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OD REDAKCJI 

Szanowni Państwo, 

Co roku maj to czas obchodów Dnia Europy, Parady Schumana, pikników europejskich i innych imprez 
związanych zarówno ze świętem zjednoczonej Europy, jak i obchodami kolejnych rocznic przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. 

Niestety, w 2021 roku – podobnie jak rok wcześniej – nie możemy spotkać się na obchodach Dnia Europy ani 
świętować wspólnie z Państwem kolejnej rocznicy przystąpienia Polski do UE. Dlatego też, w numerze 
specjalnym naszego Biuletynu informacyjnego przypomnimy najważniejsze dla Polski i Europy majowe 
wydarzenia, aby choć w części zastąpić nasze tradycyjne działania związane z majowymi obchodami święta 
Europy i rocznicy naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 

Tegoroczne obchody Dnia Europy będą miały – mimo pandemii – szczególny charakter, bowiem 9 maja 
zainaugurowana zostanie oficjalnie Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Stanowi ona wyjątkową 
okazję dla wszystkich obywateli UE, aby włączyć się aktywnie w debatę na temat aktualnych wyzwań i priorytetów 
rozwojowych Europy. Instytucje europejskie: Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się 
wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń. Wnioski z 
Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r. 

W Konferencji mogą wziąć udział wszyscy obywatele UE bez względu na narodowość i miejsce 
zamieszkania, a w szczególności oczekuje się zaangażowania ludzi młodych, którzy w przyszłości 
kształtować będą UE i realizować swoje zamierzenia jako obywatele Unii.  

Pomysły na przyszłość Unii Europejskiej zgłaszać można za pośrednictwem uruchomionej już 19 kwietnia 2021 
roku wielojęzycznej platformy internetowej (https://futureu.europa.eu) 

Znajdują się tam informacje o Konferencji i planowanych wydarzeniach, działaniach Unii, planach na 
przyszłość w różnych dziedzinach polityki (takich jak m.in. zdrowie, zmiana klimatu, cyfryzacja, migracja, 
praworządność i demokracja), a przede wszystkim miejsce na wyrażenie przez wszystkich obywateli i 
instytucje oraz organizacje swego zdania, miejsce na składanie pomysłów, jak lepiej urządzić wspólną 
Europę i jak rozwiązać wspólne problemy.  

Zapraszamy do odwiedzania platformy i aktywnego udziału w Konferencji. 

Platforma będzie centralnym punktem Konferencji, miejscem, w którym gromadzone i udostępniane będą 
wszystkie materiały związane z Konferencją, w tym wydarzenia zdecentralizowane, Panele Obywatelskie oraz 
Sesje Plenarne Konferencji. 

Oficjalny hasztag Konferencji #PrzyszloscJestTwoja jest zaproszeniem dla obywateli UE do wzięcia udziału w 
określeniu przyszłości Europy pod hasłem: „Przyszłość jest w Twoich rękach”. 

Więcej informacji o platformie w pytaniach i odpowiedziach: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_1765 

 

https://futureu.europa.eu/
http://www.piotrkow.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1970#PrzyszloscJestTwoja
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_1765
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DLACZEGO 9 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ EUROPY?

Obchodzony 9 maja Dzień Europy upamiętnia 

rocznicę ogłoszenia planu zjednoczenia Europy, 

znanego jako Deklaracja Schumana – od nazwiska 

prezentującego plan ówczesnego ministra spraw 

zagranicznych Francji, Robert Schumana. W tym 

roku przypada już 71. rocznica ogłoszenia planu. 

Chociaż idea jedności europejskiej nie była 

pomysłem zupełnie nowym (jej korzenie sięgają 

czasów Karola Wielkiego, a o europejskiej jedności  

i elementach integracji znanych nam dzisiaj pisali  

i mówili politycy, ekonomiści i wizjonerzy XIX i XX 

wieku, w tym także Polacy1), to jednak właśnie Plan 

Schumana dał początek integracji europejskiej, 

której rezultatem jest znana nam dzisiejsza Unia 

Europejska.  

