
Początki działalności oświatowej zawdzięcza Sycyna swoim właścicielom 

z przełomu XIX-XX w. W 1890 r. powstała tu pierwsza tajna szkółka 

elementarna prowadzona przez Janinę Czaplińską.  

     Sycyna jest jedną z najstarszych wsi regionu radomskiego. Pierwsze  

o istnieniu osady pochodzą z XII wieku. Sycyna nierozerwalnie łączy się  

z rodem Kochanowskich, tu właśnie w 1530 r. urodził się jeden z 

najwybitniejszych poetów renesansu - Jan Kochanowski. 

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie istnieje od roku 1920. Pierwszy 

budynek szkolny wybudowano w 1928 r. Przez wiele lat szkoła borykała się  

z trudnymi warunkami lokalowymi, a dopiero od 1984 r. mieści się w jednym 

miejscu.  

      Różne były jej dzieje. Od 1 września 2001 r. w związku z likwidacją 

Zespołów Szkół, PSP w Sycynie funkcjonuje jako pełna sześcioklasowa szkoła 

podstawowa, przy czym w Sycynie uczą się dzieci z oddziału przedszkolnego  

i klas I-III, natomiast uczniowie klas IV-VI w Sydole. Łącznie w Sycynie  

i w Sydole szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, 

biblioteką, a klasy IV – VI korzystają z sali gimnastycznej PG w Sydole.  

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Sycyna, Sydół, 

Drozdów, Karolin, Wacławów, Wólka Szelężna.  

      Wokół szkoły skupia się życie kulturalne wsi. W 1999 r. powstało 

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, które prowadzi działalność edukacyjną, 

kulturalną, społeczną i wydawniczą. Stowarzyszenie stara się integrować  

i aktywizować społeczność lokalną. W 80-lecie szkoły - 17.VI. 2000r. 

zorganizowano festyn ludowy „Dni Sycyny”, który wszedł do kalendarza 

imprez gminnych w ramach obchodów Dni Jana Kochanowskiego. W 2000r. 

ukazała się monografia pt. „Sycyna - wiek XX” zawierająca także historię 

tutejszej szkoły. 

     Do PSP w Sycynie uczęszcza corocznie około 120 - 130 dzieci. Pracuje 

15 nauczycieli, w tym 7 na niepełnych etatach, większość dyplomowanych. 

Wszyscy systematycznie się dokształcają, podnoszą swoje kompetencje 

zawodowe. 

     W szkole organizowane są różne akademie związane z jej życiem oraz 

imprezy okolicznościowe, np. Dni Sycyny. Uczniowie wraz z nauczycielami 

biorą aktywny udział w organizowaniu tego święta,  m.in. przygotowują 

występy artystyczne.  

W czerwcu 2005 r. w „Dni Sycyny” po raz pierwszy na scenie wystąpił 

działający przy szkole dziecięcy zespół taneczny „Iskierki” oraz zespół wokalny 

„Śpiewające nutki”. 

      Uczniowie biorą aktywny udział w konkursach organizowanych na 

szczeblach gminy, powiatu  oraz ogólnokrajowych, a także w różnych zawodach 

sportowych, wielokrotnie odnosząc w nich sukcesy.  



     W czerwcu 1998r. uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Dziecka byli 

gośćmi Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a dwa lata później 

Prezydent gościł w Sycynie. 

 Nasza szkoła uczestniczy w projekcie z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013 zatytułowanym „Mazowieckie Centra Talentu  i Kariery” – 

„Szkoły Startu do Kariery” realizowanym przez MSCDN oraz "Wykształcone 

dzieci przyszłością Zwolenia".  

W 2012 r została zakwalifikowana do pilotażowego rządowego programu 

rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK  pod nazwą „Cyfrowa szkoła”). W ramach 

tego programu szkoła została wyposażona  w nowoczesny sprzęt komputerowy, 

tablicę interaktywną, projektory, wizualizer.  

  

Kolejni kierownicy i dyrektorzy szkoły w Sycynie: 

  

 Stanisław Gąsiorowski                        – do 01.09.1924 

 Jan Skibiński     - do wybuchu wojny w 1939 

 p. Skwira      - grudzień 1939 – 01.03. 1940 

 Maria Staroń     - do roku szkolnego 1945/46 

 Julian Mizak        - do 1950 

 Jan Nowak       - do 01.09.1951 

 Tadeusz Mikulski    - 01.09.1951 – 01.09.1962 

i 01.09.1963 – 01.09.1974 

 Czesław Majewski     - rok szkolny 1962/1963 

 Ryszard Ostrowski    - 01.09.1974 – 31.09.1984 

 Maria Gajowiak    - 01.09.1984 – 31.09.1991 ( od 

01.09.1978r. jako Kierownik Szkolnego Punktu 

Filialnego w Sycynie) 

 Teresa Pluta     - 01.09.1991 – 31.08.2000 

 Małgorzata Zyzek    - 01.09.2000 – 31.08.2013 

 Grażyna Krześniak Pakalińska  – od 01.09.2013  

 


