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Wejście flag Unii Europejskiej 
Chór śpiewa hymn Unii – „Oda do Radości” 
 
Prowadzący I: 
 Unię Europejską tworzy 15 krajów. Mimo różnych kultur, obyczajów 
i doświadczeń żywią one to samo pragnienie życia w pokoju, liczenie się na 
światowej scenie politycznej, poprawy warunków życia i pracy oraz 
sprawiedliwości na świecie. 
 
Prowadzący II: 
 Forma rządów demokratycznych przekazana nam w spadki przez Greków 
stała się jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej. 
 Rzymianie, dzięki spisaniu swych praw wyposażyli Europę w zasady, na 
których opiera się organizacja naszych wzajemnych stosunków. W XVI i XVII 
wieku tacy uczeni jak Kopernik, Galileusz, Kepler czy Newton utorowali drogę 
nowoczesnej nauce. 
 
Prowadzący III: 
 „Kariera europejska” była zjawiskiem powszechnym. Rzemieślnicy 
wykonywali swój zawód na całym kontynencie, ucząc się arkanów sztuki we 
wszystkich krajach. 
Erazm, urodzony 500 lat temu w Rotterdamie, studiował w Paryżu, doktorat 
zrobił w Turynie, ponad 10 lat nauczał w Cambridge, a zmarł w Bazylei. Mimo 
wielości języków, nauki filozofów i uczonych rozchodziły się po całym 
kontynencie. Artyści pochodzący ze wszystkich krajów spotykali się, aby 
wymieniać poglądy. Narody Europy łączyła wspólna kultura. 
 
Prowadzący IV: 
 Agresywny rozwój ekonomii i technologii w XIX i XX wieku położyły 
kres tej naturalnej symbiozie. Po II wojnie światowej francuski minister spraw 
zagranicznych Robert Schumann wystąpił z inicjatywą powołania organizacji, 
która sprawowałaby kontrolę nad podstawowymi gałęziami przemysłu Francji 
i RFN (górnictwa, hutnictwa) oraz zapobiegała powtórzeniu straszliwych, 
wojennych wydarzeń. W ten sposób Francja chciała zminimalizować groźbę 
odrodzenia potęgi militarnej Niemiec. 
 
Prowadzący V: 
 Autorami tego projektu byli Monnet, Uri oraz Hirsz. 18 kwietnia 1951 
roku sześć państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy) 
podpisały Traktat Paryski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 
Głównym celem tej organizacji stało się stworzenie wspólnego rynku węgla, 
żelaza i stali. Organizacja ta miała przyczynić się do rozwoju gospodarczego               
i nacjonalnej produkcji oraz wzrostu zatrudnienia. 
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Prezentacja 5 państw 
 

BELGIA 
 
Uczeń I:   Belgia to królestwo położone w zachodniej Europie. Na północy 
graniczy z Holandią, na wschodzie z Luksemburgiem, na zachodzie z Francją. 
Jest to jeden z najgęściej zaludnionych krajów Europy. Stolicą Belgii jest 
Bruksela a główne miasta to: Antwerpia, Gandawa, Charleroi. Kraj ten 
podzielony jest na 9 prowincji. Językami urzędowymi są francuski i flamandzki, 
w użyciu jest też język niemiecki. 
 
Uczeń II: W Belgii panuje klimat umiarkowany, ciepły, morski, z dużymi 
zachmurzeniami i częstymi opadami oraz mgłami. Naturalną szatę roślinną kraju 
stanowią wrzosowiska i torfowiska na których żyją dziki, jelenie, żbiki oraz 
dzięcioły i sowy. 
 
Uczeń III: Belgia jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król 
Albert II. W Belgii znajdują się liczne zakłady przemysłowe: słynna fabryka 
samochodów firm Ford, General Motors, Renault. Kraj ten słynie również                  
z produkcji piwa i czekolady. W Antwerpii znajdują się słynne szlifiernie 
diamentów. 
  
Uczeń I:     W związku z tym, że w Belgii językiem urzędowym jest francuski, 
nasza koleżanka wyrecytuje w tym języku wiersz pt. „Hultaj”, a nasz kolega 
policzy po francusku do dziesięciu. 

(Recytacja wiersza i liczenie.) 
 

FRANCJA 
 
Uczeń I:  Bonjour! Republika Francuska leży w Europie Zachodniej. Na 
wschodzie graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią                             
i Włochami. Na południu z Hiszpanią, na zachodzie granice wyznaczają 
wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i Kanał La Manche. Główne rzeki Francji to: 
Loara, Sekwana, Garonna i Rodan. Językiem urzędowym jest francuski, walutą 
EURO. Jest to wysoko rozwinięty kraj przemysłowo-rolniczy. Francja popiera 
politykę zbliżenia z krajami Europy Wschodniej. Utrzymuje bliskie związki 
kulturalne i ekonomiczne z Polską. 
-A Paryż- stolica Francji?! 
-To już osobna historia! 
 
Uczeń II: Paryż jest jadnym z największych na świecie ośrodków kultury, 
sztuki, mody i turystyki. Wersal, Luwr, wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Łuk 
Triumfalny, Moulin Rouge to nazwy znane wszystkim. 
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 A podparyski Eurodisneyland to całodzienna zabawa w królestwie 
Myszki Miki, Kaczora Donalda i innych bohaterów Disneya. 
 A teraz posłuchajcie wiersza o naszym francuskim koledze Franciszku                 
i jego siostrze Alicji (recytacja wiersza) 
 
 Uczeń III:            Un, deux, trois 
                             Mon ami Francois 
                             Quatre, cinq, six 
                             Et sa soewi Alice 
                             Sept, huit, nuef 
                             Ont un ballon neuf 
                             Dix, onze, douze 
                             Il est beau et rauge. 
 
Uczeń IV: Francja zajmuje czwarte miejsce na świecie w produkcji 
samochodów: Peugeot, Citroen i Renault. Była też mistrzem świata w piłce 
nożnej. 
 
Uczeń III: Francuskim przysmakiem są ślimaki, żabie udka, sery, rogaliki jak 
również napoleomka, której nazwa pochodzi od nazwiska słynnego cesarza 
Napoleona. 
 Na zakończenie naszej prezentacji proszę posłuchać piosenki o panu 
Janie. 
 
Dzieci śpiewają: 
Frere Jaque, frere Jaque 
      Dormez vous, dormez vous. 
              Sonne le matine, sonne le matine 
             Din, din, don, din, din, don. (bis) 
O rewuar! 
 

