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Dzwon - urz¹dzenie dŸwiêkowe, wykonane najczêœciej z metalu (np. br¹zu) technik¹ odlewania,
w kszta³cie odwróconego kielicha. Wywo³anie dŸwiêku nastêpuje przez uderzenie wewn¹trz zawie-
szonego serca o wieniec dzwonu, b¹dŸ w wyniku uderzenia m³otkiem w zewnêtrzne partie dzwonu.

Trudno by³oby znaleŸæ wynalazcê dzwonu lub lud, który stosowa³ go jako pierwszy. Niektórzy przy-
pisuj¹ wynalazek Chiñczykom, inni - Hindusom, jeszcze inni Grekom, a nawet Rzymianom.

Kszta³ty dzwonów:
1 - pierwotny 2 - z XII-XIII w. 3 - z okresu 4 - z XV-XVI w.

przejœciowego

W Europie dzwony pojawi³y siê prawdopodobnie oko³o IV wieku, a zawieszane by³y na dzwonni-
cach, wie¿ach koœcielnych i ratuszowych.

Sztuka odlewnicza przekazywana by³a z ojca na syna, ci zaœ przemieszczali siê z miejsca na miejsce,
wszêdzie zabieraj¹c z sob¹ warsztaty. Dopiero po d³ugim czasie odlewnie zaczê³y osiadaæ na sta³e.
Dzwon stanowi silnie wygiêt¹ p³ytê, o charakterystycznym kszta³cie tulipanowym, bêd¹c¹ Ÿród³em
dŸwiêku. W dzwonie wyró¿nia siê nastêpuj¹ce wa¿niejsze elementy:

1 - krawêdŸ dolna

2 - wieniec

3 - p³aszcz

4 - krawêdŸ górna

5 - he³m

6 - korona

7 - serce.

Dzwony odlewa siê z br¹zu (stop zawieraj¹cy 77%
miedzi, 21% cyny, oraz 2% o³owiu), czasem
z dodatkiem srebra i z³ota, a rzadziej ze stali,
¿eliwa i stopu (glinu, miedzi i niklu), wyj¹tkowo
wykonuje siê go z porcelany czy szk³a.

Do dziœ przetrwa³o zaledwie kilka odlewni, miêdzy innymi ta najstarsza - Odlewnia Papieska, nale-
¿¹ca do braci Marinelli z Agnone. Tysi¹c lat historii odlewni przynios³o najwy¿sze uznanie sztuce od-
lewniczej zarówno we W³oszech jak i na œwiecie. W tej starej odlewni, przywo³uj¹cej w swej sztuce
œredniowieczne zasady praktyki, wykonywane s¹ prace dla koœcio³ów na ca³ym œwiecie. Dziêki
artyzmowi ka¿dy dzwon pozyskuje w³asn¹ duszê, ponadto ka¿dy dzwon opuszczaj¹cy progi odlewni
Marinelli wykonany jest rêcznie.

TYSIĄCLETNIE DZWONY W Agnone odlane zosta³y s³ynne dzwony, które znalaz³y siê w ró¿nych czêœciach œwiata. Z bar-
dziej znanych nale¿a³o by wymieniæ odlew wykonany dla Sanktuarium w Lourdes w stuleciu cudow-
nego ukazania, dzwon upamiêtniaj¹cy stulecie Zjednoczenia W³och, dzwon Konsylium Ekumenicz-
nego Watykañskiego II, dzwon Kennedy'iego, dzwon Œwiêtego Roku, dzwon Uœmiechu Papie¿a Lu-
ciani, dzwon Czterech Papie¿y, dzwon Afrykañski, dzwon Pierestrojka z okazji historycznego spo-
tkania Papie¿a z Gorbaczowem, dzwon na Celebracje Kolumbijskie w 1992 r., wreszcie dzwony roz-
brzmiewaj¹ce w licznych sanktuariach, opactwach i bazylikach w ca³ych W³oszech i na œwiecie. Oprócz
powierzenia odlewowi z br¹zu wa¿nych wydarzeñ historycznych i religijnych powsta³y równie¿ dzwony
- pami¹tki inspirowane ró¿nymi wydarzeniami, przeznaczone dla osobistoœci œwiata polityki, sportu
i rozrywki.

