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DZWONY 
 

 Inventarium Ecclesia Parochialis in Villa Zręcin z 13 listopada 1747 r. wymienia 

„dzwonów in campanili 2, sygnaturka 1”.  Późniejszy Inwentarz z 30 listopada 1763 r. 

również wskazuje na dwa  większe dzwony w dzwonnicy i sygnaturkę, a w opisie kościoła 

precyzuje „campanile novum ligneum, scandulis contectum, honeste extructum” /dzwonnica 

nowa drewniana, gontem pokryta, porządnie zbudowana/. 

20 lat później, w Inwentarzu z 2 października 1784 r. odnajdujemy nieco więcej 

szczegółów dotyczących dzwonnicy i sygnaturki. Łaciński zapis mówi, że dzwonnica jest 

oddzielona od kościoła, znajduje się na cmentarzu przykościelnym od strony południowej, ma 

odnowiony dach i ściany, dobrze zamykane drewniane drzwi, wiszą w niej dwa poświęcone 

dzwony. Ponadto w połowie dachu kościoła znajduje się  wieżyczka z dzwonem, rok temu 

wewnątrz cała odnowiona, lipowym bielonym drewnem pokryta. 

Dopiero w opisie rozebranego w 1878 r. starego kościoła znajduje się więcej szczegółów 

dotyczących samych dzwonów: „W[ielmożny] Pan K. Klobassa ze starego mającego się 

rozebrać kościoła parafialnego darował do kościoła parafialnego w Bóbrce dwa dzwony sub 

titulo S. Stanislai Epp. et Martyr. [pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika], 

 z których mniejszy z r. 1702 jak napis tegoż okazuje, drugi dzwon większy bez wypisanego 

roku lecz ze słów nań wyrytych zdaje się z 16. wieku pochodzący […].  Tenże większy dzwon 

miał wysokość 56 cm, średnicę dolną 65 cm, pod górną krawędzią napis gotyckimi 

minuskułami głosił: Sanctus Stanislaus episcopos crakoviensis ora pro nobis Deum [Święty 

Stanisławie biskupie krakowski módl się za nami u Boga – inskrypcja z błędami] – datowany 

na koniec XV wieku. 

Dzwon sygnaturowy przeniesiono do nowego kościoła. W dalszej części opisu  nowego 

kościoła z 1878 r.  ówczesny proboszcz, ks. Aleksander Korczak Krzeczowski zawarł 

szczegóły dotyczące dzwonnicy i dzwonów:  „[…] od strony zachodniej wieża z trzema 

dzwonami robionemi we Wiener-Neustadt w Austryj:   

1) Dzwon wielki, z wizerunkiem Św. Karola Boromeusza, z napisem „Ludo Deum verum, 

plebem voco, congrego Clerum, defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro” [Opiewam Boga 

prawdziwego, lud wzywam, kler gromadzę, zmarłych opłakuję, zarazę odpędzam, święto 

zdobię], wyrytowana Trójca św. – ad gloriam D.O.B.M.V. et honorem S. Caroli – A.D. 1876 

[na chwałę Deo Optimo Beata Maria Virgine – Najlepszego Boga,  Najświętszej Maryi Panny 

i cześć św. Karola]- orzeł austriacki – campana constructores Ignatius et Petrus Hilzer C.K. 

Aust. V. Neostadii 1878. 

2) Dzwon średni z tytułem i wizerunkiem Św. Ignacego, z napisem: „Vox mea, vox vita – voco 

vos ad sacra – venite! [Głos mój, głosem życia – wzywam was do świętości – przybywajcie!]  

Ad gloriam D.O.B.M.V. et honorem S. Ignatii.”A. D. 1876, z opisem jak na wielkim dzwonie, 

z orłem austryackim.  

3) Dzwon mały, z wizerunkiem i tytułem Św. Stanisława Bisk. i Męczen. z napisem „O Rex 

gloria Christe! veni cum pace.” [O Królu chwały Chryste, przyjdź z pokojem!] wyrytowany 

Chrystus Pan na Krzyżu, z Matką Boską, Św. Janem Apost., orłem austryjackim, podpis 

Ignatius et Patrus Hilzer, campana constructores. V. Neostadii 1877. Ad gloriam D.O.B.M.V. 

et honorem. Stanislai Epp. Mart. 

