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Bratysława, Słowacja

Zbijaj,
Jonatan!

Głupku! Zrobiłeś to
specjalnie! Zapłacisz mi
za to!!!

Oj,
przepraszam!

Miloš, daj spokój,
to normalne w grze...

Piłka ledwie cię
dotknęła!
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Usiądźcie. Proszę
o spokój.

Zarządzanie budżetem nie jest łatwe.
Chyba już o tym wiecie, bo dostajecie
od rodziców kieszonkowe.

Dzisiaj będziemy
mówić o budżecie Unii
Europejskiej.

Ja nie dostaję
kieszonkowego!

Dosyć tego! Spokój!
Taaak, bo wydał całe miesięczne
kieszonkowe na ciastka,
zjadł wszystkie
i się rozchorował!!!

Hahahahaha!

…i 500 mln ludzi. I musicie
zarządzać 150 mld euro rocznie…

Jak już mówiłam, nie zawsze jest
łatwo zarządzać własnymi pieniędzmi.
A wyobraźcie sobie, jakie to trudne, kiedy
jest 28 państw...
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Mój tata mówi, że ta cała Unia
to wyrzucanie pieniędzy w błoto!

To prawda, że na temat Unii jest dużo
głosów krytycznych...

Ale sposób, w jaki pieniądze są wydawane
na około 280 000 projektów rocznie, jest
bardzo ściśle kontrolowany. I bardzo mało
jest nadużyć – mniej niż 1%.

Około 94% budżetu UE
wydawane jest na jej obywateli,
studentów, małe przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe,
miasta i regiony w państwach
członkowskich.

Ludzie mogą bezpośrednio
korzystać z projektów
finansowanych przez Unię
Europejską w wielu dziedzinach,
takich jak: transport,
bezpieczeństwo żywności,
mobilność studentów, ochrona
środowiska i inne.

Będziemy kontynuować
w sali audiowizualnej, którą
zarezerwowałam na drugą część
lekcji.
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Czy ktoś mógłby mi
powiedzieć, jak ten budżet jest
przygotowywany?

Hahahahaha!!!

Pewnie wszyscy się przekrzykują,
bo każdy kraj chce dostać
jak najwięcej!

Dla niektórych ważniejsze są
projekty kulturalne, dla innych
ochrona środowiska lub badania
naukowe...

Poszczególne kraje mają
oczywiście różne priorytety.

Nie jest łatwo wszystkich
zadowolić.

Należy pamiętać, że pieniądze, które
państwa członkowskie inwestują w Unię
Europejską, przynoszą więcej korzyści wszystkim
obywatelom, niż gdyby każde państwo
wydawało je na własną rękę.
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Czy ktoś mógłby podać nam jakiś
przykład?

Ja to bym chciał wiedzieć, jak oni
te wszystkie pieniądze wydają.

No, na budowę autostrad i takie rzeczy...
Na duże projekty budowlane, o których
wszyscy mówią...

Na infrastrukturę wydaje się tylko część
ogólnego budżetu.

Około 40% wydatków idzie bezpośrednio
na zasoby naturalne, w szczególności
na rolnictwo, ochronę środowiska
i ochronę przyrody.

Unia Europejska podejmuje
działania w wielu innych obszarach:
sprawiedliwość, pomoc humanitarna,
bezpieczeństwo i prawa człowieka.
Projekty są wybierane głównie
ze względu na ich przydatność
dla wszystkich obywateli Europy.

Czy chcielibyście zobaczyć to wszystko
na własne oczy? Nasze zgłoszenie
do udziału w pierwszych
Igrzyskach Olimpijskich Europy Jutra
zostało przyjęte!!! Spędzimy kilka dni w wiosce,
w której eksperymentuje się z zieloną
energią przy wsparciu Unii Europejskiej.
Wszystkim gratuluję!

I liczę na jakiś dobry pomysł, jak opłacimy naszą
podróż do Hiszpanii.
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Czy dać trochę masy
czekoladowej?
Bratysława. Dzień Europy.
Kilka tygodni później

Nie, dziękuję... Wolę
bez.

Nalewasz za dużo…
Nie zwrócą nam się nawet
koszty!

