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         500-lecie zawieszenia Dzwonu Zygmunta  
                     w Katedrze Wawelskiej

    W lipcu obchodziliśmy 500 rocznicę zwieszenia Dzwonu Zygmunta w katedrze  na
Wawelu. Liczne wydarzenia uświetniły tę uroczystość. Jeszcze można oglądać replikę
dzwonu, która jest prezentowana  w różnych miejscach  w okolicach Rynku
Krakowskiego

Dzwonu Zygmunta

       Ten wielki dzwon został odlany w Krakowie w 1520 roku przez ludwisarza z Norymbergi – Hansa Behema i
zawieszony na specjalnie do tego celu nadbudowanej starej wieży obronnej Zamku Królewskiego na Wzgórzu
Wawelskim. Pierwszy raz dźwięk Dzwonu Zygmunt krakowianie usłyszeli 13 lipca 1521. Fundatorem dzwonu
był król Zygmunt I Stary, w zamyśle którego „nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu
Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić”. Z biegiem lat urósł do rangi jednego z najważniejszych
symboli narodowych.
Początkowo dzwon określano mianem magna campana regia (wielki dzwon królewski), gdyż był dedykowany
wielu świętym – patronom króla fundatora. Później zaczęto go nazywać Zygmuntem, a więc imieniem głównego
świętego patrona króla, albo dzwonem Zygmunta, mając na myśli fundatora, czyli króla Zygmunta I
Starego.Całkowity ciężar dzwonu z oprzyrządowaniem -12.600 kg, a zasięg słyszalności wynosi 30 kilometrów.
W górnej części kielicha widnieje łacińska inskrypcja, którą można tłumaczyć na j. polski: BOGU
NAJLEPSZEMU, NAJWIĘKSZEMU I DZIEWICY BOGARODZICY, ŚWIĘTYM PATRONOM SWOIM,
ZNAKOMITY ZYGMUNT KRÓL POLSKI TEN DZWON GODNY WIELKOŚCI UMYSŁU I CZYNÓW SWOICH
KAZAŁ WYKONAĆ ROKU ZBAWIENIA 1520.
Poniżej napisu znajdują się dwie plakiety. Z jednej strony jest to wyobrażenie św. Stanisława, z drugiej św.
Zygmunta – króla Burgundii, w pełnej zbroi oraz płaszczu z insygniami władzy monarszej. Po obu stronach
plakiet znajdują się godła państwowe Rzeczpospolitej Obojga Narodów, orzeł w koronie i litewska pogoń. 
Poniżej znajduje się imię i nazwisko Behema w języku łacińskim (a po drugiej stronie w niemieckim) oraz jego
gmerk (znak rzemieślnika).

replika
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Wewnątrz kielicha, na żelaznym uchwycie, wisi serce z gotyckim wystrojem (kanelura) zawieszone na pasie z
wołowej skóry, który to pas w najgrubszym miejscu składa się z dwunastu warstw. Serce składa się z ucha,
trzonu oraz kuli, która bezpośrednio uderza w kryzę tj. najgrubsze miejsce kielicha dzwonu.
    Na końcu znajduje się ogon, który stanowi swoisty napęd serca i nadaje mu odpowiednią prędkość. Serce
Zygmunta, jak smyczek w skrzypcach, wzbudza dźwięk tego wspaniałego instrumentu zwanego idiofonem.
Wspaniały dźwięk Zygmunta jest współbrzmieniem wielu tonów składowych (harmonicznych), z których
najniższy (oktawa dolna) to „Fis” w oktawie wielkiej. Ton uderzeniowy Zygmunta (strike note, Schlagton) to „g”
w oktawie małej.
Można śmiało powiedzieć, że Zygmunt jest królem polskich dzwonów i władcą polskich serc. Jest
instrumentem, który nieprzerwanie od pół tysiąca lat wygrywa znaki czasu ściśle związane z historią nie tylko
naszego Narodu, ale także Europy.
               Zamek Królewski na Wawelu przygotował specjalny pokaz arcydzieła Jana Matejki –
               -  "Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku".

