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Henryk Bednarczyk 

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna 

 

Educate Generation 

– międzypokoleniowa, cyfrowa edukacja dorosłych 
SO Sycyna zakończyło realizację 

projektu Grundtviga 2009–2011 w part-

nerstwie z instytucjami z 8 krajów Unii 

Europejskiej. W warsztatach projekto-

wych u naszych partnerów (Nikozja – 

Cypr, Sevilla – Hiszpania, Verona – 

Włochy, Serres – Grecja, Kłaipeda – 

Litwa) uczestniczyło 18 naszych przed-

stawicieli. 

W ostatnim, podsumowującym spo-

tkaniu w Kłajpedzie uczestniczyli: 

H. Bednarczyk, W. Kabus, M. Skowrońska. 

Wydano monografię w języku an-

gielskim H. Bednarczyk, V. Virsilas 

(edit.) Educate  Generation, 

ISBN 978-83-60132-21-0, B5, 

s. 127. SO Sycyna 2011. 

Pod tym samym tytułem 

powstał e-book (elektroniczna 

książka) www.sycyna.ppp.pl 

o objętości 298 s. Ciekawe 

postrzeganie i znajomość in-

nych krajów przez pryzmat 

kultury, historii, ekonomii, 

kuchni. 

Przygotowywany jest nowy projekt o uczeniu się technologii informa-

tycznych poprzez cyfrowe dokumentowanie działalności artystycznej. 
 

II Ogólnopolski Plener Rzeźby 
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Centrum 

Rzeźby Polskiej w Orońsku, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 

w Radomiu złożyli w Ministerstwie Kultury wniosek na organizację 

pleneru. 

Temat II Pleneru Rzeźby – „Homo sum...” – z inspiracji twórczością 

Jana Kochanowskiego ma inspirować twórcze poszukiwania miejsca 

człowieka w świecie, rozwijać zainteresowania filozofią, kulturą antycz-

ną oraz myślą człowieka renesansu. 
 

Najsympatyczniejsze Pierwszaki z Sycyny  
W konkursie Echa Dnia na najsympatyczniejszą klasę 

prowadzi nasza I klasa Szkoły Podstawowej w Sycynie. 

Znakomita mobilizacja lokalnego środowiska. Gratula-

cje dla sympatycznej pierwszej klasy, szkoły 

i wychowawczyni pani Elżbiety Marek.  
 

E-Sycyna 

przekracza granice (Model międzypokoleniowej informa-

tycznej edukacji kulturowej w środowisku lokalnym) no-

minowany do nagrody Niemieckiego Instytutu Edukacji 

Dorosłych 2011.  

Kazimierz Bosek 
Marzena Bauman-Bosek, Kazimierz Bosek 

 – Na tropie Jana z Czarnolasu, B5, s. 299, Aula 

2011, ISBN 978-83-61765-08-0. Książka po-

wstała po 25 latach życia, które Kazimierz 

Bosek poświęcił Janowi Kochanowskiemu. 

Wiele wątków o Sycynie, Czarnolesie 

i Zwoleniu. Historia sukcesów i niepowodzeń 

w odnajdowaniu Jana Kochanowskiego. To 

dokumentacja i właściwie testament Wielkie-

go Humanisty. Dokonania samotnego redak-

tora wspieranego jednak przez najwybitniej-

szych współczesnych Polaków. Przedstawiono 

wiele lokalnych osobistości. 
 

Teraz Sycyna 

Czy tylko wirtualna, cyfrowa przyszłość? 
Cyfryzacja staje się wielkim programem państwa. To miło skonsta-

tować, że Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna już ponad 10 lat z sukce-

sem udostępniało komputer i Internet w naszej sieci eSycyna w powie-

cie zwoleńskim. To ponad 80 komputerów przed którymi jeszcze dzisiaj 

zasiada 300 do 500 osób dziennie. Odwaga i determinacja Starostwa 

i Gminy Zwoleń spowodowały, że pół roku temu 180 laptopów trafiło 

do uczniów i niepełnosprawnych w wyniku realizacji projektu 

e-Inclusion. 

Znakomitą kontynuacją naszych projektów europejskich jest dzisiaj 

wiele innych projektów szkół, bibliotek, stowarzyszeń, urzędów. Przy-

kładem znakomitej współpracy i rozwoju projektu jest aktualny projekt 

Leader – Dziedzictwo i Rozwój realizowany w 11 gminach. Rozwinęliśmy 

Bibliotekę Sycyńską, aktywność lokalną, samoorganizację środowiska, 

aspiracje edukacyjne i kulturowe. Czy możemy zrobić więcej? 
 

 
 

W Sycynie napawa smutkiem lektura książki żony redaktora Kazi-

mierza Boska. To prawda wiele i prawie wszystko, co było do zrobienia, 

wykonano w Zwoleniu i Czarnolesie. Są pierwsze jaskółki – park w Sycy-

nie. Dziękuję, że w budżecie gminy planuje się chodnik i kolejne metry 

asfaltu w Sycynie Północnej. Z szacunkiem odnoszę się do planów Sta-

rostwa. Ale to wszystko mało. Sycyna nie ma szczęścia do poważnego i 

realizowanego programu odrodzenia gniazda ojczystego Jana Kocha-

nowskiego. W ciągu ostatnich 30 lat opracowano ponad 50 projektów a 

zrealizowano – jak wyżej. Sądzę, że koszty opracowań dawno już prze-

kroczyły kwoty, które wystarczyłyby do uratowania zabytków i godnego 

zagospodarowania otoczenia. Wspieraliśmy wszystko i wszędzie, gdzie 

mowa była o Janie Kochanowskim. Teraz oczekujemy takiego wsparcia 

w Sycynie. Przełomu możemy dokonać tylko wspólnym programem 

gminy, powiatu, Mazowsza i Ministerstwa Kultury. 

Wierzę, że tak się stanie. 

