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DROGI KOLEGO, 

Mam  na  imię  Jakub,  jestem  Polakiem  i  mam  12  lat.  Na  wstępie  mojego  listu 

chciałbym Cię bardzo serdecznie pozdrowić i wyjaśnić Ci skąd taki dziwny list z innego 

kraju, a więc, Iwanie, znalazłem Twój adres w gazecie, gdzie prosiłeś żeby ktoś napisał do 

Ciebie list opisując w nim dlaczego warto żyć w kraju, który należy do Unii Europejskiej.

Unia  Europejska  jest  największą  organizacją  gospodarczą  świata,  w  skład  której 

wchodzi  w  dniu  dzisiejszym  dwadzieścia  siedem  krajów  europejskich.  Wspólnotę 

utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom toczonym między sąsiadującymi ze 

sobą krajami, z których najstraszniejszą była II wojna światowa. 1 maja 2004 roku nastąpiło 

największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Wtedy wstąpiło do wspólnoty dziesięć 

krajów,  między  którymi  była  Polska.  Przystępując  do  Unii,  Polska  zyskała  znaczne 

wzmocnienie swej pozycji politycznej i gospodarczej, a także poprawiły się warunki życia 

Polaków dzięki przejęciu unijnych standardów np. w ochronie środowiska czy promowaniu 

ekologicznej żywności. Muszę napisać Ci, że najbardziej podoba mi się to, że po wstąpieniu 

do  Unii  rozszerzyła  się  współpraca  między szkołami  z  różnych  państw i  odbywają  się 

wymiany uczniów, a co za tym idzie poprawia się także ich znajomość języków obcych. 

Korzyści z członkostwa to również  swoboda w podejmowaniu pracy w innych unijnych 

państwach, co jest bardzo ważne, bo może zmniejszyć bezrobocie, a ludzie mają szansę na 

interesującą i dobrze płatną pracę. Następną zaletą, moim zdaniem jest to, że kraj, w którym 

mieszkam otrzymuje pomoc na rozwój na przykład rolnictwa. Wykorzystując różnorodne 

programy  np.  takie  jak  SAPARD  pomaga  się  utrzymać  gospodarstwo  na  określonym, 

wysokim poziomie.

Polska  dostaje  także  fundusze  na  modernizację  dróg.  Młodzi  ludzie,  dzięki 

pojawiającym się  ścieżkom rowerowym,  mogą  bezpiecznie  przemieszczać  się.  Powstaje 

wiele  kilometrów  nowych  autostrad,  dróg  szybkiego  ruchu  i  remontowane  są  te  już 

istniejące.  Tym  samym  codzienny  dojazd  do  pracy  czy  szkoły  jest  milszy,  a  szkolne 

wycieczki są przyjemniejsze, bo szybciej pokonuje się trasę, a ,,zaoszczędzony" czas można 

wykorzystać chociażby na zwiedzanie ciekawych obiektów. Nie mogę zapomnieć napisać, 

że  niektóre  z  zabytków naszego  kraju  np.  muzea,  kościoły  czy stare  kamienice  zostały 

odnowione przy wsparciu środków unijnych. Jak już  piszę  o wycieczkach,  to chciałbym 



zwrócić uwagę na to, że kiedy jest się obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej 

jest  też  łatwiej  poruszać  się  po  innych  państwach  należących  do  tej  wspólnoty  oraz 

swobodnie można w tych krajach przebywać przez nieograniczony czas. Daje nam to dużą 

swobodę wyboru czasu jaki spędzimy za granicą, na przykład kiedy bliska rodzina mieszka 

w innym państwie i chcemy u niej pobyć. Jak jesteśmy przy rodzinie to mogę napisać Ci, że 

mam  ciocię  w  innym  kraju  unijnym  i  na  własnym  przykładzie  wiem,  że  między 

członkowskimi państwami rozmowy telefoniczne są tańsze, więc jest to także duży plus.

Ze względu na mój wiek szkolny oraz zainteresowania muszę wspomnieć Ci jeszcze 

o bardzo ważnej dla mnie sprawie. Właśnie dzięki różnym programom, które dofinansowują 

inwestycje w wielu miastach Polski zostały zbudowane boiska do gry w piłkę. Dzięki temu 

na osiedlach młodzież i dzieci mogą rozwijać swój talent piłkarski albo po prostu spędzić 

miło  wolny  czas  na  zabawie  z  kolegami.  Organizowane  tam  też  są  różne  mecze 

międzyszkolne czy inne zawody sportowe.

Kończąc  chciałbym  napisać  jeszcze,  że  moim  zdaniem  pomoc  ze  strony  Unii 

Europejskiej stwarza możliwości szybszego postępu gospodarczego, odbudowy gospodarki, 

wyrównania różnicy poziomu życia pomiędzy bardziej i  mniej  rozwiniętymi państwami, 

a także miastem i wsią. Bez członkostwa Polski w Unii Europejskiej szanse rozwoju byłyby 

bardzo ograniczone, a różnice między państwami, które należą do tej wspólnoty i korzystają 

ze środków unijnych byłyby ogromne.

Jak  sam  widzisz,  starałem  przedstawić  Ci  wiele  pozytywnych  argumentów 

przemawiających za tym, aby starać się o dołączenie Twojego kraju do Unii Europejskiej. 

Nie wiem, czy moje argumenty są dość dobre, żeby przekonać Cię, że warto należeć Unii 

dlatego proszę, abyś  odpisał mi co o tym sądzisz i jakie jest Twoje zdanie na ten temat. 

Proszę  Cię,  żebyś  napisał  też  o swoim kraju,  co chciałbyś  w nim zmienić,  a  co Ci się 

podoba.

Mimo tego, że można na pewno dopatrzeć się także kilku minusów przyłączenia się 

Polski do wspólnoty, ja osobiście jestem zadowolony i dumny z tego, że mieszkam w kraju 

należącym do Unii Europejskiej.

Życzę Ci, aby Twoje państwo jak najszybciej dołączyło do pozostałych dwudziestu 

siedmiu  krajów  i  mogło  rozwijać  się,  a  Ty  żebyś  był  z  tej  zmiany  zadowolony.

Jeszcze raz pozdrawiam Cię serdecznie.

JAKUB