Daj mi spokój,
Antonin.

Jak nie nalewam do pełna,
to wydaje mi się, że ich
oszukuję.

I jak idą wasze francuskie
naleśniki?

Ale pycha!!!

Jak świeże
bułeczki!!! Chce
Pani spróbować?
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Następnego dnia rano

Dziękuję wszystkim
za pomoc. Kiermasz okazał
się wielkim sukcesem.

I myślę, że Jonatan, nasz ekspert
od liczenia i skarbnik, może być bardzo
zadowolony!

Miloš, Jonatan sam się
zgłosił.
Czemu? To on
będzie trzymał
naszą kasę??

Ciebie nie
za bardzo było
widać, kiedy trzeba
było sprzątać po
kiermaszu...
Tak więc nadszedł
czas, aby dokonać wyboru.
Jaki środek transportu
proponujecie?

Rowery!?

Zgłupiałeś? To za
daleko!!!
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Mamy niezły zysk, ale nasz budżet jest
nadal niewielki... Będziemy musieli podjąć
pewne decyzje...

Skoro już mamy pieniądze,
moglibyśmy równie dobrze
wynająć samochody!

Nasz skarbnik się
wypowiedział.

Tak, i mieszkać
w pałacach, i jeść
w luksusowych
restauracjach!? W ten sposób
nigdy nie uda nam się
dotrzeć do Hiszpanii.

To długa podróż. Musimy
zrobić listę kosztów i uważać,
żeby niczego nie pominąć...
Pieniądze błyskawicznie się
rozchodzą!

Obiecujemy ci, Jonatan,
że będziemy podróżować
tanio! Kemping i zimny
prysznic dla każdego!

Pojedziemy autokarem. Mamy
do przejechania pięć krajów:
Węgry, Słowenię, Włochy, Francję
i Hiszpanię. Po drodze odwiedzimy kilka
projektów finansowanych z funduszy
europejskich.

Weźmiemy przyczepę z rowerami
i ze sprzętem.
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Podzielcie się na małe
grupy, po jednej
na każdy kraj, który
zwiedzimy, i zbierzcie
informacje na temat
możliwych wycieczek
i zakwaterowania.

A co z jedzeniem? Ja spalam
dużo kalorii!

Hahahaha!

Zwrócimy się o pomoc do waszych
rodziców, żeby coś dla nas przygotowali,
Arno... W każdym razie damy sobie radę...
restauracja, kemping... I będziemy gotować.
Niektórzy z was potrafią chyba gotować!

To doskonałe ćwiczenie
praktyczne. Będzie wam
łatwiej zrozumieć, jak trudno
jest państwom członkowskim
ustalać budżet
Unii Europejskiej.

Jak zbierzemy już
wszystkie potrzebne
informacje, będziemy
musieli podjąć decyzję...

Każdy broni własnych pomysłów i projektów...
Trudno wszystkim dogodzić.
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Zaczęły się wakacje – nadszedł czas
na rozpoczęcie przygody...

Uważaj na siebie, Antonin! Wracaj
cały i zdrowy! Pomyśl, zanim coś zrobisz...
Dasz mamie buziaka?

No dobra,
ale szybko!

Czy wszystko się zgadza, Jonatan? Bierzesz
na siebie dużą odpowiedzialność!

Niech się Pani nie martwi,
wszystko jest pod kontrolą!
Kim jest ta ładna
dziewczyna, Antonin?
Nic nam o niej
nie mówiłeś!

Cześć, Antonin! Zajmij
mi miejsce obok siebie
w autokarze.

Mamo, nie powinnaś już iść?!
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No to jedziemy, kochani! Pierwszy
postój: Budapeszt... czekają na nas
w teatrze.

Phi, teatr!!! Taki sobie
początek podróży!
Chcesz trochę?
Zrobiła je moja
mama...

Dzięki, jestem
okropnie głodny!

Oj, jesz za dwóch,
Arno!

Budapeszt,
Węgry

11

Centrum Budapesztu, dwie
godziny później

Klap, klap, klap…!!!

To było naprawdę dobre!

Jestem głodny!!!