Henryk Bednarczyk  
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Tradycyjnie już XII Dni Sycyny 19 czerwca 2011 r. otwierały Dni Jana 
Kochanowskiego. Najważniejszym elementem festynu było uroczyste 
otwarcie parku w Sycynie. Jak zwykle były dobrze przyjęte liczne zespoły 
artystyczne. Dopisała pogoda i również nastroje mieszkańców i gości 
Sycyny. 

Stypendia Oświatowe SO Sycyna  
W roku 2011 stypendia oświatowe otrzymali: Daniel Cywka (PSP Sycy-
na), Aleksandra Goźlińska (PSP w Baryczy), Małgorzata Fałek (PG 
w Sydole), Marta Kaczyńska (PSP w Sycynie). Łącznie stypendia od 2000 r. 
otrzymało 77 uczniów i studentów.  
 

Nowe Stowarzyszenie 
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Profilaktyki w Zwoleniu zorganizowało 
19 października 2011 r. bardzo interesującą konferencję Innowacyjne 

metody komunikacji w edukacji. 
 

Broszura Muzeum Jana Kochanowskiego 
Maria Jaskot: Jan Kochanowski....moich kości 

popiół nie będzie wzgardzony, B5, s. 16, 
Czarnolas 2011. Broszura wydana przez 
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarno-
lesie. Oddział Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu przypomina okoliczności 
śmierci poety w Lublinie w 1584 roku, 
przywołując archiwalne opisy od Andrzeja 
Trzecieskiego do Ks. Jana Wiśniewskiego. 
Opisano Zwoleń jako miejsce wiecznego 
spoczynku Poety. Przedstawiono badania 
Krypty Kochanowskich przeprowadzone 
w latach 80. oraz list Ojca Świętego Jana 
Pawła II na uroczystość pogrzebu Jana 

Kochanowskiego w Zwoleniu z dnia 11 czerwca 1984 r. 

 
 

180 komputerów dla uczniów gminy Zwoleń 

i niepełnosprawnych powiatu zwoleńskiego 

maj–czerwiec 2011 e-Inclusion 
 

 
Seminarium metodyczne dla organizatorów i wykładowców 

 
Pierwszy instruktaż już na otrzymanych komputerach 

 
Starosta Zwoleński W. Urbański podczas przekazywania komputerów 
 

 
Burmistrz Zwolenia B. Jaworska z Zarządem Powiatu  
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Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA w 2010 r. 
 

To już XI Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego Stowa-

rzyszenia. Przypomnijmy Zebranie Komitetu Założycielskiego – 17 osób, 

odbyło się 08.09.1999 roku.  

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 11 stycznia 2000 r. – a pierw-

sze Walne Wyborcze Zebranie odbyło się 22 lutego. Aktualnie członkami 

Stowarzyszenia jest 59 osób, głównie mieszkańców Sycyny. 

Przypomnijmy, co zrobiliśmy: 

Biblioteka Sycyńska 33 + 14 tytułów książek razem 53 tys. egzem-

plarzy, w ostatnim roku wydano finansowany przez Stowarzyszenie 

dziedzictwo i Rozwój album: Nad Iłżanką i Zwolenką pod redakcją 

H. Bednarczyka, Janusza Popławskiego, Michała Bogdańskiego z foto-

grafiami Elżbiety Nowakowskiej, Roberta Kusio i innych. 

Jeszcze czynna jest wystawa fotografii, przygotowana w ramach 

projektu Leader przez SO Sycyna. Nasza aktualna i rozbudowana strona 

internetowa www.sycyna.ppp.pl ma około 1000 gości w miesiącu. 

Stypendia oświatowe – ufundowano łącznie 73 stypendia w 2010 

roku, przyznaliśmy 5 stypendiów po 500 zł. 

W 35 kursach uczestniczyło 1231 osób, w 2010 roku 97 osób. 

Przeprowadziliśmy 17 seminariów i konferencji naukowych, w 2010 

roku dwie konferencje: Od e-punktu do Europejskiego Internetowego 

Uniwersytetu Ludowego i @ktywna Wieś – Praca dla Aktywnych. 

W XI Dniach Sycyny w tradycyjnym festynie wystąpiły zespoły: 

Iskierki, Chór Sycyna, ADHDub – zespół reggae Kielce; Artyści Teatru 

Wielkiego w Łodzi i Poznaniu; Juri Tokar; THE CRUNCH – zespół rockowy 

Radom; ROXY. 

Jak zwykle niezawodny i wszędzie obecny był Chór Sycyna KGW. 

W Tradycyjnym Biegu Przełajowym Wokół gniazda ojczystego Jana 

Kochanowskiego uczestniczyło ponad 150 zawodników, głównie 

uczniów szkół powiatu zwoleńskiego. Organizatorzy: Włodzimierz Kabus 

i Grzegorz Stawarz. 

Aktywnie wspieramy Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój we 

wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju: pożyczka (już zwrócona), hipo-

teczne poręczenie, realizacja zadań wydawniczych, a także w tym roku 

poprzez złożenie małych projektów. 

Z programu odnowy wsi jest nareszcie modernizowany park i oto-

czenie fundamentów domu Jana Kochanowskiego. 

Podpisana umowa o przekazanie przez starostwo stawów, działek 

w administrację gminy tworzy szansę kompleksowego uporządkowania 

otoczenia i tworzenie centrum Sycyny. 

Konieczne jest uporządkowanie otoczenia, kwiaty. Oczekuję tego od 

Wspólnoty Mieszkaniowej, ale również od starostwa. Pobierana dzier-

żawa w części musi być przeznaczona na porządkowanie Sycyny. 

Realizowaliśmy programy europejskie: Program Grundtvig Edukacja 

międzypokoleniowa 2010–2011, @Aktywna wieś praca dla aktywnych 

(Mazowsze), Integracja lokalna e-Aktywizacja (Mazowsze). 

Bardzo udanymi przedsięwzięciami były tegoroczne Wakacje 
z komputerem i nie tylko. Wzbogacone piknikami integracyjnymi gro-

madziły dzieci, młodzież i dorosłych. Pomysłowością wykazały się Panie 

Monika Kaczmarska i Lidia Kęmpińska. Oczekujemy na nową aktywność 

starszyzny Sycyny. 

