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Spotkaliśmy się tu, aby porozmawiać o relacjach Polski z partnerami i instytucjami 

unijnymi. Ale zaczęłabym od tego, co, długofalowo, będzie mieć znaczenie dla 

wszystkich interesariuszy Unii: państw, obywateli, instytucji.  Czyli od odbywającej się 

właśnie Konferencji o przyszłości Europy. Wiele osób pyta: co ma ona przynieść? Po 

co ją zwołano i dlaczego odbywa się teraz?  Można, w odpowiedzi, zadać  klasyczne 

pytanie: "jeśli nie teraz to kiedy? Jeśli nie my to kto?" 

 

Parlament Europejski, jako jedyne ciało europejskie z bezpośredniego wyboru, był od 

początku tą instytucją, która najmocniej naciskała na powołanie takiego forum w 

postaci Konferencji, które stanie się swojego rodzaju obywatelską agorą I odnowi, 

odświeży Unię sprawi, że będzie "fit for XXI Century". Pamiętam, że gdy papież Jan 

XXIII planował sobór Kościoła Katolickiego, to mówił o "aggiornamento", czyli 

odnowie, "update'owaniu" tej instytucji na owe czasy. Unia Europejska nie jest aż tak 

starożytna, jak Kościół katolicki, ale zmiany społeczne I wyzwania tak przyspieszyły, 

że również Unia, jak każda instytucja,  potrzebuje znaczącej rewitalizacji. I tę 

rewitalizację mogą zapewnić tylko obywatele. 

 

"Obywatelskość" jako kategoria jest w pewnym sensie niedoceniana w systemie 

państw narodowych, w jakim od XIX wieku żyjemy I który to system określa nasze 

mentalne uniwersum myślenia o świecie. Tymczasem wyzwania, które są przed nami 

mają charakter globalny, i żadne państwo narodowe nie jest w stanie podołać im 

samo. 

Dlatego to pojęcie "obywatelstwa" jest tak ważne, w pewnym sensie nawet 

subwersywne wobec zastałych kategorii. Nacjonaliści się go oczywiście bardzo boją. 

Ale musimy stawić im czoła. 
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Od dawna w kręgach tzw. euroentuzjastów istniało pragnienie stworzenia 

europejskiego "ludu", "narodu". Przeszkoda jest taka, że jesteśmy przywiązani do 

kategorii myślenia narodowego.  I ten „lud" czy "naród" nie powstanie nagle z 

niczego. Trzeba wykonać wielką pracę, aby zbliżyć się do ideału europejskiego 

demosu. I powszechne zaakceptowanie idei "obywatelstwa' europejskiego jest tu 

niezbędnym krokiem wstępnym.  

 

Aby z sukcesem zmierzyć się z wyzwaniami, czy to klimatycznymi, czy zdrowotnymi, 

czy geopolitycznymi, to poczucie europejskiego obywatelstwa musi nam wejść w 

krew, stać się pewnym odruchem. Że jak jest kryzys pandemiczny, to nie myślimy 

tylko o swoim kraju i zabezpieczeniu swoich rodaków, ale myślimy o wszystkich 

Europejczykach, Że jak kształtujemy politykę zagraniczną, to nie szukamy 

"egzotycznych sojuszy" –typu Turcja, Brazylia, Chiny – ale najpierw rozmawiamy z 

naszymi partnerami unijnymi. Że jak przygotowujemy politykę sąsiedztwa w regionie, 

to staramy się włączyć w to partnerów, dla których np. Ukraina I jej znaczenie dla 

Europy nie jest takie oczywiste, ale ufając nam, wspierają naszą politykę. I że jak 

Unia proponuje politykę klimatyczną, to staramy się zrozumieć jej szanse, a nie z 

uporem trzymamy się anachronicznej wersji gospodarki opartej na węglu. 

 

Żeby takie przewartościowania paradygmatów politycznych nastąpiły na szczeblach 

rządów narodowych, potrzebni są właśnie świadomi obywatele, którzy patrzą na te 

wyzwania z perspektywy nie wąsko zakreślonej interesami, czy też pseudo-

interesami swoich narodowych lobbies, ale potrafią spojrzeć szerzej, w kontekście 

miejsca i roli swojego kraju w Europie, oraz Europy w świecie. I to jest najgłębsza 

przyczyna, ontologiczna podstawa, można powiedzieć, takiego podejścia, w którym 

prace Konferencji są skoncentrowane na oddaniu głosu obywatelom i włączeniu ich 

w procesy decyzyjne Unii, aby dać im możliwość wypowiedzenie się na temat tego, 

co jest dla nich ważne, oraz odgrywania większej roli w kształtowaniu przyszłych 

polityk i ambicji Unii, zwiększając jej odporność na stałe wyzwania i również na 

nieprzewidywalne kryzysy. 

