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Przedszkole, do którego uczęszczali Maciuś i Karolinka, mieściło się w tym samym bu-
dynku, co szkoła. Czasami przedszkolaki zapraszano na szkolne uroczystości, podczas 
których ich starsze koleżanki i koledzy organizowali różne przedstawienia.
 Tak było i tym razem. Pani dyrektor zaproponowała, aby dzieci wspólnie z panią Asią 
obejrzały apel z okazji święta Unii Europejskiej. Udali się całą grupą na szkolną salę 
gimnastyczną. Tam posadzono ich na ławeczkach w pierwszym rzędzie.
 Przedstawienie było bardzo ciekawe i spodobało się przedszkolakom – zwłaszcza 
moment, w którym na scenę wkroczył wielki brązowy byk – oczywiście nie prawdziwy, 
tylko taki, za którego przebrało się dwóch chłopców z szóstej klasy – i zaczął nama-
wiać dziewczynkę przebraną za Europę, aby wsiadła na jego grzbiet.
Po powrocie dzieci dzieliły się wrażeniami z występu. Wszystkim podobała się histo-
ria o Europie, ale zupełnie nie wiedzieli, co oznaczały te trudne nazwy.
– Pani Asiu, a co to jest ta Unia Europejska? – zapytał wreszcie Maciuś. A pani Asia 
podrapała się w głowę z zakłopotaną miną.
– Otóż Maciusiu, wiem na ten temat sporo, ale boję się, że nie będę umiała wam tego 
odpowiednio wytłumaczyć – szczerze wyznała nauczycielka.
– Prosimy, niech pani spróbuje. – Z błagalną miną spojrzał Maciuś.
– No dobrze – zgodziła się pani Asia. 
 Dzieci przestały się wiercić i rozmawiać. Każde siedziało wyprostowane jak struna 
i uważnie nasłuchiwało, co ciekawego powie pani. 
– Wiecie, czym jest Europa? – zadała pytanie nauczycielka.
– To kontynent, na którym mieszkamy – odpowiedziała Ania.
– Zgadza się – przytaknęła pani Asia. – Europa, jak wszyscy wiecie, jest bardzo duża. 
Znajduje się w niej wiele krajów i mieszka wiele narodów. Na przestrzeni wieków na-
rody te raz ze sobą walczyły, a innym razem się przyjaźniły.
– To tak jak Kasia i Dorotka, raz się lubią, a raz czubią – powiedział Maciuś, rozbawia-
jąc tym stwierdzeniem całą grupę i panią Asię.
– Troszkę tak. Ale wróćmy do tematu – stwierdziła po chwili nauczycielka. – W dwu-
dziestym wieku narody europejskie były tak ze sobą skłócone, że doprowadziło to 
do wybuchu dwóch wielkich wojen. W swój konflikt wciągnęły wiele krajów na całym 
świecie.
– Dlatego wojny te nazywano wojnami światowymi? – zapytał Antoś.
Pani Asia skinęła głową, po czym wróciła do swojej opowieści.
– Te konflikty były straszne. Zginęło wielu ludzi, zniszczono wiele miast. Dlatego 
wszystkie kraje starają się nie doprowadzić ponownie do takiej tragedii.
– Dlatego powstała Unia Europejska? – zapytała Karolinka.
– Między innymi dlatego – odpowiedziała pani. – Przez szereg lat spotykały się naj-
ważniejsze osoby państw Europy i zastanawiały się, co można zrobić, aby zachować 
spokój i wspierać rozwój państw. Ustalono, że należy wspólnie pracować nad odbudo-
wą wszystkich krajów. Dzięki temu nikt nie powinien czuć się pokrzywdzony i wszyscy 
mają szansę na rozwój. Do tej odbudowy niezbędne było odpowiednie gospodaro-
wanie dwoma najważniejszymi surowcami – węglem i stalą. Pomysł ten zaowocował 
utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i  Stali, która później przeistoczyła się 



w  Europejską Wspólnotę Gospodarczą, aby w  1993 roku przekształcić się w  Unię 
Europejską. Teraz Unia Europejska działa jednak na troszkę innej zasadzie. 
– Na jakiej? – zapytała Karolinka.
– Wyobraźcie sobie świnkę skarbonkę. Każdy kraj wrzuca do niej pieniądze. Bogatsi 
dają troszkę więcej, biedniejsze kraje troszkę mniej. Następnie zastanawiają się, komu 
i w jaki sposób trzeba pomóc. W końcu rozbijają świnkę i rozdzielają pieniążki, każde-
mu według potrzeb – wyjaśniła pani. – Biedniejsze kraje mogą dzięki temu poprawić 
stan swojej gospodarki i stają się wtedy bogatsze. Dzięki temu przy następnej zbiórce 
wrzucą do świnki skarbonki więcej pieniędzy.
– A dlaczego Unia Europejska ma taką śmieszną flagę? – zapytała Ania.
– Złote gwiazdy na lazurowym tle, ułożone w okrąg, oznaczają, że wszystkie kraje Unii 
ze sobą współpracują i każdy jest sobie równy. A także to, że starają się żyć w zgodzie 
– wyjaśniła nauczycielka, po czym dodała: – A czy wiecie, że Unia Europejska ma swo-
je motto? Chcecie je poznać?
– Tak! – odpowiedziały przedszkolaki.
– „Jedność w różnorodności” – zadeklamowała nauczycielka. – Wiecie, co to oznacza?
Karolinka z wahaniem podniosła rączkę.
– Ja chyba wiem… – zaczęła nieśmiało. – Każdy człowiek jest inny. Jedni są wysocy, 
drudzy niscy. Inni mają rude włosy albo są łysi. Ale nie wolno nikomu dokuczać z tego 
powodu, że wygląda inaczej niż my. 
– Zgadza się, Karolinko – przytaknęła pani Asia. – Jesteśmy równi, chociaż wygląda-
my inaczej i pochodzimy z innych krajów. Dopóki ktoś nie próbuje zrobić nam krzyw-
dy, powinniśmy liczyć się z jego uczuciami, tradycjami, obyczajami i kulturą. Tak samo 
jest z narodami.
– Pani Asiu – podniosła rękę Zosia – ale po co jest w ogóle ta Unia Europejska?
– Wiesz, kochanie, możemy dzięki temu podróżować do różnych krajów bez paszpor-
tu. W większości z nich można płacić euro, czyli walutą wspólną dla prawie wszystkich 
krajów członkowskich. Możemy robić zakupy w jednym kraju i przywieźć je do nasze-
go kraju bez konieczności płacenia podatku na granicy… – nauczycielka wymieniała 
zalety Unii.
– A dlaczego nie możemy tak jeździć do wszystkich krajów na całym świecie? – zapytał 
Maciuś.
– I nie może być jednego rodzaju pieniądza na całym świecie? – dodała Ania.
– Tego nie wiem, kochane dzieci – przyznała pani, rozkładając bezradnie ręce.
– Jak urośniemy, to zaproponujemy powstanie Unii Światowej – z entuzjazmem krzyk-
nął Maciuś.
– Jeśli wam się to uda, będę z was bardzo dumna. Zostanę chyba najbardziej dumną 
nauczycielką w całej Europie… Albo nie! Na całym świecie! – zaśmiała się pani Asia, 
a dzieci zawtórowały jej zgodnym chórem. 