Zgodnie ze statutem odbyło się 25.02.2010 r. Walne Sprawozdaw-

cze zebranie członków Stowarzyszenia. Zarząd i Komisja Rekrutacyjna 

uzyskały absolutorium. Przyjęliśmy plan działalności na rok 2011. Na 

bieżąco informowaliśmy o działalności Stowarzyszenia w naszej gazecie 

Wieści Sycyny i na stronie internetowej www.sycyna.ppp.pl. Planowa-

ne zadania zostały zrealizowane. 

Bilans finansowy, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe 

w lutym przedłożyliśmy Komisji Rewizyjnej. Nasze przychody stanowiły 

wpływy ze sprzedaży wydawnictw, składek, wynagrodzenia za realizo-

wane projekty i wyniosły 249 045 zł, a koszty 234 513 zł. Znaczną cześć 

naszych środków wydaliśmy na dofinansowanie działalności edukacyj-

nej, kulturalnej.  

Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi, przyjęło plan 

pracy na 2011 r.  

Zebranie prowadzili: przewodniczący – Matusz Sałbut, asesor – 

Magdalena Skowrońska, sekretarz – Zofia Jaskulska. 

Wystawa fotografii 

Na zlecenie Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój przygotowano wy-

stawę fotografii: Nad Iłżanką, Zwo-

lenką, Wisłą w otulinie Puszczy 

Kozienieckiej. Wybrano 30 wielkofor-

matowych fotografii autorstwa 

Roberta Kusio, Elżbiety Nowako-

wskiej, Jerzego Madejskiego, Kaje-

tana Orła, Ryszarda Krawczyka. 

Wystawa była prezentowana w Do-

mu Kultury w Zwoleniu (marzec– 

–kwiecień), SO Sycyna PSP (czer-

wiec), Jedlnia–Letnisko Biblioteka 

(listopad), Iłża (grudzień). Fragme-

nty wystawy są prezentowane na 

wszystkich przedsięwzięciach Sto-

warzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. 

Kopie fotografii SO Sycyna  prze-

kazało do gmin, instytucji związa-

nych z udowidocznymi obiektami.  
 

Sołtys Mirosław Bąk o rybach 
W dniu 22.02.2011 r. Rada Sołecka wsi Sycyna w imieniu mieszkań-

ców zwróciła się z prośbą do Pani Burmistrz i Rady Miejskiej w Zwoleniu 

o udostępnienie 2 stawów rybnych znajdujących się w Sycynie. W za-

mian za to Rada zobowiązała się do utrzymania porządku wokół sta-

wów. Prośba nasza została pozytywnie rozpatrzona, więc zaczęliśmy 

działać. Zorganizowaliśmy spotkanie w remizie, gdzie spośród licznych 

zainteresowanych wybraliśmy zarząd Koła Wędkarzy, ustaliliśmy kilka 

reguł, które wszyscy zaakceptowali. 

To, co już udało się nam zrobić, to uporządkowanie stawów i terenów 

wokół nich, czyli: koszenie trawy, usunięcie krzewów, powalonych 

drzew, naprawa upustów itd. W planach mamy jeszcze wybudowanie 

mola na jednym ze stawów. Uzgodniliśmy składkę w wysokości 200 zł, 

co pozwoliło na zarybienie stawów i zakup pasz na dokarmianie ryb. Jak 

na razie nie ma problemów, a chętnych przybywa. Nawet dwukrotnie 

udało nam się zorganizować zawody wędkarskie. Widać zaangażowanie 

społeczne Koła, które na dzień dzisiejszy liczy 42 członków.  

A co do współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowym Sycyna to ma-

my prośbę o udostępnienie nam budynku po byłej zlewni, w którym 

chcemy urządzić magazyn do przetrzymywania pasz oraz łodzi i rowerku 

wodnego (rozmawiała Monika Kaczmarska). 
 

Super 
Taki przejaw aktywności w Sycynie napawa radością i budzi nadzieję. 

Jestem przekonany, że to nie jest słomiany ogień. Oczekuję, że udo-

stępnienie dawnej zlewni będzie związane z umową, płaceniem należ-

nych podatków i uporządkowaniem budynku, ogrodzenia i terenu. 

Udostępnienie stawów poprzedziło nasze wieloletnie starania o podział 

i wydzielenie, a następnie wymianę działek między powiatem i gminą. 

Wspólnie możemy doprowadzić do pełnej realizacji projektu Leadera 

– Centrum Sycyny, z którego na razie zrealizowano tylko park. 

Powodzenia: Henryk Bednarczyk 
 

e-Sołtys. 

Analiza potrzeb edukacyjnych  
I. Bednarczyk, ISBN 978-83-60132-20-

3, B5, s. 24, 1000 egz. 

Analizę potrzeb edukacyjnych 

przeprowadzono w ramach projektu 

„E-Sołtys – bliżej potrzeb edukacyjnych 

mieszkańców wsi gminy Zwoleń” 

(PO KL). Broszura przedstawia: projekt 

e-sołtys, gminę Zwoleń, diagnozę 

stanu i analizę potrzeb edukacyjnych 

mieszkańców, propozycje kulturalne 

i sportowe 2011 r., podsumowanie 

i rekomendacje. Zacytowano 24 źródła 

literatury podstawowej i 39 pozycji 

literatury regionalnej.  
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e-Inclusion: Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego 

– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego 
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 180 

gospodarstw domowym na terenie powiatu zwoleńskiego zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym – ze względu na niepełnosprawność bądź nieko-

rzystną sytuację materialną – poprzez zapewnienie im w okresie lipiec 

2010 – grudzień 2012 r. sprzętu komputerowego (180 zestawów kompu-

terowych) i dostępu do Internetu. Projekt finansowany jest z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.08.03.00-14-134/09).  

