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Czy wi´ksza cz´Êç spo∏eczeƒstwa popierajàc w re-
ferendum ide´ polskiej integracji z Unià Europejskà
pope∏ni∏a b∏àd, czy podj´∏a najtrafniejszà decyzj´ w
swoim ˝yciu? Czy nasze bytowanie w ostatnim czasie
uleg∏o zasadniczym przemianom? OczywiÊcie zaledwie
rok naszego uczestnictwa w UE nie pozwoli nam w
pe∏ni odpowiedzieç na te i wiele podobnych pytaƒ.
Nadal, tak jak przed 1 maja 2004 r., mo˝emy jedynie
spekulowaç, choç roczny sta˝ w europejskiej rodzinie
paƒstw daje nam ju˝ prawo do pierwszych ocen.
    Taka w∏aÊnie ocena sytuacji sta∏a si´ tematem docie-
kaƒ ciechociƒskich gimnazjalistów. Âledzàc opinie
mediów, ale i analizujàc w∏asne doÊwiadczenia osta-
tnich miesi´cy próbowali dostrzec zalety i wady cz∏on-
kostwa Polski w strukturach UE.

A oto ich podsumowania:
Przyst´pujàc do Unii Europejskiej Polska zyska-

∏a przede wszystkim znaczne wzmocnienie swej po-
zycji politycznej i gospodarczej oraz mo˝liwoÊç bez-
poÊredniego wp∏ywu na kszta∏towanie wspólnotowych
polityk - twierdzi Micha∏ Jarliƒski, uczeƒ klasy III „a”
i cz∏onek Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurokràg”.

Po tym, jak Polska wraz z pozosta∏ymi dziewi´-
cioma paƒstwami, sta∏a si´ cz´Êcià Unii, spodziewa-
∏em si´, ˝e coÊ si´ zmieni. Ja osobiÊcie nie wierzy∏em
w to wszystko, co mówiono w mediach lecz i tak

by∏em za rozszerzeniem Wspólnoty o nasz kraj. Zda-
wa∏em sobie spraw´, ˝e zmiany nie b´dà od razu
widoczne, lecz b´dà wchodziç w ˝ycie powoli. Moje
˝ycie w sposób istotny raczej si´ nie zmieni∏o. Jednak-
˝e chcia∏bym stwierdziç, ˝e ja osobiÊcie odczu∏em
kilka zmian. Jedna z nich zwiàzana jest z ∏atwiej-
szym przekraczaniem granic krajów Unii. Przed
trzema laty, kiedy na wakacje wyjecha∏em na kolo-
nie do Francji, pami´tam jak przekraczaliÊmy grani-
c´ polsko - czeskà. By∏a to d∏uga odprawa. Spraw-
dzano nasz autokar, nasze baga˝e i w koƒcu po
d∏u˝szym okresie mogliÊmy przekroczyç granic´. Po
kilku godzinach podró˝y czeskimi, a póêniej nie-
mieckimi autostradami, dojechaliÊmy do granicy
niemiecko - francuskiej. Tam ˝adnej odprawy nie
by∏o, poniewa˝ ju˝ od wielu lat oba te paƒstwa sà
cz´Êcià Unii. PokonaliÊmy przejÊcie tak, jakbyÊmy
wje˝d˝ali do normalnego miasta.

W lipcu ubieg∏ego roku równie˝ by∏em na kolo-
niach za granicà. PrzejÊcie polsko - czeskie przekro-
czyliÊmy identycznie jak trzy lata temu niemiecko -
francuskie. Ró˝nica by∏a ogromna i z tej zmiany
jestem bardzo zadowolony - opowiada Bartosz Ku-
nigowski, uczeƒ klasy III „a” równie˝ cz∏onek „Euro-
kr´gu”.

Zalet´ kwestii otwarcia granic i zniesienia c∏a pod-
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kreÊla równie˝ Tytus Cià˝yƒski, uczeƒ klasy III „e”:
Towary importowane sà dzi´ki temu taƒsze, a to
wp∏ywa na rozwój handlu - podkreÊla. Otwarcie
granic da∏o tak˝e wi´ksze mo˝liwoÊci m∏odym lu-
dziom, chcàcym ucz´szczaç do wy˝szych szkó∏ poza
granicami naszego kraju - wtràca Piotr Ciechanowski,
równie˝ uczeƒ klasy III „e”.

WejÊcie do Unii u∏atwi∏o Polakom podró˝owanie
po Europie, natomiast ich zwierz´tom przeciwnie.
Nasze psy i koty, aby pojechaç z nami w podró˝ po
rozszerzonej Europie muszà mieç w∏asne paszporty
-dodaje Marta Matynia, uczennica klasy III „a”, uczestni-
czka wielu konkursów i olimpiad o tematyce euro-
pejskiej.

Wiele uwagi uczniowie poÊwi´cili równie˝ proble-
mowi bezrobocia w naszym kraju i mo˝liwoÊciom jego
zmniejszenia po akcesji do UE.

Od 1 maja 2004 r. znikn´∏o wiele barier utru-
dniajàcych podejmowanie pracy w UE. Mamy pe∏en
dost´p do rynku pracy nowych paƒstw cz∏onkowskich
oraz Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Dania,
W∏ochy i Holandia wprowadzi∏y istotne u∏atwienia
w uzyskiwaniu pozwoleƒ na prac´. Prawo do swo-
bodnego podejmowania pracy w pozosta∏ych krajach
b´dzie wprowadzane stopniowo - twierdzi Marta
Matynia. Opinie te potwierdza uczennica klasy III „e”
- Aleksandra WiÊniewska: Wobec panujàcego w Polsce
ogromnego bezrobocia, wiele osób zdecydowa∏o si´
na wyjazd za granic´. Jednak niektóre paƒstwa 15,
obawiajàc si´ zalewu polskich pracowników, wyne-
gocjowa∏y sobie okres przejÊciowy nim zostanie
wprowadzona swoboda pracy, np. Austria, Niemcy
- dodaje ju˝ mniej optymistycznie.

