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1. EUROPA – podstawowe informacje. 
 
Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca 
na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją 
kontynent Eurazję. 

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa (Europe) i zwykle 
poprzez łacińską formę weszła do niemal wszystkich języków świata.  
Przebieg granic Europy jest przedmiotem licznych sporów i 
kontrowersji. Kwestia ta jest różnie rozstrzygana w nauce 
poszczególnych krajów, a najwięcej rozbieżności w tej sprawie 
występuje w nauce anglosaskiej. Polska interpretacja przebiegu 
granicy Europa-Azja jest zgodna z ustaleniami Międzynarodowej 
Unii Geograficznej. Jedynymi granicami Europy, co do których nie 
ma sporów, są naturalne granice morskie na północy, zachodzie i 
południu. Wyznaczenie umownej granicy z Azją na wschodzie i 
południowym wschodzie wzbudza kontrowersje. 

Dane geograficzne 
Powierzchnia Europy: to 10,5 mln km² (5,96 mln km² bez europejskiej części Rosji). 

Stanowi to ok. 2% całej powierzchni kuli ziemskiej (ok. 7,5% powierzchni lądów) i Europa jako 
część świata jest większa tylko od Australii. Europa stanowi 1/5 Eurazji i jako jej największy 
półwysep jest najbardziej wysunięta na zachód. 
Rozciągłość równoleżnikowa: 5600 km (79°)  
Rozciągłość południkowa: 4200 km (35°)  
Długość wybrzeży: 38 tys. km  
Średnia wysokość terenu: 292 m n.p.m.  
Najdłuższe rzeki Europy: Wołga (3531 km),  Dunaj (2888 km),  Ural (2428 km),  Dniepr (2285 km),  
Don (1870 km), Oka (1500 km), Dniestr (1352 km),  Ren (1320 km),  Łaba (1091 km),  Wisła (1047 
km), Dźwina (1020 km), Loara (1020 km), Niemen (937 km), Odra (854 km).  
Największe jeziora Europy: 
Pod względem powierzchni: Ładoga 18 390 km² (wraz z wyspami), Onega 9616 km², Wener 5650 
km², Saimaa 4400 km² (system jezior), Pejpus 3555 km², Ilmień 2090 km² (przy najwyższym stanie 
wód), Wetter 1893 km², Wielki Manycz 1414 km², Wygoziero 1250 km², Melar 1140 km². 
Pod względem głębokości: Hornindalsvatnet (514 m), Como (410 m), Garda (346 m), Genewskie 
(310 m), Bodeńskie (252 m).  
Ludność 

Europa jest trzecią pod względem liczby ludności częścią świata z 712 milionami 
mieszkańców (2006), po Azji i Afryce. Udział Europejczyków w światowej populacji 
systematycznie się zmniejsza – w 2006 zaledwie 10,8%, podczas gdy od XVI wieku do lat 60. XX 
w. udział ten wynosił ok. 20% (maksimum – blisko 25% w 1900). Obecnie liczba ludności Europy 
zaczyna się zmniejszać. 
Gęstość zaludnienia 

Średnia gęstość zaludnienia w Europie (bez europejskiej części Rosji) to 64 os./km², zaś 
wliczając europejską część Rosji – 32 os./km². Największa gęstość zaludnienia występuje w 
Monako (16 718 os./km²), Gibraltarze (4500 os./km²), a także na wyspach: Malcie (1 261 os./km²) i 
Wyspach Normandzkich (774 os./km²). Spośród dużych krajów europejskich największą gęstość 
zaludnienia posiadają Holandia i Belgia, jest to odpowiednio 382 i 342 os./km². Najmniejsza 
gęstość zaludnienia występuje na norweskich wyspach Svalbard (0,05 os./km²), a z niepodległych 
krajów – na Islandii (poniżej 3 os./km²), a także w Norwegii i Finlandii. 
Od lat 90. przyrost naturalny w Europie jest niski, w 2004 r. wynosił średnio ok. 2‰, przy czym w 
18 państwach ujemny – najniższy na Ukrainie (−5,9‰), w Rosji, na Łotwie i w Bułgarii. 
Najwyższy przyrost naturalny występuje w Albanii (10‰) i Irlandii (6,6‰). Średnia długość życia 
wynosi 78 lat. Ludność miejska stanowi 73% populacji. 
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Religie 
Od średniowiecza chrześcijaństwo było religią dominującą w większości krajów 

europejskich. W niektórych krajach jest oficjalną religią państwową (katolicyzm w Liechtensteinie, 
na Malcie, w Monako i Watykanie, prawosławie w Grecji, luteranizm w Danii, Islandii i Norwegii). 
Niektóre państwa w konstytucjach posiadają zapis o świeckim charakterze (Polska, Portugalia, 
Hiszpania, Francja, Rumunia i Turcja). W rzeczywistości nie ma większych różnic prawnych w 
zakresie wolności wyznania pomiędzy państwami w których jakieś wyznanie posiada status 
oficjalny, a innymi, deklarującymi laickość oraz tymi, w których brak religii państwowej. 
Języki 

Zdecydowana większość ludności Europy (ok. 93%) posługuje się językami z rodziny 
indoeuropejskiej. W tej rodzinie najliczniej używane są 
języki słowiańskie (m.in. rosyjski, polski i ukraiński), 
germańskie (zwłaszcza niemiecki i angielski) oraz 
romańskie (np. francuski, włoski i hiszpański). Pozostałe 
grupy języków indoeuropejskich używane są przez 
znacznie mniejsze populacje. Taką małą grupą są języki 
bałtyckie, w których skład wchodzi język litewski i 
łotewski. Poza językami indoeuropejskimi na terenie 
kontynentu istnieje kilkunastomilionowa grupa ludzi 
mówiąca językami ugrofińskimi (głównie węgierskim, 
estońskim oraz fińskim) i kilkumilionowa używająca 

języków z grupy tureckiej (zwłaszcza tureckiego i tatarskiego). 
 

Powitania w wybranych językach europejskich: 
 

 
Państwo 

 

 
Język 

 
Powitanie 

Austria niemiecki Grüß Gott (griz got) 
Belgia francuski 

flamandzki 
Bonjour (bążur) 
Dag (dach) 

Dania duński Godmorgen (gu morgen) 
Finlandia fiński Hyvää houmenta (hywee 

huomeinta) 
Francja francuski Bonjour (bążur) 
Grecja grecki (kalimera) 

Hiszpania hiszpański Buenos dias (błenos dijas) 
Holandia niderlandzki Goedemorgen 

(gudemorgen) 
Niemcy niemiecki Guten Morgen 

Portugalia portugalski Bom dia (bą dija) 
Wielka Brytania angielski Good morning (gud mornin) 

Włochy włoski Buon giorno (błon dżorno) 
 
 

2. Podział polityczny Europy. 
 
Państwa niepodległe 

Państwo 
Powierzchnia 
(w tys. km²) 

Ludność 
(w tys.) 
(2008 r.) 

Stolica 

Albania 28,7 3620 Tirana 

Andora 0,468 83 Andora 
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Austria 83,9 8206 Wiedeń 

Belgia 30,5 10 404 Bruksela 

Białoruś 207,6 9686 Mińsk 

Bośnia i Hercegowina 51,2 4590 Sarajewo 

Bułgaria 110,9 7263 Sofia 

Chorwacja 56,5 4492 Zagrzeb 

Czarnogóra 14,0 678 Podgorica 

Czechy 78,9 10 221 Praga 

Dania 43,1 5485 Kopenhaga 

Estonia 45,2 1308 Tallinn 

Finlandia 338,1 5245 Helsinki 

Francja 547,0 62 151 Paryż 

Grecja 131,9 10 723 Ateny 

Hiszpania 504,8 40 491 Madryt 

Holandia 41,5 16 645 Amsterdam 

Irlandia 70,3 4156 Dublin 

Islandia 103,0 304 Reykjavik 

Kazachstan 
(tylko część europejska)

 
370,4 1 300 Astana 

Liechtenstein 0,2 34 Vaduz 

Litwa 65,3 3565 Wilno 

Luksemburg 2,6 486 Luksemburg 

Łotwa 64,6 2245 Ryga 

Macedonia 25,3 2061 Skopje 

Malta 0,316 404 Valletta 

Mołdawia 33,8 4324 Kiszyniów 

Monako 0,002 33 Monako 

Niemcy 357,0 82 370 Berlin 

Norwegia 323,8 4644 Oslo 

Polska 312,7 38 501 Warszawa 

Portugalia 92,4 10 677 Lizbona 

Rosja  
(tylko część europejska)

 
4425,4 103 200 Moskwa 

Rumunia 237,5 22 247 Bukareszt 

San Marino 0,061 30 San Marino 

Serbia 88,9 10 179 Belgrad 

Słowacja 48,8 5455 Bratysława 

Słowenia 20,3 2007 Lublana 

Szwajcaria 41,3 7582 Berno 

Szwecja 450,0 9045 Sztokholm 

Turcja  
(tylko część europejska)

 
23,6 12 500 Ankara 

Ukraina 603,7 45 994 Kijów 

Watykan 0,0004 0,8 Watykan 

Węgry 93,0 9931 Budapeszt 

Wielka Brytania 244,8 60 944 Londyn 

Włochy 301,2 58 145 Rzym 
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Państwa de facto niepodległe 

Terytorium  
Powierzchnia 
(w tys. km²) 

Ludność 
(w tys.) 