Przygotowania, konsultacje z wójtami gmin i radami były prowa-

dzone od 2009 r. W wyniku konkursu wyłoniono organizację pozarzą-

dową SO Sycyna do konsorcjum JST w celu przygotowania i realizacji 

projektu. W październiku 2010 r. starosta Jerzy Koziński podpisał umo-

wę na realizację projektu. Wtedy z uczestnictwa w projekcie wycofały 

się gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów. Tylko dzięki determinacji 

pozostałych partnerów, głównie nowego starosty Waldemara Urbań-

skiego oraz burmistrz Bogusławy Jaworskiej, SO Sycyna zdecydowało 

o realizacji projektu. Podpisano umowę  o utworzeniu nowego partner-

stwa.  

Zmodyfikowany projekt realizuje partnerstwo: 

• Powiat Zwoleński – zarządzający projektem, gospodarstwa domowe 

– niepełnosprawni, rodziny zastępcze, uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych; 

• Gmina Zwoleń – gospodarstwa domowe, uczniowie gimnazjów + VI 

klasa szkoły podstawowej;  

• Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna – szkolenia, liderzy grup, 

doradztwo edukacyjne i informatyczne, ewaluacja.  

Działania projektu: 

1. Uruchomienie: Biura Projektu, strony www (I kw. 2011). 

2. Procedury przetargowe, zakup sprzętu komputerowego i dostępu 

do bezprzewodowego Internetu (I-II kw. 2011). 

3. Informacja, promocja i rekrutacja (I-II kw. 2011, dochód w gospo-

darstwie domowym na osobę do 352 zł, samotnie gospodarujący do 

471 zł). 

4. Kwalifikacja uczestników projektu (II kw. 2011). 

5. Przekazania sprzętu beneficjentom i zapewnienie dostępu do 

Internetu (III kw. 2011 – IV kw. 2012). 

6. Szkolenia (II kw. 2011 – IV kw. 2012) podstawy obsługi komputera, 

e-społeczeństwo, liderzy grup – zaawansowane technologie. 

7. Monitoring i kontrola wykorzystania sprzętu, ewaluacja (III kw. 2011 

– IV kw. 2012), aktywność w e-doradztwie, użytkowania komputera, 

korzystania z Internetu (rejestracja wejść). 

8. Zapewnienie wsparcia w użytkowaniu sprzętu (III kw. 2011 – IV kw. 

2012), e-doradztwo edukacyjne i informatyczne. 

9. Modernizacja sprzętu (IV kw. 2012). 

10. Promocja projektu, organizacja konferencji (2011 – IV kw. 2012). 

Strona internetowa projektu 

http://www.e-inclusion.zwolenpowiat.pl/ została oparta o system 

zarządzania treścią (CMS) na licencji GNU General Public License. Serwis 

internetowy wspomaga nauczanie i uczenie się uczestników szkoleń, 

zarządzanie i obsługę projektu oraz upowszechniania rezultaty. 

Rekrutacja beneficjentów projektu poprzedzona była akcją promocyj-

no-informacyjna na terenie powiatu, głównie poprzez ogłoszenia 

w prasie lokalnej, na przystankach, w sklepach, urzędach pocztowych. 

Na podstawie zgłoszeń Komisja składająca się z przedstawicieli Partne-

rów realizujących projekt dokonała ostatecznej kwalifikacji uczestników 

w oparciu o kryteria dochodowe, niepełnosprawność. 

Rekrutacji uczestników dokonali:  

Starostwo powiatowe – 72 osoby niepełnosprawne, uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu zwoleńskiego,  

gmina Zwoleń – 108 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych 

i uczniów gimnazjum z gminy Zwoleń. 

Przekazanie komputerów i drukarek 

Od dnia 30 maja 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu Starosta 

Zwoleński Waldemar Urbański i Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska 

przekazywali codziennie dwóm grupom sprzęt komputerowy. Podpisy-

wano umowy użyczenia i przeprowadzono pierwsze zajęcia szkoleniowe – 

instruktażu obsługi sprzętu. Przekazywane laptopy firmy Dell model Inspi-

ron N5030, wyposażone w procesor firmy Intel model Pentium Dual Core 

T4500, średnica monitora 15,6-cali High Definition wykonanym w techno-

logii WLED. Ponadto w każdym komputerze zainstalowano pamięć RAM 

DDR3 o łącznej wielkości pamięci 3072 MB. Na każdym z laptopów został 

zainstalowany system operacyjny firmy Microsoftu Windows 7, pakiet 

biurowy Microsoft Office 2010 z dożywotnią licencją użytkowania i sys-

tem antywirusowy F-Secure.  Od 1 czerwca 2011 r. do 30 grudnia 2012 r. 

uczestnicy projektu uzyskali opłacony dostęp do Internetu. 

Szkolenia  

Zorganizowano 17 podstawowych grup szkoleniowych blisko miejsc 

zamieszkania: w Zwoleniu, Baryczy, Kazanowie, Sycynie, Sydole, Policz-

nej, Przyłęku i Tczowie. 

Przyjęto idee otwartego innowacyjnego szkolenia stacjonarnego 

i na odległość on-line. To są awangardowe zadania, które powszechnie 

nie są prowadzone. Materiały metodyczne wyjaśniały nauczycielom 

i słuchaczom idee, organizacje i treści kształcenia, głównie zawierały 

przykłady samodzielnego opracowania zadań i wymuszały stałe posłu-

giwanie się komputerem i Internetem. Treści i formy kształcenia łączyły, 

więc elementy ewaluacji uczestnictwa beneficjentów. 

Zakładaliśmy również intensywne samodzielne kształcenie. Dla 

zwiększenia współpracy w grupie w każdej z grup powołaliśmy lidera 

i w konsekwencji grupę Talenty. Dlatego do wydanej książki zgodnie 

z sugestiami wykładowców i bardzo zróżnicowanych beneficjentów 

opracowano założenia metodyczne. 