Trzy dzwony były benedikowane przez ks. Juliana Paszyńskiego, Dziekana Jasielskiego, 

delegowanego do tego aktu od. Ks. Biskupa Przemyskiego Macieja Hirschlera 1878 roku;  

i sygnatura.” 
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Dzwony te zaginęły, być może zostały przetopione w trakcie działań wojennych. Tuż poniżej 

dzwonów, na jednej z krzyżujących się belek od wewnętrznej strony pozostał z tamtego 

okresu jedynie wyryty cyrylicą napis  „25 X 1944 ГОДА” 

 

W niedzielę 15 lipca 1951 roku w ogłoszeniach parafialnych ks. Stanisław Łuksik  /od 

24 VIII 1949 r. wikary, od 20 XI 1951 r. wikariusz koadiutor; proboszczem był ks. Franciszek 

Gosztyła/ zapowiedział zbiórkę na dzwony. W niedzielę 5 sierpnia 1951 r. ogłoszono:  

„W przyszłą niedzielę składka na dzwony. Już niektórzy złożyli ofiary na ten cel – zaraz się je 

odczyta. Niech nas to zachęci do ofiarności. Nie ociągać się z ofiarą. Kto chce złożyć ofiarę 

większą, którą odczyta się z ambony, może to uczynić albo w zakrystii, albo na plebanii, albo 

niech włoży do koperty ofiarę z karteczką, kto daje, i wrzuci na tacę w kościele. Zresztą nie 

trzeba was chyba zachęcać do ofiarności na ten cel, bo wszyscy wiecie, że ofiara na dzwony, 

to ofiara na powiększenie chwały Bożej, bo przecież dzwony mają głosić tę chwałę. Każdy 

grosz na ten cel dany Bóg stokrotnie wynagrodzi. Dzwony już są zamówione, robota przy nich 

już rozpoczęta, choć to trochę potrwa. Z ofiarami więc nie zwlekajcie. Zapowiadaliśmy 

zbiórkę złomu na dzwony. Otóż po zasięgnięciu informacji we firmie, tego czynić nie 

będziemy, bo zresztą dostawa trudna do Przemyśla. Prosimy więc tylko o ofiary pieniężne.  

A więc na przyszłą niedzielę zobaczymy waszą ofiarność na zbożny cel.” 

 Składaka na dzwony zbierana była w każdą drugą niedzielę miesiąca. 25 maja 1952 

roku w ogłoszeniach z ambony ks. Stanisław Łuksik zapowiedział: „Niedziela – uroczystość 

Zesłania Ducha Św. – Zielone Świątki. U nas przed sumą poświęcenie dzwonów. Poświęcenia 

dokona delegat biskupi. Przy poświęceniu występować będą chrzestni - których nazwiska 

znałem – prześlę zaproszenia imienne, ale nadto wszystkich chętnych zapraszam na 

chrzestnych. Ci chrzestni trzymać będą dzwon za wstęgi. Proszę bardzo członków Rady 

Parafialnej, by zechcieli być przy poświęceniu, zaopiekować się chrzestnymi ze swojej wioski. 

Po poświęceniu chrzestni w kopertach mogą złożyć ofiary na  dzwony przy stolikach jakie tu 

będą stać. Przy stolikach zasiądą członkowie Rady po 2. Nazwiska chrzestnych będą wpisane 

do Księgi pamiątkowej. Po poświęceniu suma z kazaniem. Poświęcenie nastąpi między 10.  

a 10.30. Proszę dziewczęta, by zrobiły wieniec z zieleni i ubrały rusztowanie dzwonów. 

Składka przy poświęceniu będzie na dzwony. Gdyby ktoś chętny znalazł się, by wykopać  

i postawić rusztowanie na postawienie dzwonów, to bardzo proszę. Po poświęceniu dzwony 

będą dzwonić na pół godziny przed nabożeństwem parafialnym.” 

 

Księga pamiątkowa zawiera 6 stron, zapisana na dwóch pierwszych pismem maszynowym, na 

czterech -  pismem odręcznym ks. Stanisława Łukasika - w 16 kolumnach znajdują się  

imiona i nazwiska ofiarodawców: ze Zręcina /117 nazwisk/, ze Świerzowej Polskiej /104 

nazwiska/, z Chorkówki /93 nazwiska/, z Leśniówki /44 nazwiska/, z Machnówki /16 

nazwisk/, z Żeglec /96 nazwisk/, z Podniebyla /23 nazwiska/, ze Szczepańcowej /53 

nazwiska/ i z Kopytowej /130 nazwisk/. Na ostatniej stronie odcisk pamiątkowej 

okolicznościowej pieczęci. 

