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Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA w 2011 r. 
i kadencja 2008÷2012 przyjęte przez Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków 

13.04.2012 r.  
 
Rozpoczęliśmy XIII mam nadzieję, Ŝe szczęśliwy rok naszej działalności. Jest 13 kwietnia i piątek. To równieŜ 

podsumowanie III kadencji działalności Zarządu i rozpoczęcie IV kadencji.  
Zebranie Komitetu ZałoŜycielskiego – 17 osób, odbyło się 08.09.1999 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestro-

wane 11 stycznia 2000 r. a pierwsze Walne Wyborcze Zebranie odbyło się 22 lutego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 
51 członków głównie mieszkańców Sycyny. 

Misją naszego stowarzyszenia wiejskiego, jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja lokalnych społeczno-
ści poprzez animację oświatową i kulturalną wyrównania szans społecznych i edukacyjnych młodzieŜy i dorosłych. 
Kultywując legendę i upowszechniając twórczość Jana Kochanowskiego, historię Sycyny, oraz współpracę między-
regionalną i międzynarodową. 

W przedostatnim wydaniu „Wieści Sycyny” (Nr 43÷46) przedstawiliśmy kronikę i waŜniejsze wydarzenia 
2000÷2010, razem z numerem 47÷50 za 2011 r. jest to pełna dokumentacja naszej działalności. 

Dzisiaj prezentujemy pełną dokumentację katalog i e-katalog „Wieści Sycyny”, Biblioteki Sycyńskiej.  
Biblioteka Sycyńska 39 + 22 tytułów ksiąŜek razem 58.110 tys. egzemplarzy. W ostatnim roku wydano: Bed-

narczyk I.: Analiza potrzeb edukacyjnych w gminie Zwoleń, Bednarczyk H., Virsilas V.:  Educate Generation, 
Bednarczyk H., Jaskot M., Nowakowska E.: Ślady Jana Kochanowskiego – LGD Dziedzictwo i Rozwój, O dzban 
czarnoleskiego miodu pod redakcją A. Krzemińskiego, T.Derlatki,  

Dzisiaj z radością prezentujemy Bajki wierszem pisane Zofii Jaskulskiej.  
Wystawa fotografii, przygotowana w ramach projektu Leader przez S.O. Sycyna była prezentowana w Sycynie, 

Zwoleniu, Jedlni Letnisko i IłŜy. 
Nasza aktualna i rozbudowana strona internetowa www.sycyna.ppp.pl około 1000 gości w miesiącu. 
Ufundowano łącznie 77 stypendia oświatowe w 2011 roku, przyznaliśmy 4 stypendiów po 500 zł (Daniel 
Cywka – Sycyna, Aleksandra Goźlińska – Barycz, Małgorzata Fałek – Sydół, Marta Kczyńska – Sycyna). 
Do 35 kursów dodaliśmy kurs stacjonarny i e-learningowy „Podstawy obsługi komputera” dla 180 osób 
w projekcie e-inclusion. Łącznie przeszkoliliśmy więc 1411 osób. 
Przeprowadziliśmy 18 seminariów i konferencji naukowych, w 2011 roku Globalizacja i informatyzacja na zie-

mi Jana Kochanowskiego. 
W XII Dniach Sycyny w tradycyjnym festynie wystąpili: Iskierki, Chór Sycyna, Break Dance Z.Mkangwa, Ro-

syjskiej tro Borysa Somerhafa, Dysco Boys 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 uczestników szkół powiatu zwoleńskiego. Organizatorzy: Włodzimierz Kabus 
i Grzegorz Stawarz. 

Wspieramy Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój we wdroŜeniu Lokalnej Strategii Rozwoju: hipoteczne po-
ręczenie, realizacja zadań wydawniczych a takŜe w tym roku złoŜenie małych projektów. 