W Europie dzwony po raz pierwszy zabrzmia³y w Kampanii. Od niej wziê³a siê zreszt¹ w³oska
nazwa dzwonu (campana). Produkowano je tam z br¹zu najwy¿szej jakoœci, o szczególnie dŸwiêcznym
tonie. Europejski wynalazek dzwonu siêga czwartego stulecia i przypisywany jest Œwiêtemu Paulino-
wi, biskupowi miasta Nola. Mówi o tym legenda. Œwiêty Paulin cieszy³ siê wielk¹ s³aw¹ u wspó³cze-
snych ze wzglêdu na œwiêtoœæ ¿ycia. Kiedyœ œw. Paulin zachwycony piêknem krajobrazu swego miasta,
prosi³ Boga, aby mu objawi³ swoj¹ obecnoœæ w tym "piêknym raju". Wtedy us³ysza³ dŸwiêk dzwo-
neczków polnych kwiatów, które w niezliczonych iloœciach porasta³y okoliczne ³¹ki. Na wzór tego kwiatu
poleci³ zrobiæ dzwon do swego koœcio³a. Chcia³ w ten sposób zaznaczyæ obecnoœæ Boga w g³osie
tego dzwonu.

Najwiêkszym dzwonem jest odlany w 1735 r. (nigdy nie u¿ywany) "Car ko³okol" na Kremlu w Mo-
skwie, który wa¿y ponad 200 ton i ma wysokoœæ 6,14 m. Dzwon w Pekinie z 1424 r. wa¿y 42 tony.
S³ynne dzwony katedry w Koloni, zawieszone w 1925 r. wa¿¹ 25 tan. Nasz s³awny "Zygmunt", z ka-
tedry na Wawelu, wa¿y 8 ton. Dzwon "Tuba Dei" u œw. Jana w Toruniu wa¿y 7 ton.

A nasze leœniañskie dzwony? Zawis³y na wie¿y koœcielnej w 6 marca 1966 r. Nie wiem ile wa¿¹,
wiem jakie maj¹ imiona: Florian, Józef, Stanis³aw i Wojciech. W myœl istoty dzwonów ojcowie nasi
powiesili je na koœcielnej dzwonnicy, by "pioruny przepêdzaæ i pokój g³osiæ, do modlitwy wzywaæ, nie-
bezpieczeñstwo oznajmiaæ, wa¿ne i uroczyste chwile og³aszaæ, radoœæ i ¿a³obê wydzwaniaæ".

Dzwony maj¹ wymown¹ dla cz³owieka symbolikê. Mówi³ o niej Papie¿ Jan Pawe³ II 19 marca
1995 r.: „Ka¿dy z nas nosi w sobie bardzo wra¿liwy dzwon - SERCE. ¯yczy³bym sobie,
by wszystkie serca rozbrzmiewa³y zawsze najpiêkniejszymi melodiami”.

Na podstawie materia³ów z internetu
   Opracowa³ ks. Piotr Sadkiewicz
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Miłosierdzie Boże ogarnia świat.
W 1935 r. Pan Jezus poleci³ skromnej zakonnicy

ze zgromadzenia Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, Marii Fau-
stynie Kowalskiej, aby og³osi³a orêdzie o Bo¿ym Mi³o-
sierdziu ca³emu œwiatu. „Przygotujesz œwiat na osta-
teczne przyjœcie Moje” - poleci³ Siostrze Kowalskiej. Dzi-
siaj, 60 lat po œmierci „sekretarki” i „aposto³ki” Mi³osier-
dzia - jak nazwa³ Chrystus Siostrê Faustynê - na ca-
³ym œwiecie s¹ ju¿ miliony czcicieli Bo¿ego Mi³osier-
dzia. W samych Stanach Zjednoczonych mieszka ich
ponad 800 tys. Kult jest bardzo rozpowszechniony
w Ameryce Po³udniowej i Afryce, a tak¿e w takich kra-
jach, jak Filipiny, Korea i Nowa Zelandia.

„Jestem mi³oœci¹ i mi³osierdziem samym” - mówi³ o
sobie, prosz¹c siostrê, ¿eby og³osi³a to orêdzie ca³e-
mu œwiatu. Pan Jezus wskaza³ s. Faustynie piêæ spo-
sobów, w jaki ludzie mog¹ wypraszaæ zbawienie dla sie-
bie i ca³ego œwiata: koronkê do Mi³osierdzia Bo¿e-
go, modlitwê przed obrazem Jezusa Mi³osiernego
z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwê w godzinie
konania Chrystusa na krzy¿u, zwan¹ Godzin¹ Mi-
³osierdzia (1500), obchodzenie œwiêta Mi³osierdzia
i szerzenie czci Mi³osierdzia Bo¿ego modlitw¹, s³o-
wem i czynem.

Miłosierdzie na zegarku.
Turysta z Europy odwiedzaj¹cy Filipiny mo¿e byæ

zaskoczony, kiedy spotka w sklepie zegarki ozdobio-
ne podobizn¹ Jezusa Mi³osiernego. Takie zegarki s¹ fa-
brycznie ustawione na dzwonienie o godz. 1500, kiedy
odprawia siê bardzo popularn¹ na Filipinach Godzinê
Mi³osierdzia.

