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    Dzień Europy - Święto wszystkich Europejczyków 

 
9 maja przypada rocznica przedstawienia historycznej Deklaracji Schumana, którą uważa się 

za początek integracji w Europie.  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. Od 

1985 roku na pamiątkę wygłoszenia Deklaracji Schumana tego dnia obchodzony jest Dzień 

Europy, podczas którego Europejczycy świętują pokój i jedność.  

Obchody Dnia Europy 

Każdego roku tysiące osób w krajach UE uczestniczy w debatach, 

koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizo-

wanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach 

mających na celu informowanie społeczeństwa o UE. 

 

W Polsce w ramach obchodów Dnia Europy w różnych miastach organizowane są festyny, 

pikniki, koncerty oraz inne wydarzenia. Podczas takich imprez można zasięgnąć informacji  

o Unii Europejskiej oraz otrzymać materiały informacyjne o zjednoczonej Europie. Często 

podczas wydarzeń organizowanych z okazji Dnia Europy śpiewany jest hymn UE „Oda do 

radości”. Dla wszystkich uczestników przygotowane są różnego rodzaju 

atrakcje – gry miejskie, zabawy, konkursy, pokazy wokalne czy 

taneczne.  

W świętowanie Dnia Europy zaangażowani są zwłaszcza najmłodsi 

Europejczycy, którzy w przedszkolach i szkołach zapoznają się  

z unijnymi symbolami, uczestnicząc w zajęciach dotyczących 

funkcjonowania Unii Europejskiej.  
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Przebieg obchodów Dnia Europy 2021 w Polsce 

Gra miejska 

W czterech miastach – Warszawie, Wrocławiu, 

Krakowie oraz Gdańsku będzie zorganizowana gra 

miejska „Kierunek EUROPA”. Rozgrywka odbędzie się 

w sobotę, 12.06.  

Europa to nasze wspólne dziedzictwo, ale i nasza wspólna 

przyszłość. Dlatego w grze będzie można spotkać  

przybyszów z przyszłości naszego kontynentu. Pokażą oni, 

że pozytywne zakończenie naszych problemów jest już na 

horyzoncie, ale tylko dzięki współpracy i skupieniu się na odpowiednich priorytetach uda 

nam się je osiągnąć.  

Gra nawiązuje także do Europejskiego Roku Kolei – każdy punkt z animatorem będzie 

„stacją” kolejową, na której czeka zadanie nawiązujące do jej nazwy. Uczestnicy wcielą się  

w podróżników, którzy muszą odwiedzić kolejne fantastyczne stacje i wykonać czekające tam 

na nich zadania. 

Gry odbędą się równolegle w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Teren rozgrywki 

obejmie wyłącznie ścisłe centrum każdego z miast. Miejsce wyznaczonych kolejnych "stacji" 

i prowadzących je animatorów będą musieli odnaleźć uczestnicy gry. 

Każdy zawodnik otrzyma pakiet gadżetów, zaś na najlepsze drużyny czekają specjalne 

nagrody – smartwatche, radia internetowe, aparaty instax oraz inne atrakcyjne nagrody. 

 

Spotkanie "Młody głos Europy" 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz obchodów Dnia Europy 2021 

Przedstawicielstwo KE w Polsce zorganizuje wydarzenie "Młody głos Europy". 

Młodzi dyskutować będą z ekspertami na trzy ważne tematy: zdrowie, edukacja oraz 

wartości, prawa i sprawiedliwość. 

Jako eksperci w wydarzeniu wezmą udział: 

 dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene (ekspertka Team Europe); 

 dr hab. Marcin Napiórkowski (semiotyk kultury, ekspert Team Europe); 

 Justyna Suchecka (dziennikarka, autorka książki „Young Power”) 

 dyrektor Andrzej Ryś (DG SANTE, Komisja Europejska). 

Całość poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik. 