W czasie, gdy Europa borykała się  

z konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi II 

wojny światowej, europejscy politycy uznali, że 

potrzebne są działania, które z jednej strony 

zapobiegać będą podobnym konfliktom  

w przyszłości, a z drugiej zapewnią możliwość 

poprawy sytuacji gospodarczej i poprawy warunków 

życia obywateli. W tle pojawiały się historyczne 

konflikty francusko-niemieckie, a także przemysł 

stalowy i węglowy, jako tradycyjne motory 

militaryzmu. 

Plan, przedstawiony przez Roberta Schumana  

9 maja 1950 roku w siedzibie francuskiego MSZ 

przy bulwarze Quai d’Orsay w Paryżu, był tak 

 
1 Wśród nich wymienić należy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, 

który w pochodzącym z roku 1831 projekcie O wiecznym pokoju między 

narodami - Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym 

pokoju między narodami cywilizowanymi, zawarł pomysły zaskakująco 

podobne do dzisiejszych rozwiązań znanych nam z UE (więcej o 

Jastrzębowskim i jego projekcie: https://agad.gov.pl/wp-

content/uploads/2016/06/jastrzebowski-internet_1.pdf.). 

Znane nam z historii UE postulaty odnajdujemy w myśli urodzonego 

rodzony w 1805 roku brytyjskiego polityka i ekonomisty Richarda 

Cobdena, zwolennika liberalizmu gospodarczego, który postulował w 

latach 50-tych XIX wieku ideę wolnego handlu, który przyczyniłby się do 

zjednoczenia ludzkości więzami pokoju. 

naprawdę dziełem innego z „ojców Europy” – Jeana 

Monneta, szefa francuskiego Urzędu ds. 

planowania. Monnetem i Schumanem kierowała 

myśl, że wspólna koordynacja produkcji stali i 

wydobycia węgla pozwoli zapobiec powtórzeniu się 

w przyszłości podobnego konfliktu, tak że wszelka 

wojna między odwiecznymi rywalami – Francją a 

Niemcami – będzie „nie tylko nie do pomyślenia, ale 

i fizycznie niemożliwa”. Uznano także, że połączenie 

interesów ekonomicznych może przyczynić się do 

poprawy standardu życia społeczeństw i stanowić 

pierwszy krok w kierunku bardziej zjednoczonej 

Europy. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Multimedia Centre, Parlament Europejski 

Najważniejsze cytaty z Deklaracji: 

• „Pokój na świecie nie mógłby być 
zachowany bez twórczych wysiłków na 
miarę grożących mu niebezpieczeństw.” 

Idee „Stanów Zjednoczonych Europy” odnajdziemy też w działalności 

Victora Hugo z lat 70-tych XIX wieku.  

W wieku XX idee zjednoczenia europejskiego odnajdziemy choćby w 
działalności Richard Coudenhove-Kalergiego, Aristide’a Brianda, czy 
Winstona Churchilla, który o Stanach Zjednoczonych Europy mówił w 
roku 1946 na Uniwersytecie w Zurychu.  
Idee zjednoczeniowe kontynuowali z XX wieku liczni politycy i wizjonerzy, 
znani jako „ojcowie zjednoczonej Europy”, o których więcej przeczytać 
można pod adresem: https://europa.eu/european-union/about-
eu/history/eu-pioneers_pl.  

 

 

https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/jastrzebowski-internet_1.pdf
https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/jastrzebowski-internet_1.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_pl
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• „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.” 

• „Umieszczenie produkcji węgla i stali pod 
wspólnym zarządzaniem (...) zmieni los 
regionów, długo skazanych na wytwarzanie 
wojennego oręża, którego były najdłużej 
ofiarami.” 

• „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.” 

Pełen tekst deklaracji w języku polskim dostępny 
jest pod adresem:  
https://www.robert-schuman.eu/pl/doc/questions-d-
europe/qe-204-pl.pdf 

Na deklarację odpowiedziały oprócz Francji i 

Niemiec także Włochy oraz Belgia, Holandia i 

Luksemburg2. 18 kwietnia 1951 roku sześć krajów 

podpisało Traktat ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali, znany jako Traktat 

Paryski3. Więcej informacji o odpowiedzi na Plan 

Schumana i Traktacie Paryskim znajdą Państwo na 

stornie internetowej Kolekcji Europeana:  

https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/70th-

anniversary-of-the-schuman-declaration/signing-of-

the-ecsc-treaty 

Sukces pierwszej Wspólnoty spowodował, że 

sześć krajów zdecydowało integrować się dalej  

i utworzyło Europejską Wspólnotę Gospodarczą  

oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 

(traktaty założycielskie tych Wspólnot podpisano  

w roku 1957). 

