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Tytuł: „Turecki liścik” 

 

Brodnica, 09.06.2014r. 

 

Witaj Miriam!  

 

 Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Twój kraj, czyli Turcja, jest krajem 

kandydującym do Unii Europejskiej. Polska w maju obchodziła 10-lecie przystąpienia do Unii. 

W tym liście pragnę Ci opowiedzieć o zmianach, jakie dzięki temu zaszły w mojej najbliższej 

okolicy oraz jak ja i moja rodzina z tych zmian korzystamy. 

 Pochodzę z Brodnicy, małej miejscowości w województwie kujawsko-

pomorskim. Tu mieszkam i uczę się w Zespole Szkół Specjalnych. Uważam, że moje miasto i 

moja szkoła rozwinęły się dzięki środkom unijnym.  

 W mojej szkole dzięki funduszom unijnym mamy nową pracownię komputerową. 

Dzięki nowym komputerom lekcje informatyki są ciekawsze, a nasze panie organizują co roku 

Wojewódzką Olimpiadę Informatyczną. W bibliotece szkolnej też są komputery. Jest to 

Internetowe Centrum Multimedialne. Możemy tutaj wyszukiwać informacje w Internecie. 

Najmłodsza klasa korzysta z tablicy interaktywnej. 

 Razem z moją wychowawczynią, często chodzimy na wycieczki do miejsc, które 

powstały dzięki środkom unijnym. Dwa lata temu byliśmy w naszym Muzeum na Ekologicznej 

Ścieżce Edukacyjnej. Pan przyrodnik oprowadził nas po wystawach. Obejrzeliśmy akwaria z 

rybami, wypchane zwierzęta, narzędzia do pracy w lesie i na polu. Dzięki inwestycji ze środków 

unijnych lekcje przyrody były ciekawsze i dużo więcej nauczyliśmy się, niż podczas zwykłych 

zajęć w klasie. 

 W zeszłym roku szkolnym pojechaliśmy z panią do pobliskich Cieląt, żeby 

obejrzeć z bliska elektrownie wiatrowe, które również powstały dzięki dofinansowaniu z Unii. 

Dzięki rozmowie ze specjalistą na temat działania tych elektrowni, zbudowaliśmy własny model 

wiatraka w klasie, nakręciliśmy o tym film i wysłaliśmy na konkurs do Torunia. Ten konkurs 

odbył się w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Otrzymaliśmy tam 

wyróżnienie. Wiem, że gdyby nie było tych funduszy, nie moglibyśmy cieszyć się z udziału             
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w konkursie. 

 Moja szkoła współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które 

pozyskuje środki unijne na różne wyjazdy. Dzięki temu wyjeżdżamy co roku na turnusy 

rehabilitacyjne. Tam korzystamy z zabiegów poprawiających nasz stan zdrowia. Niedawno 

brałam udział w kursach robienia biżuterii organizowanych przez PCPR i dofinansowanych      z 

Unii. Zrobiłam na nich kolczyki i naszyjnik dla mojej mamy i siostry. 

 Jednak najwięcej radości sprawiło mi to, że niedaleko mojej szkoły powstała      w 

lesie ścieżka dydaktyczna. Jest krótka i ciekawa, więc często tam chodzę z rodzicami. Byliśmy 

tam również z klasą, żeby spotkać się z panem leśnikiem. Napisaliśmy o tym krótką książeczkę, 

którą wysłaliśmy na konkurs „Mój las". Zostaliśmy wyróżnieni i pojechaliśmy do Warszawy, 

gdzie otrzymaliśmy aparaty fotograficzne. Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie fakt, że dzięki 

funduszom unijnym powstała ścieżka edukacyjna. Przygotowując się konkursu odwiedziliśmy 

także w Gaju - Grzmięca ośrodek, w którym odnowiono hodowlę jesiotra. On również powstał 

dzięki dofinansowaniu z Unii. Dzięki jego istnieniu odnowiono jeden z rzadkich gatunków ryb. 

 Brodnica to mała miejscowość, ale bardzo ładna. Od czasu przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej zauważyłam, że w moim mieście cały czas coś jest remontowane i 

przebudowywane. Jest coraz więcej tabliczek z informacją, że remont lub budowa została 

dofinansowana ze środków unijnych.  Dzięki temu Brodnica jest coraz piękniejsza. Wiele 

zabytków zostało odnowionych. Kościół, do którego chodzę na mszę z mamą, ma nowy dach        

i elewację. Drogi, którymi jeżdżę z rodzicami na pobliskie jeziora, również zostały 

wyremontowane. Jednak najbardziej podoba mi się to, że wokół mojego miasta wybudowano 

obwodnicę.  Jest tam ścieżka rowerowa. Dzięki temu ja i moja siostra chodzimy tam na spacery, 

a wiele osób jeździ rowerem, na rolkach i biega. 

 Mieszkam w centrum miasta, a obok mojego domu jest most przez rzekę Drwęcę. 

Kiedyś był stary i brzydki. Dziś, dzięki funduszom, jest wyremontowany, ma nowe barierki      i 

pasy przez jezdnię.  

 Dla mieszkańców mojego miasta ważne jest to, że dzięki środkom unijnym 

powstało przy szpitalu lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego. Teraz lekarze 

mogą szybciej dolecieć na miejsce wypadku. 

 Ale nie tylko kamienice i drogi są w moim mieście remontowane. Zespół Szkół 
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Zawodowych z funduszy unijnych dostał nowy dach, został ocieplony i ma nowe okna. Dzięki 

temu uczniowie mają lepsze warunki do nauki. 

 W moim życiu i otoczeniu wiele się zmieniło dzięki środkom unijnym. Mogę miło 

spędzać czas, uczyć się podczas wycieczek do miejsc, które powstały dzięki funduszom unijnym. 

Mam nadzieję, że zmiany, jakie zaobserwujesz w swoim kraju, dadzą Ci dużo radości i będą 

przyjemne dla Ciebie, Twojej szkoły i rodziny. Cieszę się, że dzięki środkom unijnym powstał 

portal internetowy eTwinning. Dzięki niemu moja szkoła przez cały przyszły rok będzie 

współpracować ze szkołami z innych krajów, a nasze lekcje będą ciekawsze. 

 

             

       Pozdrawiam Cię Serdecznie! 

             

           Adriana 

 

 


