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Wiadomo, że Unia Europejska istnieje i że Polska jest jednym z państw do niej należących. 
Ale co to dokładnie oznacza? I jak przebiegał proces przyłączania do Unii? 
 
Unia Europejska to wspólnota polityczno-gospodarcza obejmująca państwa, które do tej 
wspólnoty chciały się przyłączyć – czyli państwa członkowskie. Wyrażenie „polityczno-
gospodarcza” oznacza, że zarówno polityka, jak i gospodarka państw członkowskich jest 
w jakimś stopniu wspólna, zależna od pozostałych państw lub przez nie wspierana. 

 
Do Unii możne przystąpić każde państwo 
europejskie, które wyrazi taką chęć i które 
spełnia określone warunki. Jednym z nich jest 
to, by ustrój danego państwa był 
demokratyczny, czyli taki, w którym każdy 
pełnoprawny obywatel może powiedzieć 
swoje zdanie przez oddanie głosu 
w głosowaniu. Oprócz tego Unia stawia inne 
warunki, indywidualne dla każdego 
kandydata. 
 

Polska rozpoczęła swe starania o przystąpienie do Unii w maju 1990 roku. Od tego 
momentu trwały negocjacje warunków. Cztery lata później, w 1994 roku, Polska złożyła 
oficjalny wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej. Następnie trwały rozmowy 
pomiędzy politykami Polski i Unii. W 2003 roku w drodze głosowania Polska otrzymała 
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 status państwa członkowskiego. W czerwcu tego samego roku w Polsce przeprowadzone 
zostało referendum, z którego wynikło, że zdecydowana większość Polaków chce, by nasz 
kraj był członkiem Unii. 
 
Zwieńczeniem tych wszystkich skomplikowanych procedur był dzień 01 maja 2004 roku, 
kiedy to Polska oficjalnie „weszła” do Unii Europejskiej, na znak czego w Warszawie, na 
Placu Piłsudskiego, wciągnięto na maszt flagę unijną – okrąg dwunastu złotych gwiazd na 
lazurowym tle.  
 
Razem z Polską w tym czasie starało się o członkostwo 9 innych krajów: Cypr, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Wszystkie one zostały przyjęte 
również w 2004 roku. 
 
Wstąpienie do Unii wiązało się z wieloma zmianami, które często były bardzo pozytywne. 
Warto tutaj wspomnieć o funduszach, którymi Unia nas wspiera, o tym, że dzięki otwartym 
granicom więcej ludzi ma pracę, czy o tym, że dzięki przystąpieniu do Unii możemy 
korzystać z bogatych i różnorodnych rynków zagranicznych. 
 
Unia europejska posiada swoją walutę – jest to euro. Polska, składając 
wniosek o przystąpienie do Unii, zobowiązała się także tę walutę 
wprowadzić. Nie wiadomo dokładnie, kiedy to nastąpi, ale prędzej czy 
później złoty polski zostanie zastąpiony przez euro. 
 
Z wejściem do Unii wiąże się również fakt przyjęcia obywatelstwa 
europejskiego. Oprócz tego, że jesteśmy Polakami – ponieważ urodziliśmy się w Polsce, 
jesteśmy też Europejczykami, bo nasz kraj leży w Europie i jest częścią Unii Europejskiej. 
Warto mieć to na uwadze, kiedy spotykamy się z obcokrajowcami - czy to za granicą, czy to 
w kraju. Pamiętajmy, że naszym zachowaniem wystawiamy świadectwo (dobre lub złe) 
Polsce. 
 
Mimo przynależności do Unii, kultura polska nie została wyparta przez zwyczaje 
europejskie. Wręcz przeciwnie - nasze zwyczaje, obrzędy i tradycje, a także sztuka i muzyka 
są coraz lepiej znane w Europie i stanowią element kultury europejskiej. W wielu innych 
krajach podziwia się naszą kulturę, z czego możemy być dumni.  
 Oprócz tego możemy poznawać i podziwiać kulturę innych krajów europejskich, 
które przecież - tak jak my - są częścią Europy. 
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