 

CoFoE daje nam wszystkim: obywatelom, ale także instytucjom, regionom, 

czyli  podmiotom europejskiej demokracji, możliwość wzmocnienia demokratycznej 
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legitymacji per se, a także ustanowienia sposobów na udrożnienie przepływów i 

dzielenie tej legitymizacji w imię dobra wspólnego, oraz kreowania coraz bardziej 

adekwatnych metod odświeżania projektu europejskiego, a także wzmocnienia 

instrumentów  potrzebnych dla realizacji w świecie dla naszych celów i wartości. 

Konferencja, oprócz tej ontologicznej podstawy, ma też pragmatyczny cel: 

wyciągnięcie wniosków z przeszłych kryzysów, przy ścisłym zaangażowaniu 

obywateli i społeczności. 

 

Moment, w którym Konferencja się odbywa to czas bardzo osobliwy, czas pandemii, 

czas przewartościowań w wielu zakresach życia społecznego. Potrzebujemy nowego 

namysłu nad wieloma aspektami naszego funkcjonowania. To też czas, w którym 

mówi się bardzo dużo o wadach Unii Europejskiej, obojętności jej obywateli wobec 

polityki i spraw publicznych, przy szeroko rozlanej fali populistycznej. Musimy 

pokazać obywatelom że polityka i sprawy publiczne nie muszą być oddane w pacht 

diabłu polaryzacji i być przedmiotem ciągłych sporów. Konferencja przywraca do łask 

zapomnianą już metodę dialogu, jaką jest metoda deliberatywna, która jest dowodem 

na to, że  można prowadzić cywilizowany dialog poprzez takie instrumenty jak Panele 

obywatelskie i platformę cyfrową.  

 

Poprzez to 'ćwiczenie' widać jak bardzo obywatele chcą uczestniczyć w życiu 

politycznym Unii. Według sondaży zdecydowana większość Europejczyków (92%) 

we wszystkich państwach członkowskich uważa, że głosy obywateli UE powinny być 

bardziej uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy, a 

¾ uważa że Konferencja będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE. I to 

jest napędem Konferencji w trakcie jej trwania. Ale Konferencja nie może pozostać 

tylko jednorazowym sukcesem metody deliberacji. Byłoby wręcz zbrodnią polityczną 

traktowanie jej jako zakończonego rozdziału w pewnym momencie. 

 

Konferencja musi wytworzyć stały mechanizm, w ramach którego obywatele będą 

stałym czynnikiem w procesie instytucjonalnego podejmowania decyzji w Unii. 

Ponieważ wszystkie 3 instytucje solennie się zobowiązały do przyjęcia rekomendacji 

Konferencji, ostatecznie zaakceptowanych przez posiedzenie plenarne, to zapewne 

znajdą się tam konkretne priorytety, mające na celu dalszą „europeizację” struktur 

instytucjonalnych i istniejących polityk. I to wytworzy na pewno formułę Unii 2.0., 
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znacząco przekształconej na potrzeby naszego czasu. Taka Unia 2.0 jest 

szczególnie potrzebna młodym ludziom, nowemu pokoleniu, które chce czerpać 

pełnymi garściami z możliwości swobodnego podejmowania studiów w całej Europie i 

które chce korzystać z owoców wzrostu gospodarczego także w kraju – również jeśli 

chodzi  o znalezienie pracy, zapewniającej szansę na przyszłość. 

   

W tym roku minie 18 lat od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej więc dla dużej 

części młodych ludzi bycie jej obywatelem jest czymś oczywistym, czymś co zawsze 

im towarzyszyło i z czego korzystają na co dzień.  Moim zdaniem najlepszym 

przykładem tego jest swoboda z jaką możemy poruszać się pomiędzy krajami Unii 

Europejskiej. Ja jeszcze pamiętam kiedy przy każdym wyjeździe poza granice Polski 

potrzebny był paszport czy długie godziny spędzone w korkach na przejściach 

granicznych. Teraz wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy jak duże jest to 

udogodnienie i że nie jest to coś co istniało 'zawsze'. 