Wiedziałam, że wam się spodoba!
A teraz mam kolejną niespodziankę:
idziemy do teatralnej restauracji
na gulasz i przyjdą do nas
aktorzy!

Ale
niespodzianka!!!
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Bardzo miło mi przywitać was w naszym
teatrze. Uzyskaliśmy pieniądze
z Unii Europejskiej na zapewnienie
tłumaczenia dla widzów,
którzy nie znają węgierskiego.

Czyli nie nudziliście się
w czasie spektaklu?

Czy ciężko jest być
aktorem? Jak udaje się wam
nauczyć wszystkich kwestii
na pamięć?

Wcale!!! Bardzo nam się
podobało!

To najlepiej strzeżona tajemnica
aktorów... ale kiedy pamięć nas
zawodzi, to pod sceną mamy
suflera...

Występujecie co wieczór?

Tak. Teraz, kiedy nie ma już
bariery językowej, mamy coraz
większe sukcesy. Możemy promować
naszą kulturę. Żeby nas zobaczyć,
ludzie przybywają często z bardzo
daleka... Musieliśmy się naprawdę
bardzo starać...
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Budapeszt, następnego ranka

Przejedziemy przez Słowenię i wjedziemy
do Włoch,
gdzie przenocujemy.

Mamy dziś przed sobą
długą drogę.

Wygrałeś na loterii, Jonatan?

Przestań, Miloš! To nie jest
śmieszne!
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Słowenia

Właśnie wyjechaliśmy
ze Słowenii, dzieciaki. Teraz
jesteśmy we Włoszech. Hotel
już niedaleko.

Słowenia? To brzmi jak Słowacja,
ale chodzi o dwa różne kraje,
prawda?
Tak, oba
są państwami
członkowskimi UE.
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Veneto we Włoszech.
Następnego dnia rano

Dawno temu
na wyspie osiedliła się
wspólnota religijna.
Możemy zwiedzić
klasztor.

Wyspę łączy ze stałym
lądem most.

O nie, chyba nasza
wycieczka się nie udała! W moim
przewodniku nie ma nic o tym, że
most jest zniszczony. Bardzo mi
przykro, kochani.

Buongiorno! Most zawalił
się podczas trzęsienia
ziemi. Jeśli chcecie
zwiedzić wyspę, mój tata
może was wziąć na swoją
łódź rybacką...

Ale fajnie!!!
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Tak, popłyńmy.
Trzeba pomyśleć, jak mu
zapłacimy... Czy możesz
pójść po niego?

Może na wszelki wypadek
powinienem się trochę odsunąć...

Ooo!!! Ale jesteś blada...
Śniadanko chce wyjść
z powrotem?...

Przestań,
to nie jest
zabawne... Chyba
mam chorobę morską...
Błeee....

Idiota!

Będę tu na was czekać.
Ale pospieszcie się...
Pogoda się psuje.
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No to jesteśmy na
miejscu, dzieciaki. Klasztor
wybudowany został
w XVI wieku.

Widziałem niedaleko nabrzeża
pizzerię. Idziemy tam???
Już prawie południe...

Dobrze, chodźmy.
Ja wezmę margheritę!

Oprawię to sobie
w ramki.
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Czy może Pan coś przygotować
dla tej grupy głodomorów?

Jasne! Pizza!
Pronto!!!

Odkąd trzęsienie ziemi
zniszczyło most, nie mamy
zbyt wielu klientów...
Ale są plany odbudowy... Unia to sfinansuje...
Ale lepiej niech się pospieszą, bo inaczej
będziemy musieli zamknąć... Nasza rodzina
ma tę restaurację od 80 lat!!

To najlepsza pizza, jaką jadłem...
Jeśli będziecie robić
dostawę do domu,
jestem zainteresowany...
19

Hahahaha!

Włochy, następnego dnia

Dziś wieczorem będziemy na kempingu
należącym do francuskiego ogrodnika,
który dostał z Unii pieniądze
na hodowanie zapomnianych odmian
drzew owocowych.

Francja

Liczę na to, że będziecie
na siebie uważać!!!

Wasze
zdrowie!!!

