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Cześć Kadir!

          Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że od naszego ostatniego spotkania u 

Ciebie w Turcji minęły już dwa miesiące. Naprawdę! Nie ukrywajmy, czas leci nieubłaganie 

i dlatego też powinniśmy w końcu znowu się spotkać. Może tym razem Ty przyjedziesz do 

mnie do Polski. Co Ty na to? Pomysł jest świetny,  bo za niespełna trzy tygodnie mam 

swoje  szesnaste  urodziny!  Jestem pewien,  że  będziemy się  dobrze  bawić.  Być  może 

Łubianka to nie żadne znaczące centrum sztuki i kultury, ale nie martw się, o nudzie nie 

ma mowy. Jeszcze kilka lat temu nie zaprosiłbym Cię tu, ale odkąd Polska należy do Unii 

Europejskiej  (To już  10 lat!),  wiele  się  zmieniło.  Chciałbym się  wręcz pochwalić  moim 

regionem, bo uwierz mi, naprawdę jest czym.

          Będąc u Ciebie zauważyłem, że cały Twój pokój obklejony jest plakatami piłkarzy, z 

czego wnioskuję,  że jesteś  zagorzałym fanem sportu. Ten zaś  szczególnie dał o sobie 

znać  poprzez  niedawne  “Euro  2012”.  Owe  mistrzostwa  pozostawiły  po  sobie  o  wiele 

więcej  niż  się  wydaje.  Ludzie  nie  tylko  wstali  sprzed  telewizorów,  ale  nawet  zaczęli 

uprawiać  różne  dziedziny   sportu!  Zauważyłem  również,  że  atmosfera  wśród 

społeczeństwa jest lepsza. Kiedy pytam kolegów:  “Idzie ktoś na rowery?”, to nie muszę 

czekać  już  w  nieskończoność  na  decyzję,  bo w  mgnieniu  oka  jesteśmy na  zewnątrz. 

Odkryliśmy  bowiem,  że  nie  ma   nic  przyjemniejszego  od  popołudniowego  Tour  de 

Łubianka po nowiutkich ścieżkach rowerowych, które powstały dzięki funduszom unijnym.

        Gdy byłem w Twoich stronach, niejednokrotnie wspominałem Ci, że jestem fanem 

muzyki. Nie piszę o tym bez powodu, a to dlatego, iż w moim sąsiedztwie wybudowano 

amfiteatr,  w którym to często odbywają  się  artystyczne występy - czy to teatralne, czy 

wokalne.  Ale  to  nie  wszystko!  Z  unijnych  środków  zakupiono  też  nowoczesny  sprzęt 

nagłaśniający,  który sprawia,  że pokazują  się  u  nas nawet znani i  popularni  wokaliści. 

Mam nadzieję, iż uda mi się zabrać Cię na występ jednego z nich!

        Opowiadając  o  korzyściach  płynących  z  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  nie 

mógłbym  zapomnieć  o  czymś  tak  ważnym,  jak  nowe  miejsca  pracy.  Otóż  w  pobliżu 

mojego miejsca zamieszkania znajduje się  firma Flekso-Pak, która rozwija się   właśnie 

dzięki  środkom uzyskanym z UE.  Mimo że sam jeszcze nie  zarabiam,  to  zdaję  sobie 

sprawę, jakie znaczenie ma praca . Gdyby nie ta firma, wielu rodzinom żyłoby się znacznie 

trudniej. Wszyscy wiemy, że jeżeli jest praca, to są  i zarobki, i lepsze życie, i spokój w 

rodzinie. Ponadto warto zaznaczyć, że wstąpienie do Unii Europejskiej przyczyniło się do 



otwarcia stref ekonomicznych, z których korzysta m. in. Sharp. Jest to ogromna korporacja 

zatrudniająca setki ludzi. Sam znam wiele osób tam pracujących i dlatego jestem świadom 

wagi tej sprawy.

           Teraz czas na coś, z czego korzystam ja sam i to na co dzień. Mam tu na myśli 

oczywiście  chodniki  i  boiska  -  „Orliki”.  To  nimi  usiana  jest  cała  Polska  i  nie  ma 

najmniejszego problemu, aby do nich dotrzeć. W naszej gminie funkcjonuje kilka takich 

obiektów sportowych. Myślę, że od czasu ich budowy standard życia po raz kolejny uległ 

podwyższeniu,  ponieważ  ludzie  chętniej  uprawiają  sport,  a więc też  dbają  o  zdrowie  i 

kondycję. Liczę na to, że i z Tobą niedługo będę miał okazję rozegrać krótki meczyk.

          Jak widać, Unia Europejska przykłada dużą wagę  do rozwoju fizycznego ludzi. 

Dlatego też dzięki jej wsparciu w mojej okolicy powstało mnóstwo placów zabaw i siłowni, 

które swoją jakością i różnorodnością przyciągają dziennie niezliczoną ilość dzieci. Te w 

bezpieczny  sposób  miło  spędzają  czas  oraz  uczą  się  funkcjonować  w  grupie.  Bez 

wątpienia  jest  to  miły  gest  również  w  stronę  rodziców,  bo  i  ci  korzystają  z  tych 

dobrodziejstw - są mniej obciążeni oraz zestresowani.

        W  ostatnim  czasie  na  terenie  mojej  gminy  zmodernizowaniu  uległą  sieć 

wodociągowo-kanalizacyjna,  a  jest  to  naprawdę  duże  osiągnięcie,   gdyż  wielu 

mieszkańców  wcześniej narzekało na nią. Jest to następna zaleta bycia członkiem UE, 

dlatego że pomaga ona społeczeństwu w codziennym życiu i funkcjonowaniu.

W miejscu, gdzie mieszkam, nie brakuje również rozrywki, a wszystko za sprawą 

nowej  świetlicy,  jaka  powstała  w  Brąchnowie.  Dzięki  niej  mogę  razem  ze  swoimi 

przyjaciółmi  udać  się  na  jakąś  imprezę  (A uwierz  mi,  tych  jest  niemało)  -  to  z  kolei 

przekłada się na aktywne spędzanie czasu. Już nie trzeba siedzieć przed komputerem i 

się nudzić, skoro można udać się na niezłą potańcówkę, na którą, mam nadzieję,  kiedyś 

Cię zabiorę. 

Bardzo  ważną  sprawą  jest  również  gospodarowanie  energią.  Ostatnimi  czasy, 

chyba  na  każdym  dachu,   pojawiły  się  panele  słoneczne.  Poza  tym  na  horyzoncie 

spostrzec  można   wiatraki,  które  zasilają  tysiące  domów.  Dzięki  tym  osiągnięciom 

technicznym dbamy o przyrodę, a także mamy oszczędności. A skoro jesteśmy już przy 

wiatrakach,  to  nie  mogę  zapomnieć  o  odrestaurowanym  wiatraku   typu  koźlak  w 

Bierzgłowie, który może energii nie produkuje, ale za to jest ważnym ośrodkiem turystyki.

Na  koniec  pragnę  przypomnieć  tylko  o  naszym  przyszłym  spotkaniu  i  mam 

nadzieję, że poznałeś dzięki mnie zalety bycia w Unii Europejskiej. Liczę również na to, że 

kiedyś  i  Wy - Turcy do niej  wstąpicie,  do czego gorąco zachęcam, bo nie wyobrażam 

sobie, jak mogłoby potoczyć się moje życie, gdyby nie ta niepowtarzalna i jedyna w swoim 

rodzaju instytucja wiążąca ze sobą nas wszystkich - Europejczyków.

Filip 