 

Unia daje młodym ludziom możliwość wyboru który jest niezwykle ważny: gdzie 

widzą swoją przyszłość i w którym kierunku chcieliby się rozwijać. Dzięki funduszom 

unijnym szkoły w Polsce mogą organizować dodatkowe projekty dydaktyczne a także 

ułatwiać cyfrową transformację szkół.  Dzięki programom jak Erasmus+, studenci 

mogą przekonać się jak wygląda życie w innym państwie członkowskim a także 

poznać jego historię i kulturę. Dzięki swobodnemu przemieszczaniu się młodzi Polki i 

Polacy mogą podjąć staż i skorzystać z możliwości jakie oferuje unijny rynek pracy.  

 

Warto tu wspomnieć, że wg. ankiety przeprowadzonej w 2021 z okazji Europejskiego 

Spotkania Młodzieży, 62% młodzieży w Unii Europejskiej jest neutralnie lub 

pozytywnie nastawiona w stosunku do Unii Europejskiej, a w Polsce jest to aż 

83%.  Przy tym aż 85% młodzieży deklaruje że rozmawia na tematy polityczne kiedy 

spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, przy czym w Polsce ten procent to 84%. To 

niezwykle ważny wskaźnik bo pokazuje że młodzież interesuje się polityką wbrew 

powszechnej opinii i chce być zaangażowana jako obywatele w sprawy swojego 

regionu, państwa i Unii Europejskiej. Ponadto, raport z tego wydarzenia, 

Europejskiego Spotkania Młodzieży, które odbyło się w październiku, pokazuje że 

priorytetem młodych ludzi pozostaje transformacja ekologiczna i cyfrowa, przyjazny 

rynek pracy, ale także demokracja i praworządność.  
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Ale działa to w obie strony, Unia Europejska również potrzebuje młodych ludzi i ich 

zaangażowania. Oprócz zapewnienia silnej reprezentacji młodych ludzi podczas 

Konferencji, rok 2022 został okrzyknięty Rokiem Europejskiej Młodzieży przez 

Komisję Europejską. Miało to na celu pokazać wdzięczność i wsparcie pokoleniu 

które najbardziej poświęciło się w czasie pandemii, i dać młodym ludziom nowe 

nadzieje, siłę i wiarę w przyszłość poprzez podkreślenie, w jaki sposób transformacja 

ekologiczna i cyfrowa zapewni im nowe perspektywy i możliwości. Działania które 

będą wdrażane podczas nadchodzącego roku mają zachęcać wszystkich młodych 

ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, pochodzących ze środowisk 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z regionów wiejskich lub oddalonych czy 

należących do słabszych grup społecznych, aby stali się aktywnymi obywatelami, 

którzy będą przyczyniać się do pozytywnych zmian a także promować możliwości 

oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE w celu wspierania ich rozwoju 

osobistego, społecznego i zawodowego. Europejskiemu Rokowi Młodzieży 

towarzyszyć będzie wdrożenie instrumentu NextGenerationEU, który ma się 

przyczynić się do zapewniania wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości 

kształcenia i szkolenia. 

 

Prawda jest taka, że Unia Europejska przygotowuje się do znaczących zmian i do 

otwarcia nowego rozdziału w jej historii, patrząc na rekomendacje z Konferencji, 

propozycje zmian w europejskim prawie wyborczym, a także na zbliżającą się 

transformacje ekologiczną i cyfrową. Towarzyszyć temu będzie zmiana pokoleniowa, 

politycy będą powoli ustępować miejsca młodym ludziom i ich pomysłom. Uważam 

że to słuszne, gdyż od początku swego istnienia, projekt europejski był nastawiony 

na rozwój i zmiany wraz z czasem.  

 

Młodzi ludzie też, w oczywisty sposób, mają szerszy horyzont patrząc na procesy 

zachodzące w Unii, które mogą być trudniejsze dla pokoleń starszych. Młodzi mniej 

boją się kluczowych zmian, niezbędnych dla przyszłości Unii, takich jak transformacja 

energetyczna czy ogólnie przestawienie gospodarki na pro-klimatyczną. Mniej też 

obawiają się zmian demograficznych, wymuszających większe otwarcie na migrację.  
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Dlatego to właśnie młodzi są najbardziej otwartą grupą na zmiany, również te o 

charakterze partycypacyjnym, uwzględniającym równość wobec prawa jako jedną z 

cech konstytutywnych Unii. 