Witam w moim sadzie, dzieci...
Na pewno bardzo wam się chce pić!
Poczęstuję was najlepszym na świecie
sokiem z brzoskwiń.
Tutaj robionym.
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Rzadko spotkacie takie
owoce, jakie tutaj mamy!

Ale teraz ludzie przybywają
z całego świata, żeby kupić moje
sadzonki... I nie mogą się
najeść moimi owocami.

Kiedy posadziłem swoje
pierwsze jabłonie – odmiany, które
praktycznie już zniknęły – wszyscy
uważali, że jestem, lekko mówiąc,
ekscentrykiem.

Arno,
jak ci nie wstyd!
Kto ci pozwolił?

Hahahaha!

Nie... on wie, co robi!
Możecie zbierać i jeść
wszystkie, które spadły na
ziemię. Smacznego!

DO PRACY???

Później pokażę wam
stodołę, w której dziś
będziecie spali...A potem
możecie się wszyscy zabrać
do pracy.

Tak, wynegocjowałem bezpłatne
zakwaterowanie za kilka godzin zbierania...
Coś nie tak???
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Fajnie! Prawdziwe luksusowe
wakacje!!! Dzięki,
Jonatan!!!

Tak, tu wam będzie
wygodnie, prawda??? Prawdziwie
królewskie spanie!
Tak, jest super!

Antonin, złaź!
Jesteś za wysoko.
To niebezpieczne!

O nie!!!
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Zadzwonię po
karetkę.

Oj!!! Boli!!!

Nie martw się, Antonin.
Dobrze się tobą zaopiekują.

Myślę, że na dziś już starczy
wrażeń. Teraz dobrze
odpocznijmy... Ale potrzebuję
ochotników do obierania
ziemniaków...
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Jesteś w dobrych rękach. To bardzo dobry
szpital. Jest tu nawet oddział badania nowotworów,
finansowany z funduszy unijnych.

To tylko zwichnięcie,
nic poważnego. Ale na noc zostaniesz
w szpitalu. Wkrótce będziesz
z powrotem z kolegami.

Ty rzeczywiście masz
koński apetyt. Ale są jeszcze
jabłka na deser...

Zostało jeszcze
coś?
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Kilka godzin później...
Ratunku, pali się!

Uratowaliście
nas!!!
No, dobrze poszło, mamy niezły
sprzęt! Nowiutkie motopompy,
za pieniądze z Unii Europejskiej.
Całe szczęście, bo stare już
się rozlatywały.
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Mam wiadomości o Antoninie. Czuje
się lepiej, ale wyjdzie ze szpitala dopiero
późnym popołudniem... Będzie już za późno,
żeby ruszać w drogę... Dlatego będziemy
mieli dzień opóźnienia w stosunku
do naszego planu.

W porządku. Możecie tu
zostać na noc.

I może jeszcze nam Pani
powie, że ten tunel to też
z funduszy unijnych, tak?

A może byśmy tak pojechali
nowym tunelem pomiędzy
Hiszpanią a Francją?
Nadrobilibyśmy czas.

Dziękujemy. To miło
z Pana strony.

Tak jest rzeczywiście,
Sherlocku!

No, jesteście w końcu,
leniuchy! Nareszcie!
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Ostatni etap! Wkrótce będziemy
w Hiszpanii...

Północna Hiszpania

Kochani, zachowujcie się tak,
żeby nie przynieść naszej szkole
ani krajowi wstydu! Wróćmy do
domu z nagrodą!

Fajnie tutaj!!!

Cześć... Jesteście ze
Słowacji? Słyszałam, jak
rozmawiacie. Rozumiem
wasz język. Jestem
Hiszpanką! Nazywam się
Elena... Koledzy mówią
na mnie kalkulator,
bo potrafię dodawać
i odejmować szybciej
niż inni... Rozbiliśmy
namioty kawałek dalej.

Yyy...
¡Hola!... Jestem
Jonatan.
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Aha! Widziałem, jak na nią
patrzysz... podoba ci się ta Elena...,
co nie?

Ja, zazdrosny?
Żartujesz? Mam już
własny fanklub!

Antonin, wyluzuj!
Zazdrosny jesteś,
czy co?