HOLANDIA 
 
Wychodzą dwie dziewczynki ubrane jednakowo i zaczynają mówić jednocześnie. 
Dziewczynka I i II:  Witamy wszystkich bardzo serdecznie 
                                 zwiedzamy piękne kraje. 
                                 Musimy Holandię zwiedzić koniecznie, 
                                 poznać tam ludzi i obyczaje. 
Na scenę wchodzi reszta klasy ustawiona jeden za drugim i śpiewa piosenkę na 
melodię „jedzie pociąg z daleka”. 
 
                       Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, 
                       konduktorze chociaż raz do Holandii zabierz nas, 
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                       bo w Holandii czeka nas, tłum kolegów z różnych klas, 
                       zaprzyjaźnić się już czas, wyruszamy w wielki świat... 
                       Tu, tu, tuuu... 
 
Na scenę wchodzi dwoje dzieci reprezentujących Holandię: 
 
Dziewczynka I:  Cieszymy się bardzo, żeście przybyli, 
                            Przyjmijcie od nas te kwiaty, 
                            To tulipany są moi mili, 
                             A kraj w te kwiaty bogaty. 
 
Chłopiec I:   Wita was także nasza królowa,  
                      nasz król i dwór ich cały.  
                      Jest to naszego kraju ozdoba,  
                      a kraj ten jest wspaniały. 
 
Chłopiec II:  Macie królową, co krajem rządzi? 
 
Chłopiec I:   Mamy. I sekret ci zdradzę, 
                     że mieszka w jednej z tych posiadłości, 
                     leżących w stolicy , w Hadze. 
 
Dziewczynka III:  Każdego roku w kwietniu, przy wiośnie, 
                             odbywa się kwiatów święto. 
                             Jest kolorowo oraz radośnie, 
                             pachnie kwiatami i miętą. 
 
Chłopiec I:   Mamy królową, mamy i króla, mamy też dwie stolice – Amsterdam                           
                     i Haga.  
    
Chłopiec III: (z westchnieniem) Holandia to piękny kraj... 
 
Dziewczynka IV:  Zauważyłam, ze macie bardzo dużo wiatraków. 
 
Chłopiec IV:  Słabo się przygotowałaś do tej wycieczki. Ja w internecie 
przeczytałem wszystko o Holandii. Do niedawna znaczna część ziem                         
w zachodniej Holandii znajdowała się pod wodą. Do wypompowywania wody 
używano wiatraków, takich samych jak do mielenia zboża. Wiatr obracał 
ramionami wiatraka, które poprzez system przekładni uruchamiały pompę. 
Obecnie robią to pompy elektryczne. 
 
Dziewczynka V:  W ten sposób mieszkańcy starają się odebrać morzu jak 
najwięcej ziemi. 
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Dziewczynka III :  Oryginalna nazwa naszego kraju brzmi Niderlandy – co 
oznacza niziny. Nazwa ta jest jak najbardziej właściwa, ponieważ kraj jest 
niemal całkowicie płaski, a znaczna część leży poniżej poziomu morza. 
 
Chłopiec I:  płaska powierzchnia Holandii pocięta jest licznymi rzekami                      
i kanałami. 
 
Chłopiec V:  Czytałem, że w samym Amsterdamie jest ponad 150 kanałów, 
gdzie na wodzie mieszkają ludzie w domach na łodziach. 
 
Dziewczynka VI:  Wasz kraj jest jednym z najgęściej zaludnionych krajów 
Europy. 
 
Dziewczynka VII:  Przepraszam, ale ja muszę coś powiedzieć. Masz takie 
śliczne buciki. 
 
Dziewczynka III:  Dziękuję bardzo. To są tradycyjne w Holandii drewniane 
chodaki. Kiedyś chodzili w nich prawie wszyscy. Nazywamy je klempen. 
                
Chłopiec VI:  Babskie gadanie! Czy wiecie, że Holandia słynie w świecie                   
ze swoich produktów mlecznych, a gospodarka rolna należy                                            
do najnowocześniejszych? 
 
Chłopiec III:  Holandia jest piękna bez wątpienia, 
                       lecz ja mam tu coś do załatwienia. 
                       Mam ochotę – jestem szczery, 
                       na te holenderskie sery. 
                       I na dobry dna początek, 
                       serek jadam w każdy piątek. 
                       Osobiście cud ten zważę,  
                       w pięknym mieście Alkamarze. 
 
Dziewczynka VIII:  Leży Dyzio na łące i sery mu się marzą. Spróbujesz sera 
następnym razem, teraz nadszedł już czas pożegnania. 
 
Chłopiec VII:  Miło nam, było was poznać. Wasz kraj jest piękny i ciekawy, ale 
my tęsknimy za naszym. 
Wszyscy ustawiają się jeden za drugim i śpiewają „jedzie pociąg z daleka, na 
nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy...” 
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LUKSEMBURG 
 
Chłopiec:  Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga ma zaszczyt powitać 
ambasadorów krajów należących do Unii Europejskiej oraz zaproszonych gości. 
 
Dziewczynka:  Gude meteg. 
Luksemburg jest jednym z sześciu państw założycielskich Unii Europejskiej. 
 
Chłopiec:  Luksemburg jest bardzo mały. Jest krajem górzystym bez dostępu do 
morza. Graniczy z Francją, Niemcami i Belgią. Stolicą jest miasto Luksemburg. 
 
Dziewczynka:  Język luksemburski jest językiem urzędowym od 19 lat. 
Administracja posługuje się przeważnie francuskim, a prasa niemieckim. 
 
Chłopiec:  Ja potrafię liczyć w języku luksemburskim: ent, cwe, draj, wejer, 
finef, zeks, siwen, aht, neng, ceng 
 
Dziewczynka:  Luksemburczycy potrafią bardzo dobrze liczyć! Luksemburg jest 
krajem bogatym, zajmującym się przede wszystkim handlem 
międzynarodowym. Jest w nim bardzo dużo banków. W Luksemburgu nie ma 
analfabetów, czyli osób nieumiejących czytać i pisać. 
 
Chłopiec:  Władzę sprawuje Wielki Książę. Każdego roku w ostatni wtorek 
karnawału odbywa się tajemnicza ceremonia religijna, wywodząca się ze 
średniowiecza – Taniec na cześć świętego Wilibrorda. 
 
Dziewczynka:  Nazwa Luksemburg pochodzi od słowa Lucilinburugh i oznacza 
małą fortecę, a miasto Luksemburg cechuje militarna zabudowa. 
 
Chłopiec:  Luksemburg jednak jest nastawiony pokojowo do świata. Nie ma                
w nim obowiązkowej służby wojskowej. Armia liczy około 700 osób (w tym 
orkiestrę wojskową). 
 
Dziewczynka:  Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszego pięknego kraju. 
Serdecznie ugościmy wszystkich turystów. Może zachęci was francuska 
piosenka o przyjaźni. 
 