Stolica Status 

Kosowo 10,9 2100 Prisztina 

Państwo częściowo uznane na arenie 
międzynarodowej, pod protektoratem ONZ, 
według prawa międzynarodowego część 
Serbii 

Naddniestrze 4,1 555,5 Tyraspol 

Państwo nieuznawane na arenie 
międzynarodowej, de facto kontrolujące 
swoje terytorium, 
według prawa międzynarodowego część 
Mołdawii 

Terytoria autonomiczne i zależne 

Terytorium  
Powierzchnia 
(w tys. km²) 

Ludność 
(w tys.) 
(2005 r.) 

Ośrodek 
administracyjny  

Status 

Gibraltar 0,006 28 nie posiada 
terytorium zamorskie Wlk. 
Brytanii 

Guernsey 0,08 65 Saint Peter Port dependencje Korony brytyjskiej 

Jan Mayen 0,4 0 brak część Norwegii 

Jersey 0,12 90 Saint Helier dependencje Korony brytyjskiej 

Svalbard 62,0 2 Longyearbyen autonomiczna część Norwegii 

Wyspa Man 0,6 76 Douglas dependencja Korony brytyjskiej 

Wyspy Owcze 1,4 48 Thorshavn autonomiczna część Danii 
 

Mapa polityczna Europy 
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FLAGI pa ństw członkowskich UE 

 
Austria  

 
Belgia 

 
Bułgaria 

 
Cypr  

 
Czechy 

 
Dania 

 
Estonia 

 
Finlandia 

 
Francja 

 
Grecja 

 
Hiszpania 

 
Holandia 

 
Irlandia  

 
Litwa  

 
Luksemburg 

 
Łotwa 

 
Malta  

 
Niemcy 

 
Polska 

 
Portugalia 

 
Rumunia 

 
Słowacja 

 
Słowenia 

 
Szwecja 

 
Węgry 

 
Wielka Brytania  

 
Włochy 

     

 
 

3. Pojęcie unii. 
 

Unia to: 
a) związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń itp. 
b) połączenie się części Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim w Polsce w  
XVI w. 
 

� Rodzaje unii: 
 
unia celna - połączenie w drodze umowy dwu lub więcej państw w jedno terytorium celne. 
unia monetarna, walutowa - porozumienie kilku państw w sprawie prowadzenia wspólnej polityki 
pieniężnej. 
unia personalna - związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy 
jednoczesnym zachowaniu odrębnych rządów. 
unia realna - związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe, 
finansowe prowadzone są wspólnie. 
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4. Wybrane unie zawiązane przez Polskę na  
przestrzeni wieków: 

 
1378-1382 r. Unia Polsko - Węgierska 
1300-1305 r. Unia polsko - czeska Wacław II 
1466-1772 r. Unia z Prusami Królewskimi 
1592-1598 r. Unia polsko - szwedzka Zygmunt III Waza 
1697-1733 r. Unia z Saksonią August II Mocny i August III 
1807-1815 r. Unia z Saksonią (Fryderyk August) 
1815-1831 r. Unia z Rosją  (Aleksander I i Mikołaj I) 
 
Unie polsko litewskie: 
 
1385 r. Unia w Krewie 
1401 r. Unia wileńsko-radomska 
1413 r. Unia w Horodle 
1569 r. Unia lubelska 

 
5. Początki Unii Europejskiej. 

 
Historia Unii Europejskiej    

Unia Europejska stanowi ukoronowanie półwiecza procesów integracyjnych w Europie. 
Traktat z Maastricht zawarty 7 lutego 1992 r., który powołał ją do życia, nie pozbawił osobowości 
prawnej istniejących uprzednio trzech Wspólnot Europejskich: Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - EWWiS i Europejskiej Wspólnoty 
Atomowej - EURATOM, ani też nie wyposażył Unii Europejskiej w podmiotowość prawną. Tak 
więc Unia Europejska nie jest formalnie podmiotem na arenie międzynarodowej, a wszelkie umowy 
z krajami trzecimi są nadal zawierane przez Wspólnoty, w ramach ich kompetencji, lub przez 
państwa członkowskie Wspólnot Europejskich. Unia Europejska nie ma też własnych, odrębnych 
organów, korzysta zaś dla realizacji swych zadań z organów Wspólnot Europejskich. Taki jest stan 
formalno-prawny, praktycznie natomiast - w języku potocznym i w literaturze - Unia Europejska 
jest często utożsamiana ze Wspólnotami Europejskimi. 
Powojenne początki 

Historia integracji Europy w okresie po II wojnie światowej liczy sobie już ponad 
pięćdziesiąt lat. U jej podłoża legły przede wszystkim względy polityczne: rezygnacja ze 
stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych i potrzeba współdziałania państw przy 
odbudowie Europy ze zniszczeń wojennych. Pomysł stworzenia "Stanów Zjednoczonych Europy" 
padł po raz pierwszy z ust Winstona Churchila, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, w słynnym 
przemówieniu wygłoszonym przez niego w Zurychu we wrześniu 1946 r. Nieomal równolegle, 
zaczęły się pojawiać również inne koncepcje zacieśniania współpracy pomiędzy europejskimi 
państwami. Były one z dużym zaangażowaniem i przekonaniem lansowane przez grono wybitnych 

polityków, których zwykło się obecnie nazywać "Ojcami 
Europy". Zalicza się do nich m.in.: Kanrada Adenauera z 
Niemiec, Leona Bluma, Roberta Schumana i Jean Monneta z 
Francji, Paula Henri'ego Spaaka z Belgii i Alcide de 
Gasperi'ego z Włoch. 

Na zwołanym z inicjatywy europejskich polityków, 
intelektualistów oraz licznych stowarzyszeń narodowych i 
ponadnarodowych Kongresie Europejskim w Hadze, w maju 
1948 r., przyjęto Deklarację Polityczną wzywającą do 
zjednoczenia państw europejskich. W październiku 1948 r. 
powstała w Brukseli organizacja pod nazwą Ruch Europejski 
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(European Movement), której celem było propagowanie idei integracji Europy. Data 5 maja 1949 r. 
zapisała się w historii powstaniem Rady Europy (Council of Europe), pierwszej europejskiej, 

międzyrządowej organizacji współpracy, której państwami 
założycielskimi były Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka 
Brytania, Włochy i kraje skandynawskie. Celem Rady Europy stało 
się umacnianie i rozwój demokracji, ochrona praw człowieka, 
sprawiedliwe rozwiązywanie problemów społecznych i popieranie 
europejskiej tożsamości kulturowej. Polska została przyjęta do Rady 
Europy 26 listopada 1991 r., a organizacja ta liczy obecnie 41 
członków.  