 

„KSIĘGA PAMIĄTKOWA  

Poświęcenia Dzwonów 

w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Zręcin, 1 czerwca 1952. 

 

[s. 2] W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dnia I czerwca 1952 r. odbyło się uroczyste 

poświęcenie dzwonów ufundowanych przez parafian. Poświęcenia dokonał Delegat Ks. 

Biskupa Najprz. Ks. Dziekan Ks. Jan Telma, Dziekan Krośnieński, Proboszcz – Krościenko 

Wyżne. 
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Imiona dzwonów: Maria – wagi 296 kg 

                           Stanisław – wagi 580 kg 

Ofiary na dzwony składali parafianie dobrowolnie w kancelarii parafialnej. Parafia liczy 

około 1400 numerów. Na dzwony ofiary wpłynęły z 753 numerów. Nadto w kościele składka  

z II niedzieli miesiąca była przeznaczona na ten cel. 

 

Podpis poświęcającego 

             / - /  

    [x. J. Telma] 

 

Podpis proboszcza                                                               

           / - /  Rada parafialna  

[ks. Stanisław Łuksik] /-/ Pudło Jan  [ze Zręcina]  

 /-/ Lula Jan  [z Machnówki] 

 /-/ Bałaban Henryk [z Żeglec] 

 /-/ Szydło Tomasz [ze Świerzowej] 

 /-/ Czuchra Grzegorz [ze Szczepańcowej] 

 /-/ Krzywda Adam [z Leśniówki] 

 /-/ Andrzej Szczurek [ze Zręcina] 

 /-/ Władysław Woźniak [z Podniebyla] 

 /-/ Nitka Józef [z Chorkówki] 

 /-/ Szymbara Józef” [z Kopytowej] 

 

 
 

 

Dzwony wykonała  firma Jana Felczyńskiego z Przemyśla, ul. Mnisza 5.  

I dzwon: MARIA – na froncie płaskorzeźba Matki Boskiej, pod nią napis „ŚW. MARIO 

WNIEBOWZIĘTA”, po drugiej stronie: „MATKO NAJŚWIĘTSZA TWEJ PRZEMOŻNEJ 

OPIECE POLECAJĄ SIĘ WSZYSCY WIERNI TWOI SŁUDZY Z PARAFII ZRENCIN  

W DIEC. PRZEMYSKIEJ, W DOWÓD PRZYWIĄZANIA I MIŁOŚCI FUNDUJĄ TEN 

DZWON W ROKU PAŃSKIM 1951.” 
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 ton uderzeniowy: b
1
 

 masa: 296 kg 

 średnica klosza 80 cm 

 wysokość z koroną: 75 cm 

 cena: 296 x 50 zł = 14 800 zł 
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II dzwon: STANISŁAW –  na froncie płaskorzeźba św. Stanisława Biskupa wskrzeszającego 

Piotrowina, pod nią napis „IMIĘ MOJE STANISŁAW”, po drugiej stronie: „ W POCIE 

CZOŁA PRACUJĄCYM, Z OFIARĄ BOGU CHĘTNYM BŁOGOSŁAW BOŻE I DAJ, 

ABY SPOKÓJ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NIEBIOS, PADÓŁ PŁACZU ZMIENIŁO NA 

PRZEDSIONEK NIEBIOS. FUNDOWAŁA PARAFIA ZRENCIN POW. KROSNO, DIEC. 

PRZEMYSKIEJ KIEDY ORDYNARIUSZEM BYŁ J. E. KS. BISKUP FRANCISZEK 

BARDA I SUFRAGAN J. E. KS. BISKUP WOJCIECH TOMAKA, PROBOSZCZ KS. 

DZIEKAN FRANCISZEK GOSZTYŁA. ROKU PAŃSKIEGO 1951.” 

 ton uderzeniowy: a
1
 

 masa: 580 kg 

 średnica klosza 95 cm 

 wysokość z koroną: 90 cm 

 cena: 580 x 75 zł = 43 500 zł 
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16 lipca 2020 r. obydwa dzwony otrzymały nowe serca. 