Dziewczynka i chłopiec na zmianę śpiewają po jednym wersie piosenki: 
Bon bon, wiwa la kompani 
bon bon, wiwa la kompani 
wiwa la wiwa la wiwa la mur 
wiwa la wiwa la, wiwa la wi 
wiwa la mur, 
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wiwa la wi, wiwa la kompani. 
Dziewczynka:  Żegnamy się w trzech językach: luksemburskim – edi! 
 
Chłopiec:  ...francuskim – o rewuar! 
 
Dziewczynka:  ...i niemieckim – auf widersejen! 
 
Chłopiec:  Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga dziękuje wszystkim 
za przybycie. 
 

WŁOCHY 
 
 Republika włoska, czyli Italia to państwo w Europie o najbardziej 
charakterystycznym kształcie. Jest to półwysep w kształcie buta. Obejmuje 
swym zasięgiem Półwysep Apeniński na południu Europy i kilka wysp,                       
z których największymi są: Sycylia i Sardynia. Na północy góry Alpy stanowią 
naturalną granicę z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią.Od wschodu, 
zachodu i południa granicą są morza: Śródziemne, Tyrreńskie, jońskie                          
i Adriatyckie. Na terytorium państwa włoskiego usytuowana jest niezależna 
republika San Marino i państwo Watykan, w którym urzęduje papież                    
Jan Paweł II. 
 
 W granicach państwa jest gęsta sieć rzeczna. Najdłuższą rzeką jest Pad. 
Ma on 652 km długości. Rzeki północnych Włoch charakteryzują się wysokimi 
wezbraniami wiosną i jesienią powodując częste powodzie. 
 
 Klimat Włoch jest wilgotny w górach, a suchy w kotlinach i na 
wybrzeżach. Zimy są łagodne, lata suche i gorące. 
 
 Rzym jest stolicą Włoch i jednym z najważniejszych centrów 
historycznych świata. Leży nad rzeką Tybr w Środkowych Włoszech. Jednym           
z punktów orientacyjnych jest ogromny, na wpół zrujnowany amfiteatr – 
Koloseum. Fontanna di Trevi, ukończona w 1762 roku jest ulubionym 
zabytkiem turystów. Powiada się, że kto wrzuci do niej pieniążek, powróci 
jeszcze do Wiecznego Miasta. Watykan w centrum Rzymu szczyci się bazyliką 
Świętego Piotra, wspaniałym zabytkiem i największą chrześcijańską bazyliką   
na świecie. Watykan ma swoje własne pieniądze, znaczki, kolej, gazetę, policję        
i żyje tam około 1 tysiąca ludzi. 
 
 Włochy zamieszkuje prawie 57 milionów osób, ale 150 tysięcy pochodzi 
z innych krajów Unii Europejskiej. Głównie z Niemiec, wielkiej Brytanii              
i Francji.  
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 Językiem oficjalnym jest włoski, ale we Włoszech mówi się także                                
po niemiecku, słoweńsku i ladyńsku. 
 
 Prawie wszyscy Włosi (98%) to katolicy, a z mniejszości religijnych 
najliczniejsi są protestanci, wyznawcy judaizmu oraz muzułmanie. 
 
 Walutą używaną we Włoszech był lir włoski, jednak kiedy Włochy 
przystąpiły do unii monetarnej w ramach Unii Europejskiej walutą jest EURO. 
 Skoro o pieniądzach mowa, to nasz kolega policzy do dziesięciu                             
po włosku. 
Uno, due, tre, kłatro, czinkłe, sej, sette, otto, nowe, dieczi 
 
 Włochy to kraj często odwiedzany przez turystów. Głównymi ośrodkami 
turystycznymi są miasta bogate w architekturę, zabytki i zbiory muzealne. 
Najważniejsze miasta to Rzym, Wenecja, Florencja, Neapol, Mediolan i Asyż. 
Turystów przyciągają słoneczne plaże, kąpieliska i wulkany: góra Etna 
(największy europejski wulkan), Wezuwiusz i Stromboli. 
 Wenecja to miasto składające się ze 117 małych wysepek i 177 kanałów. 
Nie ma tu dróg, więc ludzie poruszają się tramwajami wodnymi, a turyści mogą 
popływać gondolą.  
 Oprócz turystów przybywa do włoch wielu pielgrzymów, szczególnie               
do Rzymu i Asyżu. 
 Włochy utrzymują stosunki kulturowe z Polską, które zaczęły się już                 
w XII wieku, kiedy to Polacy studiowali na uniwersytetach w Bolonii, Padwie               
i Rzymie. Studiował tam między innymi Mikołaj Kopernik. 
 
 My jeszcze nie studiujemy, ale umiemy wiersz po włosku (dwoje dzieci 
recytuje wiersz) 
 
Rio Bo 
Tre kasettine 
dai tetti agucci, 
un werde praczello 
un esinio ruszczello: Rio Bo 
un widżile czipresso 
un pikkolo paeze e wero 
paeze da nulla, ma pero 
cze sempre sopra una stella 
una grande manifika stella ke, 
a un dipresso 
okedżia kon la punta del czipresso 
di Rio Bo. 
Una stella innamorata ki sa 
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se nemmeno cze la 
una grande citta. 
 
 Włoska kuchnia jest najpopularniejsza i najsmaczniejsza na świecie. Obok 
walorów smakowych, ma także zbawienne znaczenie dla zdrowia – jest bogata 
w ryby i owoce morza, warzywa, zwłaszcza pomidory i oliwę z oliwek. Włoska 
kuchnia dała światu pizzę, makarony i mozarellę (najsłynniejszy włoski ser). 
 Twierdzi się, że makaron trafił do Włoch za sprawą starożytnych Greków. 
Dzisiaj istnieje około 400 rodzajów makaronu, a w miejscowości Pontedassio 
znajduje się muzeum spaghetti, w którym można się zapoznać z historią tego 
dania.  
 
 Włosi bardzo lubią muzykę. W tym roku odbył się 53 Festiwal Piosenki 
Włoskiej w SAN REMO. 
Odtworzenie nagrania popularnej włoskiej piosenki. 
 
 Włosi są bardzo rodzinni. Lubią zbierać się na wspólny posiłek lub 
gawędzić z przyjaciółmi w kawiarni. Uwielbiają sport i ulice pustoszeją                            
w niedziele, kiedy najlepsze drużyny piłki nożnej rozgrywają mecze. Włosi byli 
mistrzami świata w piłce nożnej, a seria A (liga włoska) jest uznawana za jedną 
z najlepszych na świecie. Do najbardziej znanych zespołów należą: Juwentus 
Turyn, AS Roma, AC Milan. Jedni z najsłynniejszych piłkarzy to: Dino Zoff, 
Cezary Maldini, Paolo Maldini, Alesandro Del Piero. 
 