W warunkach potęgującej się tzw. zimnej wojny na przełomie lat 40-tych i 50-tych, a także w 
obliczu zróżnicowanych interesów państw Europy Zachodniej, Rada Europy okazała się 
organizacją niewystarczającą dla urzeczywistnienia idei integracji europejskiej. Pojawiły się 
wówczas propozycje zacieśnienia współpracy, przede wszystkim gospodarczej, wraz z realizacją 
których można byłoby łatwiej podjąć współpracę polityczną. Twórcom tych koncepcji chodziło 
głównie o to, aby związać kraje zachodnioeuropejskie, w tym Niemcy i Francję, pod względem 
ekonomicznym, co stałoby się gwarancją trwałego pokoju w Europie. W ramach tego nurtu 
myślenia, 9 maja 1950 r. Robert Schuman, ówczesny francuski minister spraw zagranicznych 
przedstawił swój plan (nazwany później Planem Schumana) utworzenia wspólnoty węgla i stali. 
Propozycja ta została przyjęta: 18 kwietnia 1951 r. sześć państw (Belgia, Francja, Holandia, 
Luksemburg, Niemcy i Włochy) podpisało w Paryżu traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 

Węgla i Stali - EWWiS (European Coal and Steel Community - 
ESCC). 
Na mocy tej umowy, zwanej Traktatem Paryskim, sektory węglowy 
i stalowy krajów członkowskich zostały poddane wspólnej, 
międzynarodowej kontroli; powołano też do życia ponadpaństwowe 
organy EWWiS: Wysoką Władzę, Radę Ministrów, Zgromadzenie 
Parlamentarne, Trybunał Sprawiedliwości oraz Radę Ekonomiczno-
Społeczną. Przewodnictwo nad Wysoką Władzą powierzono 
Jean'owi Monnetowi, francuskiemu komisarzowi ds. planowania. 
Traktat o EWWiS stał się fundamentem dalszej integracji 

europejskiej. Następnych kilka lat przyniosło próby rozszerzenia współpracy na sferę polityczną i 
militarną. W 1952 r. podpisano w Paryżu traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej, ale nie wszedł on ostatecznie w życie, z uwagi na zgłaszane przez poszczególne państwa 
obawy przed ograniczeniem ich suwerenności. Dwa lata później, 23 października 1954 r., z 
inicjatywy Anthony'ego Edena, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, podpisano traktat 
powołujący do życia Unię Zachodnioeuropejską - UZE (Western European Union - WEU) - 
organizację o charakterze międzyrządowym, zajmującą się problematyką militarną. Traktat ten 
wszedł w życie w maju 1955 r., przy czym UZE nie została powiązana w żadnym sensie z istniejącą 
EWWiS, ani też z później utworzoną Europejską Wspólnotą Gospodarczą. 
Traktaty Rzymskie 

Następny etap europejskiej integracji został zapoczątkowany konferencją "na szczycie" w 
Mesynie w czerwcu 1955 r. Powołano na niej specjalny komitet międzyrządowy pod 
przewodnictwem Paula Henri'ego Spaaka, belgijskiego ministra spraw zagranicznych, w celu 
przygotowania propozycji rozszerzenia zakresu integracji. Raport tego komitetu, znany pod nazwą 
Raportu Spaaka, stał się podstawą kilkunastomiesięcznych negocjacji, które zaowocowały 
podpisaniem 25 marca 1957 r. dwóch Traktatów Rzymskich. Jeden z nich ustanowił Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą - EWG (European Economic Community - EEC), przemianowaną na 
mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. na Wspólnotę Europejską - WE (European Community - EC), 
a drugi powołał do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (European Atomic Energy 
Community - EURATOM ). Sygnatariuszami obu traktatów było sześć państw założycielskich 
EWWiS. EWG miała w założeniu doprowadzić do powstania unii celnej, a następnie wspólnego 
rynku towarów, usług, siły roboczej i kapitału, natomiast Europejska Wspólnota Energii Atomowej 
miała zapewnić wspólną kontrolę nad przemysłem nuklearnym w Europie, pod kątem 
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wykorzystania go wyłącznie do celów pokojowych. Oba Traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 r. 
W ten sposób doszło do powstania istniejących obok siebie trzech Wspólnot Europejskich, o tym 
samym składzie członkowskim. Wszystkie trzy Wspólnoty mają osobowość prawną i są 
podmiotami prawa międzynarodowego. W odróżnieniu od ustalonego w traktacie założycielskim 
50-letniego okresu istnienia EWWiS, czas funkcjonowania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej nie został w Traktatach Rzymskich określony. 
Równolegle do Traktatów Rzymskich podpisano konwencję o wspólnych instytucjach, która miała 
na celu doprowadzenie do stworzenia jednolitych organów dla wszystkich Wspólnot Europejskich. 
Udało się to od razu zrobić tylko w przypadku Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego i 
Trybunału Sprawiedliwości, które stały się instytucjami wspólnymi dla tych trzech organizacji. 
Dopiero na mocy Traktatu o fuzji z 8 kwietnia 1965 r. zakończono proces łączenia wspólnotowych 
organów. Zdecydowano, że Rada Ministrów będzie służyć wszystkim trzem organizacjom, 
podobnie jak Komisja Wspólnot Europejskich. Zmieniono nazwę Europejskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego na Parlament Europejski oraz utworzono Komitet Stałych Przedstawicieli 
Rządowych (Committee of Permanent Representatives - COREPER). Traktat ten zaczął 
obowiązywać od 1 lipca 1967 r. 
 

6. Instytucje Unii Europejskiej. 
 
Parlament Europejski 

Funkcjonuje od początku istnienia Wspólnoty. Siedzibą parlamentu Europejskiego jest 
Strasburg (Francja), w którym odbywają się obrady PE. Członkowie są wybierani przez obywateli 

państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Przewodniczącym 
PE do stycznia 2012 r. był Polak - Jerzy Buzek.  
Rada Europejska 

Radę Europejską tworzą szefowie rządów państw 
członkowskich i prezydenci Francji i Finlandii. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w 1961 r. Rada Europejska nie posiada swojej siedziby, 
wszystkie spotkania odbywają się w Brukseli. Przewodniczącym 

Rady jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję. Rada Europejska zbiera się co 
najmniej 4 razy w roku, na dwóch formalnych i dwóch nieformalnych, krótkich, zwykle 
dwudniowych posiedzeniach. Zgodnie z Traktatem nicejskim, od momentu rozszerzenia Unii dnia 1 
maja 2004 r. wszystkie formalne spotkania Rady odbywają się w Brukseli.  
Rada Unii Europejskiej 

Jej siedziba znajduje się w Brukseli, lecz w kwietniu, czerwcu i październiku posiedzenia 
odbywają się w Luksemburgu. W skład Rady EU wchodzą 
przedstawiciele wszystkich państw członkowskich szczebla 
ministerialnego. Skład Rady nie jest stały. Przewodniczącym Rady 
jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję. 
Prezydencja Rady przypada co pół roku na kolejne państwo 

członkowskie. Jest ściśle związana z Radą UE, a nie z Radą Europejską.  
Komisja Europejska 

Siedzibą komisji jest Bruksela. W jej skład wchodzi jeden obywatel każdego państwa 
członkowskiego zwanego komisarzem. Nadzoruje ona finanse Unii oraz odpowiada za bieżącą 
politykę Unii. Decyzje podejmowane przez Komisję są decyzjami wspólnymi, więc każdy członek 
Komisji ponosi za nie odpowiedzialność. Członkowie komisji nie mogą czuć się związani żadnymi 
instrukcjami płynącymi z krajów ich pochodzenia – są politykami, których powołanie 
rekomenduje Rada Unii Europejskiej i zatwierdza Parlament Europejski, a mianuje Rada 
Europejska. Ich zadaniem jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.  
Trybunał Sprawiedliwości 

Jest on pierwszym i tym samym najważniejszym organem sądowym w EU. W skład TS 
wchodzi jeden sędzia pochodzący z każdego państwa członkowskiego oraz ośmiu rzeczników 
generalnych, których liczba może zostać zwiększona na wniosek decyzji rady. Siedziba TS jest 
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Luksemburg. Orzeczenia Trybunału mają charakter ostateczny. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej: 

� kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej 
� czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z 

traktatów 
� dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych 

Roboczym językiem Trybunału jest język francuski. 
Sąd Pierwszej Instancji 

Jest to sąd specjalizujący się w drobniejszych sprawach. Sąd składa się z 27 sędziów, których 
przewodniczącym jest  Marc Jaeger. Sędziowie wchodzący w skład Sadu PI są wybierani na 6 lat. 
Pozwy do Sądu PI może składać każda osoba mieszkająca na terenie UE. Od 1 grudnia 2009 roku 
istnieje nie jako odrębna instytucja, lecz organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Jego siedziba mieści się w Luksemburgu, a obrady odbywają się w języku 
francuskim. 
Trybunał Obrachunkowy 

Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. W skład trybunału wchodzi jeden obywatel każdego 
państwa członkowskiego. Kadencja całego Trybunału wynosi 6 lat. TO kontroluje wykonanie 
budżetu oraz jego wpływy i wydatki. Kontrolerzy  w TO mogą dokonywać inspekcji w instytucjach 
UE. Co określony czas TO sporządza specjalne sprawozdania dotyczących konkretnych   spraw 
związanych  z finansami UE.  
Europejski Bank Inwestycyjny 

 Działa on od 1 stycznia 1958 r. Udziela on długoterminowych pożyczek. Obecnie EBI 
działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie. Siedzibą Banku jest Luksemburg. 
Bank ten nie prowadzi kont osobistych ani transakcji bezpośrednich. Głównym zadaniem EBI jest 
udzielanie pożyczek długoterminowych na finansowanie projektów, które muszą spełnić określone 
warunki. Udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE. Właściwe zarządzanie EBI należy do 
Rady Dyrektorów. Składa się ona z 28 dyrektorów, z których 27 jest nominowanych przez państwa 
członkowskie, a 1 nominowany przez KE. Rada Dyrektorów zatwierdza m.in. operacje udzielania i 
zaciągania pożyczek. 
Europejski Bank Centralny 

Powstał w 1998 r. Siedzibą EBC  jest Frankfurt. Główną funkcją Banku jest zarządzanie 
wspólną walutą EU (euro). EBC dba również o stabilność cen panujących w krajach 
członkowskich. Jest to bank, który odpowiada za kształtowanie polityki pieniężnej w strefie euro. 
Bank ten ma chronić strefę euro przed nadmierną inflacją.  
  

