów formalnych.

Przypisy

Tomasz ¸uczak jest historykiem. Pracuje w Regionalnym
OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.
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Bells are forms of handicraft which have recently
aroused great interest, not only as historical arti-

facts but also as a rich source of knowledge in
humanistic and polytechnic studies. The value of
bells is established by their sacred and musical func-
tions. For contemporary researchers, the devotional,
commemorative and aesthetic traditions inherent in
them are also important.  

As yet the subject of historic founded objects on
the territory of Great Poland has not been addressed
by any synthetic study. At the same time, a relatively
large amount of archival material has been preserved
which could be used fruitfully in creating of a mono-
graph on this subject. 

Among the church bells on the territory of Great
Poland one may find historic objects dating from 
various epochs: from the middle ages (the mid-15th
century) up to contemporary times. The chronologi-
cal cross section of the preserved objects is the result
of chance or purposeful destruction (pillaging, war
requisitions) on the one hand, and on the other,
founding mainly out of the necessity to equip 
a church with new instruments. In Great Poland,
workshops and foundries are widely represented, as
well. Those who created the oldest bells will remain
anonymous; beginning in the 16th century it was
more and more common to immortalize the artisan’s
name and the foundry’s name on the bells. There are
numerous works by important workshops operating
in more modern times in Gdaƒsk, Toruƒ or Wroc∏aw,
as well as other local producers in Poznaƒ and
Leszno.  From the 19th century the dominance of the
Poznaƒ foundries is noticeable, and those which were
located in Prussia (later the German Imperium),
which was, understandably, due to political reasons. 

After regaining independence in 1919, the great
foundries in PrzemyÊl, Bia∏a ko∏o Bielska, Gdaƒsk
and Poznaƒ came to the forefront.

An interesting thread which deserves more
detailed research may be seen in the changes in
founding customs. The oldest bells are the fruit of
founding that was paid for by the church. With the
passage of time, the significance of secular patrons of
churches grew, and in the most modern period, that of
the entire community of the parish. Bells were 
frequently founded as a devotional offering and as 
a memorial to the service and piety of donors. The
content of the historical and sacred inscriptions 
that appear on bells is also a valuable source of
knowledge about the subject of changes in religious-
ness. Decorative forms, apart from raising the value
of a historic object, allow for the investigation 
of trends and artistic ambitions among their 
founders.

Identification and recognition of the state of
preservation of the historic bells in Great Poland,
from the standpoint of protecting them, is essential
because of recent, growing threats.  On the basis of
preliminary research, it may be estimated that only
one third of these objects are registered. The Regional
Center for the Research and  Documentation of
Historic Sites in Poznaƒ, in cooperation with the
Voivodeship Bureau for the Protection of Historic
Sites in Poznaƒ, has undertaken activities which
intend to establish the state of preservation of historic
bells and identify possible threats. Their results,
along with preliminary archival research, will 
comprise the initial materials for the creation of 
a synthetic publication. 

HISTORIC CHURCH BELLS IN GREAT POLAND 
THEIR STATE OF PRESERVATION AND RESEARCH PROSPECTS