 Włosi kochają też wyścigi samochodowe. Ich czołowym zespołem                 
w Formule 1 jest Ferrari, które wygrało już ponad 100 wyścigów Grand Prix. 
 
 Święto narodowe Włoch obchodzone jest 2 czerwca. Jest to dzień 
powołania republiki w 1946 roku. 
 
Prowadzący VI: 
 Koalicją Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Włoch i RFN-u 
kierowało przede wszystkim pragnienie pokoju. 
Do umocnienia jedności doszło w 1958 roku, kiedy powstała powołane do 
istnienia przez Traktat Rzymski 25 marca 1957 roku Wspólnota Energii 
Atomowej (Euratom). Póżniej wspólnota sześciu członków założycieli 
powiększyła się 1 stycznia 1973 roku o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię. 
 
 

Prezentacja 3 państw: 
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DANIA 
Brak scenariusza 
 

IRLANDIA 
 
Uczeń I:  Irlandia to wyspiarskie państwo w Eurpoie Północno-Zachodniej. Jest 
krajem nizinnym, jedynie na południu i południowym zachodzie wznoszą się 
niskie góry. Zachodnie wybrzeża są strome i skaliste, a wybrzeża wschodnie                                          
o wieli niższe. 
 
Uczennica I:  W Irlandii mieszka około 3 miliony 600 tysięcy ludności. 
Językami urzędowymi są irlandzki i angielski. Okazuje się jednak, że niewiele 
osób posługuje się na co dzień językiem irlandzkim, bo zaledwie 4 osoby                      
na 100, zaś wielu Irlandczyków w ogóle nie zna swojego ojczystego języka! 
 
Uczeń II:  Stolicą kraju jest Dublin. Zamieszkuje ją niewiele ponad pół miliona 
ludzi i dlatego nie przypomina innych, pełnych gwaru zachodnich miast.                    
Do miejscowej tradycji należy kończenie wędrówki po Dublinie zwiedzaniem 
istniejącego od 1759 roku słynnego browaru Guinnesa, miejsca gdzie produkuje 
się najbardziej znane piwo. Mówi się, że w Dublinie wszystkie drogi prowadzą 
do... pubu, gdyż jest ich w stolicy ponad 1000. 
 
Uczennica II:  Godłem narodowym Irlandii jest harfa. Zaś godłem tradycyjnym 
koniczynka, która według legendy wzięła się stąd, że św. Patryk nie wiedział, 
jak wytłumaczyć Irlandczykom czym jest Trójca Święta. W końcu wpadł                      
na pomysł i pokazał koniczynkę, która posiada trzy listki, tak jak Trójca Święta, 
Bóg w trzech osobach. 
 
Uczeń I:  A jeśli już mowa o św. Patryku, to jest on patronem Irlandii.                      
Jego święto przypada 17 marca. W tym dniu, wolnym od pracy, Irlandczycy 
poubierani na zielono spotykają się w pubach, aby napić się zielonego piwa. 
Zieleń kojarzy się z dniem św. Patryka, gdyż jest kolorem wiosny, Irlandii                       
i koniczyny. 
 
Uczennica II:  Święto to znane i obchodzone jest także poza Irlandią, wszędzie 
tam, gdzie zamieszkują ludzie pochodzący z Irlandii. Na przykład w Stanach 
Zjednoczonych, dokąd w XIX wieku wyemigrowało bardzo wielu 
Irlandczyków, również w dniu 17 marca odbywają się parady, nosi się zielone 
ubrania, podaje barwione na zielono piwo. 
 
Uczennica I:  A kim był właściwie św. Patryk i dlaczego został patronem 
Irlandii? 
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Uczeń II:  Historia miesza się tu z legendą. Wiemy, że urodził się w Szkocji, 
został porwany i sprzedany do Irlandii jako niewolnik. Zanim uciekł z niewoli 
nauczył się mówić biegle po irlandzku. Został diakonem, potem księdzem                     
a następnie biskupem. Papież Celestyn wysłał go z powrotem do Irlandii,                  
by głosił tam Ewangelię i nawracał pogańskich Irlandczyków                                              
na chrześcijaństwo. 
 
Uczeń I:  Święty Patryk jest znany na całym świecie z tego, że wypędził węże   
z Irlandii. Różne opowieści mówią o tym, że stał na wzgórzu i drewnianą laską 
wprowadził węże do morza, zabraniając im powrotu na wyspę. Jedna z legend 
opowiada historię pewnego starego węża, który opierał się wypędzeniu, lecz 
został przechytrzony – św. Patryk zbudował skrzynkę i zaprosił gada do środka. 
Dyskusja była coraz bardziej intensywna, gdyż wąż twierdził, że skrzynka jest 
dla niego za mała. W końcu, by udowodnić swoją rację, wąż wpełzł do skrzynki, 
a św. Patryk zatrzasnął wieko i wrzucił skrzynkę do morza. 
 
Uczennica II:  Irlandia nazywana jest „zieloną wyspą”. Dużą część jej 
powierzchni zajmują lasy liściaste, torfowiska, łąki i wrzosowiska. Piękno 
przyrody i liczne zabytki kultury celtyckiej przyciągają do tego kraju licznych 
turystów. Rocznie odwiedza ich Irlandię około 4 milionów. 
 
Uczennica I:  Wybierając się na wycieczkę do Irlandii, moglibyśmy odwiedzić 
najdalej wysunięty na zachód półwysep Dingle, gdzie u wejścia do portu Dingle 
można spotkać delfina Fungie, który zadomowił się tutaj na dobre i stał                       
się atrakcją turystyczną.  
 
Uczeń II:  Miejsc wartych zwiedzenia e Irlandii jest mnóstwo. Te najbardziej 
charakterystyczne i znane to na przykład miasto Cork, skąd niedaleko jest                    
do twierdzy Cashel, wzniesionej na skale św. Partyka. Niedaleko Cork znajduje 
się zamek Blarney z kamieniem, którego pocałowanie według ludowych 
wierzeń zapewnia elokwencję. 
 
Uczennica I:  Można też pospacerować po ruinach prehistorycznego fortu                  
Dun Aengus. 
 
Uczennica II:  Zaś obok stolicy, na północy, znajduje się jeden                                         
z najciekawszych zabytków, starszy nawet od egipskich piramid, bo pochodzący 
sprzed ponad 5 tysięcy lat – cmentarz Newgrange. 
 

