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    Jestem Europejczykiem 

 

Drogi Kolego! 

Mam na imię Ania, mam 11 lat. Jestem Bilczanką, Polką, Europejką. 

Miejscowość, w której mieszkam to Bilcza –  wieś położona w gminie Morawica, 
powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim. 

Chodzę do 6 klasy szkoły podstawowej, po ukończeniu 8 klasy będę chodzić do 
liceum w Kielcach – stolicy mojego województwa. 

Piszę do Ciebie , żeby podzielić się z Tobą kilkoma spostrzeżeniami. 

Czy wiesz, że w mojej gminie mieszka 16393 mieszkańców, w moim powiecie 
208798, województwie 1,263 miliona, w moim kraju 37,97 miliona, a w  całej 
Europie 741,4 miliona?. 

Moim ojczystym językiem jest język polski, natomiast w Europie ludzie mówią 
w 225 językach, to jest niesłychane. 

Cudowne jest to, że możemy podróżować po całej Europie bez żadnych 
ograniczeń. Możemy używać przedmiotów wyprodukowanych w innych 
krajach.  

Niestety w przeszłości bywało inaczej. Nasze kraje pogrążone były w dwóch 
wojnach światowych. Kraje walczyły ze sobą, a ludzie mocno się nienawidzili. 
Był taki okres w naszej historii, że sam fakt bycia Polakiem powodował ryzyko 
utraty życia. Nasi dziadkowie walczyli przeciwko sobie  ze sobą bronią . Nasi 
rodzice dorastali w czasach „zimnej wojny”, wtedy to podróżować po Europie 
mogli tylko nieliczni. Trzeba było posiadać paszporty, z ważną wizą, żeby 
wyjechać do innego kraju – być może do Twojego. 

Wszystko to zmieniło się po upadku komunizmu w Europie, granice zostały 
otwarte, ludzie zaczęli się przemieszczać. Dzięki temu mogę zwiedzać wszystkie 
miejsca w Twoim kraju, a Ty w moim, może zdarzyć się tak, że w czasie wakacji 



spotkamy się w jakimś cudownym miejscu, które nie będzie częścią mojego i 
Twojej ojczyzny. 

Różni nas bardzo wiele: być może inna wiara, inny kolor skóry, ja mieszkam na 
wsi, być może Ty mieszkasz w mieście. Mówimy w różnych językach, inny klimat 
panuje w naszych krajach. Być może nasze szkoły różnią się od siebie. 

Mamy też coś wspólnego, mamy wspólne niebo, ogrzewa nas to samo słońce, 
w nocy obserwujemy te same gwiazdy. Kochamy naszych bliskich. 

Drogi kolego każde dziecko mieszkające w Europie może powiedzieć – jestem 
Europejczykiem! 

 

     Pozdrawiam Cię serdecznie 

     Ania 

 

 

 