Spotkanie będzie transmitowane w niedzielę 9 maja, od godziny 12.00 na fanpage’u 

Facebooka oraz kanale YouTube Komisji Europejskiej w Polsce. Oglądający debatę będą 

mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu poprzez zadawanie pytań uczestnikom spotkania. 

https://ec.europa.eu/poland/events/210504_voice_pl
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Konkurs plastyczny „Pociągiem przez zieloną Europę” 

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa 

Saksonia we Wrocławiu we współpracy ze Szkołą Rysunku Malarstwa Rzeźby i Grafiki 

OKO, zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim 

wyzwania artystycznego będzie Europejski Rok Kolei 2021. W dniu 8 maja br. o godz. 10.00, 

na profilu szkoły ukaże się transmisja zajęć malarskich. Prowadzący pokaże techniki rysunku, 

które mogą zostać wykorzystane do stworzenia pracy konkursowej. Uczestnicy konkursu 

będą mieli nieco ponad 24 godziny na dokończenie swoich prac i opublikowanie ich pod 

wskazanym postem. Organizatorzy przewidują nagrody główne, czyli zestawy kolejkowe,  

a także nagrody pocieszenia w dwóch kategoriach wiekowych - do lat 6 i od 7 do 10 lat. 

Dzień Europy w Europe Direct 

Dzień Europy jest także organizowany przez punkty EUROPE DIRECT.  

Zachęcamy do świętowania Dnia Europy wspólnie z EUROPE DIRECT Poznań.  

Przewidziane zostały następujące atrakcje:  

 spotkania z Europą (uczniowie szkół podstawowych z Wielkopolski wezmą udział  

w spotkaniach z konsultantami Europe Direct, podczas których wzbogacą swoją wie-

dzę o Unii Europejskiej),  

 TyDzień Europy na Facebooku (od 4 do 10 maja na funpage’u EUROPE DIRECT Po-

znań - https://www.facebook.com/EDPoznan- będą się pojawiać europejskie cieka-

wostki, zadania i gry),  

 quiz „Co wiesz o Europie?” (quiz będzie dostępny na naszym funpage’u EUROPE 

DIRECT od 7 do 10 maja),  

 prezentacja elektroniczna o Dniu Europy ( zostanie przeprowadzone dystrybucja pre-

zentacji o Dniu Europy w formie elektronicznej).  

 

Zwiedzanie instytucji unijnych  

Aby uczcić Dzień Europy, na początku maja instytucje europejskie organizują Dzień 

Otwartych Drzwi dla zwiedzających w Brukseli i w Strasburgu. Lokalne przedstawicielstwa 

UE w Europie i na całym świecie organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą 

wszyscy zainteresowani. 

Mimo pandemii COVID-19 instytucje UE nadal 

zapraszają obywateli Europy i świata w odwiedziny, 

tyle że online. Wirtualne wizyty gwarantują 

bezpieczeństwo, którego zapewnienie jest w tej chwili 

trudne w przypadku imprez stacjonarnych lub 

hybrydowych. Wizyty na żywo będą możliwe, kiedy 

pozwolą na to warunki sanitarne. 
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Dzień Europy, jest obok flagi, hymnu oraz motto UE, jednym z symboli Unii Europejskiej.  

 

Deklaracja Schumana  

 

W 1950 r., w pięć lat po zakończeniu II wojny światowej Europa nadal zmagała się z jej 

konsekwencjami. Rządy europejskie uznały, że współpraca gospodarcza pozwoli zapobiec 

powtórzeniu się w przyszłości podobnego konfliktu. Kluczową ideą leżącą u podstaw 

integracji europejskiej była zaproponowana przez Jeana Monneta koncepcja współpracy 

sektorowej. Zakładała ona stopniową integrację państwa europejskich, obejmującą 

początkowo wybrane obszary gospodarki. Proces ten, zgodnie z wizją Monneta, miał 

rozpocząć się od integracji francuskiego i niemieckiego sektora węgla i stali,  a następnie 

rozszerzyć się na inne dziedziny współpracy, co miało zapewnić perspektywę rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Uznano, że połączenie 

interesów gospodarczych przyczyni się do podniesienia stopy życiowej społeczeństw  

i stanowić będzie pierwszy krok w kierunku bardziej zjednoczonej Europy.  