WIELKA BRYTANIA 
 
Uczeń I:  Wielka Brytania, czyli Junajted Kingdom, leży na Wyspach 
Brytyjskich, które oblewają wody: Morza Północnego, Irlandzkiego i Oceanu 
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Atlantyckiego. Od kontynentu oddziela ją Kanał La Manche.W skład Wielkiej 
Brytanii wchodzą: Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna. 
 
Uczeń II:  Jest to monarchia parlamentarna. Obecnie panuje tam królowa 
Elżbieta II, która mieszka w pałacu Bakingham. 
 
Uczeń III:  Stolicą kraju jest Londyn, który leży nad Tamizą. W Londynie 
powstało pierwsze na świecie metro – już w XIX wieku. Londyn to fascynujące 
miasto z mnóstwem zabytków i muzeów. Niektóre z nich to: 
 
Uczeń IV:  Muzeum Historii Naturalnej. Można tu zobaczyć gigantycznego 
dinozaura, wielkiego skorpiona oraz obejrzeć jak dinozaury wykluwają się z jaj.  
 
Uczeń V:  Gabinet Figur Woskowych – można tu zobaczyć ważne osobistości 
naturalnej wielkości wyrzeźbione z wosku. 
 
Uczeń I:  Muzeum Dzieciństwa – są tu kolekcje zabawek, gier, dziecięce 
ubrania i sprzęty. Jest to jedna z największych takich kolekcji na świecie. 
 
Uczeń II:  Ostatnio wszystkie dzieci zachwycały się przygodami Harrego 
Pottera, który uczył się w Szkole Magii i Czarodziejstwa. W Londynie jest 
muzeum, w którym są pokazy sztuk magicznych. 
Uczeń III:  A teraz kilka słów o tym, jak uczą się dzieci w Wielkiej Brytanii. 
Zaczynają chodzić do szkoły już od piątego roku życia. Przez dwa lata 
przygotowywane są do nauki w szkole podstawowej, do której chodzą 4 lata. 
 
Uczeń IV:  W trzeciej klasie uczniowie rozwiązują test z wiedzy ogólnej.  
 
Uczeń V:  Najlepszą oceną w szkole jest A, a najgorszą F. We wszystkich 
szkołach dzieci od najmłodszych lat uczą się obsługi komputera. 
 
Uczeń recytuje wiersz po angielsku: 
                                              Hickory, dickory, dock, 
                                              The mouse ran up the clock. 
                                              The clock struck one, 
                                              The mouse ran down, 
                                              Hickory, dickory, dock. 
 
Chór śpiewa piosenkę „Europo, Europo...” 
 
Prowadzący I: 
 1 stycznia 1981 roku do Wspólnoty Europejskiej przystąpiła Grecja. 
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Prezentacja 1 państwa: 
 

GRECJA 
 
Dziewczynki ubrane są w tuniki. 
Powitanie:  Dzień dobry – Kalimera 
 
Uczeń I:  Grecja to kraj leżący na Półwyspie Bałkańskim. Położony jest                    
na południu Europy. Jest tam bardzo ciepło! Większość terenu jest górzysta. 
Największą górą jest Olimp. Grecję oblewają wody Morza Śródziemnego. 
Stolicą Grecji są Ateny. Jest to największe miasto. Inne duże miasta to: Saloniki, 
Patras, Heraklion i Larisa.  
 Najsłynniejszą melodią jest „Grek Zorba” 
 
Odtworzenie z płyty fragmentu  utworu „Grek Zorba” 
 
Uczeń II:  Grecja przyciąga wielu turystów i wczasowiczów. Turyści najchętniej 
odwiedzają Ateny. Można tam podziwiać ciekawe, zabytkowe miejsca np. ruiny 
Akropolu i Pantenonu. Akropol to znaczy „wysokie miasto”, wznosi się on               
na wysokim wzgórzu. W Atenach znajduje się najstarszy Stadion Olimpijski 
oraz Muzeum Archeologiczne. Wczasowicze najchętniej odpoczywają                                  
w miasteczkach położonych nad brzegiem morza, np. Kos, Korf. Grecję 
odwiedza bardzo dużo Polaków. 
 
Uczeń III:  Ze względu na ciepły klimat w Grecji rozciągają się duże gaje 
oliwne, pomarańczowe oraz mandarynkowe. Zgrecji mamy w naszym kraju 
pyszne mandarynki, pomarańcze, winogrona, figi oraz oliwki. Grecja wysyła               
do innych krajów również bawełnę i tytoń. Do Grecji przywożone jest paliwo, 
różne maszyny, samochody oraz tworzywa sztuczne. 
 
Uczeń IV:  Grecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1981 roku. Językiem 
urzędowym jest grecki. Grecja to państwo starożytne, tzn. że jest najstarsze        
na świecie. W czasach starożytnych Grecy ciekawie się ubierali, ich strój               
to tunika lub toga. Takie stroje mają dziś na sobie moje koleżanki. 
 
 
Prowadzący II: 
 1 stycznia 1986 roku Wspólnota Europejska powiększyła się o Hiszpanię                
i Portugalię. 
 

Prezentacja 2 państw: 
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HISZPANIA 
 
Prezentację Hiszpanii rozpoczyna taniec 
Uczeń I:  Stolicą Hiszpanii jest Madryt. Liczy ponad 3 miliony mieszkańców. 
Jest to piękne i stare miasto. Miasto muzeów i historycznych skarbów. Kraj                
en posiada wiele pięknych miast, a mianowicie: Barcelona, Sewilla, Malaga,           
Las Palmas i wiele innych. 
 
Uczeń II:  Niektóre z wielkich nazwisk należą do Hiszpanów. Picasso uznany 
został za najsławniejszego malarza naszego wieku. Jego obrazy znane są prawie 
na całym świecie. 
 
Dwoje uczniów recytuje wiersz: 
 La suerte es como un pez 
          que de sus manos resbalo 
          como la pretension 
          de ser algo que se esfumo. 
          De maroto trabajo 
 pero el tenia vococion 
          de ser mucho mas en la vida 
          que un kafkiano perdedor. 
 
Uczeń III: Hiszpania słynie z Corridy – czyli walki z bykami. Tradycja ta sięga 
XVI wieku. Hiszpania to państwo w południowo-zachodniej części kontynentu 
europejskiego. Liczy ponad 39 milionów mieszkańców. Jest to po Szwajcarii 
najbardziej górzysty kraj w Europie.  
 
Uczeń I:  Hiszpania graniczy z Francją, Andorą, Gibraltarem, Portugalią, 
Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Językiem urzędowym 
hiszpański. Zapraszam do wysłuchania wiersza jest w języku hiszpańskim. 
 