7. Traktaty i akty prawne UE. 
 
Traktat Lizbo ński 

Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Tym samym zakończyły się kilkuletnie 
dyskusje na temat spraw instytucjonalnych. 

Trzy podstawowe założenia traktatu to: skuteczniejszy proces decyzyjny, 
więcej demokracji dzięki wzmocnieniu roli Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów narodowych oraz większa spójność działań zewnętrznych UE. 
Ich realizacja pomoże UE lepiej chronić interesy swoich obywateli w 
codziennym działaniu. 
W traktacie wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych, zwiększono możliwość uczestnictwa obywateli w procesie 
decyzyjnym oraz wyraźniej określono podział zadań między władzami 
europejskimi i krajowymi. 
 

• Większe znaczenie Parlamentu Europejskiego: traktat wyposaża Parlament Europejski, 
wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE, w istotne nowe kompetencje w 
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dziedzinie prawodawstwa unijnego, budżetu i umów międzynarodowych. Rozszerzenie 
zakresu stosowania procedury współdecyzji zapewnia Parlamentowi Europejskiemu pozycję 
równorzędną z Radą (reprezentującą państwa członkowskie) przy przyjmowaniu 
zdecydowanej większości unijnych aktów prawnych. 

• Większe zaangażowanie parlamentów krajowych: zwiększają się możliwości udziału 
parlamentów narodowych w pracach UE, w szczególności dzięki nowemu mechanizmowi 
gwarantującemu, że UE będzie podejmować działania jedynie, jeżeli na szczeblu unijnym 
można osiągnąć lepsze wyniki (zasada pomocniczości). Większa rola parlamentów 
narodowych i Parlamentu Europejskiego wpłynie na wzmocnienie demokracji i legitymacji 
władzy w UE. 

• Większy wpływ obywateli: dzięki inicjatywie obywatelskiej milion obywateli z różnych 
państw członkowskich może zwrócić się do Komisji o przedłożenie nowego wniosku 
legislacyjnego. 

• Podział kompetencji: wyraźna klasyfikacja kompetencji pozwoli jasno określić relacje 
między państwami członkowskimi i Unią Europejską. 

• Wystąpienie z Unii: w traktacie lizbońskim po raz pierwszy wyraźnie przewidziano 
możliwość wystąpienia z Unii. 

 
Traktat z Maastricht  oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej  TUE 

Umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991 r. 
Podpisana 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii. 
ToUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po 
przeprowadzonych referendach w 12 krajach 
członkowskich. 

� utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, 
� umocnienie spójności gospodarczej i społecznej 

(kohezji), 
� utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej; 

� wprowadzenie wspólnej waluty euro  (I 1999) 
� określenie kryteriów konwergencji; 
� potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej, 
� realizacja wspólnej polityki zagranicznej; 
� realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa; 
� wzmocnienie ochrony praw; 
� wzmocnienie interesów obywateli państw członkowskich; 
� ustanowienie obywatelstwa Unii; 
� rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości; 
� rozwój współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych. 
 
Traktat amsterdamski TA  

Umowa międzynarodowa parafowana 17 czerwca 1997 r.  
Podpisana 2 października 1997 r. w Amsterdamie. TA wszedł w życie 1 maja 1999 roku. 

� Włączenie acquis Schengen w ramy Unii i Wspólnot Europejskich. 
� Wprowadzenie możliwości uchwalenia sankcji dla państwa członkowskiego naruszającego 

zasady demokracji; przepisy te uchwalono z myślą o przyszłych członkach - państwach 
postkomunistycznych, okazało się jednak, że Unia była blisko skorzystania z tych zapisów w 
odniesieniu do kraju z ponad 40-letnią demokracją - Austrii (chodziło o utworzenie rządu z 
udziałem FPÖ Jörga Haidera). 

� Wprowadzenie procedury wzmocnionej współpracy - większość państw członkowskich 
mogła zadecydować o nawiązaniu bliższej współpracy z wykorzystaniem struktur unijnych, pod 
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warunkiem spełnienia kilku ograniczeń, m.in. otwartości takiej współpracy dla wszystkich 
państw członkowskich. Jak dotąd wykorzystano tę procedurę tylko raz. 

� Wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego - dzięki rozszerzeniu zakresu stosowania 
procedury współpracy może on odtąd zablokować większość propozycji legislacyjnych 
Komisji. Jednocześnie uproszczono samą procedurę współdecydowania poprzez likwidację III 
czytania. Parlamentowi nadano także prawo do akceptowania kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji. Liczbę miejsc w nim ograniczono w przyszłości do 700. 

� Wzmocnienie prerogatyw Trybunału Sprawiedliwości - może on odtąd rozpatrywać sprawy 
związane z polityką wizową, azylową, migracyjną oraz ze swobodnym przepływem osób.  

� Utworzenie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Funkcję tę pełni Sekretarz Generalny Rady UE. 

� Wprowadzenie koordynacji polityki zatrudnieniowej; utworzono Komitet ds. Zatrudnienia. 
� Uproszczenie traktatów założycielskich. Wprowadzenie jednolitej liczbowej numeracji 

TWE i TUE. 
� Nadanie UE możliwości zlecania Unii Zachodnioeuropejskiej misji różnego typu: od zadań 

humanitarnych i ratowniczych po działania zbrojne. 
� Wprowadzenie wspólnych strategii jako instrumentu WPZiB. 
� Nadanie kompetencji decydowania o zasadach i ogólnych wytycznych w sprawach wspólnej 

obronności. 
� Zmiana systematycznej współpracy (jako instrumentu WPZiB) na umacnianie 

systematycznej współpracy. 
� Nadanie Radzie Europejskiej kompetencji ustalania wspólnych strategii. 
� Zmiana trojki; odtąd stanowią ją: minister spraw zagranicznych, pełniący funkcję 

przewodniczącego Rady, Wysoki Przedstawiciel do spraw WPZiB oraz przedstawiciel Komisji. 
� Ustanowienie Komórki Planowania i Wczesnego Ostrzegania. 
 

Traktat amsterdamski w założeniu miał dostosowywać unijne traktaty do planowanego 
poszerzenia UE oraz zbliżyć Unię do obywateli, jednak konferencja międzyrządowa 
przygotowująca traktat nie zdołała wypracować dostatecznie daleko idących zmian, w związku z 
czym postanowiono, że właściwa rewizja traktatów pod kątem przygotowania do akcesji państw 
Europy Środkowo-Wschodniej przyjęta zostanie w późniejszym terminie. Zmiany uzgodnione w 
Amsterdamie, choć były mniejsze, niż planowano i tak napotkały problemy z ratyfikacją przez 
państwa członkowskie (w niektórych krajach musiały odbyć się referenda), co spowodowało 
przesunięcie o 4 miesiące planowanego początkowo na 1 stycznia 1999 r. terminu wejścia w życie 
traktatu. 
 
Traktat nicejski TN 

Umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. 
TN wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. 

� Komisja Europejska  ma składać się z liczby komisarzy równej liczbie krajów 
członkowskich (1 kraj = 1 komisarz). Dopiero, gdy Unia będzie się składała z co najmniej 27 
członków, liczba komisarzy będzie mniejsza od liczby członków, komisarze zaś będą wybierani 
według opartego na zasadzie równości systemu rotacji. 

� Wzmocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej - może on określać podział 
kompetencji pomiędzy komisarzy, mianować wiceprzewodniczących, a cała Komisja działa pod 
jego politycznym kierownictwem. 

� Poszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE o 28 kolejnych 
dziedzin (m.in. przy wyborze przewodniczącego Komisji). 

� Reforma organów sądowniczych - utworzenie trójinstancyjnego systemu sądownictwa. Sąd 
Pierwszej Instancji nabrał charakteru samodzielnego organu wspólnotowego, zaś w ramach SPI 
mogą zostać utworzone Izby Sądowe orzekające w określonych sprawach w I instancji. Od 
rozstrzygnięć Izb Sądowych służy środek odwoławczy do SPI. 
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� Usunięcie zapisu o tym, że Unia Zachodnioeuropejska stanowi integralną część rozwojową 
UE i służy wykonywaniu decyzji UE dotyczących działań wojskowych. 

� Zmiana sposobu wyznaczania specjalnego przedstawiciela, który odtąd jest 
wybierany kwalifikowaną większością głosów. 

� Dodanie możliwości podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów przy 
zawieraniu porozumień międzynarodowych, gdy dotyczy to realizacji wspólnego 
działania lub stanowiska. 

� Nadanie Radzie możliwości upoważniania Komitetu Politycznego i Polityki Bezpieczeństwa 
do decydowania w sprawach kontroli politycznej i kierownictwa w zmierzających do 
zwalczania kryzysu operacjach ustalonych przez Radę. 

 
Traktat nicejski był pomyślany przede wszystkim jako mający zreformować Unię 

Europejską, by mogła sprawnie działać po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i 
Południowej. Z tego powodu w pracach nad TN aktywnie uczestniczyły delegacje rządowe krajów 
kandydackich, choć formalnie rzecz biorąc traktat podpisało tylko 15 państw członkowskich. 
 
Układ z Schengen 

To porozumienie, które znosi kontrolę osób 
przekraczających granice między państwami 
członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia 
współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki 
azylowej. Dotyczy również współpracy 
przygranicznej. Porozumienie to zostało zawarte w 
miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 
czerwca 1985.  
Polska przystąpiła do tego układu 21 XII 2007 r. 
 

 
 

8. Symbole UE. 
 

Unia Europejska jest gospodarczo-politycznym związkiem dwudziestu siedmiu 
demokratycznych krajów europejskich, będącym efektem wieloletniego procesu integracji 
politycznej, gospodarczej i społecznej. Jest zarazem największą i najprężniejszą organizacją tego 
typu na świecie. Posiada symbole, które przyjęte zostały podczas szczytu UE w Brukseli dnia 18 
czerwca 2004 roku i zapisane w Traktacie Konstytucyjnym dla Unii Europejskiej. Ostatecznie, by 
nie sugerować, że UE jest superpaństwem - odstąpiono w Traktacie Reformującym od unijnych 
symboli Unii, jednak pozostają one aktualne dla państw członkowskich. 
 

� Hymn UE 
"Oda do radości" - finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Unii 
Europejskiej. Z racji wielojęzycznego charakteru Unii hymn posiada jedynie wersję instrumentalną 
opracowaną przez Herberta von Karajana. Rada Europy w 1972 roku uznała Odę do radości za swój 
hymn. Poproszono jednocześnie Herberta von Karajana o aranżację monumentalnego dzieła 
Beethovena. Zostało ono zinstrumentowane na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę symfoniczną. 
 

Oda do radości - Hymn UE 
O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól 

święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór 
Jasność twoja wszystko zaćmi złączy, co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. 
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Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas, 
i kto wielką miłość znalazł ten niech z nami dzieli czas 
Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpłomienić mógł. 
Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg. 

 
Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry, 

jak zwycięzca, jak bohater - biegnij, bracie, tak i ty. 
Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat. 
Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad. 

 
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, 
z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy niebios krąg. 
Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd, 

całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz. 
 

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: 
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam. 
Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: 
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam! 

 
� Flaga UE 

Flaga europejska przedstawia dwanaście nieodwracalnych 
złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na chabrowym tle 
symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii, których ilość 
nie zależy od liczby krajów członkowskich. Autorami byli 
hiszpański dyplomata Salvador de Madariaga y Rojo i francuski 
plastyk Arsene Heitz, przy czym za pierwotnego pomysłodawcę 
uznaje się Richarda Coudenhove-Kalergi. 
 

 
� Dzień Europy 

Dzień Europy obchodzony 9 maja we wszystkich państwach członkowskich od 1986 r. na pamiątkę 
ogłoszenia Deklaracji Roberta Schumana, dokumentu, który zapoczątkował proces jednoczenia 
Europy. 

� Dewiza UE 
Dewiza Unii Europejskiej - tj. motto Unii Europejskiej brzmiące w wersji łacińskiej In varietate 
concordia a ogłoszone na sesji Parlamentu Europejskiego 4 maja 2000 roku. W tłumaczeniu na 
język polski dewiza europejska brzmi Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności. 

� Waluta UE 
Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema 
równoległymi liniami (€). Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, 
próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. 
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� Paszport europejski 
Paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. 

� Domena internetowa 
Domena internetowa .eu związana bezpośrednio z Unią Europejską. Uruchomienie jej nastąpiło 7 
grudnia 2005 r. Początkowo uprawnione do rejestracji były tylko instytucje publiczne z Unii 
Europejskiej (w tym przypadku zastępuje ona domenę .eu.int) oraz organizacje posiadające prawa 
do znaków towarowych. Rejestracja jest dostępna dla wszystkich od 7 kwietnia 2006 r. 

 

9. Kraje skandynawskie w UE. 
(Dania, Finlandia, Szwecja) 

 
a) DANIA 
Rok przystąpienia do UE: 1973 Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Kopenhaga Powierzchnia: 43 094 km² Liczba mieszkańców: 5,5 mln 
Waluta: korona duńska Język urzędowy: duński  
 

Dania leży na Półwyspie Jutlandzkim (Jylland) oraz na ponad 400 wyspach, z których 
największe to Fionia (Fyn) i Zelandia (Sjælland), a 82 to wyspy zamieszkałe. 
Kraj ten posiada silnie rozwinięty sektor rybołówstwa oraz znaczących rozmiarów flotę handlową. 
Najważniejsze sektory produkcji to produkty żywnościowe, chemiczne, maszyny, wyroby 
metalowe, sprzęt elektroniczny i transportowy, piwo, papier i produkty z drewna. Ważnym 
sektorem gospodarki jest turystyka. 
Od VIII do IX wieku mieszkańców terenów dzisiejszej Danii określano mianem Wikingów. Wraz z 
mieszkańcami dzisiejszej Norwegii i Szwecji prowadzili podboje w całej Europie i wyruszali na 
wyprawy handlowe. Dzisiaj duńskie państwo opiekuńcze, zapewniające ochronę socjalną 
wszystkim członkom społeczeństwa, jest dla Duńczyków powodem do dumy. 
Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z roku 1953. Jednoizbowy 
parlament (Folketing) składa się ze 179 członków pochodzących z wyborów. 
Do najsłynniejszych Duńczyków można zaliczyć sławnego bajkopisarza Hansa Christiana 
Andersena, pisarkę Karen Blixen i projektanta Arne Jakobsena. Kino duńskie rozsławił przede 
wszystkim nowatorski reżyser Lars von Trier. 
Tradycyjne potrawy kuchni duńskiej to przede wszystkim smørrebrød (rodzaj kanapek), gotowane 
lub karmelizowane ziemniaki, gotowana czerwona kapusta, pieczeń wieprzowa i pieczona kaczka. 
 
b) FINLANDIA 
Rok przystąpienia do UE: 1995 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Helsinki Powierzchnia: 338 000 km² Liczba mieszkańców: 5,3 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: fiński  
 