Od tej pory Wspólnoty Europejskie rozwijały się 

geograficznie (kolejne rozszerzenia), ale także 

pogłębiając integrację (m.in. utworzenie unii celnej, 

jednolitego rynku, strefy EURO, wprowadzenie 

wspólnej waluty, powstanie Unii Europejskiej  

i nadanie jej osobowości prawnej, utworzenie strefy 

Schengen).  

Niewątpliwie jednak, powstanie zjednoczonej 

Europy przyczyniło się do spełnienia głównej idei 

zawartej w Deklaracji Schumana: od ponad 70 lat 

Europa wolna jest od konfliktów zbrojnych w 

skali całego kontynentu, a w 2012 UE 

uhonorowana została Pokojową Nagrodą Nobla.  

 
© European Union,  
Reuse authorised under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC 
BY 4.0) licence

 
 

KIM BYLI ROBERT SCHUMAN I JEAN MONNET?

Jean Omer Marie Gabriel Monnet4 urodził się  

9 listopada 1888 r. w miejscowości Cognac we 

 
2 Trzy kraje związanie unią ekonomiczną od roku 1921 i unią celną od 
1948. 
3 Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 r. Został zawarty na okres 50 lat. 
Wygasł 23 lipca 2002 roku, a jego kompetencje przejęła Wspólnota 
Europejska. 

4 Opracowując ten tekst korzystaliśmy z materiałów dostępnych na: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_pl, 
publikacji Robert Schuman, Briefing. European Union History Series 
wydaną przez Parlament Europejski, publikacji Założyciele Unii 
Europejskiej z serii Zrozumieć politykę Unii Europejskiej, a także 

https://www.robert-schuman.eu/pl/doc/questions-d-europe/qe-204-pl.pdf
https://www.robert-schuman.eu/pl/doc/questions-d-europe/qe-204-pl.pdf
https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration/signing-of-the-ecsc-treaty
https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration/signing-of-the-ecsc-treaty
https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration/signing-of-the-ecsc-treaty
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_pl
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Francji. W wieku 16 lat zakończył formalną edukację 

i wyjechał do Londynu, gdzie zajmował się handlem 

koniakiem w rodzinnej firmie. 

 

W czasie I wojny światowej, nie mogąc – z powodu 

stanu zdrowia – służyć w armii, został 

koordynatorem ds. gospodarczych pomiędzy 

Francją i jej sojusznikami, wykorzystując m.in. 

swoje brytyjskie kontakty. Po wojnie, w wieku 31 lat 

został mianowany zastępcą sekretarza 

generalnego Ligi Narodów, tuż po jej utworzeniu  

w 1919 r.  

 

W latach międzywojennych zajmował się rodzinną 

firmą, a także działalnością doradczą, m.in.  

w Rumunii, Polsce, Chinach i USA. 

 

W okresie II wojny światowej Monnet ponownie 

zaangażował się w służbę publiczną i został 

przewodniczącym francusko-brytyjskiego komitetu, 

który miał się zajmować koordynacją potencjału 

produkcyjnego obu tych krajów, choć plan zawarcia 

unii politycznej między tymi krajami niestety upadł. 

Monnet został jednak przedstawicielem rządu 

brytyjskiego ds. koordynacji dostaw wojennych z 

USA, a także jednym z doradców prezydenta 

USA, Franklina Delano Roosevelta. 

