
BOISKO OD   ŚŃEŻKI 

       W marcu 2010 roku szkoła nasza, jako jedna z czterech w województwie lubelskim, 

została wytypowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie do wzięcia udziału w czwartej 

edycji ogólnopolskiego projektu społecznego FFiL Śnieżka „Kolorowe Boiska… czyli 

Szkolna Pierwsza Liga”. Ideą programu jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak 

najlepszych warunków do uprawiania sportów – warunków, które zmotywują je do 

aktywności służącej krzewieniu sportowego ducha, jak również budowaniu więzi poprzez 

tworzenie zespołów oraz wspólne gry i zabawy!  

      Wytypowana przez Kuratorium Oświaty szkoła, aby wziąć udział w konkursie, musiała: 

 - zapoznać się z regulaminem konkursu i wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

 - ogłosić konkurs w szkole i zaprosić do udziału uczniów wszystkich klas,  

 - przygotować zespołowo pracę konkursową w grupie nie mniejszej niż 8 uczniów (najlepiej 

jeśli praca zostałaby przygotowana przez całą klasę lub kilka klas), 

  - zaprojektować kolory i atrybuty szkolnej reprezentacji sportowej (stroje zawodników,   

czapki i szaliki dla kibiców, sztandar drużyny, inne),  

 -dokładnie opisać pracę i wysłać ją na wskazany w regulaminie adres do 05.06.2010r.     

Organizator konkursu w nagrodę, za zajęcie I miejsca zbuduje boisko i pomoże zorganizować 

uroczystość otwarcia obiektu.  

      Jako jedyna szkoła w naszym województwie, dostaliśmy taką szansę po raz drugi. Do 

prac zgłosiło się dwudziestu siedmiu uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Pomysłów było wiele. 

Stanęło jednak na tym, że wykonamy pracę przestrzenną - boisko, na którym będzie grała 

nasza reprezentacja, a społeczność Kaznowa będzie jej kibicowała. Zakupiliśmy plastelinę                

i glinę garncarską. Zaczęliśmy lepić, ale postacie ulepione z gliny były ciężkie i kruche,                    

a wykonane z plasteliny szybko traciły swój entuzjazm - piłkarze i kibice, którzy dzień 

wcześniej mieli ręce uniesione wysoko, już następnego dnia z głowami wciśniętymi                        

w ramiona ciągnęły je po styropianowej murawie. Glina i plastelina nie zdały egzaminu! 

     Ktoś wpadł na pomysł, że modelina będzie lepsza. Odstraszała nas cena, ale Pani Dyrektor 

zamówiła 3 kg masy w sklepie internetowym. Na przesyłkę czekaliśmy prawie tydzień,                    

a kiedy otworzyliśmy paczkę, stało się z nami to samo, co z ludzikami z plasteliny- tylko w 

dużo szybszym tempie – po prostu ręce nam opadły! To, co otrzymaliśmy wyglądało jak 

używane, stare, szare mydło – suche i popękane, nie mające nic wspólnego z masą plastyczną. 

Byliśmy załamani. Opiekunka projektu odkruszyła część jednej bryły i prawie całą lekcję, 

tłumacząc zadania, wyrabiała ten kawałek. Udało się! Można było uformować piłkarza. 

Chłopcy przystąpili do ugniatania. Początkowo twierdzili, że tylko do tego się nadają i że nie 

są w stanie ulepić nic, co mogłoby przypominać człowieka. Czas pokazał, że mylili się 

znacznie… Doskonale radzili sobie z malowaniem figurek i robieniem bramek. Wykorzystali 

w tym celu patyki do szaszłyków i siatkę z wyparzacza do kubków, który znaleźli w szkolnej 

kuchni. Prace trwały około dwóch tygodni. Każdy, kto miał wolną chwilę, przychodził do 

„pracowni plastycznej”: wyrabiał masę, lepił figurki, robił włosy z muliny, czapki i szaliki              

z bibuły, malował, kleił…  

      Później pojawił się problem z przymocowaniem ludzików do styropianowych trybun                  

i boiska. Większość mocnych klei rozpuszczała podłoże i gracze zapadali się po kolana. 

Trzeba było szukać ciągle nowych rozwiązań. Postanowiliśmy zbić drewnianą konstrukcję                

i żyłkami poprzyczepiać naszych piłkarzy, aby można było nimi poruszać. Nikt jednak nie 

chciał się tego podjąć, a czas uciekał. Robiło się nerwowo! Ostatecznie kupiliśmy drut 

spawalniczy                 i Bartek Lipski ze swoim tatą zespawali taką konstrukcję, o jaką nam 

chodziło. Wszystko było prawie gotowe. Tylko pomalować maskotkę, dokończyć sztandar 

drużyny, ostatnie chorągiewki, szaliki…i w drogę! Tylko czym…? Kolejny problem - kurier 

ani poczta nie wchodziły w grę. Makieta była za delikatna i za duża. Prywatny przewoźnik 

obiecał nam, że pracę zawiezie, ale okazało się, że się przesłyszał, że myślał o zupełnie 

innych wymiarach…. Nauczyciele wyciągali siedzenia ze swoich samochodów, dzwonili, 

pytali… Wszystko na próżno!  Naszą Panią Dyrektor olśniło i nie bacząc, że to niedziela 



zadzwoniła do Pani dyrektor biura Obsługi Oświaty Samorządowej z prośbą o szkolny 

autobus. Zgodziła się. Na drugi dzień byliśmy już w Warszawie. Czasami mimo przeszkód, 

po prostu się czuje, że Wszechświat sprzyja…  

     Pozostało tylko czekać. Śledziliśmy w Internecie każdą wzmiankę o konkursie. A nasze 

nadzieje to rosły, to znów opadały. Prezentowane prace były tak pomysłowe, oryginalne                 

i pracochłonne, że pozostawało nam tylko cieszyć się, że nasza makieta boiska pojawia się w 

ich sąsiedztwie!  

