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      Toruń, 18 kwietnia 2014 r. 

 

Moja kochana Greto! 

 

 

Przede wszystkim chciałabym zapytać się Ciebie, jak toczy się Twoje 

życie w Waszym pięknym, ekologicznym mieście Hammerfest? U nas już 

nadeszła wiosna, coraz mniej czasu zostało do wakacji. Marzę, abyśmy znów 

mogli odwiedzić Ciebie i Twoją rodzinę. Nie mogę się doczekać, aż ponownie 

zobaczę Wasze miasto, lasy i pola oraz nacieszę się widokiem 

niezanieczyszczonych jezior i oczywiście malowniczych fiordów. Mam 

nadzieję, że Wasze wiatraki na energię wiatrową i panele słoneczne wciąż 

działają i możecie wykorzystywać niekonwencjonalne źródła energii w życiu 

codziennym. Czy Twoje kucyki są zdrowe? Chciałabym po raz kolejny 

przejechać się na Bastianie i zobaczyć moją ulubioną Evelyn. Co u Twojej 

siostrzyczki Charlotte, będzie teraz chodziła do pierwszej klasy w barneskole, 

prawda? Wiem, że Ty od września pójdziesz do ungdomskole, czyli gimnazjum. 

Życzę Ci, aby nauka sprawiała Ci wiele przyjemności i oczywiście, abyś 

dostawała same utmerket (po polsku celujące, czyli najwyższe stopnie w naszej 

szkole). Ja będę uczęszczała do Gimnazjum Akademickiego, które jest najlepsze 

w naszym kraju. 

Jednak jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym się z Tobą podzielić. W 

tym roku obchodzimy 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do 

niedawna nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak to dobrze, że Polska należy do 

Unii. Przez te 10 lat wiele się w naszym kraju zmieniło, dzięki przynależności 
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do UE. Dowodem na to w moim regionie jest wiele inwestycji. 

Zmodernizowano Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wybudowano 

obserwatoria astronomiczne (astrobazy). Nowy most jest naprawdę efektowny, 

szczególnie w nocy, kiedy się go oświetla. Zwierzęta w zoo mają nowe wybiegi 

– po pożarze zostały one zniszczone, więc musiały dostać nowe. Fontanna zaś 

jest bardzo piękna; nocą migocą wokół niej kolorowe światełka, słychać 

muzykę, a ona sama unosi się i opada, jakby „tańczyła”. Dzięki funduszom Unii 

przy mojej szkole znajduje się także orlik, czyli ogromne boisko do piłki nożnej. 

Kiedy nas odwiedzisz, wszystko dokładnie Ci pokażę. Koniecznie zabiorę Cię 

do naszego Baja Pomorskiego - teatru dla dzieci - wszystko jest teraz odnowione 

i wygląda wspaniale. Trudno by te wszystkie korzyści wymienić.  Jednak 

najważniejszym dla mnie argumentem na obecność Unii w naszym regionie jest 

wsparcie przez nią mojej przyszłej szkoły, czyli Gimnazjum i Liceum 

Akademickiego, gdyż jest to zespół szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 

naszego toruńskiego astronoma. 

Wszystko zaczęło się w dniu, w którym dowiedziałam się, że UMK ma 

problemy finansowe i w związku z tym chce wycofać się z dofinansowania i 

współpracy z GiLA, dlatego że większość absolwentów po ukończeniu liceum 

wyjeżdża na studnia za granicę,  a nie zostają, by uczyć się na naszym toruńskim 

uniwersytecie. Właściwie to im się nie dziwię – sama chciałabym wyjechać do 

Norwegii, aby tam studiować.  Groziło to tym, że moje gimnazjum byłoby 

płatne, a ponadto nie miałoby tylu wspaniałych możliwości na rozwijanie 

zainteresowań uczniów, jak dotychczas. Przyznam się, że zrzedła mi mina. Nie 

wyobrażałam sobie braku zajęć łaciny z profesorem uniwersyteckim czy też 

szans na korzystanie z chemicznego laboratorium. Problemem byłoby dla moich 

rodziców również płacenie miesięcznie ok. 400 zł czesnego. Naprawdę mnie to 

zmartwiło, gdyż bardzo mi zależało na nauce w tej szkole. Nie zamierzałam 

tracić nadziei. Jakiś czas po tym wydarzeniu, okazało się, że marszałek naszego 
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województwa kujawsko – pomorskiego poprosił  Unię Europejską, by wsparła 

finansowo UMK (i GiLA również). W końcu to najlepsze gimnazjum w Polsce 

– jest chlubą naszego kraju -  i jedno z najlepszych w Europie, więc myślę, że 

nie chciano by utracić tak dobrej szkoły i tak wysokiej pozycji w rankingu.  

Jestem bardzo wdzięczna UE, zwłaszcza, że nie był to projekt realizowany przez 

nią, ale ponadprogramowe wsparcie. Nie wiem co bym zrobiła, gdybym nie 

mogła chodzić do tego gimnazjum. Było ono przecież jednym z moich marzeń. 

Miało dać mi jak najlepszy start w przyszłość. Tam chciałam rozwijać swoje 

zainteresowania i znaleźć nowe pasje. Jak to wszystko mogłoby tak po prostu 

zniknąć z mojego życia? Miałam przecież takie plany... Na szczęście, dzięki 

temu, że Polska należy do Unii Europejskiej – będę mogła cieszyć się trzema, 

może nawet sześcioma latami w mojej wymarzonej szkole!  Nie mogę się 

doczekać i mam nadzieję, że w sprawie GiLA nic się już nie zmieni, chyba że na 

lepsze. 

Tutaj kończę swoją opowieść o zasługach Unii Europejskiej dla mojego 

regionu, dla Torunia, dla mnie samej. Cieszę się, że Polska należy do UE i z 

radością będę obchodziła 10-lecie wstąpienia jej do tej organizacji.  

Proszę napisz do mnie prędko – najlepiej jeszcze przed wakacjami. Nie 

mogę się doczekać naszego spotkania! Jeśli jednak Ty i Twoja rodzina macie 

możliwość i ochotę przyjechać do nas, to zawsze będziecie mile widziani w 

naszym domu. 

Serdecznie Cię pozdrawiam – Vi  sees! 

Twoja Szczerze Oddana Przyjaciółka Na Zawsze - Oktawia 

  

 