Misjonarze z Afryki, którzy przyje¿d¿aj¹ do sanktuarium
w £agiewnikach, czêsto maj¹ wœród swoich pami¹tek
zdjêcia czarnoskórych czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego
z obrazkami Jezusa Mi³osiernego. „Afrykañscy katoli-
cy przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do œwiêta Mi³osierdzia Bo-
¿ego. Np. w Tanzanii jest taki zwyczaj, ¿e kiedy w Wielki
Pi¹tek zaczyna siê nowenna przed œwiêtem Mi³osier-
dzia, wszyscy przychodz¹ do koœcio³a z obrazkiem Pana
Jezusa aby zrobiæ sobie razem fotografiê”.

Miłosierdzie w czapkach.
W czasie II wojny œwiatowej polscy ¿o³nierze i uchodŸ-

cy roznieœli orêdzie o Bo¿ym Mi³osierdziu na ca³y œwiat.
Gazetka parafialna „WSPÓLNOTA” nak³ad 200 egzemplarzy
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Siostry z £agiewnik maj¹ w swoich zbiorach maleñkie,
pó³centymetrowe obrazki Jezusa Mi³osiernego, które
drukowano w czasie wojny w Wilnie i wszywano do cza-
pek polskich ¿o³nierzy, oraz wydan¹ w drukarni polo-
wej w Jerozolimie ksi¹¿eczkê „Jezu, ufam Tobie”. Dziêki
Polakom z Armii Andersa, utworzonej w 1941 roku
w ZSRR, kult Mi³osierdzia dotar³ do Iranu, Palestyny,
Libanu, Egiptu, a st¹d do Afryki i W³och.

Kult Bo¿ego Mi³osierdzia zosta³ ograniczony przez no-
tyfikacjê Stolicy Apostolskiej w 1959 r., która zabrania³a
rozszerzania nabo¿eñstwa w formach przekazanych przez
s. Faustynê i zaleci³a usuniêcie obrazów Jezusa Mi³o-
siernego. Przyczyn¹ by³o m.in. b³êdne t³umaczenie Dzien-
niczka (zakonnica, która przepisywa³a zeszyty, opusz-
cza³a niektóre zdania i nie wyró¿nia³a wypowiedzi Je-
zusa, co mog³o sprawiæ wra¿enie, ¿e Faustyna ¿¹da
czci dla siebie) i niew³aœciwe praktykowanie nabo¿eñ-
stwa do Mi³osierdzia Bo¿ego (interpretowanie promieni
na obrazie jako barw narodowych Polski, przekonanie,
¿e w œwiêto Mi³osierdzia mo¿na przyst¹piæ do komunii
œw. bez spowiedzi, itp.) Po wyjaœnieniu w¹tpliwoœci,
nowym zredagowaniu Dzienniczka i odwo³aniu notyfikacji
przez Jana Paw³a II w 1978 r., od¿y³a dzia³alnoœæ
oœrodków Mi³osierdzia. W Polsce ju¿ w po³owie lat 80.
nie by³o diecezji, która nie mia³a parafii pod wezwaniem
Mi³osierdzia Bo¿ego.

Choæ s. Faustyna nie wymienia swojego dziennika
jako metody szerzenia orêdzia o Bo¿ym Mi³osierdziu,
to wybitne dzie³o mistyki chrzeœcijañskiej jest jednym
z najpopularniejszych sposobów g³oszenia jej objawieñ.
Ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona na kilkanaœcie jêzyków.

Jedna z Sióstr z £agiewnik mówi: „Przebaczanie
mê¿owi czy ¿onie, mi³osierna mi³oœæ do najbli¿szych -
to jest podstawa, ¿eby mówiæ innym o Panu Bogu.(...)
Kiedy by³am na rekolekcjach u narkomanów, zauwa¿y-
³am, ¿e tym ludziom bardzo ³atwo przychodzi zrozumieæ
naukê o Bo¿ym Mi³osierdziu. Cz³owiek, który powa¿-
nie doœwiadcza grzechu i z³a, ma dwa wyjœcia: albo
poddaæ siê rozpaczy, albo rzuciæ siê w przepaœæ Mi³o-
sierdzia. A przed takim dylematem staje coraz wiêcej
osób".

Pamiêtajmy co Jezus powiedzia³ do Siostry Faustyny:
„Nie znajdzie ludzkoœæ ukojenia, dopóki nie zwróci siê
z ufnoœci¹ do mego Mi³osierdzia”.