Matejko

    
     Król, królowa Bona Sforza, królewicz Zygmunt August i królewna Izabela zostali przedstawieni po lewej, pod
baldachimem, w otoczeniu dworu. Pośrodku, nieco w głębi, widoczni są dokonujący poświęcenia późniejszy
biskup krakowski Jan Chojeński, a także towarzyszące mu duchowieństwo. Po prawej artysta umieścił scenę
wyciągania dzwonu, którą nadzoruje norymberski ludwisarz Hans Beham, wykonawca królewskiego
zamówienia. Wśród obecnych można rozpoznać: po lewej Piotra (wcześniej opisywanego jako Stanisław) Kmitę
(stoi przy baldachimie) i rajcę miejskiego Seweryna Bethmana (siedzi), po prawej żupnika krakowskiego Jana
Bonera (trzyma drzewce baldachimu), a także Stańczyka, przy którego nogach leży potężne serce dzwonu.
Przy rusztowaniu stoją: lutnista Valentin Bakfark (Bekwark) oraz architekt i rzeźbiarz Bartłomiej Berrecci z
planami w ręce. W tle widoczne są mury miejskie i Wawel. Dzwon, zawieszony 9 lipca 1521 na podwyższonej i
wzmocnionej wieży katedry, po raz pierwszy zabił kilka dni później.

źródła:
https://wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/matejko-od-wielkiego-dzwonu
http://www.katedra-wawelska.pl/katedra-wawelska/dzwony-i-wieze-katedralne/krolewski-dzwon-zygmunt/

Jan

https://wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/matejko-od-wielkiego-dzwonu
http://www.katedra-wawelska.pl/katedra-wawelska/dzwony-i-wieze-katedralne/krolewski-dzwon-zygmunt/
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                      DZWONNIK OD WIELKIEGO DZWONU
                wywiad z dzwonnikiem wawelskim – panem Witoldem Szczygłem

- Dzień dobry, jestem redaktorem szkolnej gazetki „Michalinka” wydawanej w szkole 
w Ochojnie. Czy zechciałby Pan opowiedzieć naszym czytelnikom o pracy i zaszczytnej funkcji
dzwonnika wawelskiego?

- Bardzo proszę.

- Kto może dostąpić zaszczytu dzwonienia Dzwonem Zygmunta i jak to się stało, że został Pan dzwonnikiem?

 - Dzwonnikiem może zostać syn, zięć lub członek rodziny dzwoniącego dzwonnika. W mojej rodzinie
jest nas trzech: mój syn Kuba, mój chrześniak- Szymon i ja – najstarszy z rodziny Szczygłów. Andrzej
Wojnarowski- nasz kolega, świątniczanin również jest dzwonnikiem. Pełnimy tę zaszczytną funkcję,
kontynuując tradycję świątnicką, ponieważ świątniczanie przez 500 lat dzwonili Dzwonem Zygmunta.
Ja zostałem dzwonnikiem w ten sposób, że 20 lat temu pisałem pracę magisterską o Świątnikach
Górnych, a moi przodkowie byli pracownikami katedry na Wawelu ( mam tradycje rodzinne od kilkuset
lat związane z Katerą na Wawelu). Przy zbieraniu materiałów do pracy, w temacie dzwonu Zygmunta
spotkałem dzwonników, którzy znali członków mojej rodziny  i zaprosili mnie oni, bym przyszedł na
dzwonienie i zobaczył, jak to się odbywa. Moje pierwsze dzwonienie było w pamiętnym dniu, ponieważ
odbyło się 14 kwietnia 2001 roku, kiedy zabrzmiało nowe serce Zygmunta. Stare serce pękło w 2000
roku i przez kilka miesięcy trwały prace nad wykuciem nowego, którym przyszło mi w udziale dzwonić. 
I jak przyszedłem raz, potem przyszedłem drugi i trzeci, a teraz już nie liczę, ile razy byłem. Przez 20 lat
to myślę, że kilkaset dzwonień się uzbiera.

- Jak wygląda dzwonienie?
- Dzwonienie wygląda w ten sposób, że 12 dzwonników uruchamia dzwon, ale my się w trakcie
dzwonienia, które trwa od 8 do 10 minut, zmieniamy , bo jest to ciężka praca fizyczna - zwykle
przychodzi na dzwonienie 25-28 dzwonników. Zdarza się czasami np. 15 sierpnia, że jest tylko jeden
skład 12 osób i wtedy musimy wytrzymać całe dzwonienie.