Po przeanalizowaniu ofert wykładowcami na kursach zostali: 

mgr Teresa Kaczmarek, mgr Cezariusz Lewikowski, dr Zbigniew Kramek, 

mgr Tomasz Kupidura, mgr Paweł Ozga, mgr Agnieszka Strzelecka, 

mgr Tomasz Sułkowski, mgr Jarosław Kaczyński, mgr Elżbieta Dębiec, 

mgr Wojciech Oparcik, mgr Renata Kustra. 

 
Szkolenia stacjonarne Podstawy obsługi komputera i połączeń z Inter-
netem grupa IV ZSR-T Zwoleń.  

W 2011 r. zrealizowany został kurs Podstawy obsługi komputera 
i połączeń z Internetem (4 moduły) stacjonarny: 24 h, maj–czerwiec 

2011 r. e-learningowy: 16 h, wrzesień–grudzień 2011 r. Uczestnicy 

nabyli umiejętności użytkowania komputera, zastosowania podstawo-

wych aplikacji komputerowych, poruszania się po Internecie, korzysta-

nia z komunikatora internetowego Skype oraz zapoznanie się z zasada-

mi bezpieczeństwa systemu komputerowego.  

Odbyły się zajęcia dla liderów grup, w tym wyjazd studyjny do Cen-

trum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Dla grupy niepełnosprawnych zorganizowano zajęcia indywidualne. 

Przed nami kurs E-społeczeństwo (3 moduły) stacjonarny: 40 h, ma-

rzec–kwiecień 2012 r. e-learningowy: 20 h, kwiecień–czerwiec 2012 r. 

Celem kursu jest uzyskanie i utrwalenie umiejętności komputerowych, 

internetowych w zakresie e-learningu, e-pracy, e-usług, zakupów, ban-

ków, e-administracji. 

Najbardziej innowacyjnym elementem, a jednocześnie ewaluacją 

umiejętności wykorzystania komputerów było szkolenie e-learningowe. 

Niestety kilkanaście osób nie zaliczyło tego szkolenia. Jeśli do 15 lutego te 

zaległości nie zostaną uzupełnione, będziemy sugerować Starostwu roz-

wiązanie umowy i zwrot sprzętu dla kolejnych na liście kwalifikacyjnej.  

Monika Kaczmarska, Renata Wólczyńska 
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 Powiat Zwoleński 

www.zwolenpowiat.pl 
Gmina Zwoleń 
www.zwolen.pl www.sycyna.ppp.pl 

O projekcie: 
Waldemar Urbański Starosta Zwoleński: Bar-

dzo się cieszę, że doszło do realizacji Projektu 

„Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gmi-

nach Powiatu Zwoleńskiego”, dzięki któremu 180 

gospodarstw domowych z terenu powiatu zwoleń-

skiego zostało wyposażonych w nowoczesny 

sprzęt komputerowy oraz bezpłatny dostęp do 

Internetu. 

Trudności, na jakie napotykał powiat zwo-

leński od chwili podjęcia decyzji o przystąpieniu do konkursu często 

stawiały realizację tego przedsięwzięcia pod znakiem zapytania. Szcze-

gólnie trudnym momentem była rezygnacja 4 gmin powiatu zwoleń-

skiego z partnerstwa na rzecz realizacji projektu. 

 Przed samorządem powiatowym jako Liderem oraz miastem Zwo-

leń i Stowarzyszeniem Oświatowym „Sycyna” jako partnerami pozostała 

niełatwa decyzja, co dalej z projektem? 

Dzisiaj jakosStarosta mogę być dumny z kroków, jakie wówczas pod-

jęliśmy. Wiele problemów, które pojawiają się podczas realizacji tego 

przedsięwzięcia rekompensują uśmiechy dzieci, młodzieży i osób niepeł-

nosprawnych, którzy zostali obdarowani nie tylko czymś materialnym 

w postaci laptopa i drukarki, ale którym zostało otworzone „okno na 

świat” w postaci bezpłatnego dostępu do Internetu. 

 Nie bez znaczenia jest także możliwość zdobycia przez nich wiedzy 

na temat wykorzystania e-usług w ich codziennym życiu, czego uczą się 

podczas darmowych szkoleń. 

Docierające do mnie informacje na temat wymiernych korzyści, jakie 

płyną z tego projektu dla 180 gospodarstw domowych zamieszkujących 

na terenie powiatu zwoleńskiego skłaniają mnie do przemyśleń na 

temat dalszych działań, jakie można podjąć na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu i dla rozwoju informatyzacji w naszej „Małej 

Ojczyźnie”. 

 

Wykładowcy: 
mgr Renata Kustra: Szkolenia stacjonarne i e-learningowe w dużym 

stopniu przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania sprzętu kompute-

rowego przez osoby uczestniczące w kursie. Kurs dał możliwość nauki 

obsługi komputera (osoby niepełnosprawne – większość z nich nie miała 

do tej pory możliwości nauczenia się obsługiwać komputer) oraz pozwo-

lił pogłębić posiadaną już wiedzę (uczniowie). Sprzęt komputerowy wraz 

z łączem internetowym stał się nowoczesnym narzędziem komunikowa-

nia i poszukiwania informacji. 

Szczególnie cenny dla osób niepełnosprawnych, którym dał pewność 

siebie, przyczynił się do nawiązywania kontaktów, podtrzymywania 

i zdobywania znajomości. Podczas kursu uczestnicy opanowali obsługę 

komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi, poruszanie się w środo-

wisku Windows, komunikowanie za pomocą nowoczesnych technik 

(gg, skype, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe), posługiwa-

nie się programami użytkowymi (Word, PowerPoint), Internetem (po-

szukiwanie informacji, pobieranie plików, logowanie do serwisów). 

dr Zbigniew Kramek: uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych, jak 

i sesjach e-learningowych wymagało użycia i wykorzystania sprzętu 

komputerowego do realizowanych tematów i ćwiczeń. Uczestnicy zajęć 

e-learningowych wykorzystujący komunikator Skype mogą w sposób 

bezpośredni (w czasie rzeczywistym) uzyskać informacje i wskazówki od 

prowadzącego zajęcia na temat wykonania poszczególnych ćwiczeń, 

zaplanowanych w „Materiałach  szkoleniowych dla uczestnika projektu". 