Wi´kszoÊç uczniów zauwa˝y∏a tak˝e zmiany, które
zasz∏y na polskiej wsi po 1 maja 2004 r.

Nowa sytuacja zaistnia∏a obecnie w rolnictwie.
Rolnicy po raz pierwszy dostali w 2004 r. dop∏aty
bezpoÊrednie. To du˝e wsparcie ich dzia∏alnoÊci. Jest
to niewàtpliwie zaletà wejÊcia Polski do Unii. Wadà
natomiast jest to, ˝e dop∏aty sà tylko cz´Êcià tego, co
dostajà rolnicy w krajach „starej” Unii. Dotacje do
rolnictwa spowodowa∏y wzrost inwestycji, ale pe∏nà
konkurencyjnoÊç na unijnym rynku nasi rolnicy
osiàgnà z chwilà, gdy dop∏aty b´dà dla wszystkich
te same - podkreÊla Tytus Cià˝yƒski.

Dochody z rolnictwa od czasów integracji zwi´-
kszy∏y si´ o 73% - dodaje Marta Matynia

Kolejnà zmian´ dostrzegam w przemyÊle spo˝yw-
czym- opisuje Bartosz Kunigowski. Zwiàzane jest to
z poprawà jakoÊci niektórych produktów, co wynika
z faktu wejÊcia nowych unijnych przepisów zaostrza-
jàcych m.in. normy procesów produkcji (np. mleko,
mi´so, w´dliny). Niestety wià˝à si´ z tym podwy˝ki
cen. Mnie to osobiÊcie nie przeszkadza, bo wol´ za-
p∏aciç troch´ wi´cej pieni´dzy i wiedzieç, ˝e to, co
kupi´ jest dobrej jakoÊci i  zdatne do jedzenia. Jestem
jednak niezadowolony z tego, ˝e jedna z naszych
narodowych potraw zosta∏a zakazana do podawania
w publicznych sto∏ówkach, barach i restauracjach.
Mowa tu o ulubionym przeze mnie bigosie. Ta potrawa
nie spe∏nia norm Unii.

Pojawi∏y si´ i lokalne spostrze˝enia.

Du˝e korzyÊci z wejÊcia naszego kraju do UE wi-
daç w naszym mieÊcie, gdzie Êrodki z Unii pomogà
sfinansowaç najwi´kszà jak do tej pory inwestycj´.
B´dzie to: budowa nowej drogi dojazdowej do mias-
ta i „Traktu Solnego”, ∏àczàcego najwi´ksze ciecho-
ciƒskie atrakcje - pisze Tytus Cià˝yƒski

Uczniowie zauwa˝ajà te˝ i z∏e strony przystàpienia
Polski do UE.

Po 1 maja 2004 r. wzros∏y ceny niektórych pro-
duktów. Podwy˝ki dotyczy∏y przede wszystkim: cu-
kru (wzrost o 19,6%), paliw (11,2%), koksu (10,9%),
materia∏ów budowlanych (8,3%), artyku∏ów farma-
ceutycznych (5,2%) oraz op∏at za radio i telewizj´
kablowà (4,8%). Wzrost cen zanotowano te˝ w us∏u-
gach w zakresie sportu i rekreacji - wylicza Marta
Matynia. Du˝o taƒszy jest sprz´t AGD oraz samocho-
dy na rynku wtórnym - dodaje pocieszajàco. Podro-
˝a∏y równie˝ wyroby tytoniowe, ze wzgl´du na ros-
nàcà akcyz´. Wzros∏a tak˝e stawka VAT na us∏ugi
internetowe - uzupe∏nia Ola WiÊniewska.

Dra˝ni mnie ró˝nica zarobków w UE. Pomimo
du˝ej ró˝nicy dochodów musimy mieç porównywalne
ze „starà” Unià ceny - wtràca Bartosz Paczek z III „e”.
    W rok po wejÊciu do UE poziom ˝ycia w naszym
kraju nie uleg∏ zbytniej poprawie, a w licznych przy-
padkach nawet pogorszy∏ si´ - twierdzi Piotr Ciecha-
nowski.
    WejÊcie Polski do UE ma du˝y wp∏yw na nasze
rybo∏ówstwo. Jest to wp∏yw negatywny. Unia narzu-
ca bowiem naszym rybakom limity po∏owowe. Przy
takich ograniczeniach nie ma op∏acalnoÊci tej dzia-
∏alnoÊci, a kutry w´drujà na z∏om. Rybacy dostajà
za to jednorazowe odszkodowania, ale rybo∏ówstwo
w Polsce zaczyna wymieraç - zauwa˝a Tytus Cià˝yƒski.
    Zagraniczni inwestorzy wykupujà polskie fabry-
ki, a potem zwalniajà ludzi i korzystajà z taniej si∏y
roboczej ze Wschodu - dodaje Paulina Kudelska, uczen-
nica klasy III „e”.
    Wi´kszoÊç uczniów w podsumowaniach swoich
prac zawar∏a jednak optymistyczne prognozy na przy-
sz∏oÊç.
    W mojej ocenie nasz kraj wi´cej zyska∏,  ni˝ stra-
ci∏ na wstàpieniu do Unii. Lecz wiem, ˝e do pe∏nego
szcz´Êcia jeszcze nam daleko i wiele pracy przed
nami - koƒczy swojà wypowiedê Bartek Kunigowski.

    zebra∏ i opracowa∏ Daniel Biesiada