Uczeń II:  W Hiszpanii głową państwa jest król. Bardzo duże znaczenie                       
w gospodarce tego kraju ma turystyka. Piękne miejscowości wypoczynkowe 
przyciągają turystów z całego świata. Walutą narodową była peseta, a obecnie – 
EURO. 
 

PORTUGALIA 
 
 Portugalia urzeka i uwodzi człowieka. Wszystkie kolory błyszczą w słońcu, 
które nadaje im złocistego odcienia. Tak piękny krajobraz jest wdzięcznym 
modelem dla obiektywu aparatu fotograficznego. Również architektura 
Portugalii tworzy wspaniałe tło do robienia pięknych pamiątkowych zdjęć. 
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Posłuchajcie sami o tym ciekawym zakątku Europy. 
 
 Oto krótka historia z życia wzięta. Legenda o życiu, miłości i tragicznej 
śmierci pięknej Inez, która żyje po dziś dzień w dziesiątkach ludowych 
opowieści, w literaturze i poezji nie tylko portugalskiej, ale i europejskiej.               
Nie brak tego motywu również w muzyce, w pieśniach fado, tak 
charakterystycznych dla Portugalii. 
 
 
1. Ta historia jest prawdziwa 

jak to Inez urodziwa 
miłość księcia zdobywała 
ale życie utraciła. 

2. Piękna Inez z Hiszpanii 
przyjechała w orszaku na dwór Portugalii. 
Młody syn króla zakpchał się czule, 
O niczym innym nie myślał w ogóle.   

3. W wielkiej tajemnicy  
ślub wzięli w kaplicy. 
Bardzo szczęśliwi byli,  
w wielkiej zgodzie z sobą żyli. 

4. Ale Inez nie była szlachcianką,  
ani żadną kasztelanką. 
Nie lubił król swej synowej 
która nie miała nic z królowej. 

5. Podstępny król spiskował skrycie, 
ale wiadomo to niezbicie,  
że kazał zabić dziewczynę biedną 
na księcia sprowadził żałość pewną. 

6. To była bardzo tragiczna opowieść 
która sprowadza na wszystkich boleść. 
I chociaż wszystko źle się skończyło 
na końcu zawsze triumfuje miłość. 

 
 Inną legendą, która opowiadana jest z pokolenia na pokolenie jest 
opowieść o słynnym kogucie z Barcelos. Legenda głosi, że pewien pielgrzym                
z Galicji został któregoś dnia skazany na śmierć przez powieszenie. Kiedy 
wchodził na szafot, sprawił, że pieczony kogut podany sędziom na wieczerzę, 
zapiał.Pielgrzyma uwolniono, a kogut wszedł do legendy. Jest obecnie symbolem 
Portugalii. Pocztówki, figurki, obrazki i inne pamiątki wszelkiego rodzaju 
przedstawiają właśnie kolorowego koguta. 
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 Odkrycia geograficzne kojarzą się nam najczęściej z Hiszpanią. Teraz 
przy okazji poznawania historii Portugalii dowiecie się również jak ważną rolę 
odegrali portugalscy żeglarze. W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić sylwetki 
najznakomitszych odkrywców: 
 Kto jako pierwszy opłynął świat?                              Ferdinand Magellan 
 Kto odkrył drogę morską do Indii?                            Vasco da Gama 
 Kto był odkrywcą Przylądka Dobrej Nadziei?          Bartolomeu Dias 
 Kto opłynął przylądek Bojador?                                Gil Eannes 
 

Legendy, historię i odkrycia geograficzne już znamy. Przybliżymy teraz 
aktualny obraz Portugalii. 

 
Republika Portugalska usytuowana jest wzdłuż atlantyckiego wybrzeża 
Półwyspu Iberyjskiego i posiada dwa archipelagi na Oceanie Atlantyckim: 
Azory i Wyspy madera. Na północy i wschodzie graniczy z Hiszpanią. 
Najwyżej położona jest północno-wschodnia część Portugalii, gdzie góry                     
i płaskowyże poprzecinane są głębokimi i wąskimi dolinami rzek, takich jak 
Duero i jej dopływy. 
 
 Językiem urzędowym, jaki obowiązuje w tym kraju jest portugalski. 
 
Stolicą kraju jest Lizbona. Leży ona na 7 wzgórzach po północnej stronie ujścia 
rzeki Tag i ukrytym w zatoce portem. Innym, równie pięknym miastem jest 
Porto. Nazwa miasta pochodzi od wina produkowanego z miejscowych 
winogron. 
 
 1 stycznia 1986 roku Portugalia dołączyła do państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Podobnie jak w wielu krajach, w Portugalii płacimy europejską 
walutą EURO. Na odwrocie monet widnieją historyczne pieczęcie dawnych 
władców tego państwa. 
 
 Portugalczycy mówią o sobie, że są narodem brandos costumes – 
łagodnych obyczajów, co jest określeniem wspaniale określającym ich podejście 
do życia i ludzi. Oczywiście, jak na południowców przystało, nie brak im                   
energii, a przeciętna rozmowa przyjaciół brzmi dla nas co najmniej jak kłótnia. 
 
 Posłuchajcie, jak Portugalczycy liczą do dziesięciu: 
Um, Doisz, Tresz – portugalski łatwy jest. 
Kłatru, Sinku, sejsz, Sety – porozmawiać można wtedy. 
Ojtu, Nowy, Deż – i dowiedzieć się czegoś też. 
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 O tradycjach i zwyczajach portugalskich można by mówić bardzo wiele. 
Jest to kraj, w którym przywiązanie do tradycji jest bardzo silne i mimo 
nacisków kultury masowej Portugalczycy starają się je kultywować.  
 Jednym ze zwyczajów jest walka byków, zwana po portugalsku corrida 
lub tourada. Jest to kontrowersyjny i niezwykle barwny pojedynek między 
człowiekiem i zwierzęciem. Znaczną część tourady stanowią popisy sztuki 
jeździeckiej, zwanej sztuką Marialvy,czyli najdoskonalsze i najtrudniejsze 
techniki ujeżdżania. Byk nie jest brutalnie zabijany na oczach publiczności. 
 Inną tradycją kultywowaną przez Portugalczyków jest obchodzenie 
Bożego Narodzenia. Jest to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto.           
W Wigilię Bożego Narodzenia całe rodziny zbierają się w domach wokół 
choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się do kościoła na pasterkę. 
Nosi ona nazwę Missa do Galo, co oznacza dosłownie Msza Koguta i pochodzi                      
od legendy, która mówi, że jedyny raz, kiedy kogut zapiał o północy, miał 
miejsce w noc narodzin Jezusa.Po pasterce wszyscy udają się do domów                     
by zasiąść do wigilijnego stołu. Starą tradycją jest zapraszanie dusz zmarłych, 
dla których pozostawia się puste nakrycia przy wigilijnym stole lub wrzuca się 
do kominka okruchy wigilijnych potraw. Dawniej były to nasiona. Wierzono,               
że w innym świecie nasiona przerodzą się w pożywienie, które zostanie zesłane 
na ziemię w czasie głodu. 
 