Mówicie o mnie?
Mam nadzieję, że
coś miłego!!!

Masz na myśli
Adrianę?

Aaa... o wilku mowa...
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Witamy wszystkich!
Bienvenue à tous!
Bienvenidos w naszej wiosce –
laboratorium energii przyszłości!

Dzięki pomocy finansowej
z Unii Europejskiej testujemy nowe,
ekologiczne technologie. Budujemy
przyszłość!

...wasze ostatnie zadanie
ma charakter matematyczny.
Może nie zarządzacie finansami
UE, ale będziecie musieli zadbać
o własny budżet. Musicie się nauczyć,
jak planować wydatki i bilansować
je z dochodami.

Teraz trochę o samym zadaniu...
Z budżetu UE udzielana jest pomoc
dla młodych bezrobotnych w regionach
o wskaźniku bezrobocia powyżej 25%.
W Europie jest 270 regionów. UE planuje
rozdzielić 3 mld euro. Ile krajów
otrzyma taką pomoc? Który kraj
dostanie najwięcej?
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Nie martwcie się.
Zainstalowaliśmy sieć WiFi
z zasięgiem aż do domku na wzgórzu,
więc możecie ściągnąć wszystkie potrzebne
dane na telefony komórkowe. Grupa, która
zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich
zadaniach, będzie organizować następną
Olimpiadę Młodzieży.

Następnego dnia rano
¡Hola! Smacznego!
Widzimy się później.

Cześć, Elena!
¡Gracias!

Poruszająca się woda
to niewyczerpane źródło energii.
Macie za zadanie wymyślić, jak
najlepiej ją wykorzystać przy
użyciu materiałów, którymi tutaj
dysponujemy.

Łatwe... Jak stare
młyny wodne... I można
wytwarzać prąd.
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Chciałbyś przyjść
zobaczyć, co
zbudowaliśmy?

Szkoda, że nie należysz do naszego
zespołu! Jesteś geniuszem! ¡Un genio!

Tak, ale za pięć minut – my
nie jesteśmy jeszcze gotowi.

I pupilkiem pani...

Biedny Jonatan... jest trochę
naiwny: jeszcze się nie domyślił, że
ona się w nim podkochuje.

Co ty, ona jest po
prostu miła.
Hehee, za późno...
Widziałam, co napisałeś:
„Elena“.

Zmówiliście się,
żeby mi podokuczać,
czy co?
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Próby trwają... Niektóre
z waszych turbin to prawdziwe
arcydzieła... Dobra robota!
Po śniadaniu zbieramy się
w sali wykładowej na testy
teoretyczne.

Po rewolucji przemysłowej obszar pokryty
lasami w Irlandii skurczył się do zaledwie 1%
powierzchni kraju. Dzisiaj obszar zalesiony
to 11%. Unia Europejska ma udział w obsadzeniu
drzewami 550 hektarów. Jaką część
powierzchni kraju to stanowi?
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Arno, jesteś najlepszy
z klasy w biegu
przełajowym!

Z pomocą jurorów!!!

Na wzgórzu umieściliśmy stację
meteorologiczną, która pomoże nam w kierowaniu
naszą elektrownią na odnawialne źródła energii.
Musicie odczytać dane na ekranie i przybiec
tu jak najszybciej z powrotem. Wybierzcie
najszybszego w drużynie.

Start!

Brawo, brawo!!!
33

Aaaaaa!

Fajne te nocne zawody!
Super pomysł!!!

Irena, jesteś
głupia!!!

A ty jesteś
tchórz!!

Jest!!!
Pierwsza
koperta!
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We Włoszech projekt produkcji plastikowych
pojemników wielokrotnego użytku na owoce i warzywa
otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej. W rezultacie
wyprodukowano 12 mln pojemników. Ile razy w ciągu roku
są one średnio wykorzystywane?

Dobra jesteś!!!

Każdy prawie
10 razy! Widziałam
w telewizji program na ten
temat.

¡Hasta luego!
¡Buenas noches!
¡Hasta luego!

Jonatan?
Jonatan??? Gdzie on
jest???