 

Pomysł francuskiego ekonomisty i polityka, Jeana Monneta spodobał się ministrowi spraw 

zagranicznych Francji - Robertowi Schumanowi, który powierzył Monnetowi przygotowanie 

planu. Opracowaniu tego planu przyświecała idea, zgodnie z którą prowadzenie wojny nie 

jest możliwe bez sprawowania kontroli nad wydobyciem węgla i produkcją stali.                                                                                             
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Plan został przedstawiony 9 maja 

1950 r. przez Roberta Schumana 

w sali zegarowej w siedzibie 

francuskiego MSZ przy bulwarze 

Quai d’Orsay  w Paryżu. 

W swoim przemówieniu chuman 

zaproponował nową formę 

współpracy politycznej  

w Europie, która uniemożliwiłaby 

wybuch nowej wojny.  

 

 

Pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad 

francuską i niemiecką produkcją węgla i stali – Wysokiej Władzy. Organizacja ta miała 

pozostać otwarta dla innych państw europejskich. Współpraca miała zostać zaprojektowana  

w taki sposób, aby doprowadzić do stworzenia wspólnych interesów między państwami 

Europy, dzięki czemu stopniowo osiągnięto by integrację polityczną będącą warunkiem 

pokojowej koegzystencji: „Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała 

poprzez  konkretne osiągnięcia budujące rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów 

europejskich wymaga wyeliminowania odwiecznej wrogości między Francją a Niemcami”. 

Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. 

 

Tekst Deklaracji Schumana  

 

Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu 

niebezpieczeństw. 

Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla 

utrzymania pokojowych stosunków. Głównym celem Francji, będącej od ponad dwudziestu lat 

liderem jednoczenia Europy, była zawsze służba pokojowi. Nie było Europy, mieliśmy wojnę. 

Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, 

tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga,  

by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi  

w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec. 

W tym celu rząd francuski proponuje natychmiast rozpocząć działania w ograniczonym, lecz 

decydującym punkcie: 

"Rząd francuski proponuje umieszczenie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali 

pod zarządem wspólnej Wysokiej Władzy w organizacji otwartej na udział innych krajów 

europejskich." Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem zapewni 

natychmiastowe powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego, pierwszego 
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etapu Federacji Europejskiej, i zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie 

wojennego oręża, którego były najdłużej ofiarami. 

Solidarność produkcji, która się w ten sposób nawiąże, ukaże, że wszelka wojna między 

Francją a Niemcami jest nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Powstanie tej 

potężnej jednostki produkcyjnej otwartej na wszelkie kraje, które zechcą w niej uczestniczyć, 

mogącej dostarczyć wszystkim krajom, które złączy, podstawowych elementów produkcji 

przemysłowej na takich samych warunkach, stworzy rzeczywiste fundamenty ich 

ekonomicznego zjednoczenia. 

Ta produkcja oferowana będzie całemu światu bez różnicy i wyjątków, aby przyczynić się do 

podniesienia poziomu życia i do rozwoju dzieł pokojowych. Dzięki zwiększonym zasobom 

Europa będzie mogła nadal realizować jedno ze swoich podstawowych zadań, jakim jest 

działanie na rzecz rozwoju kontynentu afrykańskiego. 

W ten sposób, prosto i szybko, dokona się fuzja interesów niezbędna do założenia wspólnoty 

gospodarczej i wprowadzony zostanie zaczyn szerszej i głębszej wspólnoty krajów przez długi 

czas podzielonych krwawymi konfliktami. 

