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                                                            ,,Ojczyzna moich marzeń” 

 

 W tym roku przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to dzień 

wolny od pracy dla Polaków. Każdy obywatel powinien pamiętać o tak ważnym dniu. Niestety,          

nie wszystkie rzeczy oraz sytuacje są według mnie poprawne w naszym kraju. Wiele spraw 

zmieniłabym i dopiero wtedy prowadziłoby to do nazwania Polski Ojczyzną moich marzeń. 

 Bardzo bym chciała, żeby nasz kraj był tolerancyjny oraz żeby osoby, które są odmienne                          

w różnych aspektach mogły czuć się bezpiecznie. Niestety, nasz kraj nie jest na tyle tolerancyjny, by 

ludzie np. o innym kolorze skóry, innego wyznania czy innej orientacji seksualnej czuli się tu  na tyle 

bezpiecznie, żeby spokojnie uczestniczyć w rozmaitych akcjach czy po prostu wyjść  na ulicę. Bardzo 

bym chciała, aby się to zmieniło i każdy Polak mógł ze spokojem poruszać się  po ulicach miast, bez 

względu na to jak wygląda. 

 Również to, co chciałabym zmienić w naszym narodzie, to żeby władza myślała więcej              

o obywatelach, a nie w głównej mierze skupiała na swoich karierach. Moim zdaniem doprowadziłoby 

to do lepszej Polski, możliwe że do takiej, o jakiej marzę. 

 Jedną z kolejnych spraw, którą zmieniłabym w Polsce, to system nauczania. Moim zdaniem 

uczymy się często rzeczy, które raczej nie będą nam w życiu potrzebne. Warto byłoby to zmienić            

i wprowadzić zmiany w tym właśnie systemie. Widziałabym to w taki sposób, żeby dzieci uczyły się 

podstaw ekonomii czy prostych obliczeń podatkowych czy logicznego i krytycznego myślenia. W 

mojej opinii nie powinno się męczyć uczniów niepotrzebnymi tematami na lekcjach. Dzieci i tak 

mają natłok nauki, nie widzę sensu w zamęczaniu ich niepotrzebnymi w przyszłości sprawami. 

  Polska to miejsce, gdzie się urodziłam i wychowałam, zawsze będzie ono w dla mnie bardzo 

ważne. Jeszcze wiele rzeczy musiałoby się zmienić i wiele spraw ułożyć, żebym nazwała ten 

kraj ,,Ojczyzną moich marzeń”. Moim zdaniem miejsce, w którym żyjemy, nie rozwija się, a może 

warto by to zmienić. Powinniśmy iść z duchem czasu, a nie stać w miejscu, wszystko się rozwija               

i my również powinniśmy to robić. Polacy powinni się wspierać i to powinno przynosić największe 

efekty. 

  

 