Finlandia, kraina lasów i jezior, najbardziej słynie ze swojej dziewiczej przyrody. Na 
dalekiej północy, przez ponad dziesięć tygodni lata trwają białe noce, podczas których słońce nie 
zachodzi. Zaś zimą, na tym samym obszarze, przez ponad osiem tygodni słońce nigdy nie wznosi 
się ponad horyzont. 
Ze względu na to, że przez siedem wieków Finlandia był częścią Szwecji (od XII w. do 1809 r.), 
językiem ojczystym około 6 proc. ludności jest język szwedzki. W następstwie rewolucji 
październikowej w Rosji Finlandia stała się niepodległym państwem. Od 1917 r. Finlandia jest 
republiką. Jednoizbowy parlament, liczący 200 deputowanych, jest wybierany raz na cztery lata. 
Gospodarka Finlandii jest nowoczesna i konkurencyjna, a kraj ten jest liderem w dziedzinie sprzętu 
telekomunikacyjnego. Finlandia eksportuje głównie sprzęt telekomunikacyjny i wyroby 
konstrukcyjne, papier, ścier drzewny i tarcicę, szkło, stal nierdzewną i ceramikę. 
Z piękna Finlandii czerpali inspirację liczni artyści, między innymi kompozytor Jan Sibelius oraz 
projektant Alvar Aalto. Finlandia jest również ojczyzną wielu słynnych sportowców, jak między 
innymi kierowcy Formuły 1 Mika Häkkinen i Kimi Räikkönen. 
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W kuchni fińskiej widoczne są wpływy kontynentalne, rosyjskie i szwedzkie. W tradycyjnej kuchni 
fińskiej wykorzystuje się między innymi ryby (przede wszystkim łososia i ikrę miętusa) oraz mięso 
renifera. Dania, których trzeba spróbować, to karjalanpiirakka (wypieki z ziemniaków lub ryżu) 
oraz kalakukko (ryba zapiekana w bochenku chleba). 
 
c) SZWECJA 
Rok przystąpienia do UE: 1995 Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Sztokholm Powierzchnia: 449 964 km² Liczba mieszkańców: 9,2 mln 
Waluta: korona szwedzka Język urzędowy: szwedzki  
 

Szwecja ma największą liczbę ludności ze wszystkich krajów skandynawskich. Od zachodu 
oddziela ją od Norwegii łańcuch górski, a od Finlandii na wschodzie Zatoka Botnicka usytuowana 
na północnym krańcu Bałtyku. 
Południowa część kraju ma głównie charakter rolniczy, a im bardziej na północ, tym większe 
połacie ziemi pokrywają lasy. Południowa Szwecja jest również bardziej zamieszkała, a największe 
zagęszczenie ludności występuje w dolinie Jeziora Melar oraz w regionie Sund. 
W 1971 r. Riksdag stał się jednoizbowym parlamentem. Jego 349 członków jest wybieranych w 
systemie reprezentacji proporcjonalnej na czteroletnią kadencję. 
W Szwecji żyje ponad 17 000 Saamów, których głównym zajęciem jest hodowla reniferów. Istnieje 
również mniejszość fińska. Szwecja eksportuje samochody, wyroby konstrukcyjne, stal, urządzenia 
elektroniczne, sprzęt telekomunikacyjny i wyroby papierowe. 
Szwedzi, między innymi Mauritz Stiller i Victor Sjöström, byli pionierami w dziedzinie 
kinematografii. Później międzynarodową karierę robili reżyserzy, jak Ingmar Bergman, oraz 
aktorki: Greta Garbo, Ingrid Bergman oraz Anita Ekberg. Wielu osobom szwedzka muzyka kojarzy 
się z zespołem ABBA. 
Kuchnia szwedzka słynie ze Smorgåsbord, czyli bufetu pełnego smakowitych zakąsek, śledzia 
bałtyckiego, zupy grochowej oraz naleśników. 
 

10. Państwa założycielskie UE. 
(Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg) 

 
a) BELGIA  
Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Bruksela Powierzchnia: 30 528 km² Liczba mieszkańców: 10,7 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: niemiecki, francuski, niderlandzki  
 

Belgia to państwo federacyjne, w którego skład wchodzą trzy regiony: Flandria na północy 
kraju, gdzie mówi się w języku flamandzkim, francuskojęzyczna Walonia na południu oraz 
dwujęzyczny Region Brukseli, gdzie języki francuski i niderlandzki są językami urzędowymi. We 
wschodniej części kraju zamieszkuje niewielka mniejszość niemieckojęzyczna licząca około 70 tys. 
członków. Krajobraz Belgii jest bardzo różnorodny: 67 km wybrzeża i nadmorskie niziny nad 
Morzem Północnym, równina w części środkowej i zalesione wyżyny w rejonie Ardenów, na 
południowym wschodzie. W Brukseli ma swoje siedziby wiele organizacji międzynarodowych: 
między innymi większość instytucji UE oraz NATO.  

Belgia, która jest monarchią konstytucyjną, uzyskała niepodległość w 1830 r. Dwuizbowy 
parlament składa się z Izby Reprezentantów, której członkowie wybierani są na okres najwyżej 
czterech lat, oraz Senatu, czyli izby wyższej, którego członkowie pochodzą z wyborów lub są 
kooptowani. Z uwagi na charakterystyczny dla Belgii układ polityczny, krajem rządzą z reguły 
rządy koalicyjne. 
Słynni Belgowie to między innymi Georges Rémi (Hergé), twórca komiksów o Tintinie, pisarze 
Georges Simenon i Hugo Claus, kompozytor i poeta Jacques Brel oraz kolarz Eddy Merckx. 
Belgijscy malarze, tacy jak James Ensor, Paul Delvaux i René Magritte są współczesnymi 
spadkobiercami tradycji Rubensa i innych dawnych mistrzów flamandzkich. 
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Belgia słynie z doskonałej, słynnej na całym świecie czekolady. Najbardziej tradycyjną belgijską 
potrawą są małże z frytkami, które, jak głosi legenda, zostały wynalezione właśnie w tym kraju. W 
Belgii produkuje się ponad 1000 rodzajów piwa. 
 
b) FRANCJA 
Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Paryż Powierzchnia: 550 000 km² Liczba mieszkańców: 64,3 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: francuski  
 

Francja jest największym państwem w Europie, rozciągającym się od Morza Północnego, aż 
po Morze Śródziemne. Ten zróżnicowany pod względem geograficznym kraj na wschodzie i 
południu okalają łańcuchy górskie, a w jednym z nich leży Mont Blanc, najwyżej położony punkt 
Europy Zachodniej (4810 m.n.p.m.). W nizinnej części Francji leżą dorzecza czterech rzek: 
Sekwany na północy, Loary i Garonny płynących w kierunku zachodnim, oraz Rodanu, który 
wypływa z Jeziora Genewskiego i wpada do Morza Śródziemnego. 
W polityce ważną rolę odgrywa prezydent republiki. Przewodniczy on spotkaniom rady ministrów 
(gabinetu) i jest odpowiedzialny za najważniejsze obszary polityki: stosunków zagranicznych i 
obronną. Do obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących. Prezydent 
wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Na dwuizbowy parlament 
składają się Zgromadzenie Narodowe o kadencji pięcioletniej, wybierane w wyborach 
bezpośrednich, oraz Senat, którego członkowie wybierani są przez kolegium elektorów. 

Francja charakteryzuje się zaawansowaną gospodarką przemysłową, a jej sektor rolnictwa 
należy do bardzo wydajnych. Główne obszary działalności gospodarczej to produkcja samochodów, 
przemysł aeronautyczny, technologie informacyjne, przemysł elektroniczny, wyroby chemiczne i 
farmaceutyczne oraz moda w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Z Francji pochodzili jedni z najznamienitszych pisarzy i myślicieli kontynentu europejskiego, 
między innymi Kartezjusz i Pascal w XVII w., Rousseau i Wolter w XVIII w., Balzak, Baudelaire i 
Flaubert w XIX w. oraz Sartre i Camus w XX w. W ciągu ostatnich dwóch stuleci światową sztukę 
wzbogaciły między innymi dzieła Renoira, Moneta, Cézanne’a, Gauguina, Matisse’a i Braque’a. 
Francuska kuchnia należy do najbardziej podziwianych w Europie, a gotowanie i jedzenie stanowią 
nieodłączny element francuskiej kultury i stylu życia. 
 
c) HOLANDIA 
Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Amsterdam Powierzchnia: 41 526 km² Liczba mieszkańców: 16,4 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: niderlandzki  
 

Królestwo Niderlandów, jak sama nazwa wskazuje, to kraj nizinny, a jedna czwarta jego 
powierzchni to obszary leżące na wysokości poziomu morza lub depresje. W wielu rejonach 
ochronę przeciwpowodziową zapewniają obwałowania brzegów morza i koryt rzecznych. Znaczna 
część powierzchni powstała w drodze osuszania zbiorników wodnych, czego najnowszym 
przykładem jest polder Flevoland. 
Parlament Królestwa Niderlandów (Staten Generaal) składa się z dwóch izb. Pierwsza z nich liczy 
75 członków wybieranych w wyborach pośrednich i ma ograniczone kompetencje. Druga, niższa 
izba parlamentu pochodzi z wyborów bezpośrednich. Kadencja członków obydwu izb trwa cztery 
lata. Ze względu na system wielopartyjny obowiązujący w tym kraju, w Holandii każdy rząd jest 
rządem koalicyjnym. 

