
         Toruń, 17 maja 2014 roku 
 
    Droga Joy! 
 
 
 Dawno się nie widziałyśmy, dlatego postanowiłam do Ciebie napisać. U mnie 
w ostatnim czasie wiele się zmieni, ponieważ już za miesiąc kończę szkołę i właśnie 
wybieram gimnazjum. Chciałabym jednak napisać Ci o czymś innym. 

 Obecnie w moim kraju świętujemy 10 – lecie wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Pewnie zupełnie nie wiesz, co jest, bo przecież Filipiny leżą daleko od 
Polski i od Europy. Już Ci tłumaczę – Unia Europejska to związek państw 
demokratycznych w Europie. Jej zadaniem jest zapewnianie spokoju i ochrony przed 
zagrożeniami, przyczynianie się do rozwoju gospodarek, zagwarantowanie 
poszanowania praw obywatelom, a także działalność na rzecz ekologii.  

Od kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem UE wiele się zmieniło, na 
lepsze oczywiście. Postaram się napisać Ci, czego dokonano w  moim mieście, 
Toruniu. Jak wiesz, mieszkam niedaleko starówki, którą dosyć często odwiedzam. 
Jest ona piękna z racji tego, że w większości jest gotycka. Dzięki funduszom 
pochodzącym z UE toruńska starówka zyskała zupełnie inne oblicze, bo wykonano 
liczne prace konserwatorskie, remontowe i adaptacyjne kamienic i innej zabudowy. 
Z tych funduszy odzyskano dawną świetność katedry pw. świętych Janów, 
zabezpieczono ją przed szkodliwymi czynnikami, odrestaurowano kaplice i co 
równie ważne, poddano konserwacji dzwon Tuba Dei, który jest chlubą  naszej 
gotyckiej starówki. Odrestaurowano także kościoły św. Jakuba Apostoła, 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Ducha oraz  obiekty muzealne - Dom 
Kopernika, Kamienicę Pod Gwiazdą, czy kamienicę mieszczańską przy ul. 
Żeglarskiej. Dzięki tym funduszom wyremontowano też Baj Pomorski – teatr lalki i 
aktora, który cieszy swoim niezwykłym wyglądem i zachęca do częstego udziału w 
spektaklach, nie tylko dzieci ale także dorosłych. Nie mogę też pominąć powstania 
lub odnowienia ciekawym miejsc wartych odwiedzenia, na przykład Centrum Sztuki 
Współczesnej i powstały nie aż tak dawno Młyn Wiedzy.  

Naszym najnowszym i bardzo ważnym nabytkiem jest most przez Wisłę, 
który usprawnia przejazd przez nasze miasto. Są na nim po dwa pasy do przejazdu 
w jedną i drugą stronę. Co ważne także dla mojej rodziny to, że znajduje się tam 
ścieżka rowerowa. Myślę, że przejazd nim bardzo by Ci się spodobał ze względu na 
piękne widoki i komfort  przemieszczania się.  

Wszystkie te działania, które Ci przedstawiłam  pozwalają nam, torunianom i 
wszystkim turystom, którzy nas tak licznie przez cały rok odwiedzają podziwiać te 
wspaniałe miejsca, które są naszym wspólnym dziedzictwem. Wielokrotnie cieszą 
oko i wzbudzają podziw, czy pozostawiają niezapomniane wrażenia. 
 Ponieważ w naszym mieście jest więcej takich obiektów, które wypiękniały 
dzięki funduszom z UE, serdecznie Cię zapraszam do Torunia, abyś mogła 
podziwiać je sama. Chętnie posłużę Ci za przewodnika. Pozdrawiam Cię w imieniu 
swoim i moich rodziców,  
 
        Agata, dumna torunianka. 
 


