
9 maja – Dzień Europy 

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.

9 maja przypada rocznica podpisania historycznej  Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu

wygłoszonym  w  Paryżu  w  1950  r.  Robert  Schuman  (ówczesny  francuski  minister  spraw

zagranicznych)  zaproponował  nową  formę  współpracy  politycznej  w  Europie,  która

uniemożliwiłaby  wybuch  nowej  wojny.  Jego  pomysł  polegał  na  utworzeniu  ponadnarodowej

instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do

życia tę instytucję podpisano już rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj

jest Unia Europejska.  

Czym jest Unia Europejska? 

Unia Europejska, jest wspólnotą demokratycznych państw europejskich (od 1 stycznia 2007

r. jest ich 27). Powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992-

zwanego  też  Traktatem  o  Unii  Europejskiej  -  przez  12  krajów:  Belgię,  Danię,  Francję,  Grecję,

Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz Wielką Brytanię. 

Obecnie, głównymi celami Unii są: 

-  promowanie  ekonomicznego  i  społecznego  postępu  poprzez  zacieśnianie  współpracy

gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,

- wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie

międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,

-  dążenie  do  stworzenia  obywatelstwa  europejskiego  i  poczucia  przynależności  do  jednej

wspólnoty  u  zwykłych  obywateli  poprzez  zapewnienie  jednakowych  norm  prawnych  i  pełnej

swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,

- rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE

poprzez  wprowadzanie  wspólnych  norm  prawnych,  socjalnych  i  stałą  poprawę  poziomu  życia

państw uboższych,

- ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego

regionów,

- polepszenie standardów życia.



Symbole Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

Flaga  europejska  jest  symbolem  nie  tylko  Unii  Europejskiej,  ale  również  jedności  i

tożsamości  Europy w szerszym znaczeniu.  Krąg gwiazd jest  symbolem jedności,  a ich liczba nie

zależy od liczby państw członkowskich.  Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu

złotych  gwiazd  na  błękitnym tle.  Gwiazdy  symbolizują  jedność,  solidarność  i  harmonię  między

narodami Europy. 



Hymn Unii Europejskiej 

Ludwig van Beethoven 

Hymnem Unii Europejskiej, tak jak i Rady Europy, jest fragment IX Symfonii skomponowanej

przez Ludwiga van Beethovena w 1823 do tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z

1785. 

Waluta Unii Europejskiej – euro 

Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami.

Symbolizuje  ona  korzenie  cywilizacji  europejskiej,  próby  zintegrowania  naszego  kontynentu

zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. Jedno euro składa się ze 100 centów. Monety: mają wspólny

awers, rewers zaprojektowany jest przez poszczególne kraje. Monety euro są środkiem płatniczym we

wszystkich krajach strefy euro



Banknoty euro 

Paszport Europejski 

Paszport Europejski także uznawany jest za symbol UE. Jednak jego znaczenie jest inne niż

flagi czy hymnu europejskiego. Zarówno flaga, jak i hymn zostały uznane za symbol powstającej

Unii Europejskiej na mocy decyzji Komisji Europejskiej w 1986 r. Natomiast Paszport Europejski jest

owocem  postępującej  integracji  gospodarczej  i  politycznej.  W  latach  1981-1982  państwa

członkowskie uzgodniły jednolity wzór Paszportu Europejskiego.  



Maskotka Unii Europejskiej

Pochodzi ona od nazwy najjaśniejszej z gwiazd, ale na tym jej podobieństwa do nich się

kończą.  Syriusz  przyjmuje  postać  zabawnej,  uśmiechniętej,  niebieskiej  stonogi.  Jest  ubrany  w

granatową koszulkę  z  gwiazdkami,  jak  na  fladze Unii  Europejskiej.  Rozłożone dłonie  w  białych

rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość. Oficjalnie Syriusz jest ubrany właśnie w koszulkę z

flagą UE, ale warto wspomnieć, iż w każdym kraju maskotka wygląda nieco inaczej. Każde państwo

członkowskie Unii ma prawo ubrać Syriusza w to, co jest dla niego charakterystyczne. Maskotka

może również otrzymywać określone atrybuty, które kojarzą się z danym rejonem. 