 

 
Zdjęcie z publikacji Założyciele Unii Europejskiej z serii Zrozumieć politykę Unii Europejskiej  

© European Union 

 

W 1943 r. Jean Monnet został członkiem 

Francuskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego i w tym okresie po raz pierwszy 

określił swoją wizję dotyczącą zawiązania w 

Europie unii w celu przywrócenia i utrzymania 

pokoju. W trakcie posiedzenia komitetu w dniu 5 

 
materiałów dostępnych na stronie Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana www.schuman.pl 

sierpnia 1943 r. Monnet stwierdził, że: „Nie będzie 

nigdy pokoju w Europie, jeśli państwa zostaną 

zrekonstytuowane na bazie narodowej 

suwerenności...”. Ponieważ jednak Monnet nie 

pełnił funkcji, które dawałyby mu realną władzę 

polityczną jego pomysły musiały poczekać na 

odpowiednią osobę władną je wprowadzić w życie. 

Jak pisze Anna Radwan-Röhrenschef5 Monnet znał 

zarówno osobiste doświadczenia, jak i polityczne 

credo Schumana i zwrócił się ze swoim pomysłem 

właśnie do niego, po tym jak jego propozycję 

zignorował premier Republiki Francuskiej George 

Bidault. 

 

W osobie Schumana Monnet odnalazł polityka z 

wizją i odwagą do zrealizowania tego śmiałego 

pomysłu. 

 

Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 r. w 

Luksemburgu. Schuman był prawdziwym 

„człowiekiem pogranicza”. Jego ojciec pochodził w 

Lotaryngii przyłączonej do Niemiec po wojnie 

francusko-pruskiej i dlatego  miał obywatelstwo 

niemieckie, matka zaś była Luksemburką i w 

Luksemburgu Schuman spędził dzieciństwo. 

Schuman był więc z urodzenia obywatelem 

niemieckim, wychowany jednak był w kulturze 

francuskiej. Studia prawnicze odbywał w Bonn, 

Monachium, Berlinie i Strasburgu. W roku 1912 

założył kancelarię prawną w Metz. Sam Schuman 

mówił o sobie: „Luksemburczyk z urodzenia, 

wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z 

przekonania i Francuz z serca.” W roku 1919, kiedy 

to – na mocy Traktatu Wersalskiego – Alzacja i 

Lotaryngią wróciły do Francji, przyjął obywatelstwo 

francuskie, rozpoczynając jednocześnie karierę 

polityczną jako poseł do francuskiego parlamentu z 

regionu Mozeli. 

 

W okresie II wojny światowej brał czynny udział we 

francuskim ruchu oporu, zatrzymany uniknął 

wywózki do obozu w Dachau, a po ucieczce na 

terytorium „wolnej Francji” kontynuował działalność 

podziemną, choć za jego głowę naziści wyznaczyli 

nagrodę w wysokości 100 000 marek.  

5 http://schuman.pl/robert-schuman/kilka-slow-o-robercie-schumanie/ 

http://www.schuman.pl/
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Po zakończeniu wojny Schuman wrócił do 

działalności publicznej jako wieloletni deputowany 

do francuskiego parlamentu, minister finansów, a 

następnie w 1947 r. premier, w latach 1948–1952 

minister spraw zagranicznych, a w latach 1955–1956 

minister sprawiedliwości. Był także głównym 

negocjatorem wszystkich najważniejszych traktatów 

i inicjatyw, takich jak Rada Europy, plan Marshalla 

czy NATO. 

 

Po ogłoszeniu Planu Schumana i utworzeniu EWWiS 

(którego organem wykonawczym była Wysoka 

Władza pod kierunkiem Jeana Monneta), nie 

pozostał bierny, będąc gorącym orędownikiem 

dalszej integracji. W latach 1958-1960 pełnił rolę 

Przewodniczącego Europejskiego Zgromadzenia 

Parlamentarnego (późniejszego Parlamentu 

Europejskiego). Kiedy odchodził z tego urzędu, 

Parlament nadał mu tytuł „Ojca Europy”. 

 

 
Zdjęcie z publikacji Założyciele Unii Europejskiej z serii Zrozumieć politykę Unii Europejskiej, 

© European Union 

 

W roku 1962 wycofał się z życia publicznego. Zmarł 

4 września 1963 roku w Scy-Chazelles, gdzie 

mieści się obecnie Centrum Europejskie jego 

imienia. Warto także wspomnieć, że trwają prace 

nad procesem beatyfikacji Schumana w uznaniu 

dla praktykowania przez niego zasad 

chrześcijańskich tak w życiu publicznym, jak i 

prywatnym.   