 To tylko niektóre ciekawostki o tym malowniczym kraju. Zachęcamy                 
do bliższego jego poznania, ponieważ jest bardzo bogaty w historię, tradycje                      
i zwyczaje. 
 
Prowadzący III: 
 W 1990 roku wraz ze zjednoczeniem Niemiec, liczba ludności Wspólnoty 
wzrosła o 18 milionów. 
 

Prezentacja1 państwa: 
 

NIEMCY 
 
Uczeń I:  Guten Tag! 
                Das ist die zweite Klasse. 
                Wir sprechen heute űber Deutshcland. 
 
Uczeń II:  Republika Federalna Niemiec leży w sercu Europy. Graniczy                   
z 9 państwami: Danią, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Francją, Szwajcarią, 
Austrią, Republiką Czech i Polską. 
 Stolicą Niemiec jest Berlin. Liczba ludności w Niemczech przekracza          
80 milionów. Językiem urzędowym jest niemiecki. Waluta w Niemczech                  
to EURO. 
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 A tak liczymy po nie4miecku: 
Eins, zwei – Policai, 
Drei, vir – Officir, 
Funf, sechs – alte Hex, 
Sieben, acht – gute Nacht, 
Neun, zehn – lass uns gehen! 
 
Uczeń III:  Niemcy to duży i nowoczesny kraj. Przy każdym ważniejszym 
mieście znajduje się port lotniczy zapewniający pasażerom wszelkie wygody. 
 Głównymi dziedzinami produkcji są: przemysł samochodowy, 
elektryczny, chemiczny, farmaceutyczny i hutniczy. 
 W skład Republiki Federalnej Niemiec wchodzi 16 landów. Każdy z nich 
ma swój rząd, własne sądownictwo i szkolnictwo. 
 Władzę wykonawczą sprawuje rząd federalny, któremu przewodniczy 
kanclerz Niemiec – Gerhard Szreder. 
 Największe niemieckie miasta to: Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia. 
 
Uczniowie śpiewają piosenkę: 
Guten Tag, Guten Tag, Hallo wi gehts? 
Guten Tag, Guten Tag, Hallo wi gehts? 
Danke prima gut. Danke prima gut. 
Danke prima gut. 
Tschus!  
Auf widerseien! 
 
Uczeń IV:  Niemcy to ziemia baśni i bajek. Najpiękniejsze z nich zostały 
zebrane przez braci Grimm, a muzeum im poświęcone znajduje się w mieście 
Kassel. 
 Niedaleko nad rzeką Wezerą leży Bodenwerder, w którym (jak 
powiadają),  pomieszkiwał baron Műnchhausen, największy...kłamczuch                    
na świecie. 
 Sławni Niemcy to: 
Ludwig von Beethoven – geniusz muzyczny 
Albert Einstein – wielki uczony 
Johann Guttenberg – wynalazca druku 
Ryszard Wagner – kompozytor i pisarz 
 Oraz znani skoczkowie narciarscy Martin Schmidt i Sven Hannawald. 
Auf Widersehen!  
 

PIOSENKA „Eurpo...” 
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Prowadzący IV: 
 W 1993 roku Wspólnota Europejska przekształciła się w Unię 
Europejską. Wreszcie 1 stycznia 1995 roku do Unii dołączyły Austria, Finlandia 
i Szwecja. 
 

Prezentacja 3 państw: 
 

AUSTRIA 
 
Uczeń I:  Austria jest niewielkim krajem śródlądowym, przypominającym 
kształtem fajkę. Leży w samym środku Europy. Sąsiaduje z takimi państwami 
jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Włochy Szwajcaria. 
 Stolicą Austrii jest Wiedeń, a większe miasta to Graz, Linz, Innsbruk. 
Najdłuższą rzeką jest Dunaj. 
W Austrii panuje klimat umiarkowany ciepły, a w Alpach – górski. 
Mieszkańcy Austrii posługują się językiem niemieckim. 
 
Recytacja krótkiego wiersza w języku niemieckim: 
 
Austriacy należą do najlepiej wykształconych narodów świata. 
Dzieci w wieku sześciu lat rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. 
 
Uczeń II:  Austrię każdego roku odwiedza bardzo wielu turystów. Zimą główną 
atrakcją są góry Alpy, które zajmują większą część tego kraju. Rokrocznie 
organizowane są tam mistrzostwa świata w biegach narciarskich, a co dwa lata 
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim. 
 Latem wśród różnorodnych atrakcji wyróżnić można Wielkie Święto 
Czekolady. Odbywa się w dniu 11 lipca i jest organizowane przede wszystkim                
z myślą o dzieciach. Zaprasza się dzieci do udziału w zabawach, konkursach                    
i zawodach. Co roku na nagrody przeznacza się tysiąc kilogramów czekolady,          
a zwycięzca zabiera ze sobą tyle czekolady, ile sam waży. 
 
Uczeń III:  Opowiadając o Austrii nie możemy pominąć tematu muzyki.                 
To właśnie tu powstały najwspanialsze utwory muzyczne i tworzyli                             
ją najwspanialsi kompozytorzy tacy jak: Mozart, Beethowen czy Strauss. 
Austria jest również ojczyzną walca. 
 W 1995 roku Austria przystąpiła do Unii Europejskiej, a później 
wymieniła swoje pieniądze – szylingi – na EURO. 
 
Jedno z występujących dzieci liczy do 10 po niemiecku. 
Pożegnanie w języku niemieckim. 
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FINLANDIA 
 
 To malowniczy kraj tysiąca wysp, lasów i jezior, Który rozciąga się              
w północnej części Europy. Finlandia graniczy z Norwegią, Szwecją i Rosją. 
Język urzędowy: fiński i szwedzki. Stolicą Finlandii są Helsinki. Jest członkiem 
Unii Europejskiej od 1995 roku.  
 W finlandzkiej Laponii, w mieście Rovaniemi mieszka Święty Mikołaj           
ze swymi renami i elfami, które pomagają mu w pracy. Co roku w Laponii 
odwiedza go bardzo wielu gości, przybyłych z licznych krajów. 
 Wszystkie dzieci wysyłają listy do Świętego Mikołaja na adres: 
Święty Mikołaj 
Koło Podbiegunowe Północne 
96930Rovaniemi 
Finlandia 
 Finlandia słynie również z fińskiej sauny i produkcji telefonów 
komórkowych NOKIA. 
 