Najważniejsze gałęzie przemysłu to przetwórstwo żywności, produkcja substancji 
chemicznych, rafinacja ropy naftowej oraz produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Rolnictwo cechuje duża dynamika, a jego najsłynniejsze produkty to rośliny i kwiaty cięte. Port w 
Rotterdamie jest największym portem przeładunkowym świata i obsługuje ogromne terytorium 
śródlądowe rozciągające się aż po Niemcy i Europę Środkową. 
Na przestrzeni stuleci malarze niderlandzcy cieszyli się wielką sławą. Wiek XVII był wiekiem 
mistrzów flamandzkich, takich jak Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer van Delft i Jan Steen. W XIX 
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i XX w. swoimi pracami wsławili się artyści takiego kalibru jak Vincent van Gogh i Piet 
Mondriaan. Słynne specjalności kuchni holenderskiej to surowy śledź, wędzony węgorz i zupa 
grochowa oraz oczywiście słynne holenderskie sery, jak Edam czy Gouda. 
 
d) LUKSEMBURG 
Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Luksemburg  Powierzchnia: 2 586 km² Liczba mieszkańców: 0,45 mln 
Waluta: euro  Język urzędowy: francuski, niemiecki  
 

Wielkie Księstwo Luksemburga to niewielki kraj otoczony przez Belgię, Francję i Niemcy, 
którego historia jest nierozerwalnie związana z historią sąsiadujących z nim państw. Luksemburg to 
kraina wzgórz i lasów. 
W swojej długiej historii Luksemburg znajdował się w rękach wielu państw i dynastii, ale od X w. 
stanowił odrębny, choć nie zawsze niezależny, byt polityczny. Obecnie Luksemburg jest 
dziedziczną monarchią konstytucyjną (wielkie księstwo) posiadającą parlament jednoizbowy. 
Język luksemburski jest blisko spokrewniony z niemieckim. Pierwszym językiem obcym, jakiego 
uczą się Luksemburczycy jest niemiecki, który jest przede wszystkim używany w mediach. 
Językiem administracji jest francuski. 
Gospodarka Luksemburga opiera się przede wszystkim na sektorach bankowym i 
ubezpieczeniowym oraz na produkcji stali. Duże znaczenie mają również rolnictwo i produkcja 
win. Tradycyjne dania kuchni luksemburskiej to potrawka z zająca i szynka ardeńska. Popularne są 
także ryby rzeczne, zwłaszcza szczupak i pstrąg. Granica niemiecko-luksemburska biegnie doliną 
Mozeli, gdzie wytwarza się doskonałe białe wina. Jak wiele krajów północnoeuropejskich 
Luksemburg produkuje również wiele cenionych gatunków piwa. 
 
e) NIEMCY 
Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: republika federalna 
Stolica: Berlin Powierzchnia: 356 854 km² Liczba mieszkańców: 82 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: niemiecki  
 

Niemcy to państwo o największej liczbie ludności w UE. Terytorium Niemiec rozciąga się 
od Morza Północnego i Bałtyckiego na północy do Alp na południu. Przez Niemcy przepływają 

największe rzeki Europy: Ren, Dunaj i Łaba. 
Niemcy są republiką federalną. Krajowym organem ustawodawczym jest 
Bundestag, którego członkowie są wybierani na cztery lata w wyborach 
powszechnych oraz Bundesrat składający się z 69 przedstawicieli 16 
krajów związkowych (Bundesländer). 

Po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na 2 państwa: 
demokratyczną Republikę Federalną Niemiec na zachodzie i 
komunistyczną Niemiecką Republikę Demokratyczną na wschodzie. 
Symbolem podziału stał się Mur Berliński. Mur upadł w 1989 r., a rok 
później doszło do zjednoczenia Niemiec. Niemiecki jest językiem 
używanym jako język ojczysty przez największą grupę mieszkańców Unii 

Europejskiej. 
Gospodarka Niemiec zajmuje trzecie co do wielkości miejsce na świecie. Najważniejsze 

sektory to produkcja samochodów, inżynieria precyzyjna, sprzęt elektroniczny i komunikacyjny, 
wyroby chemiczne i farmaceutyczne i wiele innych. Niemieckie firmy dokonują dużych inwestycji 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do UE w 2004 r. 
Jako kraj narodzin między innymi Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannesa 
Brahmsa i Ryszarda Wagnera, Niemcy zajmują wyjątkowe miejsce na muzycznej mapie Europy. 
Ogromne dziedzictwo Niemiec w dziedzinie filozofii i literatury obejmuje prace Marcina Lutra, 
Johanna Wolfganga Goethego, Fryderyka Schillera, Fryderyka Nietzschego, Immanuela Kanta, 
Bertolta Brechta i Tomasza Manna. 
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Niemcy są drugim co do wielkości producentem chmielu na świecie i słyną z doskonałych piw. W 
dolinach Mozeli i Renu produkuje się wino. 
 
f) WŁOCHY 
Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Rzym Powierzchnia: 301 263 km² Liczba mieszkańców: 60 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: włoski  
 

Włochy są krajem górzystym – z wyjątkiem Niziny Padańskiej w północnej części kraju – 
na północy sięgającym Alp, a na południu Morza Śródziemnego. Do Włoch należą Sycylia, 
Sardynia, Elba oraz około 70 mniejszych wysp. Na terenie Włoch znajdują się dwa niezależne 
państwa: Państwo Watykańskie w Rzymie i Republika San Marino. 
Dwuizbowy parlament składa się z senatu (Senato della Repubblica) oraz z izby deputowanych 
(Camera dei Deputati). Wybory odbywają się co pięć lat. 
Najważniejsze sektory gospodarki krajowej to turystyka, moda, przemysł maszynowy, chemia, 
produkcja samochodów i żywność. W północnych regionach Włoch dochód na osobę należy do 
najwyższych w Europie. 

Półwysep Apeniński stanowił niegdyś samo serce rozległego Imperium Rzymskiego, 
którego imponujące dziedzictwo obecne jest w archeologii, kulturze i literaturze. To także tutaj 
światło dzienne ujrzały średniowieczny humanizm i renesans. Europejską myśli polityczną, 
filozofię i sztukę kształtowały takie umysły, jak Niccolò Machiavelli, Dante Alighieri, Leonardo da 
Vinci oraz Galileusz. Lista włoskich artystów jest bardzo długa i znajdują się na niej między innymi 
Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Tintoretto i Caravaggio. Z kraju tego pochodzą 
również sławni na całym świecie kompozytorzy oper, Giuseppe Verdi i Giacomo Puccini, a także 
reżyser filmowy Federico Fellini. Kuchnia włoska należy do najbardziej wyrafinowanych w 
Europie i jest bardzo różnorodna: łączy w sobie pikantne smaki Neapolu i Kalabrii, dania 
liguryjskie z dodatkiem pesto oraz sery i risotto charakterystyczne dla Alp Włoskich. 
 

11. Rozszerzenia unii z lat 1973 – 1995. 
(Austria, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Szwecja, W. Brytania) 

 
a) AUSTRIA 
Rok przystąpienia do UE: 1995 Ustrój polityczny: republika federalna 
Stolica: Wiedeń Obszar: 83 870 km² Liczba mieszkańców: 8,3 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: niemiecki  
 

Nad zachodnią i południową częścią Austrii górują Alpy, a część wschodnia, w której leży 
Wiedeń, stolica kraju, rozciąga się w dorzeczu Dunaju. Aż do końca I wojny światowej Austria była 
centrum wielkiego cesarstwa obejmującego od stuleci większość terenów Europy Środkowej. 
Dzisiaj jest republiką federalną złożoną z dziewięciu krajów związkowych. 
W Wiedniu mają siedzibę liczne organizacje międzynarodowe, w tym Sekretariat Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz 
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. 
Parlament Austrii składa się z dwóch izb. Izba niższa, czyli Rada Narodowa (Nationalrat) liczy 183 
członków wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Rada Związkowa 
(Bundesrat) to izba wyższa składająca się z około 62 członków reprezentujących poszczególne 
prowincje. Kadencja trwa cztery lub sześć lat. 

