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Co warto wiedzieć o Dniu Europy

Tydzień europejski 
Dzień Europy – święto europejskich państw, 
obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są 
członkami Rady Europy, a nie są członkami 
Unii Europejskiej, preferowane jest obchodze-
nie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE 
obchodzi się go oficjalnie 9 maja. 

5 maja. W pierwszym przypadku wcześniejsze obchody uza-
leżnione są od dnia, w którym powołana została do życia Rada 
Europy. Miało to miejsce 5 maja 1949 roku. Na pamiątkę tego 
wydarzenia od 1964 roku obchodzony jest Dzień Europy. Jest on 
również określany jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Inte-
gracji Europejskiej. Jego obchody związane są z odwołaniem obrad 
Rady Europy. Zamiast kolejnego posiedzenia ma miejsce impreza 
muzyczna, która rozpoczyna się zawsze uroczystym odegraniem 
hymnu Europy.

 9 maja. Ten dzień jest jednym z symboli Unii Europejskiej. Wy-
branie tej właśnie daty na Dzień Europy również nie jest przypad-
kowe. Dnia 9 maja 1950 roku Robert Schumann, francuski minister 
spraw zagranicznych, przedstawił plan, określany jako Plan Schuma-
na. Dotyczył on otworzenia organizacji, mającej na celu krzewienie 
idei integracji europejskiej w kwestiach gospodarczych, a dokładniej 
w zakresie hutnictwa i górnictwa. Mowa oczywiście o Europejskiej 
Wspólnocie Węgla i Stali. Jest ona niejako prototypem Unii Euro-
pejskiej, dlatego wspólnota przyjęła na swoje święto właśnie dzień 
9 maja. Aby odróżniać go od Dnia Europy, bardzo często święto 
to nazywane jest Dniem Unii Europejskiej. Jest to jednak nazwa 
nieformalna. W uchwale Parlamentu Europejskiego i wszelkiej do-
kumentacji dzień 9 maja również jest oficjalnie Dniem Europy.

Co się odbywa tego dnia? Kraje członkowskie Unii mają za-
zwyczaj wiele ciekawych pomysłów na uczczenie swojego święta. 
W wielu państwach organizowane są uroczyste parady Szumana, 
mające na celu upamiętnienie wystąpienia francuskiego ministra. W 
wielu krajach odbywają się gry miejskie, pokazy, występy gwiazd czy 
festyny. Popularne są również wesołe miasteczka dla dzieci oraz 

zabawy integrujące, na przykład ma-
lowanie flagi Europy. Podobne przed-

sięwzięcia organizowane są w naszym 
kraju. Ponadto, Litwa, jak i Pol-
ska co roku 1 maja obchodzą 
kolejną rocznicę przystąpienia 

do Unii Europejskiej. Odbywające 
się w tym czasie imprezy, koncerty i 

inne zabawy pozwalają nam corocz-
nie świętować bycie członkiem 
europejskiej wspólnoty.

Najważniejszy symbol 
i chyba wszystkim znany 
to flaga – krąg 12 pię-
cioramiennych złotych 
gwiazdek na błękitnym 
tle jest symbolem Europy 
od 1955 roku. Inspiracją 
dla plastycznego godła 
Europy była „Apokalip-
sa św. Jana”. 

Gwiazdy świecące 
na błękitnym niebie 
Europy mogą sym-
bolizować jej ludy, 
zamknięty krąg – ich 
jedność. Liczba 12 po-
zostaje niezmienna i 
może być odbierana 
jako symbol doskona-
łości. Było przecież 12 
apostołów, mamy 12 

miesięcy, 12 godzin dni 
i nocy. Poszczególne ele-
menty godła Europy – 
koło, gwiazdy, ich liczba i 
pięć ramion, kolory – po-
siadają bogatą symbolicz-
ną treść głęboko zako-
rzenioną w kulturze. Już 
Pitagoras uznawał koło 
za najpiękniejszy kształt.

Symbole Unii Europejskiej

Witają WaS pańStWa, którE WSpółCzEśniE 
zapoCzątkoWały proCES intEgraCji EUropEjSkiEj 

 Belgia – guje mydach, 
 Holandia – gudemorgen, 
 Luksemburg – gude mojen, 
 Niemcy – guten morgen, 
 Włochy – błon dżorno, 
 Francja – bążur.