 
 

 

17. ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ  
 
Jak co roku, 1 maja obchodzimy rocznicę 

przestąpienia Polski do Unii Europejskiej. Aż 

trudno uwierzyć, że to już 17. rocznica. O ile dla 

młodych ludzi wychowanych i urodzonych już  

w okresie naszego członkostwa Unia Europejska  

i nasze w niej członkostwo są rzeczą oczywistą, o 

tyle w świadomości starszych pokoleń nadal 

istotna pozostaje droga, jaką Polska przebyła od 

kraju zza żelaznej kurtyny do pełnoprawnego 

członka Unii Europejskiej i europejskiej wspólnoty 

narodów.  

 

Dlatego też przypominamy dzisiaj kalendarium 

wydarzeń, które doprowadziły do przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej i ważne wydarzenia z 

udziałem przedstawicieli Polski w UE.  

 

Grafika: @EU Regio Poland 

Lata 80. w Polsce, ruch Solidarności, pierwsze 

przemiany w tzw. bloku wschodnim to początkowy 

okres na drodze Polski do UE. Na fali pierestrojki w 

ZSRR oraz wczesnych przemian w krajach 

socjalistycznych doszło do nawiązania współpracy 

pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i 

Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, do której 

należała w tym okresie Polska wraz z innymi krajami 

bloku wschodniego w Europie. Jeszcze przed 

rozwiązaniem RWPG (czerwiec 1991) RWPG i EWG 

podjęły współpracę 25 czerwca 1988 r. podpisały w 

Luxemburgu Wspólnej Deklaracji, dotyczącej 
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współpracy i wzajemnego uznawania się obu 

organizacji.  

16 września 1988 r. Polska nawiązała stosunki 

dyplomatyczne z EWG.  

14 lipca 1989 EWG ustanowiła program pomocowy 

dla Polski i Węgier PHARE. 

12 września 1989 roku Sejm powołał rząd Tadeusza 

Mazowieckiego, a już 19 września Polska 

podpisała z EWG umowę o handlu i współpracy 

handlowej i gospodarczej. 

26 lutego 1990 powołano polskiego ambasadora 

przy Wspólnotach Europejskich (został nim Jan 

Kułakowski), a 25 maja Polska złożyła wniosek  

o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy  

o stowarzyszeniu ze Wspólnotami.  
 

16 stycznia 1991 powołano pełnomocnika rządu do 

spraw integracji europejskiej oraz pomocy 

zagranicznej – Jacka Saryusza-Wolskiego, a już 16 

grudnia 1991 nastąpiło podpisanie Układu 

europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie 

między Polską a WE. Układ wszedł w życie 1 lutego 

1994 (po ratyfikacji przez Sejm i Parlament 

Europejski, lecz jego III część, odnosząca się do 

handlu (tzw. umowa przejściowa), obowiązywała 

już od 1 marca 1992. Układ regulował współpracę 

ekonomiczną oraz ustanawiał dialog polityczny 

pomiędzy Polską a WE, zaś część handlowa 

zakładała m.in. znoszenie ceł pomiędzy Polską a 

Wspólnotą, z tym, że w przewidziano asymetrię z 

korzyścią dla Polski, związaną z czasową ochroną jej 

rynków przed konkurencją towarów zachodnich.  

 

26 listopada 1991 – w uznaniu dokonań Polski we 

wprowadzaniu reform demokratycznych, nasz kraj 

przyjęto do Rady Europy. I choć nie jest ona 

instytucją UE, to przynależność do Rady Europy 

zapewnia jej członkom niejako „legitymację 

demokratyczną”, a pamiętamy, że demokracja i 

rządy prawa należą do kryteriów przynależności 

do Unii Europejskiej.  

8 kwietnia 1994 Polska złożyła oficjalny wniosek 

o członkostwo w Unii Europejskiej, zaś podczas 

odbywającego się 9 i 10 grudnia Szczytu w Essen 

przywódcy UE potwierdzili wolę rozszerzenia UE 

o kraje stowarzyszone i przyjęli strategię 

przedakcesyjną.  