- Jakie wydarzenie, któremu towarzyszyło dzwonienie zapamiętał Pan najbardziej?
- Pierwsze dzwonienie będę do końca życia pamiętał. Drugie, które mną wstrząsnęło miało miejsce
wtedy, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Myślę, że następnym, które zapamiętam do końca życia,
to było to na 500- lecie Dzwonu Zygmunta w tym roku. Było ono radosne, przyszli koledzy, których nie
widziałem od wielu lat- emerytowani dzwonnicy, przez dwa tygodnie trwały uroczystości w Krakowie.
Dzwoniliśmy 28 czerwca – w dniu, kiedy dzwon otrzymał swoje imię, 9 lipca, kiedy został zawieszony i
13 lipca, by uczcić pierwsze dzwonienie Zygmunta – w tym dniu zabrzmiał dwa razy, co się niezwykle
rzadko zdarza.
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- Proszę powiedzieć, skąd w Muzeum Ślusarstwa, którego był Pan dyrektorem wzięły się liny używane do
rozkołysania Dzwonu Zygmunta?

- Po prostu je przyniosłem, oczywiście zrobiłem to za zgodą księdza Janusza Bielańskiego –
ówczesnego proboszcza katedry. Kiedy pracowałem w Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych
przekazałem część moich zbiorów, żeby cieszyły zwiedzających, bo zawód historyka- muzealnika, to
jest głównie dzielenie się wiedzą i tym, co człowiek posiada.

- Czy dzwonnicy mają specjalne stroje?

- Nie. W tym roku mieliśmy je wprowadzić, miał być przywrócony strój świątnika katedralnego,
dokładnie taki sam, jaki znajduje się w Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach, jednak główny inicjator
ksiądz proboszcz Sochacki zmarł i na razie nie zrealizowaliśmy tego zamierzenia. Może kiedyś
powrócimy do tego tematu.

- Proszę powiedzieć, czy podczas dzwonienia, dźwięk Zygmunta jest bardzo mocny, czy dzwonnicy mają w
uszach jakieś zatyczki?

- Tu muszę złożyć wielki ukłon w stronę geniuszu ludzi, którzy budowali wieżę. Żeby wyjrzeć przez
okno, trzeba wyjść po drewnianych schodkach. Gdy przygotowujemy się do dzwonienia, usuwamy te
schodki i nasze głowy są na wysokości początku okien. Dzwon wychyla się prawie pod kątem 90 stopni
i w momencie, kiedy uderza się w serce dzwonu kielichem, dźwięk wydobywa się ponad naszymi
głowami. Jest on piękny, mocny, ale nie ogłuszający. Cała moc tego dźwięku wychodzi przez okno nad
naszymi głowami. Nie używamy żadnych zatyczek do uszu.
I jeszcze jedna ciekawostka, kiedy będziecie wychodzić na Wieżę Zygmuntowską, zwróćcie uwagę, że
cała konstrukcja drewniana, czyli więźba nie styka się z murami wieży, dlatego, że w czasie dzwonienia
tym wielkim 12- tonowym kolosem, ta cała drewniana konstrukcja pracuje, wychyla się,więc gdyby się
stykała z murami, wieża by po prostu pękła.
Czasami na dzwonnicy, za specjalną zgodą , pojawiają się pełnoletni goście, którzy z antresoli
obserwują dzwonienie, często są przerażeni, gdy widzą jak ta konstrukcja się rusza.

- Czy jedna osoba może zadzwonić dzwonem?
- Potocznie się mówi,  że ktoś bajeruje -  to jest terminologia dzwonnicza. Bajerowanie, czyli
oszukiwane dzwonienie, kiedy jedna osoba uderza sercem w nieruchomy klosz dzwonu. Tego nie
można absolutnie robić, bo kielich dzwonu może ulec uszkodzeniu.

- Dziękujemy za rozmowę, cieszymy się, że dzięki Panu związki naszej gminy- Świątniki Górne z Katedrą
Wawelską są stale żywe i życzymy długich lat dzwonienia wspaniałym Zygmuntem.