Pandemia koronawirusa, chcąc nie chcąc, dodatkowo przyspieszyła te  zmiany. 

Praktycznie z dnia na dzień musieliśmy dostosować się do życia w nowej 

rzeczywistości. I znowu, myślę że Unia Europejska poprzez solidarność widoczną w 

tym kryzysie, nam to ułatwiła. Popchnęło to dużo inicjatyw legislacyjnych jak 

wspomnianą już transformacje technologiczną i ekologiczną. Na przykład wciąż 

trwają prace nad Europejskim Zielonym Ładem a w tym tygodniu podczas sesji 

plenarnej w Strasburgu debatujemy nad Digital Services Act - Aktem o usługach 

cyfrowych.  Te tematy są również bardzo ważne dla obywateli Unii, co widać po 

rekomendacjach przyjętych przez Panele obywatelskie.  Oprócz tego Unia 

Europejska daje nam bardzo ważne w tych czasach poczucie bezpieczeństwa, o 

którym mówi się za mało. Jest to bezpieczeństwo pod różnym względem: 

ekonomicznym, w kontekście polityki zagranicznej, kierunku rozwoju, a także 

pewności prawnej. Niezależnie od władzy, dopóki Polska jest członkiem tej 

wspólnoty, Unia Europejska będzie czuwała nad stanem demokracji i poprawnym 

wdrażaniu legislacji europejskiej w polski system prawny. 

 

No i tu dochodzimy do tzw. sporu o praworządność, tak kluczowego dla relacji Polski 

z unijnymi instytucjami. Mówiąc o skutkach sporu o praworządność możemy 

podzielić je na bezpośrednie i pośrednie .  Do bezpośrednich skutków należą na 

przykład kary finansowe nałożone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 

kolejno otwierane procedury art. 7 Traktatu w sprawie Polski czy wstrzymanie 

środków z Krajowego Planu Odbudowy, tak ważnych dla Polski szczególnie przy 

obecnej inflacji i skutkach pandemii.  

 

Jednak jeszcze groźniejsze i możliwie bardziej bolesne oraz długotrwałe w 

ostatecznym rozrachunku mogą być skutki pośrednie, takie które nie są oczywiste na 

pierwszy rzut oka. Ryzyko ostatnich decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego 

polega na tym, że porządek prawny UE w Polsce będzie powoli zanikał. Będzie to 

miało oczywiste przełożenie na nasze prawa w zakresie prawa karnego, ale też 

cywilnego, rodzinnego i handlowego.  Pojawi się efekt domina. Jeśli sądy w całej UE 

nie mogą ufać swoim polskim partnerom, to system prawny UE zaczyna się psuć. 
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Nakazy aresztowania wydane w Polsce już przestaną być honorowane w innych 

państwach członkowskich, tak jak miało to miejsce w lutym zeszłego roku kiedy sąd 

holenderski odmówił ekstradycji Polaka podejrzanego o handel narkotykami 

argumentując tę decyzję brakiem pewności, czy podejrzany otrzyma rzetelny proces 

w Polsce. Podobna sytuacja miała miejsce w Irlandii. Następnie może się okazać że 

licencja bankowa wydana w jednym kraju może nie być honorowana w innym. Z 

czasem obszar, na którym ludzie, towary, kapitał i usługi mogą swobodnie 

przepływać, zmienia się w taki, na którym mogą się przemieszczać tylko z kłopotami 

lub nie mogą przemieszczać się wcale. To wszystko teraz wydaje nam się czymś 

niewyobrażalnym, czy bezprecedensowym, ale niestety może się stać normalnością. 

Będziemy usadzeni przez Unię Europejską i jej członków w oślej ławce, odizolowani 

od ważnych rozmów i decyzji.  

