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PREAMBUŁA 
 
Od 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. Jak napisał w swojej 
kronice biskup merseburski Thietmar, książę zmył wówczas 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. Akt ten stał się 
symbolicznym chrztem Polski! 
 
Nawiązując do tej wielowiekowej tradycji i pragnąc uczcić 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a 
tym samym symboliczny chrzest Polski, staraniem dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy w 2013 roku podjęto myśl, uprzedmiotowioną w 2014 roku, ufundowania w 
rezydencjonalno-stołecznym ośrodku księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim – POMNIKU 
HISTORII - jubileuszowego dzwonu i ustawienia go przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i 
palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego.  

Dzwon Mieszko i Dobrawa przez symbolikę swej ornamentyki i dźwięku, w których 
zawarty jest bogaty duchowy związek przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń, jako 
namaszczony, poświęcony, ochrzczony i imieniem nazwany, będący żyjącym bytem i 
kaznodzieją, łączy wszystkie pokolenia — te które budowały, budują i budować będą 
tożsamość kulturową naszej Ojczyzny, Polski!  

Ze względu na to, tak jak dzwon Zygmunta na Wawelu, który jest symbolem 
dynastii jagiellońskiej, tak ten ze „świętej wyspy” – z Ostrowa Lednickiego, o imieniu 
Mieszko i Dobrawa, jest uświęconym głosem księcia Mieszka, dynastii piastowskiej i 
historycznych początków Polski!  

KUSTOSZEM DZWONU 

JEST MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY 

* 
PATRONAMI DZWONU MIESZKO I  DOBRAWA S Ą 

PRYMAS POLSKI 
i 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

*** 

Zważywszy, iż MIESZKO I DOBRAWA Dzwon Dynastii Piastowskiej na Ostrowie Lednickim, 
którego kustoszem jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; odlany w 2015 roku na 1050 
rocznicę chrztu Polski i poświęcony w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez Księdza Arcybiskupa 
Wojciecha Polaka Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski jest instrumentem o wyjątkowym 
znaczeniu. ma on być aktywnym świadkiem dziejów Państwa Polskiego i Kościoła!   

Odzywa się w uroczyste święta kościelne i państwowe, w chwilach triumfu i żałoby Narodu 
- jego ton z wysoka pobudza sumienie, krzepi ducha.  

DZWONEM OPIEKUJE SI Ę BRACTWO DZWONNIKÓW DZWONU MIESZKO I 
DOBRAWA NA OSTROWIE LEDNICKIM 

Dzwonienie dzwonem Mieszko i Dobrawa jest zaszczytną posługą! 
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STATUT BRACTWA DZWONNIKÓW 
DZWONU MIESZKO I DOBRAWA 

 
 

NA OSTROWIE LEDNICKIM 
. 

 

Art.1  

1. BRACTWO DZWONNIKÓW DZWONU MIESZKO I DOBRAWA, zwane w 
dalszej części Bractwem, opiekuje się dzwonem Mieszko i Dobrawa na Ostrowie 
Lednickim.  

2. Bractwo nawiązuje do szczytnych tradycji dzwonników królewskich – do 
dzwonników królewskiego dzwonu Zygmunt na Wawelu. 

3. Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

4. Teren działania Bractwa obejmuje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
gdzie znajduje się jego siedziba.  

5. Bractwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 
podobnym profilu działania. 

6. Naczelnym Bractwa jest zawsze urzędujący dyrektor Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy – główny kustosz dzwonu Mieszko i Dobrawa, który 
powołuje dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa oddzielną decyzją – 
certyfikatem powołania. 

7. Dzwonnicy otrzymują certyfikat dzwonnika dzwonu Mieszko i Dobrawa i 
odznakę bractwa, która potwierdza status dzwonnika Mieszka i Dobrawy.  

8. Dzwonników dzwonu Mieszko i Dobrawa może być maksymalnie pięciu.  

9. Dzwonnicy swą posługę spełniają honorowo – nie otrzymują żadnego dzwonnego. 

10. Naczelny Bractwa wraz dzwonnikami stanowiącymi kapitułę, może przyjąć do 
grona swych braci Dzwonnika Honorowego, którego znakiem będzie odznaka 
bractwa.  

11. W Bractwie pielęgnuje się najlepsze obyczaje godne Bractwa.  
 
 
Art.2 
 

1. W dzwon Mieszko i Dobrawa dzwoni zawsze jeden dzwonnik w asyście 
drugiego dzwonnika. 

2. Dzwonnicy są zobowiązani do stałej opieki nad dzwonem; dozorowanie jego 
wykorzystania i stanu  technicznego -  mają baczenie na mechanizm dzwonu: 
wieszak, konstrukcje ciesielską i wszelkie ewentualne nieprawidłowości. 