Przez umieszczenie podstawowej produkcji pod wspólnym zarządem i instytucję nowej 

Wysokiej Władzy, której decyzję zwiążą Francję, Niemcy i kraje, które do niej przystąpią, ta  

propozycja stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla 

zachowania pokoju. 

Aby kontynuować realizację tak nakreślonych celów, rząd francuski gotowy jest na 

przystąpienie do negocjacji na następujących podstawach. 

Zadaniem należącym do Wysokiej Władzy będzie zapewnienie, możliwie jak najszybciej, 

modernizacji produkcji i poprawy jej jakości; dostarczenie węgla i stali na rynek francuski 

i niemiecki oraz państw przystępujących do nich na identycznych warunkach; rozwój 

wspólnego eksportu na inne kraje; wyrównanie postępu warunków życia robotników tych 

gałęzi produkcji. 

Aby osiągnąć te cele, wychodząc od bardzo zróżnicowanych warunków, w jakich odbywa się 

obecnie produkcja w różnych krajach przystępujących, konieczne będzie czasowe 

wprowadzenie pewnych rozporządzeń, zawierające zastosowanie planu produkcji i inwestycji, 

wprowadzenie mechanizmów wyrównywania cen, utworzenie funduszu przekształceniowego, 

pozwalającego na racjonalizację produkcji. Przepływ węgla i stali między krajami 

przystępującymi zostanie natychmiast uwolniony od jakichkolwiek opłat celnych i nie będzie 

mógł być obciążony żadnymi opłatami transportowymi. Stopniowo powstaną warunki 

zapewniające spontaniczne najbardziej racjonalne rozmieszczenie produkcji na najwyższym 

poziomie wydajności. 

W przeciwieństwie do międzynarodowego kartelu, dążącego do podziału i eksploatacji 

rynków państwowych przez stosowanie restrykcyjnych praktyk i utrzymanie wysokich zysków, 

planowana organizacja zapewni fuzję rynków i wzrost produkcji. 
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Najważniejsze zasady i zobowiązania określone wyżej będą stanowić przedmiot traktatu 

sygnowanego przez państwa. Negocjacje konieczne dla określenia sposobów ich realizacji 

będą prowadzone z udziałem arbitra wyznaczonego za wspólną zgodą. Jego zadaniem będzie 

czuwanie nad tym, by porozumienie było zgodne z zasadami, a w razie niepokonalnego sporu, 

wskaże rozstrzygnięcie, które zostanie przyjęte. 

Wspólna Wysoka Władza, odpowiedzialna za funkcjonowanie całego systemu, będzie się 

składać z niezależnych osobistości wyznaczonych przez rządy na podstawie parytetu; rządy za 

wspólną zgodą wybiorą jej przewodniczącego; jej decyzje będą wiążące we Francji, 

Niemczech i innych krajach przystępujących. Właściwe rozporządzenia zapewnią konieczne 

sposoby odwoływania się od decyzji Wysokiej Władzy. 

Przedstawiciel Narodów Zjednoczonych przy tej organizacji będzie odpowiedzialny za 

sporządzanie dwa razy w roku publicznego raportu ONZ, ukazującego funkcjonowanie 

nowego organizmu, zwłaszcza w tym, co dotyczy strzeżenia jej pokojowych celów. 

Powołanie Wysokiej Władzy w niczym nie przesądza o własności przedsiębiorstw.  

W sprawowaniu swojej misji wspólna Wysoka Władza będzie liczyła się z uprawnieniami 

przyznanymi międzynarodowym władzom Zagłębia Ruhry i wszelkiej natury zobowiązaniami 

nałożonymi na Niemcy tak długo, jak będą one trwać. 

 

Źródła:  

https://ec.europa.eu/poland/events/europe-day_pl 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_pl  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pl 

Fundacja Schumana , Kwestie europejskie nr 204, Deklaracja z 9 maja 1950 

roku wygłoszona przez Roberta Schumana 

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018  
                        

Przygotował:  

 

EUROPE DIRECT Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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