                                     Na podstawie KAI
Opracowa³ ks. Piotr Sadkiewicz
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich za³o¿y³a p. Henryka Dziubek, nauczycielka tutejszej szko³y w 1938 r.
i prowadzi³a je do czasów II wojny.

Zadaniem Ko³a by³o organizowanie kursów, wystaw, pokazów, prelekcji, konkursów, których celem by³o
podniesienie wiedzy i umiejêtnoœci kobiet zwi¹zanych z ich pozycj¹ w rodzinie, gospodarstwie i zmie-
niaj¹c¹ siê rol¹ w ¿yciu publicznym.

Zespo³y kobiece dzia³aj¹ce w ko³ach gospodyñ popularyzowa³y prowadzenie ogródków przydomo-
wych, w których uprawia³y warzywa, zio³a, len, organizowa³y kursy z zakresu gospodarstwa domo-
wego.

Trudno by³oby znaleŸæ tak¹ dziedzinê ¿ycia spo³ecznego na wsi, w której nie by³yby zaanga¿owa-
ne cz³onkinie KGW.

W 1946 r. przewodnicz¹c¹ Ko³a zosta³a p. Rozalia Wojtun i dzia³a³a w nim do 1965 r. Zaktywizo-
wa³a wszystkich mieszkañców Siennej do rozbudowy szko³y, bo sprawy edukacji m³odzie¿y zawsze
by³y bliskie Jej sercu. Cel ten osi¹gnê³a.

W latach 1966-74 przewodnicz¹c¹ by³a p. Aniela Biernacka. W 1975 r. funkcjê przewodnicz¹cej przejê³a
p. Krystyna Sowa i pe³ni³a j¹ przez dwadzieœcia dwa lata. Cieszy³a siê du¿ym szacunkiem i powo-
dzeniem. By³a dobr¹ organizatork¹, tote¿ w czasie jej przewodniczenia zespo³owi przyby³o wiele no-
wych cz³onkiñ. Dziêki jej staraniom przygotowano 18 nowych, kompletnych strojów regionalnych.

Obecn¹ przewodnicz¹c¹ jest p. Barbara Sowa, osoba energiczna i bardzo zaanga¿owana w prace
na rzecz Ko³a.

KGW mo¿e pochwaliæ siê bogatym dorobkiem. W 1955 r. zdoby³o II miejsce w Rajdzie Ch³opskim
w Rajczy. Uczestniczy³o w corocznych jesiennych marszach organizowanych w Szczyrku. Bra³o udzia³
w procesjach koœcielnych w ¿ywieckiej farze. Od 1959 r. jest organizatorem uroczystego œwiêcenia
pól, przy okazji którego przygotowuje o³tarze polowe. Zadaniem Ko³a jest tak¿e przygotowanie i orga-
nizacja do¿ynek wiejskich i gminnych, wykonanie wieñców i wystroju ca³ej wioski. Aktywnie korzysta
z kursów szkoleniowych organizowanych przez ODR w Bielsku-Bia³ej. Wycieczki do zak³adów do-
œwiadczalnych / Pisarzowice, Sierpiec, BrzeŸno/, dostarczaj¹ niezapomnianych wra¿eñ. W celu kul-
tywowania tradycji naszego regionu organizuje kursy bibu³karskie, konkursy plastyczne, wspó³pracu-
je z m³odzie¿¹ szkoln¹. Ofiarowa³o jej 10 haftowanych gorsetów. Bierze udzia³ w Przegl¹dzie Potraw
Regionalnych "Próbowacka jad³a beskidzkiego". W bie¿¹cym roku zdoby³o II miejsce. Dba o estetyczny
wygl¹d swojej wsi, czego dowodem jest wyró¿nienie w konkursie "Estetyka zagrody wiejskiej".

Aktywnie w³¹cza siê w organizacjê wszystkich uroczystoœci religijnych, koœcielnych i wydarzeñ z ¿y-
cia parafii, takich jak prymicje naszych rodaków, poœwiêcenie sztandaru, odpustów.

W miarê mo¿liwoœci finansowych wspiera wszelkie akcje. Chêtnie spotyka siê przy biesiadnym stole
z okazji œwi¹t, kolêdy, Dnia Kobiet.

Dorobek naszej pracy odzwierciedlaj¹ liczne dyplomy, wyró¿nienia, nagrody, co prezentuje nasza
kronika. Podsumowuj¹c nasz¹ dzia³alnoœæ nie mo¿emy pomin¹æ du¿ego wk³adu pracy i ¿yczliwoœci
nam okazanej przez Radê So³eck¹ i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, za co serdecznie dziêkujemy.

Opracowa³a Maria Janota