Z programu odnowy wsi (Gmina Zwoleń – LEADER) zmodernizowano park i otoczenie fundamentów domu 
Jana Kochanowskiego. Projekt techniczny wykonała firma Armax na podstawie koncepcji prof. Janusza Janeckiego 
z uwzględnieniem wcześniejszych projektów Michała Smoktunowicza i Tadeusza Derlatki. Park odnawiała firma 
Dromar ze Skaryszewa. 

Podpisana umowa i przekazanie przez Starostwo stawów, działek w administrację Gminne tworzy szanse upo-
rządkowania otoczenia równieŜ pierwszego stawu. Nadzwyczajną aktywność wykazała Rada Sołecka i Sołtys Mi-
rosław Bąk. Będą w Sycynie ryby skoro jest tylu rybaków. UŜyczyliśmy budynek zlewni. Czekamy na dalsze po-
rządkowanie: płot, malowanie budynku i zapowiedziane molo, boisko sportowe. Starostwo przygotowuje doku-
mentację ścieŜki dydaktycznej. 

Jak zwykle aktywne są: Koło Gospodyń Wiejskich, nasza szkoła (najmilsze pierwszaki) i biblioteka. Otrzymany 
wóz straŜacki nobilituje Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Sycynie. 

Po wezwaniu z Wieści Sycyna 2010 – „Teraz Sycyna” odbyło się spotkanie (styczeń 2012r.) z gospodarzami 
gminy i powiatu. Przedstawiliśmy postulaty:  

Na co czekamy w Sycynie: 
1. Zakończenie projekty Leadera – chodnik wokół stawu I, mostek ozdobny nad rzeczką, molo (rybacy), fontanna, oświetlenie, ławki, 

chodnik obok budynku zlewni przedłuŜenie obok domu J.Kustry przystanku w kierunku Zwolenia. 
2.  Oświetlenie chodnika przy szosie od parkingu, pomnika (poświetlenie) do Sycyny Południowej. 
3. Chodnik Sycyna Płn., zagospodarowanie parkingu i drogi do obelisku – kapliczki. 
4. PrzedłuŜenie dróŜki wzdłuŜ parku nad stawem (piasek) dookoła Przerwańca z wybudowaniem ozdobnego mostka nad rowem przy szosie 

na wprost Sycyny Północnej. 
5. ŚcieŜka dydaktyczna (powiat), stawy, boisko sportowe, wiata i zabytkowa obora. 
6. Koncepcja – projekt techniczny Młyna, projekt Amfiteatru nad stawem między młynem i drogą. 
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7. Koncepcja – program odbudowy Sycyny – gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego (gmina – powiat – Mazowsze – Ministerstwo Kultury 
lub projekt UE).  
Konieczne jest uporządkowanie otoczenia, kwiaty. Oczekuję tego równieŜ od Wspólnoty Mieszkaniowej, ale 

równieŜ od Starostwa. Pobierana dzierŜawa w części musi być przeznaczona na porządkowanie w Sycynie.  
Zostały w pełni rozliczone nasze ubiegłoroczne projekty: e-aktywacja, i lokalna integracja. 
Realizowaliśmy 2 projekty europejskie: 

− Program Grundtvig edukacja międzypokoleniowa 2010–2011, 
− PO Innowacyjna Gospodarka Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego. 
WyposaŜono 180 uczniów i niepełnosprawnych w laptopy, sfinansowanie kosztów Internetu, doradztwo 

i szkolenie, co powaŜnie wzmocni naszą społeczną sieć komputerową eSycyna (w ciągu 10 lat 80 komputerów w 
44 miejscowościach). Nasz wkład w realizacje projektu w ciągu 2 lat to prawie 90 tys. zł. Po rezygnacji 4 gmin 
tylko determinacja Starostw: Burmistrza Zwolenia i Stowarzyszenia Sycyna uratowały juŜ podpisany projekt. 