To dziwne. Nie widzieliśmy
dziewczyny Jonatana!
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Podzielcie się na grupy, przeszukamy
cały teren, zanim przyjedzie policja. Dwie
osoby nie wróciły: Jonatan i Elena.

Nie znajdziemy ani jego, ani naszych
pieniędzy. Wyda wszystko, co zostało,
na swoją dziewczynę...

Skończ to głupie
gadanie!!!

Daj mu spokój! Trochę to dziwne, że zniknęli razem...
Na pewno coś tam pomiędzy nimi jest. Wczoraj w nocy
nakryłam Jonatana, jak jej wysyłał SMS-a...

Przestań! Mam nadzieję, że
nic im się nie przydarzyło.
Szukajcie dalej, nie mogą być
bardzo daleko.
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ELENA???
¿Dónde estás?

JONATAN!???
ODEZWIJ SIĘ!!!

JONATAN!?
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JONATAN!!!
SŁYSZYSZ NAS???

Znajdziemy ich. Przyjechała
policja.

Bardzo się niepokoję.
Na pewno coś im się stało...
Jest już prawie trzecia rano...

ELENA???
¿HOLA?

ELE...
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Chyba mamy prawidłową
odpowiedź. Dofinansowanie
otrzyma 19 krajów, a najwięcej
ze wszystkich Hiszpania.

Ale nas nastraszyliście!!!

Znaleźliśmy w internecie dane
o bezrobociu wśród młodzieży dla
wszystkich regionów. Potem wybraliśmy te,
które miały wskaźnik powyżej 25%.
Zsumowaliśmy liczbę bezrobotnych.
Następnie porównaliśmy z całkowitą kwotą
3 mld euro i uzyskaliśmy współczynnik,
który wykorzystaliśmy do obliczenia
dokładnej kwoty.

No dobrze, widzę, że macie
prawidłowy wynik, ale powinniście
komuś powiedzieć, że idziecie
na górę do domku.
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Hola, ¿qué tal?
Dobrze ci się spało??

Może za rok
przyjedziesz
do Bratysławy?
Szkoda, że
już jedziesz do
domu...
Za krótko!

Jak można aż tak lubić
matematykę!!! ???

Spisaliście się na medal!

Hahaha!
Tak więc na następnych Igrzyskach Olimpijskich Europy Jutra
będziemy gośćmi klasy pani Mileny na Słowacji. Miejmy nadzieję,
że przygotują łatwiejsze zadania niż to, które Jonatan
i Elena rozwiązali wczoraj w nocy.

Hahahaha!
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Zagraj i dowiedz się
więcej o UE
Możesz sprawdzić, czego się nauczyłeś dzięki tej książce, i zagrać w grę on-line
„Odkryjmy Europę!”? Zajrzyj na stronę: europa.eu/europago/explore
Więcej gier
W „Kąciku dla dzieci” dowiesz się więcej ciekawych rzeczy o całej Unii i o krajach, które ją tworzą.
Jest tam też pełno gier i quizów!
europa.eu/kids-corner

JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE
Publikacje bezpłatne:
•
jeden egzemplarz: w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)
•
kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty):
w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm)
w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE: (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm)
kontaktując się z Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11
(numer bezpłatny w całej UE) (*)
(*)

Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna
(niektórzy operatorzy, hotele lub telefony publiczne mogą naliczać opłaty).

Publikacje płatne:
•
w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)
Płatne subskrypcje:
•
u dystrybutorów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm)
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Można też wypróbować inne gry
i quizy:
http://goo.gl/hAQ6cQ

Przecież budżet UE
też już jest na Facebooku
(https://www.facebook.com/EUBudget),
Twitterze (https://twitter.com/EU_Budget/) i na
Google+ (http://goo.gl/wXZrq).
A na Youtube są nawet filmiki
Prawdę mówiąc, strony
video na temat unijnego budżetu
internetowe i e-maile to przeżytek.
(http://goo.gl/nAXoP0).
Ja używam już tylko Facebooka…

KV-01-13-560-PL-C

Mieliśmy mnóstwo zabawy z tym
unijnym budżetem, ale chcemy dowiedzieć
się więcej. Można to zrobić tutaj:
http://ec.europa.eu/budget
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