 - Dziękuję. Życzę Wam, żebyście interesowali się historią. Zapraszam w najbliższą niedzielę, byście
przyjechali do Krakowa i posłuchali głosu Zygmunta, będziemy dzwonić o godz.11.45 z okazji 400-lecia
wielkiej bitwy pod Chocimiem, którą oczywiście wygrali Polacy. Na chwałę wówczas hetmana
Sobieskiego i naszej husarii będziemy dzwonić ( 10 X).

Rozmowę przeprowadziły Karolina Kuc i Agnieszka Stanek z kl.V
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             WYCIECZKA ÓSMOKLASISTÓW

     

  
   Dnia 17 września 2021 roku uczniowie klas ósmych
Szkoły Podstawowej w Ochojnie wraz z trójką
opiekunów udali się na wycieczkę szkolną do
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Na trasie przejazdu znajduje się pałac w Pszczynie,
który również był celem zwiedzania.  Mimo
niesprzyjającej pogody autokar wyjechał z parkingu
szkolnego zgodnie z planem o godzinie 7:30.
     Podróż z Ochojna do Pszczyny trwała około 2,5
godziny. Ze względu na liczbę uczestników wycieczki,
utworzono dwie mniejsze grupy, które ze swoimi
przewodnikami zwiedziły piękny, bogaty w zdobienia
pałac. Cały imponujący gmach wypełniony był
trofeami myśliwskimi. Framugi w drzwiach, kominki, a
nawet całe ściany były przyozdobione porożami i
skórami zwierzęcymi. Ogromne wrażenie na uczniach
wywarła gigantyczna sala, która na naprzeciwległych
ścianach miała umieszczone ogromne lustra.
Zwiedzający dowiedzieli się, że są to największe
lustra w Europie. Zdobiony, wklęsły sufit imitujący
sklepienie nieba dopełniał misternej kompozycji. Urok
i przestronność pomieszczenia można było również
podziwiać z balkoników rozmieszczonych wewnątrz
sali na pewnej wysokości.

     Kolejnym i jednocześnie głównym punktem
wycieczki był niemiecki obóz koncentracyjny
Auschwitz - Birkenau. Po dokładnym przeszukaniu
wszystkich odwiedzających, dobraniu przewodników i
rozdaniu słuchawek do lepszego odbioru wypowiedzi
przewodników klasy VIII wraz z opiekunami mogły
wejść na teren obozu.
  Przewodnik dokładnie opowiedział o losach więźniów
obozu. Przytoczył też historię jego powstawania i
rozwoju. Zwiedzający mogli wejść do niektórych
budynków i zobaczyć jak bardzo trudne warunki
panowały w obozie. W jednym z budynków
przedstawiona była historia Żydów – ekspozycji, na
którą składały się zdjęcia, filmy, księga z zapisanymi
nazwiskami więźniów towarzyszył śpiew modlitwy w
języku jidysz. 
Podczas prezentacji uczniowie poznali także historię
lekarza w Auschwitz nazywanego ,,Aniołem Śmierci”.
Prowadził on niewyobrażalnie okrutne eksperymenty
na ludziach, w szczególności bliźniętach i kobietach.

Pszczyna

obóz

pałac

Auschwitz
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     Kolejnym etapem zwiedzania były wystawy
przedmiotów codziennego użytku odebranych ludziom
transportowanym do miejsc zagłady. Tysiące par
budów, garnków i bagaży za szklanymi szybami,
pokazały okrutny obraz obozowej rzeczywistości i
bezwzględność czasu wojny.
     
     Następnie zwiedzający udali się autokarem do
Birkenau, czyli drugiej części obozu. Tam mogli
zobaczyć baraki mieszkalne, a nawet wejść do
jednego z murowanych baraków kobiecych. Tak mała
przestrzeń była przytłaczająca dla kilkunastu osób, a
co dopiero dla niemal tysięcy kobiet, które były
umieszczane w jednym budynku. Warunki
przetrzymywania więźniów wydawały się
przerażające. W Birkenau  ósmoklasiści zobaczyli
także ruiny komory gazowej, w której odbierano życie
licznym grupom niczego nieświadomych skazańców.
    

     Wycieczka ta z pewnością była bardzo
wartościowa dla wszystkich uczestników. Pomimo
wielu strasznych widoków, odwiedzenie tego miejsca
powinno być obowiązkiem wszystkich Polaków i
patriotów. W ten sposób możemy oddać cześć
naszym przodkom i wszystkim ofiarom, które oddały
życie w  tym strasznym miejscu.