     Powtarzaliśmy sobie, że jeżeli nawet nam się nie uda, to będziemy mieli zdjęcia naszej 

makiety z panem Arturem Barcisiem, panią Anną Nowak-Ibisz czy panią Kasią Cichopek. 

Pojawienie się w jury Anny Dymnej było dla nas gwarantem rzetelnej oceny wszystkich prac. 

Wiem, że dziś może to brzmieć nie do końca szczerze – bo to my jesteśmy wielkimi 

wygranymi, ale pragnę zapewnić, że gdyby było inaczej, nie zmieniłabym, dawno już 

wyrobionego na Jej temat zdania. Niewielu jest takich ludzi jak Ona, którzy mimo swoich 

stanowisk i popularności szacunkiem darzą prostego człowieka i w takim skupieniu, i z taką 

wrażliwością pochylają się nad dzieckiem.  

     To były naprawdę piękne dni, kiedy tworzyliśmy to nasze „cudo”. Obowiązywała nas 

„dyscyplina szkolna” – po prostu nikt nie mógł się wyłamywać i wątpić – musieliśmy 

wierzyć!!! I ta nasza wiara, praca, radość tworzenia przyniosły nam zwycięstwo! Nikt                      

z naszej społeczności nie zapomni dnia 25 VI 2010 r. Koniec roku zapowiadał się tak, jak 

zawsze, ale tuż po odśpiewaniu hymnu do sali wkroczyły dwie panie, /dziś wiemy, że były to: 

Tatiana Mindewicz – Puacz -Prezes Zarządu Task Force Consulting Sp. z o.o i Katarzyna 

Łukawska - Client Service Director w tej samej Firmie/, które poprosiły Panią Dyrektor o 

głos i oznajmiły zdezorientowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom, że wygraliśmy 

boisko! Kiedy zobaczyliśmy naszą pracę na profesjonalnym plakacie, przeżyliśmy coś 

niewiarygodnego. Poczuliśmy siłę urzeczywistnionych marzeń!!! Płacz, śmiech, krzyki – 

każdy na swój sposób, spontanicznie reagował na tę wiadomość.  

     Efekt naszej pracy można było podziwiać w  Polskim  Komitecie  

Olimpijskim w Warszawie. To praca przestrzenna – 1m x 1m x 45cm -nasze boisko i nasze 

rodziny na trybunach: rodzice, dziadkowie, dzieci w wózkach, są krzywi i „krzywsi”, 

pochyleni i „ pochyleńsi”, ale są nasi… Może nieidealni, ale ile w nich emocji, naszych 

emocji…  

      W nagrodę za zajęcie I miejsca w czwartej edycji projektu społecznego FFiL Śnieżka 

„Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. 

wybudowała nam w okresie wakacji profesjonalne, wielofunkcyjne boisko o wartości ok. 300 

tys. zł.  

      W czerwcu, w dniu zakończenia roku szkolnego, dowiedzieliśmy się o naszym 

zwycięstwie i wygranej, a już w połowie sierpnia na teren placu szkolnego wkroczyły 

maszyny i rozpoczęto budowę boiska. Już wtedy wiadomo nam było, że uroczysty odbiór 

nowobudowanego obiektu nastąpi we wrześniu. Rozpoczęliśmy więc gorączkowe 

przygotowania. Przez cały okres wakacji grono pedagogiczne było bardzo zaangażowana                  

w przygotowanie tej uroczystości.  

      Uroczystość otwarcia boiska była prawdziwą fiestą sportową, w której uczestniczyli 

szczęśliwi zwycięzcy wraz z nauczycielami i rodzicami. Ponadto w uroczystości udział wzięli 

mieszkańcy Kaznowa i okolicznych miejscowości, przedstawiciele fundatora nagrody, 

organizatora konkursu, władz samorządowych gminy i powiatu, kuratorium, fundatorów 

szkoły, sympatycy i sponsorzy naszej placówki oraz goście specjalni. Gość specjalny Dariusz 

Dziekanowski, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej, komentował zmagania 

młodych piłkarzy na nowym boisku. Poza częścią oficjalną, częścią artystyczną w wykonaniu 

uczniów, turniejem par piłkarskich i konkursem rzutów karnych, na dzieci czekało wiele 

dodatkowych atrakcji, w tym m.in. suchy basen, euro bungy – popularne urządzenie 

umożliwiające wykonywanie skoków i salt - oraz zjeżdżalnie. Przygotowanie uroczystości 

wymagało wiele godzin pracy społecznej, ale było warte tego wysiłku i poświęcenia. 