2 kwietnia 1997 uchwalenie przez Zgromadzenie 

Narodowe nowej Konstytucji RP (potwierdzone 

wolą obywateli wyrażoną referendum z dnia 25 

maja), zawierającej tzw. klauzulę europejską w 

postaci artykułu 90. W tymże roku 12 i 13 grudnia 

podczas Szczytu Rady Europejskiej w 

Luksemburgu przywódcy UE podjęli decyzję o 

rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Polską. 

 

24 marca 1998 powołano Jana Kułakowskiego na 

Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o 

Członkostwo w UE, a 27 maja powołano zespół 

negocjacyjny. 31 marca w Brukseli nastąpiło 

rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, a 23 

czerwca przyjęto pierwszą wersję Narodowego 

Programu Przygotowania do Członkostwa w UE. 

 

11-12 grudnia 2000 – obrady Konferencji 

Międzyrządowej w Luksemburgu w/s 

rozszerzenia UE. 

 

14-15 grudnia 2001 - przyjęcie przez Radę 

Europejską  w Laeken w Belgii Deklaracji 

dotyczącej przyszłości Unii. 

 

9 października 2002 r. Komisja Europejska podała 

proponowaną datę przyjęcia Polski do UE, a 13 

grudnia, podczas Szczytu w Kopenhadze, 

nastąpił finał negocjacji.  

9 kwietnia 2003 roku Parlament Europejski wyraził 

zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w 

tym Polski, zaś 14 kwietnia zgodę wyraziła Rada 

Unii Europejskiej. 16 kwietnia w Atenach nastąpiło 

uroczyste podpisanie Traktatu Akcesyjnego 10 

nowych krajów członkowskich. W imieniu Polski 

traktat podpisali premier Miller i minister Spraw 

Zagranicznych Cimoszewicz.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Saryusz-Wolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_europejskie
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Źródło grafiki: msz.gov.pl 

7-8 czerwca 2003 – ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego 

w Polsce w formie ogólnokrajowego referendum. 

Przy frekwencji 58,85, za opowiedziało się 77,45% 

głosujących, przeciw 22,55%. 

 

1 maja 2004 wejście w życie Traktatu 

Akcesyjnego, Polska wraz z dziewięcioma innymi 

krajami stała się pełnoprawnym członkiem Unii 

Europejskiej.  

 

14 czerwca 2004 odbyły się pierwsze wybory do 

Parlamentu Europejskiego z udziałem Polski.  

 

21 grudnia 2007 – wejście Polski do Strefy 

Schengen (granice lądowe) i 30 marca 2008 

(przejścia lotnicze i morskie).  

14 lipca 2009 na Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego wybrany został Jerzy Buzek. Za 

jego kandydaturą głosowało 555 z 713 biorących 

udział w wyborze eurodeputowanych. 

 

1 lipca 2011 roku Polska objęła półroczną 

prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 

 

 
 

1 grudnia 2014 roku wybór Donalda Tuska na 

Przewodniczącego Rady Europejskiej (reelekcja 

w marcu 2017 roku).  

1 maja 2019 obchody 15. rocznicy członkostwa 

Polski w UE. 

O korzyściach z polskiego członkostwa w Unii 

Europejskiej napisano już bardzo wiele, zwłaszcza z 

okazji kolejnych rocznic przystąpienia do Unii.  

 

Oprócz przynależności do wspólnoty praw  

i wartości, cieszymy się udziałem we wspólnych 

decyzjach UE, swobodami jednolitego rynku 

europejskiego, w tym swobodą podróżowania  

i nauki, osiedlania się i prowadzenia działalności  

w innych krajach UE. Obywatele UE wskazują te 

właśnie przywileje jako najważniejszy dla nich 

element europejskiej jedności. Nie mniej ważne jest 

korzystanie ze środków finansowych Unii 

Europejskiej. Według danych na grudzień 2020 

bilans to 181 miliardów € otrzymanych z UE przy 

wpłaceniu do jej budżetu 58 miliardów. Saldo 

wynosi więc 123 mld €. 

