
Dzieo Europy obchodzony 
jest dziewiątego maja, 
w tym dniu wszyscy Euro-
pejczycy świętują pokój 
i jednośd na naszym konty-
nencie. 

Dziewiąty maj ustanowiony 
jest jako rocznica podpisa-
nia Deklaracji Schumana. 
Właśnie w przemówieniu 
Roberta Schumana, francu-
skiego ministra spraw zagra-
nicznych, zostało wspomnia-

ne o nowej formie współpra-
cy, której celem było nie do-
puszczenie do wojny. 

Jego pomysł opierał się 

na stworzeniu instytucji w Euro-

pie, która miała sprawować 

zarząd nad produkcją stali 

i węgla. Traktat, który powołał 

do życia tę instytucję podpisa-

no już rok później. Pomysł 

R. Schumana uważa się 

za początek tego, czym jest UE 

teraz. 

SKĄD SIĘ WZIĄŁ DZIEŃ EUROPY?  

Działalność Unii Europejskiej  

Unia Europejska powstała 
po to, aby zapobiec podob-
nym zbrodniom i zniszcze-
niom jak po II wojnie świa-
towej. 

UE posiada pięd instytucji, 
z których każda pełni okre-
śloną rolę: 

• Parlament Europejski 
(wybierany przez obywateli 
Paostw Członkowskich); 

• Rada Unii Europejskiej 
(reprezentująca rządy Pao-
stw Członkowskich); 

• Komisja Europejska (siła 
napędowa i ciało wykonaw-
cze); 

• Trybunał Sprawiedliwości 
(stojący na straży prawa); 

• Trybunał Obrachunkowy 
(pełniący kontrolę nad rze-
telnym i zgodnym prawem 
zarządzania budżetem UE). 

 Przy powyższych instytu-
cjach funkcjonuje pięd in-
nych ważnych organów: 

• Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (wyraża opinie 
społeczeostwa dotyczące 
kwestii ekonomicznych 
i społecznych); 

• Komitet Regionów 
(wyraża opinie władz regio-
nalnych i lokalnych); 

• Europejski Bank Centralny 
(odpowiada za politykę pie-
niężną i zarządzanie walutą 
euro); 

• Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich (zajmuje się 
skargami obywateli na nie-
właściwą administrację 
ze strony UE); 

• Europejski Bank Inwestycyj-

ny (pomaga w realizacji 

celów UE poprzez finanso-

wanie projektów inwestycyj-

nych). 
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Wiadomości Unijne  

  1995-Austria, Finlandia, Szwe-
cja {Unia Europejska} 

  2004- Czechy, Cypr, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, 
Słowacja, Słowenia, Węgry 
{Unia Europejska} 

  2007-Rumunia, Bułgaria  
{Unia Europejska} 

  2013-Chorwacja  
{Unia Europejska} 

 1957-Belgia, Francja, Holandia, 
Luksemburg, RFN (potem Niem-
cy), Włochy  {Europejska Wspól-
nota Gospodarcza} 

  1973-Dania, Irlandia, Wielka 
Brytania {Wspólnota Europej-
ska} 

  1981-Grecja {Wspólnota Euro-
pejska} 

  1986-Hiszpania, Portugalia 
{Wspólnota Europejska} 

Państwa członkowskie  

Ludy Europejskie rozważały zjednoczenie 
już od starożytności. Grecki myśliciel – 
Tales z Miletu wypowiadał się na temat 
potrzeby jednoczenia ludzi w większe 
organizmy społeczne. Lata później, Cesar-
stwo Rzymskie luźno połączyło kraje Euro-
py, później to dokonanie usiłowali kopio-
wad: Karol Wielki, Napoleon i Trzecia Rze-
sza Niemiecka. 
W roku 1920 powstała Liga Narodów – 
pierwsza udana próba demokratycznego 
zjednoczenia krajów Europy, jednak dwa-
dzieścia lat później ten ruch został zaha-
mowany przez drugą wojnę światową. 
W 1940 roku niemieccy ekonomiści zaczęli 
snud plany o scentralizowanej unii euro-
pejskiej z jednolitym europejskim obsza-
rem gospodarczym i ustalonymi we-
wnętrznymi kursami wymiany walut. Trzy 
lata później minister spraw zagranicznych 
III Rzeszy – Joachim von Ribbentrop zapro-
ponował utworzenie wspólnoty bardzo 
podobnej do dzisiejszej Unii Europejskiej, 
jednak pozbawionej jej demokratycznych 
struktur. Plan jednak nie doszedł do skut-
ku. 
Szczególnie szybki rozwój idei zjednocze-
niowych miał miejsce po zakooczeniu 
II wojny światowej. Jego przyczyną była 
silna potrzeba zjednoczenia Europy w celu 
odbudowania jej po wyniszczającej wojnie 
i zapobiec kolejnej. Skoncentrowano się 
na Europie Zachodniej. 
Pierwszą instytucją działającą na rzecz 
zjednoczenia Europy Zachodniej był powo-
łany do życie w czerwcu 1947 w Paryżu 
Komitet Koordynacyjny Ruchów Między-
narodowych na Rzecz Jedności Europej-
skiej. W grudniu organizacja ta przybrała 
nazwę Międzynarodowy Komitet Ruchów 
na Rzecz Jedności Europejskiej. 

