
„Krok po kroku do Euro 
2012” to program profilak-
tyczno – edukacyjny opra-
cowany przez policjantów i 
realizowany wraz z Urzêdem 
Miejskim w Zabrzu. 

Jego celem jest 
podniesienie 
wiedzy o bez- 
pieczeñstwie im-
prez masowych, 
zasadach fair-play 
oraz przygotowa-
nie m³odzie¿y do 
tak du¿ych imprez, 
jak chocia¿by 
zbli¿aj¹ce siê 
Euro 2012. 

- Kiedy zabrzañska policja 
zaproponowa³a program, któ-
ry z jednej strony ma ponieœæ 
poziom bezpieczeñstwa 
na stadionach, a z drugiej 

– œwiadomoœæ na temat spor-
tu nie zastanawialiœmy siê 
d³ugo – wyjaœnia Ma³gorzata 
Mañka - Szulik, prezydent 
Zabrza. - Uznaliœmy, ¿e to 
dobry pomys³. Uda³o nam 
siê go przygotowaæ w kilka 
tygodni. Do jego realizacji 
pozyskaliœmy wiele instytucji 
i sponsorów.

- Uznaliœmy, ¿e lepiej zapo- 
biegaæ ni¿ póŸniej leczyæ, st¹d 
te¿ nasz pomys³ – mówi nad-
kom. Dariusz Weso³owski    
z KMP w Zabrzu.  - Bêdziemy 
g³êboko popieraæ tak¿e w la-
tach nastêpnych, gdy¿ cieszy 
siê olbrzymim zainteresowa-
niem.

Program „Krok po kroku do 
Euro 2012” sk³ada³ siê z kil-
ku etapów. 

W I czêœci policjanci spoty-
kali siê z m³odzie¿¹ szkoln¹ 
i omawiali przepisy Ustawy o 

organizacji imprez masowych. 
Pokazywali skutki ³amania 
prawa oraz uœwiadamiali, 
¿e kulturalny kibic mo¿e byæ 
“12 zawodnikiem” ukochanej 
dru¿yny.
Tak przygotowana „teoretycz-
nie” m³odzie¿ mog³a przyst¹- 
piæ do II czêœci programu, czy-
li sportowej rywalizacji w kon-
kurencjach sprawnoœciowych 
i szybkoœciowych. Ostatecz-
nie, po przejœciu kilkustopnio-
wych, miejskich eliminacji do 
fina³u zakwalifikowa³y siê re-
prezentacje Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 5, Gimnazjum 
nr 9 oraz Gimnazjum nr 29.

Fina³owe zmagania 4 najlep-
szych dru¿yn odby³y siê 10 
czerwca w sali gimnastycz-
nej Gimnazjum nr 10 w Za-
brzu. Przy olbrzymim dopin-
gu siedz¹cych na trybunach 
kolegów zawodnicy dawali z 
siebie wszystko i dzielnie wal-
czyli o punkty.  

W bezpoœredniej rywalizacji 
musieli wykazaæ siê nie tyl-
ko sprawnoœci¹ fizyczn¹ ale 
równie¿ wiedz¹ o sporcie, lo-
gicznym myœleniem i …umie- 
jêtnoœciami jêzykowymi. 

Wiadomo ju¿, ¿e program 
bêdzie kontynuowany, co 
najmniej do pi³karskich Mi-
strzostw Europy w 2012. 

Organizatorzy 
podkreœlaj¹, ¿e    
w mieœcie jest 
dobry czas i atmos-
fera dla sportu: 
powstaj¹ nowe 
przyszkolne boiska 
oraz stadion dla 
Górnika Zabrze, 
a ju¿ w paŸdzierni- 
ka rusza wydzia³ za-
miejscowy AWF-u. 

Bezpieczne Bezpieczne 
stadiony stadiony 
i kulturalny i kulturalny 
dopingdoping
ZABRZE. Olbrzymie emocje towarzyszy³y fina³owym 
zmaganiom gimnazjalistów uczestnicz¹cych w pro-
gramie „Krok po kroku do Euro 2012”. Ale te¿ stawka 
by³a wysoka – g³ówn¹ nagrod¹ dla zwyciêskiej dru¿yny 
by³a wycieczka do Brukseli. Ten specjalny program 
profilaktyczno - edukacyjny przygotowali i realizowali 
wspólnie zabrzañscy policjanci i Urz¹d Miejski. 

Gimnazjaliœci startowali w dziesiêciu konkuren-
cjach sprawnoœciowych, po³¹czonych z elementa-
mi wiedzy z geografii, jêzyka angielskiego, muzyki 
i historii Mistrzostw Europy. Musieli tak¿e wykazaæ 
siê umiejêtnoœci¹ udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
Po zaciêtej walce I miejsce wywalczyli uczniowie z 
Gimnazjum nr 9 (56 punktów). Za nimi uplasowali 
siê zawodnicy z Gimnazjum nr 29 (49 punktów). 
III miejsce  przypad³o Gimnazjum nr 5 (42 punk-
ty), natomiast IV - Gimnazjum nr 2. (38 punktów). 
Wszyscy zawodnicy otrzymali od organizatorów pu-
chary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody 
tak¿e dla szko³y.
G³ówn¹ nagrodê - wycieczkê do Brukseli ufundowa³ 
europose³ Jerzy Buzek. 

- Sport ma byæ przede wszystkim 
zabaw¹, w której raz siê wygrywa 
raz siê przegrywa. Niestety, nie 
wszyscy to rozumiej¹. Poprzez ten 
program chcemy kszta³ciæ m³odych 
ludzi, gimnazjalistów, tych, którzy 
ju¿ s¹ uczestnikami imprez sporto-
wych w Zabrzu, a w przysz³oœci 
zasi¹d¹ na trybunach pod-
czas mistrzostw Europy. 

Poprzez program „Krok po 
kroku do Euro 2012” chce-
my wykszta³ciæ w m³odych 
ludziach postawê kulturalne-
go kibica, znaj¹cego zasady 
fair play, potrafi¹cego ponieœæ 
ciê¿ar odpowiedzialnoœci za 
organizacjê imprezy, kibica da-
lekiego od takich zjawisk jak 
doping i korupcja.

Program „Krok po roku do Euro 2012”
Sport budzi wielkie emocje lecz czasem zostaj¹ one 
skierowane w niew³aœciw¹ stronê. Dlatego wychowa-
nie powinno byæ podstaw¹ wszelkich dzia³añ – tak jak 
w przys³owiu, które mówi „Czym skorupka za m³odu 
nasi¹knie, tym na staroœæ tr¹ci”

Dlatego program „Krok po kroku do Euro 
2012” skierowany jest do gimnazjalistów, 
gdy¿ to oni za kilka lat bêd¹ jeŸdziæ na me-

cze i ogl¹daæ Euro 2012. Chodzi nam o 
to, by stali siê kibicami œwiadomymi i 

kulturalnymi, by posiadali wiedzê o 
sporcie, wiedzê o Europie, rodzin-
nym mieœcie i o ludziach którzy 
osi¹gali sportowe sukcesy. Celem 
programu jest równie¿ nauczenie 

m³odych ludzi, ze sport to dobra za-
bawa, w której s¹ zwyciêzcy i 
s¹ równie¿ pokonani. 

Jestem przekonana, ¿e nie 
tylko zabrzañska ale rów-
nie¿ œl¹ska m³odzie¿ ma 
w sobie ogromne pok³ady 
pozytywnej energii, któr¹ 
trzeba wyzwoliæ w sposób 
poprawny.