Natomiast za pomocą poczty e-mail mogą oni przesłać wykonane prace 

ćwiczeniowe do prowadzącego zajęcia. W tym przypadku wymiana 

informacji odbywa sie w sposób asynchroniczny (czyli z pewnym opóź-

nieniem czasowym). 

Wykorzystanie sprzętu komputerowego jest najbardziej widoczne 

właśnie na zajęciach on-line prowadzonych w sieci Internet, na których 

możliwa jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami 

kursu i prowadzącym zajęcia oraz pomiędzy samymi uczestnikami kursu. 

mgr Paweł Ozga: uważam, że szkolenia prowadzone w ramach projektu 

w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania sprzę-

tu komputerowego, ale również podnoszą poziom świadomości możliwo-

ści wykorzystania technologii informacyjnych beneficjentów w życiu co-

dziennym. Odpowiedni dobór tematyki zajęć oraz zadań do wykonania 

pozwalają nawet wyizolowanym od społeczeństwa informatycznego 

uczestnikom projektu szybko nadrobić braki wiedzy i umiejętności tak 

bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach. Na podstawie dotychczas 

przeprowadzonych zajęć mogę jednoznacznie stwierdzić, że większość 

użytkowników już w chwili obecnej potrafi w pełni i efektywnie wykorzy-

stywać otrzymany sprzęt. 
 

Słuchacze, beneficjenci: 
Pani Sylwia Kwaśnik, matka Adriana uczestnika projektu kontaktuje się 

z bratem mieszkającym w Niemczech za pomocą komunikatora Skype. 
 

Wiedza pozyskana z Internetu o ciekawych miejscach w kraju pozwoliła 

Pani Zofii Pawlikowskiej, matce Bartka uczestnika projektu na organizo-

wanie wycieczek dla członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszko-

dowanych w Wypadkach Komunikacyjnych oraz dla osób z I grupą inwa-

lidzką Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej (zwiedzili Mię-

dzyzdroje). 
 

Tomasz Fijołek: Mam nadzieje, że sprzęt będzie długo służył i pomagał 

w nauce. Szkolenia pomagają poznać wszystkie przydatne funkcje kompu-

tera. Rozmawiałem z kilkunastoma osobami przez Skype i pocztą e-mail. 
 

Jacek Zawadzki: wiążę nadzieje, że będę dalej mógł poznawać komputer 

i korzystać z niego. Szkolenia dobrze wpływają na wykorzystywany sprzęt 

(opracowanie: M. Kaczmarska, T. Kupidura). 

 

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych 

europejskich instytucji ukazujących związek nauki z codziennością. Misją 

Centrum Nauki Kopernik jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie 

samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu 

społecznego na temat nauki. 

Wyjazd liderów grup 11 XI 2011 r. do Centrum związano z praktyczną 

demonstracją, pokazem stosowania technologii Informatycznych 

w praktyce dla wzmocnienia motywacji uczenia się wszystkich słuchaczy. 

Prawie 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, w tym 

planetarium i laboratoriach tematycznych, zaawansowane technologie i 

multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach 

sprzed wielu lat. 

Układ galerii i rozmieszczenie eksponatów stwarzają możliwość 

samodzielnego, bezpiecznego poruszania się po wystawach Centrum 

Nauki Kopernik. Dotyczy to klas, grup i pojedynczych uczniów. Każdy 

nauczyciel może tu przeprowadzić swoje własne, niepowtarzalne 

zajęcia. Do niego należy wybór galerii, dobór eksponatów, forma 

prowadzenia zajęć (proporcje: czas nauki a czas zabawy; poziom 

samodzielności), określenie czasu ich trwania itp. CNK realizuje w ten 

sposób misję budzenia ciekawości świata, stawiania pytań, inspirowania 

do dalszych działań. 

  

Naszym Liderom grup dostarczyło wielu wrażeń przeprowadzenie 

kilku samodzielnych eksperymentów. Wyprodukowali prąd dla 

miniaturowego miasteczka, spojrzeli na świat oczami psa, wywoływali 

pioruny. Nawet się nie zorientowali, jak minęło kilka godzin. Bo tam nie 

sposób się nudzić, odkrywając wiele ciekawostek i tajemnic naszego 

świata. Każdy z nas przez chwilę mógł poczuć się jak naukowiec. 

 (M. Kaczmarska) 
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Zmodernizowany park w Sycynie 

W Dniach Sycyny uroczyście udostępniono park dworski odrestau-

rowany przez gminę Zwoleń ze środków UE – Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007–2013. Projekt techniczny opracowała firma 

Armex na podstawie koncepcji prof. Janusza Janeckiego, w której 

uwzględniono wcześniejsze pomysły Tadeusza Derlatki i Michała Smok-

tunowicza. 
 

 
 

Postawiono nowe ogrodzenie, uporządkowano drzewostan z ozna-

czonymi piaskowcem konturami fundamentów domu rodzinnego Jana 

Kochanowskiego. W środku ułożono herb Odrowąż rodu matki poety. 

Teraz tę piękna przestrzeń  można wypełnić rzeźbami i życiem. 

