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 Tematem mojej pracy jest podsumowanie 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Trudno w tak 

krótkiej formie podsumować wszystkie korzyści, które zawdzięczamy tej organizacji. Polska droga 

do UE nie była łatwa, ponieważ musiała osiągnąć stabilność w zakresie utrzymania demokracji i 

przestrzegania praw człowieka, posiadać sprawną gospodarkę rynkową oraz mieć zdolność 

wywiązywania się z zobowiązań unijnych. Teoretycznie po transformacji ustrojowej powinniśmy 

spełnić te wymagania, ale po komunizmie ciężko było dokonać radykalnych zmian.  

 Gdybym miała opowiedzieć się na temat przynależności do wspólnoty europejskiej, to 

popieram głosy euroentuzjastów w kwestii  poprawy znaczenia na arenie międzynarodowej oraz w 

tezie, że poprawiła się nasza sytuacja materialna. Wszystkie środki prawne i gospodarcze jakie 

stosuje mają na celu pomoc w dorównaniu nam do reszty członków. Otrzymujemy dofinansowania 

z budżetu Unii na rozwój programów gospodarczych, kulturowych, społecznych. Unia chce nam 

bardziej pomagać niż szkodzić.  

Społeczeństwo zadecydowało w referendum czy staniemy się członkami tej organizacji. Polski rząd 

dał nam możliwość wyboru i wyniku odpowiedzi tak staliśmy się państwem członkowskim.  

 W związku z tym, że nie cofniemy swojego członkostwa chce rozważyć co my daliśmy 

Unii, a co ona nam. Polska nie tylko bierze, ale również daje coś od siebie. Podarowaliśmy przede 

wszystkim większą stabilność polityczną oraz rynek zbytu dla swoich towarów co łączy się z 

większą stabilnością gospodarczą wspólnoty, ponadto  przystosowując się do norm unijnych w 

zakresie środowiska podnieśliśmy nasz poziom ekologiczny, a przez to poprawiliśmy stan 

środowiska w całej Unii Europejskiej.  

 Jednak ten układ działa w dwie strony i wyszczególnię formy  pomocy, które otrzymujemy 

za członkostwo. Jako uczeń pragnę podkreślić pomoc przede wszystkim dla młodzieży i dzieci 

uczących się w szkołach. Unia daje pieniądze na stypendia, wyjazdy oraz zajęcia rozwijające 

wiedzę z różnych przedmiotów. Sama jestem tego przykładem, ponieważ uczestniczę w zajęciach z 

biologii po angielsku, które są współfinansowane ze środków unijnych, a mój jedyny kapitał to 

poświęcony czas, a w zamian otrzymałam szanse na rozwijanie się w kierunku, który mnie 

interesuję. Środki na to pochodzą mianowicie z budżetu Unii, która nie wspiera tylko młodych, ale 

także starszych i niepełnosprawnych, którzy pragną być aktywni zawodowo.   

 Wspólnota również tworzy stabilne państwo, dzięki likwidowaniu różnic pomiędzy 

województwami państwa polskiego realizując to poprzez tworzenie dróg szybkiego ruchu, 

odnawianie zabytków oraz budowę boisk, stadionów i innych budynków użyteczności publicznej. 

Jest również kwestia wolności wyboru, gdzie pragniemy pojechać nad którą zbytnio się nie 

zastanawiamy. Ja urodziłam się po  1990 roku, ale starsi ode mnie pamiętają okres Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie na każdy wyjazd potrzebna była zgoda. Obecnie możemy poprzez 

utworzenie strefy Schengen swobodnie wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy lub doszkalać swoje 



umiejętności językowe poprzez kontakt z obcym językiem, co ułatwia szybsze znalezienie miejsca 

na rynku pracy.  

 Pragnę jednak przede wszystkim zająć się moim regionem. Jako  pierwszy opiszę RPO – 

Regionalny Program Operacyjny, który ma na celu poprawienie spójności społeczno-gospodarczej 

w województwie. W jego ramach wspierany jest rozwój miast znajdujących się na  tym terenie. 

Opiszę działania w dwóch głównych miejscach, gdzie skupia się władza czyli Bydgoszczy i 

Toruniu. Często odwiedzam Bydgoszcz i przechodzę w pobliżu Wyspy Młyńskiej, która przeszła 

głęboką rewitalizację. Zmieniła się z zaniedbanego obiektu w wizytówkę miasta, ciesząc nie tylko 

mieszkańców, ale również turystów, którzy są zachwyceni jej powrotem do idealnego stanu. Jestem 

bardzo szczęśliwa, ponieważ dumnie prezentuję nasz region w oczach turystów. Z kolei w Toruniu 

nastąpiło odnowienie Starówki, która uzyskała nowe oblicze oraz  utworzenie linii tramwajowej 

poprawiającej życie.  

Unia stawia również na poziom intelektualny w naszym województwie poprzez program Inkubator 

Nowoczesnej Technologii  w ramach, którego powstało Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy 

przy UKW w Bydgoszczy i inne projekty. Inwestowanie w edukację się opłaci, ponieważ jest ona 

przyszłością całego świata. Bez wizjonerów realizujących nowe wizje świata nie nastąpiłby postęp 

w kierunku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości, a stalibyśmy się tylko reliktami przeszłości.  

 Uważam, że przede wszystkim projekty unijne przeznaczone na edukację są najważniejsze, 

ponieważ jest to przyszłość. Podsumowując pragnę jednoznacznie stwierdzić, że Polska wyszła 

lepiej na przynależności do wspólnoty europejskiej niż, gdyby próbowała być niezależnym 

państwem. Jestem dumna z bycia Polką, ale również Europejką, ponieważ mogę się chwalić swoją 

ojczyzną i jej poziomem. Po niskiej frekwencji wyborczej apeluję o większą świadomość. Bądźmy 

kreatywni i odpowiedzialni za nasz los oraz Europy, aby żyło nam się  przyzwoicie i wygodnie. 