 

 

 

76. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

Przypominamy, że w maju 2021 roku przypada 

także 76. rocznica zakończenia II wojny 

światowej w Europie (wojna na Pacyfiku trwała 

nadal - aż do 2 września, kiedy Japonia podpisała na 

pokładzie USS „Missouri”, zakotwiczonego w Zatoce 

Tokijskiej, akt bezwarunkowej kapitulacji).  
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Jak wiemy, Europa Zachodnia obchodzi Dzień 

Zwycięstwa 8 maja, zaś  Rosja (a wcześniej ZSRR 

i jej kraje satelickie) 9 maja. Skąd wzięła się ta 

rozbieżność dat? 

„Pierwszą” kapitulację  Trzecia Rzesza podpisała 

o godzinie 02:41 w Reims (stąd data 8 maja). Ze 

strony niemieckiej  - z upoważnienia Naczelnego 

Dowódcy Wehrmachtu i Prezydenta Rzeszy 

wielkiego admirała Karla Dönitza - pod aktem 

podpisy złożyli generał-pułkownik Alfred Jodl – szef 

sztabu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu i 

przedstawiciel Naczelnego Dowództwa Wojsk 

Lądowych, major Wilhelm Oxenius – przedstawiciel 

Naczelnego Dowództwa Lotnictwa oraz admirał 

Hans-Georg von Friedeburg – przedstawiciel 

Naczelnego Dowództwa Marynarki Wojennej. 

Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja  

(o godzinie 23:01, czyli według czasu 

moskiewskiego 9 maja o godzinie 01:01)  

w Berlinie podpisano akt kapitulacji Wehrmachtu 

i innych sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy przed 

przedstawicielami Związku Radzieckiego, Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji. 

Głównym sygnatariuszem tego aktu ze strony 

niemieckiej był Feldmarszałek  Wilhelm Keitel.  

Ten symboliczny zbieg majowych dat wpisuje się 

doskonale w filozofię pokojowego współistnienia 

narodów, która przyświecała Monnetowi  

i Schumanowi, i która w efekcie przyczyniła się do 

powstania dzisiejszej UE i realizacji w praktyce 

planu zapewnienia pokoju na kontynencie 

europejskim.  

 
224. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Ustawa Rządowa z 3 V 1791 była pierwszą, pisaną 

nowoczesną polską konstytucją i – jak się 

powszechnie przyjmuje – drugą na świecie, po 

amerykańskiej (1787) i pierwszą w Europie. 

Autorami projektu byli Ignacy Potocki, król Stanisław 

August Poniatowski i Hugo Kołłątaj. 

Konstytucja 3 maja była największym 

osiągnięciem legislacyjnym Sejmu 

Czteroletniego, który obradował od października 

1788 roku do maja 1792. 

Celem konstytucji była w pierwszym rzędzie 

gruntowna reforma ustroju politycznego kraju, w 

tym głównych wad systemu opartego na wolnej 

elekcji i demokracji szlacheckiej (w tym zniesienie 

liberum veto i ustanowienie TRÓJPODZIAŁU 

WŁADZY), a także – do pewnego stopnia – reformy 

społeczne. 

I choć Rzeczpospolita, dla której uchwalono 

konstytucję zniknęła z mapy Europy, a konstytucja 

stała się raczej – jak mieli powiedzieć jej autorzy – 

„ostatnią wolą i testamentem gasnącej 

Ojczyzny”, w okresie rozbiorów stała się symbolem 

dążeń niepodległościowych i walki o suwerenność 

Polski. 

W Preambule  do Konstytucji 3 Maja czytamy: „(...) 

z największą stałością ducha niniejszą 

konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, 

za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w 

czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą 

swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej 

jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze 

ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem 

stosować się mają.” 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6nitz
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Pełny tekst Konstytucji 3 maja znajdą Państwo 

tutaj. 

Prezentowana grafika to fragment obrazu Jana 

Matejki, Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 

Obraz Znajduje się w zbiorach Zamku 

Królewskiego w Warszawie. 

Ciekawa grafika z opisem osób występujących na 

obrazie znajduje się tutaj. 

