
SZKOŁA IM. JPII W ŁUBINIE KOŚCIELNYM 

WALCZY O BOISKO 

Pomóż i oddaj głos. To nic nie kosztuje a sprawi 

frajdę dzieciakom 

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II bierze 

udział w ogólnopolskim konkursie „Kolorowe 

boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” Na 

zwycięzcę czeka wielofunkcyjne boisko 

ufundowane przez Fabrykę Farb i Lakierów 

Śnieżka SA.  

By wziąć udział w konkursie należało wykonać 

krótki wideoklip, w ciekawy sposób ilustrujący 

hasło przewodnie – „Kolorowo i sportowo". 

„Filmik musiał być nagrany w konwencji 

LipDub co stanowiło dodatkową trudność. To 

rodzaj teledysku, w którym występujące osoby 

poruszają wargami (Lip) do puszczonej z 

playbacku muzyki (Dub)” – mówi inicjatorka 

udziału w konkursie i autorka filmu, pani pedagog 

Sylwia Krasucka. „Dzieci dzielnie pozowały do 

teledysku. Pomimo wysokiej temperatury i słońca 

ćwiczyły i śpiewały. Dla dzieciaków to było duże 

przeżycie, szczególnie tych najmłodszych” - 

dodaje.  

Oprócz nagrody głównej dla zdobywcy II 

miejsca jest  – voucher na kwotę 6000 zł na 

organizację zajęć pozalekcyjnych, stół do tenisa 

stołowego, zestaw do unihokeja, komplet bramek i 

piłek oraz zestaw farb Śnieżka. Nagroda za III 

miejsce to stół do tenisa stołowego, zestaw do 

unihokeja, komplet piłek oraz farby. Poza tym 

zestawem farb Śnieżka nagrodzonych zostanie 

jeszcze 11 innych szkół. 

Dyrektor Jerzy Zimnoch: „To znakomita 

okazja do zabawy, rozwoju i zdobycia atrakcyjnej 

nagrody dla szkoły. Poza tym takie akcje jednoczą 

i angażują całe środowisko, uczą współpracy, 

aktywności i przede wszystkim propagują zdrowy, 

sportowy tryb życia. Już samo podjęcie próby jest 

ważne, chociaż  nie ukrywam, że wygrana byłaby 

znacznie bardziej satysfakcjonująca ” 

Szkoła w Łubinie kościelnym to mała szkoła, 

w której panuje wyjątkowa, rodzinna atmosfera. 

Nauczycie doskonale znają uczniów i ich rodziny. 

Każdy może liczyć na wsparcie i pomocną dłoń. 

Placówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniu 

rodziców i dzieci. Jest to możliwe dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu pracowników szkoły i 

dobrej współpracy z rodzicami, partnerami i 

placówkami współpracującymi. 

Jak powiedział Michał Bolesta z oddziału 

przedszkolnego: „Boisko jest nam potrzebne, żeby 

piła nie gubiła się w krzakach, tak jak teraz”. Jego 

starsi koledzy Radek Kozłowski i Dawid 

Zawadzki z kl. V dodają: „Teraz to praktycznie 

nie mamy boiska. Nawet w piłkę grać nie 

możemy, bo wszędzie są dziury po kretach”. 

Dzieciom marzy się prawdziwe boisko, na którym 

będą mogły ćwiczyć i bawić się. 

W akcję włączają się rodziny uczniów, znajomi 

i wiele osób ze środowiska. To jedna z dwóch 

szkół w gminie, więc nic dziwnego, że wszyscy w 

okolicy starają się pomagać. Pani wójt Raisa 

Rajecka zaangażowała pracowników do 

głosowania. Na stronie internetowej Gminy jest 

informacja o konkursie z prośbą o głosy. Dyrektor 

szkoły w Augustowie, Jerzy Żmieńko na zebraniu 

z rodzicami prosił o głosy na szkołę w Łubinie, a 

Dyrektor Centum Biblioteczno-Kulturalnego w 

Wyszkach, Henryk Zalewski dodatkowo 

zaangażował swoich prywatnych znajomych. 

Tak wygląda tera boisko 1 

http://koloroweboiska.pl/
http://koloroweboiska.pl/


„Wspiera nas szkoła w Topczewie, Wyszkach, 

Holonkach i Strabli. Głosuje Bank Spółdzielczy, 

Urząd Miasta Brańsk i Miejski Ośrodek Kultury w 

Brańsku. Wiele firm i instytucji z którymi 

współpracujemy oddaje na nas głosy”, mówi 

Ewelina Kuczyńska, księgowa i matka 

pierwszoklasistki. 

Jednak to wciąż za mało. Konkurs ma zakres 

ogólnopolski. Wiele szkół ma większą liczbę 

uczniów. Szkoła w Łubinie liczy zaledwie 122 

uczniów, czyli jakieś 244 rodziców, 15 

nauczycieli i sześcioro pracowników daje 

dodatkowe 50 głosów. Sami nie są  w stanie 

nazbierać tyle głosów, by znaleźć się w pierwszej 

dziesiątce. A bez tego nie przejdą do finału. 

„Nasi uczniowie nie zawsze mają w domu 

komputer, poza tym żeby zagłosować trzeba mieć 

własny adres mailowy. I tu zaczynają się schody: 

aby założyć maila trzeba mieć skończone 13 lat, 

czyli uczniowie nie mogą głosować w ogóle wg 

prawa. Potrzebujemy więc dużo wsparcia z 

zewnątrz. Tym bardziej, że od początku mieliśmy 

pod górkę. Przez pierwsze kilka dni nie mogliśmy 

w ogóle głosować z powodu problemów 

technicznych na stronie.  Organizator nie 

przewidział tak dużego zainteresowania i serwer 

się zawieszał. W tym czasie inne szkoły miały już 

po 3 tysiące głosów”, dodaje pedagog.  

Jeszcze kilka dni temu nasza szkoła była na 

miejscu 11 teraz spadliśmy na miejsce 38. 

Organizator odejmując nam głosy twierdził, że 

były one oddawane przy pomocy programów 

multujących głosy. Nikt z nas nie wie o co chodzi.  

Dzieci są rozżalone. Rodzice zniechęceni. Szkoła, 

która wygrała pierwszą turę miała odjętych prawie 

6 tysięcy głosów, a jednak przeszła do finału. Te 

głosy, które straciliśmy będzie nam ciężko 

odrobić.  

Dlatego też prosimy o pomoc każdą wrażliwą 

osobę. Wywołajcie uśmiech na twarzach dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym i 

zagłosujcie 

 

 

 


