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Tytuł pracy:  Tak, jestem Europejczykiem! 

 

Czy czuję się Europejczykiem? Czy Wy czujecie się Europejczykami? Są to pytania, 

które warto sobie zadać po 10 latach „bycia” w Unii Europejskiej. Może ktoś z Was odpowie, 

że zawsze byliśmy Europejczykami, ponieważ Polska to państwo leżące w Środkowej 

Europie. Ale czy zawsze czuliśmy się pełnowartościowymi Europejczykami szczególnie w 

czasach PRL-u, potem po upadku komunizmu? Ten okres Polski jest dla mnie historią, 

ponieważ urodziłem się w czasach demokracji, kapitalizmu i Internetu. Po rozmowie z 

członkami mojej rodziny, tzw. „starej generacji”, wywnioskowałem, że moi dziadkowie i 

rodzice było pokoleniem „zakompleksionych” Europejczyków. Związane było to z 

ograniczonym poruszaniem się po Europie (granice, paszporty), mała znajomość języków 

obcych, szarzyzną postkomunistyczną, trudnościami życia codziennego w okresie PRL. Tak 

więc, słuchając opowieści z okresu, w którym przyszło żyć naszym dziadkom, a potem 

rodzicom, uważam się za szczęśliwego młodego człowieka. Ja nie mam żadnych kompleksów 

związanych z przynależnością narodową i czuję się pełnowartościowym Europejczykiem. 

Moje pokolenie Polaków zazwyczaj bardzo dobrze komunikuje się w języku angielskim, bez 

problemów podróżuje po Europie, kształci się i podejmuje pracę w krajach UE. Pomimo, iż 

10 lat temu miałem dopiero 6 lat to zauważyłem zmiany jakie zaszły w naszym mieście. Przez 

ten okres Toruń stał się wielkim placem budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji (ul. 

Chełmińska, Polna, Bema, Mickiewicza, Grudziądzka itd.). Największym osiągnięciem jest 

budowa nowego mostu drogowego. Powstało wiele tras rowerowych oraz nastąpił rozwój 

komunikacji tramwajowej. Stare Miasto pięknieje dzięki renowacji zabytkowych kamienic, 

kościołów, ul. Szerokiej, Bulwaru Filadelfijskiego itd. Toruń stał się miastem atrakcyjnym 

turystycznie. Stało się to możliwe dzięki budowie nowych hoteli, udziałowi w wielu targach 

turystycznych w Europie. Turystów przyciągają dodatkowe atrakcje tj. Młyn Wiedzy, i 

Centrum Sztuki Współczesnej. W tracie budowy jest nowoczesna hala kulturalno-

kongresowa. Panorama naszego pięknego miasta zajęła drugie miejsce w konkursie na 

siódmy cud Polski. Toruń również jest miastem sportu i rekreacji. Powstała hala 

widowiskowo-sportowa, korty tenisowe, wybudowano wiele boisk tzw. „orlików”. Środki 

unijne również wykorzystano przy budowie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. 

Mieszkańcy naszego miasta mogą zrelaksować się wybierając się na spacer do Parku 

Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu, który w ostatnich latach został gruntownie 



zmodernizowany. Wiele toruńskich szkół podstawowych i średnich zostało                                                                                                                                  

wyremontowanych i wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne. Środki unijne 

pomogły w rozwoju nowych firm, a co za tym idzie powstały nowe miejsca pracy. Na 

osiedlach, jak i przy szkołach podstawowych powstało wiele kolorowych, nowoczesnych 

placów zabaw dla najmłodszych dzieci. Pieniądze pozyskane z UE również zostały 

zainwestowane w ludzi – Kapitał Ludzki. Mieszkańcy naszego regionu mogli dzięki tym 

środkom bezpłatnie podnoście swoje kwalifikacje zawodowe (studia wyższe, specjalizacje, 

kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kursy językowe, prawo jazdy itp.).  

Moim zdaniem przez ostatnie 10 lat miasto Toruń uległo wielkiej metamorfozie. 

Wiele projektów jest jeszcze w trakcie realizacji i na efekty poczekamy jeszcze parę lat. 

Dzięki środkom unijnym miasto Toruń mogło zrealizować wiele kosztownych inwestycji, 

które służą i będą służyć kolejnym pokoleniom Toruńczyków. Podsumowując stwierdzam, że 

jestem dumny nie tylko z bycia Europejczykiem, ale przede wszystkim z bycia obywatelem 

miasta Torunia. 

 

 