 

2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej – święto wprowadzone na mocy ustawy z 

20 lutego 2004. Tego samego dnia obchodzony jest 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

 

Pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WD

U19800070018/U/D19800018Lj.pdf  

znajdą Państwo tekst ustawy dnia 31 stycznia 1980 

r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, która 

dokładnie określa, jak flaga wygląda i jak należy 

z nią postępować. 

 

Grafika pochodzi z serwisu: sejm.gov.pl 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WOLNOŚCI PRASY 

3 maja społeczność światowa obchodzi Światowy 

Dzień Wolności Prasy, ustanowiony 20 grudnia 

1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które 

uznało pluralistyczną, niezależną i wolną prasę za 

kluczowy element funkcjonowania każdego 

społeczeństwa demokratycznego. Data 3 maja 

upamiętnia seminarium na temat Popierania 

Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, 

zorganizowane przez UNESCO i Narody 

Zjednoczone w Windhuk w Namibii w roku 1991 oraz 

ogłoszoną w dniu 3 maja 1991 Deklarację z 

Windhuk. 

 
WYBRANE MAJOWE WYDARZENIA Z NAJNOWSZEJ HISTORII 

POLSKI, EUROPY I ŚWIATA6 

30 maja 2001 - Odbyła się pierwsza gala finałowa konkursu Mistrz Mowy Polskiej. 

1 maja 2005 – Powstała europejska agencja Frontex przeznaczona do ochrony granic zewnętrznych Unii 

Europejskiej z siedzibą w Warszawie. 

 
6 Źródło: zestawienia faktów w kalendarium Wikipedia.org 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800070018/U/D19800018Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800070018/U/D19800018Lj.pdf


 MAJ 2021 

 

 
Publikacja jest stanowiskiem autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności  

za  umieszczoną w niej zawartość merytoryczną 

 

10 

11 maja 2005 – Trybunał Konstytucyjny uznał Traktat akcesyjny za zgodny z Konstytucją RP (w wyniku trzech 

wniosków grup posłów z roku 2004 o zbadanie zgodności postanowień Traktu Akcesyjnego z Konstytucją RP) 

29 maja 2005 – Francuzi odrzucili w referendum Konstytucję dla Wspólnoty Europejskiej. 

2 maja 2011 – Przywódca Al-Ka’idy Usama ibn Ladin został zabity przez amerykańskie siły specjalne w swej 

kryjówce w willi na przedmieściach pakistańskiego Islamabadu (1 maja według czasu amerykańskiego). 

1 maja 2011 – Beatyfikacja Jana Pawła II 

27 maja 2011 – Do Warszawy z dwudniową wizytą przybył prezydent USA Barack Obama. 

28 maja 2011 – 52,67% spośród głosujących w referendum obywateli Malty opowiedziało się za legalizacją 

rozwodów. 

12 maja 2014 – Konflikt na wschodniej Ukrainie: samozwańcze Doniecka i Ługańska Republika Ludowa 

ogłosiły niepodległość. 

22 maja 2015 - W Irlandii jako pierwszym kraju na świecie zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci 

poprzez referendum 

24 maja 2015 – W II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda pokonał ubiegającego się o reelekcję 

Bronisława Komorowskiego. 

6 maja 2017 – W Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej. 

14 maja 2017 – Emmanuel Macron został zaprzysiężony na urząd prezydenta Francji. 

25 maja 2018 – wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, znanego jako 

RODO 

26 maja 2019 – wybory do Parlamentu Europejskiego. 

11 maja 2020 – w Polsce uruchomiono pierwszą sieć 5G  

27 maja 2020 - Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe narzędzie służące odbudowie gospodarki 

europejskiej  – NextGenerationEU 

9 maja 2021 – oficjalne rozpoczęcie Konferencji w sprawie Przyszłości Unii Europejskiej.  
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WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ EUROPEJSKĄ 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA: 

 
✓ NASZEGO PUNKTU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PRZY ULICY 

DĄBROWSKIEGO 20, TEL. 044 649 76 62 (GODZINY OTWARCIA: 9:00-

16:00, OD WTORKU DO CZWARTKU) 

✓ NASZEJ STRONY www: http://piotrkow.info.pl/ oraz  

✓ FACEBOOKA: www.facebook.com/EDPiotrkow/ 
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