WYWIAD ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
 
Występują:  św. Mikołaj, 3 reporterów radiowych, renifery, elfy, śnieżynki. 
 
Reporter I:  Mili państwo! 
                    Kiedy zima bielą puszyć się zaczyna, 
                    na myśl mi przychodzą kraje, 
                    gdzie ten bajkowy krajobraz -  
                    codziennością się staje. 
Reporter II:  Z kraju dalekiego,  
                     na północ wysuniętego, 
                     zaprosić postanowiliśmy 
                     gościa szacownego. 
Wszyscy        - Przybądź, przybądź Mikołaju ! 
razem:           - Gorąco cię zapraszamy! 

- Przybądź do polskiego kraju! 
- Kilka pytań Ci zadamy. 

Renifery ciągną sanie, w nich Mikołaj, obok asysta w stylu bajkowym: 
 
Reporter I:  Legend wiele krąży na twój temat, św. Mikołaju. 
                    Zechciej nam tu dziś wyjaśnić,  
                    w którym właściwie mieszkasz kraju. 
Mikołaj:  Ho, ho, ho, ho! 
                Prawdę rzekłeś przyjacielu. 
                Legend wiele, o jak wiele... 
                Dawnymi laty mieszkałem w kościele. 
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                Ostatnio czasy bardzo się zmieniły. 
                Podróżując po świecie wiele 
                obrałem na swą siedzibę 
                Laponię, mój przyjacielu. 
    
                 To północna część Finlandii, 
                 Lapończycy zaś przyjaznym są ludem. 
                 Zwykle hodowlą reniferów trudnią się, 
                 od nich to właśnie, by nie chodzić pieszo po świecie, 
                 Rudolfa otrzymałem w prezencie. 
                 Spokój, cisza, przestrzeń ogromna, 
                 elfy mają wiele pracy 
                 i przez rok cały się nie nudzę, 
                 a gdy się zbliżają święta, 
                      mocno, mocno się natrudzę. 
 
Reporter I:  Kochany nasz św. Mikołaju! 
                    Dziękujemy Ci serdecznie, 
                    że zechciałeś nas odwiedzić 
                    I na pytania odpowiedzieć. 
 
Reporter II:  A prosimy przy tym grzecznie,  
                     już na pożegnanie... 
 
Reporter III:  Zechciej nas odwiedzić 
                       w grudniu roku pańskiego 
                       dwa tysiące trzeciego. 
 
Mikołaj odjeżdża saniami ze swoją świtą, reporterzy kłaniają się. 
 

SZWECJA 
 
Pipi:  Dzień dobry. Jestem Pipi Langstrumf, w Polsce nazywana czasem Fizią 
Pończoszanką. Wymyśliła mnie najwspanialsza autorka książek dla dzieci – 
pani Astrid Lindgren. Obydwie jesteśmy Szwedkami, tak jak dzieci z Bullerbyn. 
Nasz kraj leży na północy Europy, w Skandynawii. A to są moi przyjaciele – 
Annika i Tommy. A to moja ukochana małpka – pan Nilsson. 
 
Annika:  Stolicą naszego kraju jest Sztokholm. To duże miasto położone nad 
fiordami Morza Bałtyckiego. Mieszka tu nasz król, Karol Gustaw ze swoją 
rodziną. My, Szwedzi, bardzo ich kochamy i dlatego, chociaż faktyczną władzę 
w naszym kraju sprawuje parlament, to ustrój Szwecji jest monarchią 
konstytucyjną.  
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Tommy:  W Szwecji żyje około 10 milionów ludzi. Naszym ulubionym sportem 
jest żeglarstwo. Pływamy po tysiącu jezior polodowcowych i po Morzu 
Bałtyckim. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że jesteśmy potomkami walecznych 
Wikingów, którzy byli najlepszymi żeglarzami w historii i wynaleźli kompas. 
Szwedzkim wynalazcą był Alfred Nobel, który cały swój majątek, wart w XIX 
wieku 9 milionów dolarów przeznaczył na nagrody dla ludzi, którzy przysłużą 
się ludzkości. 
 
Annika:  Nagrody Nobla przyznawane są od stu lat przez Szwedzką Akademię 
Nauk i Komitet Nobla tak, jak życzył sobie uczony, najwybitniejszym ludziom  
z całego świata, którzy przyczynili się swoim życiem pracą lub odkryciami całej 
ludzkości. 
 
Pipi:  nasz język brzmi zupełnie inaczej, niż język polski. Posłuchajcie kilku 
prostych zwrotów w języku szwedzkim: 
 
Odtworzenie z kasety magnetofonowej „lekcja języka szwedzkiego” wybranego 
dialogu. 
 
Pipi:  My, Szwedzi, bardzo lubimy się bawić. Zapraszamy do wspólnej zabawy 
przy dźwiękach starej ludowej piosenki „Wędrowiec” w nowoczesnym 
wykonaniu. 
 
Odtworzenie z kasety do pakietu „Mój Świat” w/w melodii. 
 
Prowadzący V: 
 Tym sposobem Unia Europejska liczy obecnie 370 milionów 
mieszkańców. 15 krajów członkowskich zajmuje powierzchnię 3 337 000 km2. 
 
Prowadzący VI:  

Unia Europejska musi się zmieniać i rozwijać nie po to, by spełniły się 
jakieś ideologiczne marzenia jej twórców, ale dlatego, że żyjemy w nieustannie 
zmieniającym się świecie, że musi ona odzwierciedlać zachodzące w nim 
zmiany i dostosowywać się do nich. 

Unia Europejska jest tylko tym, czego pragną jej obywatele, powstała     
po to, by służyć ich interesom.  
 
Prowadzący VII: 
 POLSKA także stara się o to, by uczestniczyć w budowie zjednoczonej 
Europy, co ma jej zapewnić stabilny rozwój gospodarczy i zmniejszyć dystans                
w poziomie życia społeczeństwa polski i państw Unii Europejskiej. 
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 7 kwietnia 1994 roku polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo               
w Unii Europejskiej, zaś w grudniu 1997 roku rada Europejska podjęła decyzję                       
o rozpoczęciu negocjacji z naszym krajem. 
 W październiku 2002 roku rozpoczęto oficjalne negocjacje                                   
o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 16 kwietnia 2003 roku w kolebce 
demokracji, w Atenach, podpisano traktat akcesyjny o przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. 
 7 i 8 czerwca 2003 roku w Polsce odbędzie się referendum, w czasie 
którego Polacy zadecydują o naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej. 