3. O wszelkich nieprawidłowościach wskazanych art. 2, pkt. 2 powinni 
natychmiast informować Dyrektora Muzeum, dyrektora ds. Administracyjnych 
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Muzeum i służby ochrony Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

4. Dzwonnicy są zobowiązywani do przestrzegania stałych terminów dzwonienia 
wyszczególnionych w art. 3 Statutu i w oparciu o oddzielne zarządzenia 
Dyrektora Muzeum. 

5. W miarę ubytku czynnych dzwonników z powodu wieku i utraty sił, 
dobrowolnej rezygnacji lub wykluczenia z Bractwa, przyjmuje się nowego 
dzwonnika.  

6. Zdecydowane pierwszeństwo w dopuszczeniu dzwonników do Bractwa mają 
pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.   

 
Art. 3.  

1. Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim będzie rozbrzmiewał w 
czasie szczególnych uroczystości państwowych, kościelnych i rocznicowych 
upamiętniających Historię Polski i nasze dziedzictwo kulturowe; w chwilach 
triumfu i żałoby Narodu - jego ton z wysoka pobudza sumienie i krzepi ducha. 

 
2. Najważniejsze daty dzwonienia: 

- 14 kwietnia – rocznica chrztu księcia Mieszka I. 
- 23 kwietnia – święto św. Wojciecha Patrona Polski. 
- 3 maja – święto NMP Królowej Polski i rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.  
- 8 maja – święto św. Stanisława biskupa Patrona Polski. 
- 10 maja – rocznica śmierci księcia Mieszka II 
- 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli Patrona Polski. 
- 25 maja – rocznica śmierci księcia Mieszka I.  
- 17 czerwca – rocznica śmierci króla Bolesława Chrobrego 
- 24 lipca – św. Jakuba Apostoła Większego, patrona pielgrzymów do 
Santiago de Compostela i dla pamięci pielgrzyma z Ostrowa 
Lednickiego, który w końcu XIII, początku XIV wieku peregrynował do 
grobu św. Jakuba oraz innych pątników.  
- 28 lipca – ku pamięci poległych w I wojnie światowej. 
- 15 sierpnia - święto Wniebowzięcia NMP; święto Wojska Polskiego. 
- 16 październik  – rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
papieża. 
- 1 września – ku pamięci poległych w II wojnie światowej.   
- 11 listopada – święto Narodowe Odrodzenia Polski. 
- 27 grudnia – rocznica Powstania Wielkopolskiego. 

 
3. W dniach wymienionych w art. 3, pkt. 2 dzwon ma rozbrzmiewać w 

południe o godz. 12.00. 
 

4. Dzwon będzie dzwonił też na uroczystości liturgiczne sprawowane przez 
najwyższych dostojników Kościoła polskiego nie uwzględnionych w art. 
3, pkt. 2 i podanych na mocy osobnego zarządzenia Dyrektora Muzeum.  
 

5. Dzwon będzie rozbrzmiewał w czasie oficjalnych wizyt najwyższych 
dostojników państwowych i kościelnych na grodzie Mieszka na 
Ostrowie Lednickim.  
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6. Jeśli w okresie wiosennym, późno jesiennym lub zimowym nie będzie 

dostępu na wyspę Ostrów Lednicki dzwon nie będzie uruchomiany; w 
tym czasie symboliczną rolę ma pełnić mniejsza replika dzwonu 
znajdująca się w Muzeum. 

 
 
 
 
Art.4.  

1. Wszelkich zmian  niniejszego Statutu dokonuje Dyrektor Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy - Naczelny Bractwa. 

2. O zmianach w Statucie powiadamia Patronów dzwonu. 

 

Niniejszy statut został zatwierdzony i nadany w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w 
dniu św. Benedykta, Patrona Europy,  21  marca 2016 roku  —  a Jego egzemplarz składa się 
a/a na wieczną rzeczy pamiątkę w archiwum Muzeum Pierwszych Piastów, a jego dwie 
kopie po jednej u Patronów Dzwonu. 

Pieczęcie i podpisy:  

 
 
 
 

………………………… 

 
 
 

………………………… 

 
 
 

………………………… 
Naczelny Bractwa Patron Dzwonu 

Prymas Polski 
Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego 

 
 
 
 
 

(pieczęć okrągła 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) 

 
 
Dziekanowice, w dniu św. Benedykta, 21. marca  2016 roku 
 
Podpisy członków Bractwa przyjmujących i zobowiązujących się przestrzegania Statutu 
Bractwa (podpis i data): 
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1. Naczelny Bractwa: Andrzej Marek Wyrwa  ……………………………………….. 

2. Dzwonnik I: Mirosław Olejnik  ……………………………………………………. 

3. Dzwonnik I: Mirosław Miczuga …………………………………………………... 

4. ………………………………….. 

5. ………………………………….. 

 

 

 

Ostrów Lednicki – rekonstrukcja zabudowy grodu księcia Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego z usytuowanie dzwonu Mieszko i Dobrawa (D), fot. W. Rączkowski, oprac. 
zabudowy W. Kujawa, oprac. A. M. Wyrwa 

 

 

      Statut opracował: Andrzej M. Wyrwa  


