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W dniu 14.12. br. Odbyło się poświęcenie i otwarcie dla zwiedzających wyremontowanej
dzwonnicy, która teraz wraz z naszym Kościołem stanowi wspaniały kompleks sakralny,
kompleks który jest chlubą miasta Sycowa.
Trochę historii o naszej dzwonnicy.
Dzwonnica, wieża kościelna – pierwotnie wieża bramna w murach miejskich. Wg dokumentów
muzealnych jej budowa sięga XIII wieku. W XVI w. została przeznaczona na cele sakralne.

W 1813 roku wskutek wielkiego pożaru miasta została zniszczona w 50%. Jej odbudowy
dokonali mieszkańcy z zebranych funduszy. Rekonstrukcję ukończono w 1910 roku, a
oficjalnego otwarcia dokonano 10.11.1910 r. Od tego też czasu nie dokonywano żadnych
remontów, oprócz drobnych prac konserwacyjnych.
Od 1996 roku dzwonnicą opiekuje się Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Sycowie.
Na przestrzeni lat 1996 -2000 „Rodzina Kolpinga” dokonała oczyszczenia wnętrza dzwonnicy,
udostępniając ją zwiedzającym, oraz zainstalowania iluminacji świetlnej, ukazując jej piękno
wieży w porze nocnej.
W 2002 roku z inicjatywy Zarządu „Rodziny Kolpinga” i ówczesnej Rady Miejskiej, dokonano
uruchomienia dzwonów, milczących od 18 lat. Przy tej okazji wymieniono mocowania oraz
napędy dzwonów, a także uruchomiono cztery zegary. Dzwony i zegary sterowane są
centralnym zegarem z całorocznym programem. Zegar centralny sterowany jest sygnałem
radiowym pobieranym z Kolonii, a więc z miasta - siedziby Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.
W roku 2005 – potężna nawałnica która przeszła nad Sycowem, spowodowała złamanie iglicy
wieży na 54 metrze. „Rodzina Kolpinga” podjęła natychmiastowe działania w celu jej naprawy.
W czasie remontu dokonano otwarcia złoconej puszki znajdującej się na iglicy. Ze znajdujących
się w puszcze dokumentów, dowiedzieliśmy się o historii dzwonnicy oraz Parafii sięgającej
1287 roku. Dziś, dokumenty te znajdują się w Muzeum w Sycowie, a ich kopie oraz zapis
bieżącej historii umieszczono ponownie w puszcze na iglicy.
Upływ czasu oraz bieżąca eksploatacja zmusiła nas do podjęcia działań na rzecz wykonania
prac remontowych i konserwatorskich. W tym celu złożyliśmy wniosek w 2012 roku do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na pozyskanie środków na ten
cel. W postępowaniu konkursowym wygraliśmy, a efekt tych działań chcemy pokazać na
załączonych fotografiach.
Jesteśmy zadowoleni z tego, że wykonanie prac remontowych umożliwia dalsze bezpieczne
udostępnianie dzwonnicy na galerię wystaw artystycznych oraz dostępność tarasu widokowego
dla zwiedzających, który jest jedynym takim punktem w okolicy.
Korzystając z okazji chcemy podziękować: członkom Rodziny Kolpinga za wszelką pomoc w
realizacji zadania, pracownikom Zakładu Budowlano – Montażowego Pana Krzysztofa Lentki i
samemu właścicielowi Panu Krzysztofowi Lentce za wykonanie prac remontowych, a także
wszystkim którzy w jakikolwiek sposób wspierali nasze zadanie.
Zarząd Rodziny Kolpinga
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