 

Jasieniec Solecki 
 

 

 
Świetlica wiejska w Strykowicach Górnych 

  
Świelico-strażnica w Krzyżanowicach w gminie Iłża 

 
Wielofunkcyjne boisko w Laskach w gminie Pionki 

 
Zagospodarowane centrum Tczowa 
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Leader – Odnowa Wsi 
 



 

  

 

 

 

d i r . z w o l e n . c o m  

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Roz-
wój” jest organizacją pozarządową realizującą oddolne, partnerskie 
inicjatywy rozwoju obszarów wiejskich Leader, prężnie działając już od 
ponad pięciu lat. Leader jest podejściem partnerskim, przekrojowym 
i wielosektorowym realizowanym na obszarach wiejskich, którego 
głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności wiejskiej poprzez 
zaangażowanie podmiotów społecznych i gospodarczych do planowania 
i wdrażania lokalnych inicjatyw. Obecnie Leader w Polsce realizowany 
jest jako Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 
–2013 i jest finansowany z europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasz Leader wdrażany jest przez lokalne 
grupy działania realizujące opracowaną przez mieszkańców Lokalną 

Strategię Rozwoju w gminach: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedl-

nia-Letnisko, Kazanów, Pionki (z wyłączeniem miasta Pionki), Policzna, 

Przyłęk, Tczów, Zwoleń.   
Środki finansowe przyznawane przez Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Mazowieckiego na funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
w ramach działania mogą być wykorzystane na realizacje następujących 

zadań: • badania nad obszarem objętym LSR; • informowania o obsza-

rze działania LGD oraz o LSR; • szkolenia kadr biorących udział we wdra-

żaniu LSR; • wydarzenia o charakterze promocyjnym; • szkolenia lokal-

nych liderów; • bieżące działania LGD (koszty administracyjne i inne). 

Tabela 1.  Stan wdrożenia lokalnej strategii rozwoju (XII 2012) 

 
Tabela potwierdza wysoką aktywność LGD we wszystkich działaniach Osi 
4 Leader PROW 2007–2013. Niestety widoczne są znaczne opóźnienia 
w podpisywaniu umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Szkolenia. W ostatnim czasie Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Roz-
wój” podjęło się organizacji dwóch bezpłatnych szkoleń dla wszystkich 
chętnych, zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach 

wyżej wymienionych działań. Celem 
szkoleń było zapoznanie potencjal-
nych beneficjentów z warunkami 
i trybem przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach dzia-
łań Osi 4 Leader i przygotowane 
zostało z myślą o osobach, które 
z pozyskiwaniem środków UE do tej 

pory nie miały styczności. Spotkanie dla osób zainteresowanych działa-
niami „agencyjnymi”, tj. „Różnicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” miało miejsce 11 
października i zgromadziło 15 uczestników. Ośmiogodzinne szkolenie 

prowadziła pani Justyna Bugalska – były pracownik Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Mazowieckim Oddziale Regionalnym na 
stanowisku specjalisty ds. obsługi wniosków w ramach działań Osi 3 
i Osi 4 PROW LEADER PROW 2007-2013:311 Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 
obecnie prowadząca własną działalność gospodarczą w zakresie doradz-
twa gospodarczego. Drugie spotkanie szkoleniowe, które odbyło się 
18 października w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
poprowadził pan Leszek Leśniak – główny specjalista CDR O/ Kraków, 
ekspert ds. podejścia Leader. Szkolenie dla lokalnych liderów z całego 
obszaru objętego LSR dotyczyło Małych Projektów – wnioskowania, 
a także rozliczania projektów. Wzięło w nim udział 20 osób, które wcze-
śniej zgłosiły chęć uczestnictwa do biura LGD. 

„Małe projekty” mają budować kapitał społeczny, pomagać w tych 
najmniejszych inicjatywach. Mają 
być dostępne dla ludzi, którzy chcą 
coś zrobić samodzielnie lub poprzez 
organizacje. 

Przykładem sfinalizowanych ope-
racji są m.in.: Muzeum w Zwoleniu 
– Doposażenie Muzeum w sprzęt 
audiowizualny oraz wystawa arche-
ologiczna, DK w Zwoleniu – otwar-

cie punktu komputerowego, uroczystości związane z „imieninami Pana 
Jana”, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu – Dożynki Powiatowo-Gminne, 
XII Dni Sycyny czy też Czarnoleskie Sobótki organizowane przez gminę 
Policzna. Mieszkańcy Zwolenia mogą być dumni z odrestaurowanego 
parku miejskiego, co było możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez 
gminę Zwoleń. Po nasadzeniu nowych drzew i krzewów miejsce 
w centrum miasta odzyskało pełne walory przyrodnicze i reprezentacyj-
no-estetyczne. 

Aktywizacja społeczności lokalnej oraz podnoszenie świadomości 

i kwalifikacji mieszkańców. Latem został przeprowadzony konkurs 
wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnicy musieli 
popisać się wiedzą o PROW, Lokalnej Grupie Działania i jej obszarze, 
a laureaci otrzymali gratulacje oraz cenne nagrody rzeczowe z rąk Pre-

zesa Stowarzyszenia Pana Zbignie-
wa Buczmy podczas Dożynek Powia-
towo-Gminnych 28 sierpnia br. 
Drugi konkurs – także już zakończo-
ny, skierowany był do osób, które 
amatorsko lub profesjonalnie zaj-
mują się fotografią i są zameldo-
wane na terenie objętym Lokalną 

Strategią Rozwoju. Celem konkursu „Zauważyć i utrwalić – LGD w obie-
ktywie” było pobudzenie mieszkańców do zaangażowania się w aktyw-
ną promocję regionu, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania 
walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa kulturowego 
najbliższego otoczenia. Konkurs został rozstrzygnięty 15 października, 
a nagrody – cenne upominki wręczono laureatom 7 grudnia. 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru. LGD sfinansowało 
opracowanie graficzne, projekt i wykonanie 15 tablic informacyjnych. 
Zostały one ustawione w każdej z 11 gmin obszaru LSR oraz w miejsco-
wości Sycyna. Tablice z przeznaczeniem dla gmin zawierają mapę 
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obszaru LGD, dane kontaktowe biura stowarzyszenia oraz mapę ze 
szlakami turystycznymi terenu LSR. Tablice w Sycynie natomiast związa-
ne są z postacią Jana Kochanowskiego i posadowione zostały w atrak-
cyjnych turystycznie punktach miejscowości. 