 

Część obywateli myśli, że skutki sporu o praworządność nie dotkną ich 

bezpośrednio, bo nie interesują się polityką czy nie mają żadnego związku z 

wymiarem sprawiedliwości. Ale ten efekt domina pokazuje właśnie, że kłopoty i 

zamieszanie na wyższych szczeblach nieuchronnie odbijają się na rzeczach które 

towarzyszą nam w codziennym życiu. Na tym nie koniec bo Polska weszła też w spór 

z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, najważniejszym sądem Rady Europy, 

którego zadanie to ochrona praw człowieka, zwykłych obywateli Europy. Jego 

decyzje mają wielką wagę i w zdecydowanej większości są honorowane przez 

członków Rady Europy. Jeśli Polski rząd nie ma zamiaru respektować wyroku 

Trybunału Praw Człowieka w sprawie zmian wdrożonych w polskim sądownictwie, 

jaką mamy pewność że będzie przestrzegać wyroków wydanych w związku z obroną 

podstawowych praw polskich obywatel?.  

 

Do tego dochodzi osłabianie polskich interesów na świecie - Polska jest zbyt słaba 

dla uzyskania samodzielnego wpływu na procesy globalne. Musi się wspierać silnym 

poparciem na arenie międzynarodowej. Dlatego należymy do NATO i Unii 

Europejskiej. Generalnie, najbardziej szkodzącym nam skutkiem sporu jest prawie 

całkowita utrata wiarygodności wobec unijnych partnerów. I to pozostanie z nami na 

lata, jako niezmywalny ślad w naszych relacjach wewnątrz Unii. 
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Polska prowadzi zupełnie bezprecedensowy sposób dyskusji z instytucjami 

europejskimi. Właściwie trudno to nazwać dyskusją.  Polski rząd często przytacza 

wyroki niemieckiego trybunału, które mają być sztandarowym dowodem na analogię 

między werdyktem Trybunału Konstytucyjnego, a orzecznictwem zachodniego 

sąsiada. To spora przesada. Wyrok sądu w Karlsruhe dotyczył bardzo specyficznego 

punktu dotyczącego skupu obligacji sektora publicznego na rynku wtórnym w 2015 r 

przez Europejski Bank Centralny, co jest sprawą marginalną z punktu widzenia 

ustrojowego. Przedmiot tej sprawy nie jest porównywalny z niezawisłością 

sądownictwa państwa członkowskiego. Podobnie było z KRS, kiedy Ministerstwo 

Sprawiedliwości usprawiedliwiało zmiany brzmieniem przepisów istniejących w 

Hiszpanii czy w Niemczech. Przedstawiciele tych ciał po zapoznaniu się z tą 

argumentacją byli wręcz zszokowani ilością manipulacji i półprawd.  

 

Grzechem pierworodnym jest też to, że Polska nie spiera się o konkretne polityki, 

wobec których mogłaby przedstawić alternatywę i być zdolna wokół niej zgromadzić 

sojuszników. Zamiast tego, Polska podważyła fundamenty porządku europejskiego i 

pewnego ładu aksjologicznego w Unii. Staliśmy się rozsadnikami nieładu i tą 

niepokojącą liczbą "x" w każdym europejskim równaniu, czyli nieprzewidywalnym 

elementem. To nas spycha na margines, jako siłę odśrodkową. I bardzo będzie 

trudno to odwrócić. I to nas prowadzi do pytania o możliwość Polexitu.  

 

Z przykrością obserwuję co się dzieje w Polsce od kilku lat. Ciężko jest patrzeć jak 

coś na co my, Polscy obywatele, pracowaliśmy bardzo ciężko przez długi czas, teraz 

jest deptane, ot tak. Ja już powtarzam od dłuższego czasu że do Polexitu może dojść 

nieświadomie, przez błędną, szaleńczą kalkulację rządzącej elity.  Ewentualne skutki 

Polexitu byłyby katastrofalne, to trochę tak jakbyśmy musieli stworzyć sobie państwo 

od początku: zmienić prawo, ustanowić nowe stosunki zagraniczne, umowy 

handlowe.  To wszystko odbiłoby się przede wszystkim na ludziach: Polakach 

mieszkających w kraju i w innych krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko. Problemy 

miałyby także liczne biznesy w Polsce.  