Punktem przełomowym w historii UE był 
kongres haski. Spotkali się na nim przed-
stawiciele dwudziestu pięciu europejskich 
krajów. Kongres jednomyślnie wraził pra-
gnienie utworzenia zjednoczonej Europy. 
Unia Europejska wyrosła z Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali (European Coal 
and Steel Community), powołanej 
na podstawie traktatu paryskiego, podpi-
sanego w 1951 r. przez sześciu członków 
założycieli: Belgię, Holandię i Luksemburg, 
Niemcy Zachodnie (RFN), Francję i Wło-
chy. Celem, było utworzenie wspólnej puli 
produkcji węgla i stali, aby zapobiec woj-
nie gospodarczej. Było to urzeczywistnie-
nie planu opracowanego przez Jeana 
Monneta, a upowszechnionego przez 
francuskiego ministra spraw zagranicznych 
Roberta Schumana. Schuman przedstawił 
propozycję utworzenia zorganizowanej 
Europy twierdząc, że jest to niezbędne do 
utrzymania pokojowych stosunków. Bry-
tyjczycy zostali zaproszeni do uczestnic-
twa, ale odmówili, aby nie rezygnowad 
z narodowej suwerenności. 
W ślad za Europejską Wspólnotą Węgla 
i Stali poszły próby utworzenia, przez te 
same kraje, Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej (European Defence Community) 
i Europejskiej Wspólnoty Politycznej 
(European Political Community). Celem 
Europejskiej Wspólnoty Obronnej było 
ustanowienie wspólnej europejskiej armii 
pod wspólną kontrolą, aby Niemcy Za-
chodnie mogły się ponownie bezpiecznie 
uzbroid i stawid czoła radzieckiemu zagro-
żeniu. Europejska Wspólnota Polityczna 
miała byd zaczątkiem federacji paostw 
europejskich. Jednak francuskie Zgroma-
dzenie Narodowe nie wyraziło zgody na 
przyjęcie traktatu Europejskiej Wspólnoty 

Obronnej, co doprowadziło do zaniecha-
nia pomysłu, a potem odłożenia na półkę 
także Europejskiej Wspólnoty Politycznej. 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej 
(European Atomic Energy Community) 
została powołana do życia w 1957 r. 
Wspólnota ta miała połączyd narodowe 
zasoby nuklearne tych krajów. Głównymi 
celami tej organizacji było wspólne poko-
jowe wykorzystanie energii jądrowej, 
rozwój badao, ustalenie jednolitych norm 
ochrony radiologicznej. 
Po niepowodzeniu inicjatyw Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej. Europejskiej Wspól-
noty Politycznej kraje założycielskie spró-
bowały dalszej integracji, tworząc w 1957 
r. kolejną instytucję – Europejską Wspól-
notę Gospodarczą (European Economic 
Community) funkcjonującą jako międzyna-
rodowa organizacja gospodarcza. Wspól-
nota stała się najważniejszą z trzech euro-
pejskich, do tego stopnia, że jej nazwa 
została potem zmieniona na Wspólnotę 
Europejską, która została formalnie usta-
nowiona w traktacie z Maastricht w 1992 
r. i weszła w życie 1 listopada 1993 r. Sy-
gnatariuszami byli przedstawiciele: Belgii, 
Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec 
i Włoch. 
Przekształcenie się tych wspólnot w dzi-
siejszą Unię Europejską składa się z dwóch 
równoległych procesów: 
1. Ewolucja strukturalna i zmiany instytu-
cjonalne w kierunku utworzenia ściślejsze-
go bloku z większą ilością kompetencji 
na poziomie ponadnarodowym, co można 
nazwad pogłębianiem Unii. 
2. Rozszerzanie wspólnot (i potem Unii) 

z 6 do 28 paostw członkowskich, co jest 

nazywane „poszerzaniem Unii”.  



 

Europe Direct to sied infor-
macyjna  zarządzana przez 
Komisję Europejską. Działa 
na terenie wszystkich krajów 
należących do Unii Europej-
skiej. Zajmuje się odpowia-
daniem na pytania dotyczą-
ce UE zadawane przez społe-
czeostwo. Biura Europe Di-
rect działają jako lokalne 
punkty kontaktowe. Odpo-
wiednio przeszkolony perso-
nel organizuje również spo-
tkania informacyjne w szko-
łach oraz debaty z udziałem 
lokalnych i regionalnych poli-
tyków, a także reprezentuje 
UE podczas ważnych wyda-
rzeo.  