Przedstawiciele naszych państw zapoczątkowali 
ruch europejski. Nazywa się ich dziś „Ojcami Euro-
py”. Byli to między innymi: francuski polityk – Jean 
Monnet, minister spraw zagranicznych – Robert 
Schuman, kanclerz Niemiec – Konrad Adenauer. 
Wierzyli oni, że integracja zapobiegnie nacjonali-
zmowi, wybuchowi kolejnej wojny i pomoże wszyst-
kim mieszkańcom żyć godniej i bezpieczniej.
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 Wszystko bierze swój początek w marzeniach. Chy-
ba każdy człowiek ma plany i dąży do ich realizacji. 
W szczególności młodzi ludzie, tacy jak my, posiadają 
głowy z mnóstwem pomysłów i serca pełne zapału, chcą 
się spełniać i robić to, co sprawia im największą radość. 
Fantazję od rzeczywistości czasem dzieli jeden mały 
krok. Wystarczy trochę wysiłku, by zrealizować siebie. 
Cenną rzeczą jest pomoc innych osób, które wierzą w 
nas, mobilizują i dodają skrzydeł. Bez nich niekiedy nic  
byśmy nie osiągnęli. Jednak bardzo często pojawiają się 
inne, bardziej przyziemne przeciwności losu, takie jak 
brak czasu i pieniędzy, ale i one są do pokonania. 

W rozwoju zainteresowań wielu ludzi pomogła i nadal 
pomaga Unia Europejska. Dzięki różnorodnym akcjom 
bez żadnych problemów można kształtować zdolności, 
wiele się nauczyć i nabrać nowych doświadczeń. Pro-
gramy unijne wspierają zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, 
wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt. Dzięki nim 
mamy możliwość poznać inne kultury i narodowości, 
ułatwiają z nimi kontakt. 

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej uświadomili-
śmy sobie, że jesteśmy obywatelami nie tylko Litwy, ale 
całej Zjednoczonej Europy.

Wszystko zaczyna się od marzeń

Co wiesz o Unii Europejskiej: rozwiąż krzyżówkę

Na początku nie było Europy. Przez 5 mln lat był tyl-
ko długi, pełen zatok półwysep bez nazwy. Na zachodzie 
rozciągał się ocean, na południu leżały dwa otoczone 
lądem morza, na północy – ogromna czapa lodowa, na 
wschodzie lądowy most stanowił połączenie z resztą 
świata – bezimienni pionierzy i śmiałkowie przesuwali 
się powoli na zachód.

Później, gdy dzieci epoki oświecenia pytały swoich 
rodziców, skąd się wzięła ludzkość, opowiadano im o 
Potopie i Europie. Europa była w tej legendzie matką 
władcy Krety Minosa. Porwał ją Zeus w postaci śnież-
nobiałego byka. Zeus, porywając Europę, przeniósł ją 
z dzisiejszego Libanu na Kretę, a więc ze wschodu na 
zachód, czyli drogą Słońca. Ojciec Europy nakazał jej 
braciom szukać siostry i nie wracać bez niej. Poszukiwa-
nia okazały się jednak daremne i bracia osiedlili się w 
różnych krajach. 

U zarania dziejów Europy znany ludziom świat leżał 
na Wschodzie. Na Zachodzie czekało nieznane. Cieka-
wość mitycznej Europy doprowadziła do powstania no-
wej cywilizacji, która w końcu miała otrzymać jej imię.

Ten mit o Europie był źródłem inspiracji dla artystów 
i propagatorów idei integracji Europy. Wędrówka Euro-
py i jej braci nabrała znaczenia symbolicznego – poszu-
kiwanie Europy, to tyle, co jej tworzenie.

najkrótsza historia Europy

zagadki o krajach Unii Europejskiej
Big Ben wydzwania swoją 
piosenkę,
Elżbiecie II czyniąc 
podziękę,
Że już pół wieku włada 
wzorowo
Wyspiarskim krajem. 
Więc ruszcie głową
I pociągnąwszy łyczek 
herbatki —
Jakie to państwo? Powiedz-
cie, dziatki!

Chociaż nie parzy 
tu nadmiar słońca,
Możecie przebywać we 
florze przy faunie,
A ciepło znajdziecie 
w gościnnej saunie 
Lub się ogrzejecie przy 
reniferze. 
Jakie to państwo? Śmiało
 i szczerze...

Płynie Sekwana u stóp 
Notre Dam’u,
W Luwrze, naczelnym 
punktem programu,
Jest Mony Lizy uśmiech 
przesławny.
A nad Loarą czar zamków 
dawnych
I lazurowe kusi wybrzeże. 

Jakie to państwo? Śmiało 
i szczerze...

Na mapie – jakby bucisko –
Jest tam Wezuwiusz, Pom-
pei blisko
I Wieczne Miasto, które za-
chwyca,
Oraz Piotrowa święta sto-
lica...
Że mądrej głowie – to dość 
dwie słowie —
Jakie to państwo? Któż mi 
to powie? 


