
PLAC ZABAW OD NIVEA 

 

        W czerwcu 2011 roku nasza szkoła została zgłoszona przez Organ Prowadzący jako 

jedna z czterech lokalizacji w gminie do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez 

firmę Nivea „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. Aby zdobyć ten plac należało codziennie 

przez cztery miesiące oddawać głos na wybraną lokalizację i dodatkowo pozyskiwać 

kolejnych głosujących.  

     Od czerwca do końca września 2011 r. na lokalizację w Kaznowie oddano 73 640 głosów. 

To bardzo dużo, zważywszy na wielkość naszej miejscowości, ale głosowali nie tylko 

mieszkańcy Kaznowa! Mimo że wielu bardzo aktywnie włączyło się w akcję, sam Kaznów 

nie miałby szans…Ma w tym sukcesie ogromny udział zaangażowanie grona 

pedagogicznego.  

       Aby zdobyć ten plac zabaw, nauczyciele z ulotkami w ręku odwiedzili prawie wszystkie 

sklepy i instytucje w pobliskim Lubartowie oraz w Lublinie. „W większości miejsc 

przyjmowano nas bardzo otwarcie. Nasz entuzjazm się udzielał! Niejednokrotnie ludzie od 

razu logowali się i obiecywali głosować aż do zwycięstwa! – wspominają. Prosiliśmy                        

o wsparcie kolegów i koleżanki. Pisaliśmy maile, dzwoniliśmy, umieszczaliśmy linki na 

portalach społecznościowych i forach internetowych. Aktywizowaliśmy swoje rodziny, 

sąsiadów i znajomych.”  

Wiemy, że nieprzypadkowe i nie pojedyncze głosy oddawali na lokalizację w Kaznowie 

ludzie z: Warszawy, Wrocławia, Głogowa, Tarczyna, Parczewa, Tucznej, Sosnowicy, a nawet 

z zagranicy – z Niemiec, Anglii czy Irlandii. Osoby zaangażowane, przez ponad trzy 

miesiące, nie rozmawiały prawie o niczym innym, jak tylko dokąd można jeszcze pojechać               

i kogo prosić o wsparcie... Całe szczęście większość tego czasu przypadła na okres wakacji.       

Walczyliśmy wytrwale i w połowie września mieliśmy kilkutysięczną przewagę nad 

lokalizacją znajdującą się na 25 miejscu w trzeciej – przedostatniej edycji konkursu. Jednak 

pod koniec miesiąca ta różnica zaczęła gwałtownie topnieć i to do tego stopnia, że 30 

września przez moment byliśmy na 21 – według nas zagrożonej pozycji. W każdej z 4 edycji 

wygrywało 25 lokalizacji z największą ilością oddanych na nią głosów. Baliśmy się, że 

zaangażowanie innych może pozbawić nas nagrody, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. 

Kilkanaście minut po północy tj 1 października, przy lokalizacji: Ostrów Lubelski, Szkoła 

Podstawowa Kaznów- zamiast numeru miejsca, pojawiła się informacja – zwycięski plac.  

Wygraliśmy!!!  

       Rok wcześniej na otwarciu wielofunkcyjnego boiska sportowego – głównej nagrody w 

konkursie FFiL Śnieżka S.A nasze dzieci śpiewały „Marzenia się spełniają, tylko mocno, 

mocno, mocno w nie wierz!”  My po raz kolejny uwierzyliśmy. A to zwycięstwo utwierdza 

nas tylko w przekonaniu, że razem rzeczywiście można więcej! To nasz wspólny sukces!    

Kaznów jest jedyną lokalizacją z powiatu lubartowskiego, która znalazła się w gronie 

zwycięzców konkursu Nivea. 

       Później były: pisma, plany, pozwolenia, wyrysy, kolejka… Prawie rok czasu upłynął na 

dopełnianiu formalności związanych z budową placu. Ale doczekaliśmy się! Na początku 

wakacji 2012 roku wybudowano. 5 lipca odbył się odbiór techniczny, a 27 września 2012 

roku około południa do Szkoły Podstawowej w Kaznowie zaczęli przybywać zaproszeni 

Goście, aby wspólnie z gospodarzami świętować uroczysty odbiór i poświęcenie placu zabaw 

od Nivea.  

      Dziękujemy również tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie na Piknik Radości z Nivea             

i chcieli dzielić, a raczej pomnażać naszą radość z sukcesu. Zaszczycili nas: przedstawiciel 

fundatora placu zabaw - NIVEA Polska Sp.z o.o - pan Marcin Jarząbek, Pan Burmistrz 

Ryszard Smerdel i pani Sekretarz Barbara Jezior z Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, 

dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkola z naszej gminy.  



      Nie zawiódł nas również przedstawiciel Fundatorów szkoły - Prezes PSS Społem                      

w Lubartowie pan Grzegorz Poznański .  

       Dzieci w podziękowaniu dla Firmy Nivea, głosujących Internautów i wszystkich Gości 

pięknie śpiewały i tańczyły. Wdzięczną społeczność Kaznowa reprezentował na scenie zespół 

śpiewaczy „Kaznowianki”.  

      Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Ostrowie w podziękowaniu za 

zaproszenie również zaprezentowały się wzorowo. Później były kiełbaski i ciasto dla dzieci 

oraz obiad dla zaproszonych gości.  

      Wszystko odbyło się w przyjemnej, piknikowej atmosferze. 