Publikacje. Poza tym w ostatnim czasie, w ramach działania Funk-
cjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywi-
zacja LGD wydało elektroniczną formę publikacji, tj. płytę CD z albumem 
„Nad Iłżanką i Zwolenką”, aktami prawnymi dotyczącymi PROW 2007–
2013, informacjami dotyczącymi działalności LGD i możliwości pozyska-
nia środków z Osi 4 LEADER. Płyta ma trafić do każdego gospodarstwa 
domowego na obszarze LSR i zachęcić do zainteresowania się możliwo-
ścią pozyskania dofinansowania ze środków UE.  
Ślady Jana Kochanowskiego 
H. Bednarczyk, M. Jaskot, E. Nowakowska 

ISBN 978-83-60132-22-7, B5, s. 24, 3000 egz., 
kolorowe fotografie. 

W małej broszurze przypominamy 
materialne i duchowe ślady obecności 
poety na naszej Ziemi i w społeczno-
ściach lokalnych. Tu na ziemi Jana Kocha-
nowskiego w Sycynie, Czarnolasie 
i Zwoleniu pamięć o poecie i jego poezji 
była i jest ciągle żywa. 

O dzban czarnoleskiego miodu 
A. Krzemiński, T. Derlatka (red.), ISBN 

978-83-60132-25-8, B5, s. 160, 1000 egz. 
Oddajemy do rąk Czytelników wiersze 

laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O dzban czarnole-
skiego miodu” za lata 2002–2011. Pokłosie Konkursu odwołujące się do 

dzieła Jana Kochanowskiego może spełnić 
ważną rolę kulturotwórczą i artystyczną, 
ale również kształcącą – zwłaszcza w za-
kresie pielęgnowania urody języka pol-
skiego. 
Na Lokalnej Grupie Działania spoczywa 
odpowiedzialność za wybór projektów, 
które mogą być składane m.in. przez 
jednostki samorządu terytorialnego, insty-
tucje kościelne, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizy-
czne, realizacja których przyczyni się do 
osiągnięcia celów i zamierzeń zawartych 
w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakończono 

we wrześniu nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”, za pośrednictwem którego poszczególne gminy, instytucje kultury 
oraz organizacje pożytku publicznego mają możliwość podniesienia 
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowy i remonty boisk 
sportowych, placów zabaw, infrastruktury turystycznej, a także świetlic 
wiejskich. Podczas trwania naboru do biura Stowarzyszenia wpłynęło 
sześć projektów, które złożyli: gmina Ciepielów, gmina Gózd, gmina Iłża, 
gmina Przyłęk, gmina Tczów oraz parafia Rzymskokatolicka w Gródku. 
Na posiedzeniu w dniu 4 października Rada Stowarzyszenia oceniła 
złożone wnioski pod względem zgodności z LSR oraz lokalnym kryteria-
mi. Ze względu na limit środków cztery z nich zostały skierowane do 
finansowania, pozostałe odrzucono. Od 2 listopada przyjęliśmy 20 
projektów w ramach trzech działań: „Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 
„Małe projekty”. Działania adresowane są do innej grupy beneficjen-
tów. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się możliwością pozy-
skania dofinansowania – czy to na rozwój własnej działalności, agrotu-
rystyki czy też na szeroko rozumianą poprawę jakości życia na obsza-
rach wiejskich – m.in. dzięki organizacji szkoleń, imprez, promocję 
lokalnej twórczości i rozwijanie turystyki. Zachętą niech będą tutaj 
projekty już zrealizowane i rozliczone, dzięki którym m.in.: mogliśmy 

bawić się na Dożynkach, Imieninach Pana Jana, Sobótkach, DK oraz 

zwoleńskie Muzeum zyskało nowy sprzęt IT, odrestaurowano park 

w centrum Zwolenia, a poszczególne samorządy mogą pochwalić się 

odremontowanymi świetlicami wiejskimi, nowymi boiskami oraz zago-

spodarowaną przestrzenią publiczną. Miejmy na uwadze hasło: „myśl-
my globalnie – działajmy lokalnie, bo duże rzeczy zaczynają się od 
małych kroków…”. 

Doradztwo Leader. Zapewniamy bezpłatne doradztwo w przygoto-
waniu projektów. Doradcy przyjmują w biurze Stowarzyszenia od ponie-
działku do czwartku, w godzinach popołudniowych. Szczegółowe infor-
macje, a także ulotki i materiały promocyjne można uzyskać w biurze 
Stowarzyszenia, w Zwoleniu przy Placu Kochanowskiego 1 w godzinach 
7

30
– 15

30 
e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl, Tel. 48 676 20 29. 

IV Festiwal Produktów Regionalnych 

7 maja 2011 roku w Zespole 

Szkół Rolniczo-Technicznych 

w Zwoleniu odbył się IV Fe- 
stiwal Produktów Regionalnych.  
Tegoroczna prezentacja upły-

nęła pod znakiem Świąt Wielka-
nocnych oraz wiosennych obrzę-
dów. 

Prezes Zarządu Stowarzy-
szenia Zbigniew Buczma przywitał zespoły i koła gospodyń wiejskich 
z gmin współpracujących z naszą LGD oraz przybyłych gości, przedstawi-
cieli samorządów gminnych, powiatu zwoleńskiego, Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz 
posłów Sejmu. 

Wszystkie zespoły miały za zadanie przygotowanie stoiska z potra-
wami nawiązującymi do świąt Wielkiej Nocy. Kramy uginały się od pysz-
nych i pięknie podanych dań oraz przystawek, nie zabrakło również 
mazurków, serników oraz bab wielkanocnych. Jak co roku przybyłe 
zespoły brały udział w dwóch konkursach: „Stoisko miłe dla oczu” oraz 
„Koszyczek wielkanocny”.   

 
 

Werdyktem jury laureatami Festiwalu zostali: KGW Bartodzieje, 

KGW Sycyna, KGW Karszówka oraz zespół Strykowiacy, dla których 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ufundowało cenne nagrody 
rzeczowe. Koła gospodyń wiejskich dodatkowo bawiły publiczność 
występami artystycznymi. Tańce, śpiewy i wspólna zabawa trwały do 
późnych godzin nocnych. 
 

Opracowanie Henryk Bednarczyk na podstawie materiałów 

 i przy konsultacji Justyny Nowickiej i Iwony Kacperczyk 
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