 

To wszystko doskonale widać na przykładzie Wielkiej Brytanii i problemów z którymi 

Brytyjczycy mierzą się już od końca okresu przejściowego: puste półki w sklepach, 

braki kadrowe, trudności w nawiązaniu nowych umów handlowych czy ponowne 
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wdrażanie kontroli na granicach.  Nie jest też nowością że wiele osób które głosowały 

za Brexitem, dzisiaj otwarcie mówi, że zagłosowaliby inaczej widząc skutki tej 

decyzji. Z ostatnich sondaży portalu 'What UK thinks' przeprowadzonych w 

październiku 2021 wynika że za wyjściem z Unii zagłosowałoby tylko 36% pytanych 

(18% niezdecydowana, 45% przeciwko). Jeżeli ktoś uważa że to mało, obecny rząd 

Wielkiej Brytanii popiera tylko 22% (18% niezdecydowana a 59% przeciwko).  

 

Jednak tutaj warto zaznaczyć że zazwyczaj Polexit wyobrażany jest po prostu jako 

Polska wersja Brexitu, jednak patrząc na wysokie poparcie projektu europejskiego 

wśród Polaków, rząd nie ma co na to liczyć. Więc realizuje on swoją wersję Polexitu, 

nazywaną przez dziennikarza Gazety Wyborczej Jacka Żakowskiego jako 

„polwypełz”, co dosyć dobrze oddaje strategię polskiego rządu.  

 

„Polwypełz” byłby dla Europy i Polski gorszy niż Polexit. Bo dewastuje Unię, której 

siła jest najważniejszym czynnikiem naszego bezpieczeństwa we wszystkich 

dziedzinach. 

Nawiązując do tego, różnica między Wielką Brytanią a Polską jest taka, że gdy 

Wielkiej Brytanii zaczęła przeszkadzać retoryka europejska i kierunek jej rozwoju, 

zdecydowała się ona po prostu wyjść ze wspólnoty europejskiej. Zastosowała się do 

art. 50 Traktatu bez blokowania inicjatyw europejskich i robienia ogólnego 

zamieszania, mimo braku jasnego planu na wdrożenie wyjścia z Unii. Natomiast 

polski rząd stosuje odwrotną strategię: zachowuje się jakby nie chciał być częścią 

Unii, nie uznaje wyższości prawa europejskiego nad polskim, blokuje inicjatywy 

ustawodawcze oraz produkuje fałszywe oskarżenia, ale też otwarcie zapewnia że 

chce pozostać częścią wspólnoty europejskiej. Ba, nawet że jest jej sercem, co jest 

absurdem. To tak jakby rządzące elity chciały mieć ciastko i zjeść ciastko, co na 

dłuższą metę jest męczące i frustrujące dla wszystkich stron sporu.  

 

Jednak istnieją pewne niebezpieczne podobieństwa między Polską a Wielką Brytanią 

w tym kontekście. Musimy pamiętać, jak ogromną rolę przy głosowaniu w Wielkiej 

Brytanii odegrała kampania na rzecz Brexitu. I niestety, u nas można obserwować już 

tego zalążki, szczególnie w rządowych mediach które przeprowadzają manipulacje 

danymi na wysoką skalę, np. w sprawie dotacji unijnych.  W związku z tym że 

członkostwo w Unii Europejskiej zawsze było dobrowolne, nie ma ona takich 
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prerogatyw jak państwo, żeby radzić sobie z takimi "trudnymi" członkami. W 

europejskich traktatach nie istnieje zapis który pozwoliłby wykluczyć państwo 

członkowskie z Unii. Wynika to to zasady zaufania między instytucjami europejskimi i 

krajami należącymi do wspólnoty, którą obecnie polski rząd wykorzystuje do granic 

możliwości.  

Ciężki przewidzieć kiedy i czym ten spór się skończy, lecz im dłużej się on ciągnie, 

tym głębsza będzie przepaść w relacjach Unii i Polski i tym trudniej będzie go 

zrekompensować i naprawić. Tak naprawdę to, niezależnie od rządu, wszystkim nam 

powinno zależeć by pozostać we wspólnocie europejskiej, a proeuropejskość 

naszego społeczeństwa pomaga nam to zagwarantować i powstrzymuje partię 

rządzącą przed otwartym i bezpośrednim Polexitem.  Dlatego tak ważne jest żeby nie 

przestawać mówić o tym, w jaki sposób Unia Europejska przyczynia się pozytywnie 

do naszego codziennego życia. Takie inicjatywy jak ta jest tego świetnym 

przykładem.  

  

 