     Chociaż teraz żyjemy w czasach pokoju, nie
możemy zapominać o tym co działo się wiele lat przed
naszymi narodzinami. Istotne jest, abyśmy posiadali
wiedzę o historii oraz upamiętniali ofiary zbrodni
wojennych choćby symbolicznym zniczem pod ścianą
straceń. Pamiętajmy, że ofiary złożone przez naszych
przodków przyczyniły się do kształtowania nowej i
szczęśliwszej rzeczywistości. 

                                      Oliwia Wrona  kl. VIII a

obóz

imion

.

Auschwitz

księga

Birkenau
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Przepis na pyszne ciasteczka  owsiane
Wróciliśmy do szkoły, na lekcjach zużywamy dużo energii,

dlatego Maciek z klasy 5 proponuje wam przepis na pyszne ciasteczka energetyczne.

Potrzebne nam składniki
·  3-4 dojrzałe banany
·  Płatki owsiane (ok 10-12 łyżek)
·  5-6 kostek gorzkiej czekolady
·  Żurawina
·  Daktyle
·  Śliwka suszona
·  Papier do pieczenia
·  Olej

Banany rozgniatamy widelcem,
dodajemy płatki owsiane,
posiekaną gorzką czekoladę,
ulubione dodatki typu: żurawina,
pokrojone daktyle, pokrojone
śliwki suszone, co kto lubi.         
  
Wszystko razem mieszamy.         
 
Foremkę do pieczenia
wykładamy papierem do
pieczenia, na którym delikatnie
rozsmarowujemy olej, aby
ciasteczka podczas pieczenia
nie przywarły.                               
        
Formujemy ciasteczka,
układamy na papierze i
pieczemy ok 20-25 minut w
piekarniku
w temperaturze ok 160-180 °C.   
  
Wyciągamy z piekarnika,
studzimy i zajadamy.                   
  
Smacznego!

ciasteczka owsiane

Miej dużo energii, jedz
zdrowo i smacznie, 
ciasteczka owsiane noś
w plecaku zawsze!

Maciej Kofin
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekunowie:
P. Agnieszka Czerwień - Łętocha, P. Rafał Alicki, P. Wacław Walas

Przewodnicząca:
Julia Król

Zastępca:
Sergiusz Tupta

Skarbnicy:
Milena Bystroń 
Adam Kowalik

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 5. będą redaktorami naszej gazetki.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.
Nasze pisemko czytajcie, na stronie: www.juniormedia.pl/
Zespół redakcyjny:
Opiekun- P. Anna Nowak, Redaktor i główny grafik: Maciej Kofin klasa 5, Oliwia Wrona, Karolina Kuc,
Agnieszka Stanek
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	DZWONNIK OD WIELKIEGO DZWONU
	wywiad z dzwonnikiem wawelskim – panem Witoldem Szczygłem


	WYCIECZKA ÓSMOKLASISTÓW
	Przepis na pyszne ciasteczka  owsiane
	Wróciliśmy do szkoły, na lekcjach zużywamy dużo energii, dlatego Maciek z klasy 5 proponuje wam przepis na pyszne ciasteczka energetyczne.
	Potrzebne nam składniki ·  3-4 dojrzałe banany ·  Płatki owsiane (ok 10-12 łyżek) ·  5-6 kostek gorzkiej czekolady ·  Żurawina ·  Daktyle ·  Śliwka suszona ·  Papier do pieczenia ·  Olej
	Banany rozgniatamy widelcem, dodajemy płatki owsiane, posiekaną gorzką czekoladę, ulubione dodatki typu: żurawina, pokrojone daktyle, pokrojone śliwki suszone, co kto lubi.             Wszystko razem mieszamy.            Foremkę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, na którym delikatnie rozsmarowujemy olej, aby ciasteczka podczas pieczenia nie przywarły.                                         Formujemy ciasteczka, układamy na papierze i pieczemy ok 20-25 minut w piekarniku w temperaturze ok 160-180 °C.       Wyciągamy z piekarnika, studzimy i zajadamy.                       Smacznego!

	Miej dużo energii, jedz zdrowo i smacznie,  ciasteczka owsiane noś w plecaku zawsze!

