
NASZE AKCJE 
Szkoła Podstawowa z Drzewiec 
wygrała konkurs na hymn kibica 

• Znamy już wyniki konkur
su na hymn kibica. 
I miejsce w konkursie na 
oficjalny hymn kibica zajęła 
Szkoła Podstawowa z 
Drzewiec (woj. wielko
polskie). Twórcy tego hymnu 
otrzymali 13.332 głosy. 
Kolejne miejsca zajęły: 
• Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Żołnierzy Armii Krajowej 
ze Słupska (woj. pomorskie) 
- 9.755 głosów 
• Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej z Wierzb
na (woj. lubuskie) 
- 859 głosów 
• Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Zofii Kossak z Pierśćca 
(woj. śląskie) - 43 głosy. 

• Na autorów zwycięskiego 
hymnu czekała wyjątkowa 
nagroda - możliwość nagra
nia hymnu w profesjonalnym 
studiu nagrań Supra Film. 
Ponadto zwycięskiemu 
zespołowi - podczas kibi
cowania na meczu Polska-
Portugalia na Stadionie Naro
dowym w Warszawie - towa
rzyszyła ekipa filmowa porta
lu: calapolskakibicuje. 
Poniżej przedstawiamy 
oficjalny Hymn Kibica 
VI edycji „Szkoły bez 
Przemocy". 

i Każdy mecz to wielka spra
wa, 
byle humor i zabawa. 
Wśród kibiców rzecz to znana 
śpiew, okrzyki już od rana. 

Ref. Kiedy kibice śpiewają, 
piłkarze gole strzelają, 
a więc śpiewam: hej, hej, hej 
i kibicuję fair play! 

2. Na trybunach radość, wrza
wa 
I kibiców głośne brawa. 
Wszyscy w zgodne wiwatują, 
Zawodników dopingują. 

Ref. Kiedy kibice śpiewają... 

3. Nieważne lśniące puchary, 
Mniej ważne głośne fanfary. 
Dzisiaj lepsi wygrywają, 
Bo kibiców fair play mają. 

Ref. Kiedy kibice śpiewają... 

4. Źle się zachowujesz 
Sportowcom grę psujesz. 
Piłkarzom sił doda 
Wśród kibiców zgoda. 

Ref. Kiedy kibice śpiewają... 

Przypomnijmy, że w I etapie, 
spośród 740 zgłoszonych 
projektów hymnu, jury kon
kursu wybrało 4 zwycięskie 
utwory. 
Ich autorzy w nagrodę zasiedli 
na trybunach Stadionu Naro
dowego podczas meczu 
Polska-Portugalia, który odbył 
się 29 lutego w Warszawie. 

Program „Szkoła bez prze
mocy" prowadzi nasza gazeta 
wraz z Fundacją Orange. Ob
jęty jest honorowym patrona
tem prezydenta RP Bronisła
wa Komorowskiego. // 

Uczniowie z Drzewiec 29 lutego zasiedli na trybunach 
Stadionu Narodowego podczas meczu Polska-Portugalia 
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