
Co Unia europejska wniosła do polski? 

W grupie siła. Każdy, należąc do wspólnoty, czuje się bezpieczniejszy. Tak działa Unia Europejska. Wszystkie 

kraje które do niej należą, tworzą całość i wspierają się nawzajem.  

-Znów padw – Westchnął Antek i usiadł przy stole, machinalnie biorąc kanapkę do ręki. 

Patrzył jak krople deszczu spływają po szybie, zastanawiając się, co można zrobić w tak deszczowy i 

ponury dzień. Sięgnął po pilota i po chwili na ekranie telewizora pojawił się prezenter wiadomości. 

Gdy miał już przełączyć ten program, w progu pokoju stanęła babcia niosąca tacę z plackiem 

wiśniowym i jakimiś domowymi ciasteczkami.  

-Zamiast wpatrywać się w ten telewizor, wyszedłbyś na dwór lub do kolegi – powiedziała i 

zniesmaczona popatrzyła na migający ekran.  

-Przecież pada deszcz, w taki dzień lepiej nie wychodzić z domu. 

Na ekranie pojawił się jakiś pan, zapewne polityk. Gdy zaczął mówić o ważnej rocznicy dla naszego 

kraju, Antek nadal przeżuwając kanapkę, z zaciekawieniem zaczął go słuchać.  

Rzecz oczywista? 

- To my tylko dziesięć lat jesteśmy w unii europejskiej?- zapytał babcię, która stała teraz w kuchni, 

parząc herbatę. 

- Za czasów komunistycznych, gdy byliśmy pod władzą związku radzieckiego, nie mogliśmy do niej 

należeć. Dopiero piętnaście lat po odzyskaniu wolności mieliśmy taką możliwość. 

- Unia nie chciała nam pomóc? 

- Nie mogła. Ale przez te dziesięć lat i tak bardzo nas wsparła.  

- Przecież każdy kraj musi wpłacać do niej pieniądze.  

-Tak, ale cała pula jest rozdzielana między kraje, które ich najbardziej potrzebują. Dzięki tym 

funduszom mamy wiele kursów dla dorosłych, poprawia się stan naszego środowiska lub 

dofinansowane są szkoły, dzięki czemu mogą być prowadzone zajęcia w lepszych warunkach, z 

nowocześniejszym sprzętem. 

-Czyli według ciebie dużo się zmieniło przez te dziesięć lat? 

-Bardzo dużo – zaśmiała się babcia- kiedyś nie było mowy o tym, by były darmowe kursy lub 

budowane z specjalnych funduszy boiska dla dzieci. To pomogło w pewnym stopniu odbudować 

naszą gospodarkę. Unia Europejska uwierzyła w nasz kraj, wiedziała, że my też możemy wnieść coś 

do tej wspólnoty i dlatego to dziesięciolecie jest dla Polaków takie ważne.  

Zmiany na lepsze  

Unia europejska propaguje pomoc oraz wsparcie potrzebne krajom, które do niej należą. Środki 

unijne są przeznaczane na edukację, zdrowie, pomoc humanitarną, ochronę konsumentów oraz 

ochronę środowiska. W wielu projektach dofinansowane są małe firmy, czy rolnicy, aby rozwijać 



gospodarkę państwa angażując w to obywateli. Dodatkowo wspierane są badanie naukowe. Dzieci 

również doświadczają na co dzień zmian ze strony Unii. Najlepszym przykładem są wybudowane w 

całej Polsce stadiony do koszykówki, piłki nożnej oraz siatkówki „Orlik”. 

Biało-czerwona flaga  

-To może wywiesimy flagę za oknem? Taką jak się wiesza na święto 1 Maja lub dzień niepodległości.  

-Myślę, że to świetny pomysł na uczczenie tego dnia – powiedziała babcia i uśmiechnęła się, patrząc 

na wnuka, który próbował mimo ulewy zawiesić biało-czerwoną chorągiew.  

Dlaczego ta rocznica jest dla Polaków taka ważna? Ponieważ należąc do Unii Europejskiej, mamy 

poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość dalszego rozwijania naszego kraju, który szczególnie 

ucierpiał w okresach dwóch wojen światowych, a następnie za czasów komunistycznych. Wspólnota 

krajów europejskich nie wspiera jedynie narodów należących do tej organizacji. Teraz, gdy Ukraina 

przechodzi trudny okres, staramy się jej pomóc. Chcemy dać jej nadzieję, tak jak nam dano ją dziesięć 

lat temu.  

 

 

 

 