Flaga europejska przedsta-
wia dwanaście nieodwracal-
nych złotych gwiazd rozłożo-
nych w okręgu na chabro-
wym tle, symbolizuje jed-
nośd wszystkich obywateli 
Unii, których liczba nie zale-
ży od liczby krajów człon-
kowskich. Flaga Unii Euro-
pejskiej powstała z inspiracji 
chrześcijaoskiej. Inspiracją 
była także postad Matki Bo-
skiej przedstawionej w Apo-
kalipsie św. Jana  

 

Edukacja europejska oferuje 
Polsce wiele przywilejów 
uczniom i nauczycielom. 
Dzięki niej dokonaliśmy wie-
lu postanowieo np: o kwa-
rantannie i lekcjach zdal-
nych. Unia Europejska usta-
nawia cały przebieg edukacji 
jak i pracy nauczycieli. 

Europe Direct  

BIPE  

główne młodzież. Odpowia-
dają oni również na pytania 
odwiedzających BIPE, wsze-
lakie telefony, maile, listy 
itp. Zajmują się też produk-
cją i dystrybucją materiałów 
informacyjnych. Organizują 
też debaty posłów do PE 
i tak zwanych eventów pro-
mujących, ważne wydarze-
nia, rocznice, nagrody przy-
znawane przez PE oraz kam-
panii promujących PE. Wysy-

łają grupy młodzieży szkolnej 
do PE w ramach programu 
Euroscola. Prowadzą rów-
nież stronę internetową 
http://www.europarl.pl/. 

 PE i PN (parlamenty narodo-
we) odbywają: coroczne 
spotkania przewodniczą-
cych, regularne tematyczne 
spotkania. 

Głównym zadaniem BIPE jest 
informowanie obywateli o 
decyzjach PE (bezpośrednio 
i za pośrednictwem me-
diów). Współpracują także 
z Przedstawicielstwem KE, 
sieciami informacyjnymi UE, 
władzami krajowymi i samo-
rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, uczelniami, 
szkołami. Adresatami działao 
informacyjnych i komunika-
cyjnych BIPE są obywatele, 
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Korzyści dla Polski  

-UE zagwarantowuje to, że jest 
tu bezpiecznie. 

 -Zniesienie granic między Pao-
stwami Unii Europejskiej. 

 -Ochrona środowiska. 

 -Przyrost importowanych to-
warów do Rzeczypospolitej 
z paostw Unii Europejskiej. 

-Przedsiębiorstwa posiadają 
całkowity dostęp do unijnego 
ryku i będą mogły pojedynko-
wad się z firmami Unii. 

 -Restrukturyzacja gospodarki. 

 -Tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

 -Rozwój i modernizacja wsi 
oraz miast. 

 -Bezpieczna praca 
(dostosowanie do unijnych 
norm BHP). 

 -Lepsza jakośd żywności. 

 -Ochrona praw człowieka. 

 -Równouprawnienie kobiet 
i mężczyzn. 

Flaga Edukacja 



Dzień Europy, w państwach, które są członkami UE obchodzony jest 

właśnie 9 maja, a w krajach, które nie są członkami obchodzi się go 

5 maja. Jednak oficjalna data to 9 maj.  
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R E D A K C J A  

BIURA  

Parlament europejski posiada 33 biura informacyjne, które są rozmieszczone w 27 różnych krajach należących do Unii 

Europejskiej. Biura te odpowiadają za wdrożenie w swoich państwach instytucjonalnej strategii komunikacyjnej Parla-

mentu,  która została zatwierdzona przez Prezydium PE. Mają one wkład w opracowanie centralnego planu działań 

i przekładają go na potrzeby „swoich” państw. Uzupełniają go one również doraźnymi działaniami własnego pomysłu.  

JAK INSTYTUCJE UE ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ EUROPY?  

Na początku maja instytucje europejskie organizu-
ją tzw. Dzieo Otwartych Drzwi dla zwiedzających 
w Strasburgu oraz Brukseli. Lokalne organy UE 
w Europie, jak i na całym świecie organizują różne 
wydarzenia, w których udział wziąd mogą wszyst-
kie osoby zainteresowane. 

Co roku, ogrom ludzi uczestniczy w koncertach, 

wydarzeniach organizowanych na rzecz Dnia Euro-

py, debatach, a także w działaniach, których celem 

jest przekazywanie informacji i edukowanie lud-

nośdi o Unii Europejskiej. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”  

w Kętrzynie 

Ul. Asnyka 8 

11-400 Kętrzyn 