W programie Grundtvig  złoŜyliśmy wspólnie z partnerami z 7 krajów projekt „13 minut” o wyrównywaniu 
szans uczniów, który nie uzyskał dofinansowania. W konkursie znajduje się nowy projekt Educate arct. Warto 
przypomnieć, Ŝe w latach 2009 – 2011 odbyło sie 18 wyjazdów na warsztaty do krajów partnerskich: Cypr, Wło-
chy, Hiszpania, Słowienia, Grecja, Litwa. 

Nasz projekt Model międzypokoleniowej informatycznej edukacji kulturowej dorosłych na wsi został wyróŜnio-
ny w konkursie DIE Niemieckiego Instytutu Edukacji Dorosłych. 

Zgodnie ze statutem odbyło się coroczne 17.04.2011 r. walne sprawozdawcze zebranie członków Stowarzy-
szenia. Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium. Przyjęliśmy plan działalności na rok 2011. Na bieŜąco 
informowaliśmy o działalności Stowarzyszenia w naszej gazecie Wieści Sycyny i stronie internetowej 
www.sycyna.ppp.pl. Planowane w 2011 r. zadania zostały zrealizowane. 

Bilans finansowy, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe za rok 2011 przedłoŜyliśmy Komisji Rewi-
zyjnej. Nasze przychody stanowiły wynagrodzenia za realizowane projekty, wpływy ze sprzedaŜy wydawnictw, 
składki oraz darowizny i wyniosły 252 854,44 zł (w 2010 249.045,00 zł) a koszty odpowiednio 271.337,55 (2011) 
wobec 234 513 zł (2010). Znaczną cześć naszych środków wydaliśmy na dofinansowanie działalności edukacyjnej, 
kulturalnej. Głównym wydatkiem był jednak wkład własny do projekttu e-inclusion w wysokości 59.027,48 zł, 
który nie byliśmy w stanie wypracować w 2011 r. i stąd uzupełnienie straty (z zasobów Stowarzyszenia w wysoko-
ści 18.483,11 zł. Stan naszych zasobów na kontach na koniec 2011 r. wynosił 50.203,25 zł.  Ogólna wartość nasze-
go majątku 131.296,28 zł. 

Wszystkie wypracowane i pozyskane środki kierujemy i wydatkujemy tylko na cele statutowe Stowarzyszenia. 
Proszę o przyjęcie podziękowań za współpracę Dziękuję Zarządowi, Starostom, Radzie Powiatu, Radzie Miasta 

i Burmistrzom Zwolenia, dyrektorom szkół w Sycynie, Baryczy, gimnazjów w Zwoleniu, Policznie, Przyłęku 
i Kazanowie, ZSRT w Zwoleniu. 

Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom. To był kolejny dobry, pracowity rok dla Stowarzyszenia. Wno-
simy, więc o uzyskanie absolutorium za działalność Zarządu w 2011 r. 

W roku 2012 planujemy: 
− inicjować i pracować nad wspólnym programem Gminy, Powiatu i Mazowsza Odrodzenia Sycyny gniazda oj-

czystego Jana Kochanowskiego, 
− realizować zgodnie z umową partnerską projekt PO IG e-inclusion, 
− wspierać i rozwijać projekt zwoleńskiego LEADER w Lokalnej Grupie Działania, ale równieŜ w kontekście 

regionalnym i międzynarodowym, 
− wspierać profesjonalizację, rozwijać lokalne zasoby kadrowe projektów europejskich, wzmocnić Stowarzysze-

nie przez zwiększenie udziału młodzieŜy i aktywnych mieszkańców wsi, 
− kontynuować prace nad organizacją sieci małych ojczyzn – wielkich ludzi, Europejskiego Uniwersytetu Interne-

towego w Sycynie oraz monograficzną serię wydawniczą Biblioteka Sycyńska. 
− kontynuować projekt informatyzacji eSYCYNA, zwiększenie dostępu do dobrej jakości Internetu –nowe pro-

jekty. 
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