Austria może się poszczycić bogatym dziedzictwem kulturowym. Szczególne miejsce 
zajmuje w nim Wolfgang Amadeusz Mozart, a muzyka Franza Schuberta również cieszy się 
ogromną popularnością. W świecie filozofii i idei kontrowersje budzą wciąż teorie Zygmunta 
Freuda, a Ludwig Wittgenstein pozostaje jednym z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku. 
Dzieła Gustawa Klimta podziwiane są na całym świecie. Gospodarka Austrii łączy w sobie 
przemysł i rolnictwo, a turystyka jest znaczącym źródłem dochodu. Nazwy austriackich potraw, 
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które osiągnęły status dań międzynarodowych, np. Wiener schnitzel czy Apfelstrudel, nie 
wymagają tłumaczenia.  
 
b) GRECJA 
Rok przystąpienia do UE: 1981 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Ateny Powierzchnia: 131 957 km² Liczba mieszkańców: 11,2 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: grecki  
 

Grecja kontynentalna leży na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego, nieomal w 
miejscu, gdzie Europa styka się z Azją. Do terytorium Grecji należą ponad 2 tysiące wysp, w tym 
około 165 zamieszkałych, rozsianych na morzach Egejskim i Jońskim. Najwyższym szczytem 
Grecji jest Olimp. 

Grecja jest jedną z kolebek europejskiej cywilizacji. Starożytni Grecy dokonali ogromnych 
postępów w dziedzinie filozofii, medycyny, matematyki i astronomii. Greckie polis były pionierami 
w tworzeniu demokratycznych form rządów. Historyczne i kulturowe dziedzictwo Grecji nadal 
rozbrzmiewa w całym współczesnym świecie − w literaturze, sztuce, filozofii i polityce. 
Grecja jest republiką zgodnie z konstytucją z 1975 r. Władza ustawodawcza należy do 
jednoizbowego parlamentu składającego się z 300 członków wybieranych na okres 4 lat. Kraj 
podzielony jest na 13 regionów administracyjnych. 
Ponad połowa greckiego przemysłu jest skoncentrowana w aglomeracji ateńskiej. Najważniejsze 
sektory gospodarki to rolnictwo, turystyka, budownictwo i żegluga. 
Najsłynniejsi współcześni Grecy to reżyser Kostas Gavras, zdobywca Nagrody Nobla Odysseus 
Elitis oraz kompozytor Mikis Theodorakis. W wielu potrawach kuchni greckiej wykorzystuje się 
mięso kozie lub baranie. Popularne są również dania rybne. Kuchnia grecka zawdzięcza swój 
unikalny charakter między innymi oliwie z oliwek, którą produkuje się w Grecji w dużych 
ilościach. 
 
c) HISZPANIA 
Rok przystąpienia do UE: 1986 Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna 
Stolica: Madryt Powierzchnia: 504 782 km² Liczba mieszkańców: 45,8 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: hiszpański  
 

W krajobrazie Hiszpanii dominują płaskowyże i łańcuchy górskie, takie jak Pireneje i Sierra 
Nevada. Z tych gór wypływa klika dużych rzek, takich jak Ebro, Duero, Tag i Gwadalkiwir. 
Należące do Hiszpanii Baleary leżą na Morzy Śródziemnym, zaś region autonomiczny Wyspy 
Kanaryjskie − u wybrzeży Afryki. 

Hiszpania jest monarchią konstytucyjną: monarchia jest dziedziczna, a parlament, Cortes − 
dwuizbowy. Konstytucja z 1978 r. chroni różnorodność językową i kulturową w zjednoczonej 
Hiszpanii. Kraj jest podzielony na 17 regionów autonomicznych, które posiadają swoje własne 
władze pochodzące z wyborów bezpośrednich. W Katalonii, Kraju Basków i Galicii języki 
regionalne mają status języków urzędowych na równi z hiszpańskim (kastylijskim), który jest 
językiem urzędowym w całym kraju. 
 

Dla gospodarki kraju duże znaczenie mają sektory wytwórczy i usługowy. Duże dochody 
przynosi też rolnictwo (zwłaszcza produkcja owoców i warzyw, oliwy z oliwek oraz wina), a także 
turystyka. Hiszpania może się poszczycić wieloma słynnymi artystami, od Velázqueza w XVII w., 
poprzez Goyę w XVIII i XIX w., a ż po Picassa, Dalego i Miró w XX w. Hiszpańska muzyka i 
taniec flamenco są podziwiane na całym świecie, a powieść „Don Kichot” Cervantesa jest jednym z 
kamieni węgielnych nowożytnej literatury europejskiej. Hiszpańscy reżyserzy filmowi, np. Pedro 
Almodóvar, Alejandro Amenábar i Luis Buñuel otrzymali wiele nagród na międzynarodowych 
festiwalach. Słynne specjalności kuchni hiszpańskiej to paella (którą robi się z ryżu, kurczaka, 
owoców morza i warzyw), tortilla (omlet z ziemniakami) i sangria (czerwone wino z owocami). 
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d) IRLANDIA 
Rok przystąpienia do UE: 1973 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Dublin Powierzchnia: 70 000 km² Liczba mieszkańców: 4,5 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: irlandzki - angielski 
 

Od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej w roku 1973 Irlandia (Éire) przeszła 
prawdziwą transformację: ze społeczeństwa w przeważającej mierze agrarnego przerodziła się w 
nowoczesną, zaawansowaną technologicznie gospodarkę, zyskując przydomek „Celtyckiego 
Tygrysa”. W środkowej części Irlandii leży Nizina Środkowoirlandzka, z licznymi jeziorami i 
rozległymi (obecnie w większości zmeliorowanymi) bagnami oraz pojedynczymi grupami niskich 
wzgórz. Na zachodnim wybrzeżu leżą góry, których wysokość miejscami dochodzi do 1000 
m.n.p.m. Prawie jedna trzecia ludności Irlandii mieszka w Dublinie. 

Niższa izba parlamentu, czyli Dáil, ma 166 członków, a wyższa, czyli Seanad − 60. Wybory 
do parlamentu odbywają się raz na pięć lat. Prezydent wybierany na siedmioletnią kadencję pełni 
głównie funkcję reprezentacyjną. 
Choć w historii Irlandii zdarzały się momenty tragiczne i burzliwe, Irlandczycy są znani przede 
wszystkim z umiłowania muzyki i opowieści. Irlandia, często nazywana ziemią uczonych i 
świętych, wydała tak znakomitych pisarzy anglojęzycznych, jak William Butler Yeats, James 
Joyce, Samuel Beckett, Oskar Wilde i George Bernard Shaw. Z Irlandii pochodzą także znane na 
całym świecie zespoły i piosenkarze rockowi, między innymi U2, The Corrs, czy Sinéad O’Connor. 
Głównymi składnikami kuchni irlandzkiej są proste dania mięsne oraz gotowane warzywa: 
ziemniaki, marchewka, rzepa oraz pasternak. 
 
 
e) PORTUGALIA 
Rok przystąpienia do UE: 1986 Ustrój polityczny: republika Stolica: Lizbona 
Powierzchnia: 92 072 km² Liczba mieszkańców: 10,6 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: portugalski  
 

Portugalia − kraj o bogatej historii wypraw i odkryć geograficznych − leży na Półwyspie 
Iberyjskim, nad Oceanem Atlantyckim. Historia Portugalii wywarła ogromny wpływ na kulturę 
tego kraju: w architekturze i sztuce widoczne są wpływy mauretańskie i orientalne. 
Przez ponad trzy tysiące lat przez terytorium dzisiejszej Portugalii przetaczały się rozmaite 
cywilizacje: kultury Fenicjan, Greków, Celtów, Kartagińczyków, Rzymian i Arabów pozostawiły 
tam swój ślad. W XV w. nieustraszeni portugalscy żeglarze pod wodzą Vasco da Gamy odkrywali 
nowe terytoria, przyczyniając się do rozkwitu zamorskich posiadłości Portugalii. Założony w roku 
1290 Uniwersytet w Coimbrze jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. 
W Portugalii prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięć lat, a sprawowana przez 
niego władza jest ograniczona. Parlament liczy 230 członków, którzy są wybierani na czteroletnią 
kadencję. Portugalia może się poszczycić wieloma artystami. Do najsłynniejszych portugalskich 
poetów należą Luís de Camões i Fernando Pessoa. 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci światową sławę zyskało kilku portugalskich piłkarzy, mianowicie 
Eusébio, Luís Figo i Cristiano Ronaldo. 
W czerwcu w całej Portugalii odbywają się uroczystości ku czci trzech świętych znanych jako 
Santos Populares, czyli „święci ludowi”. Szczególnie żywa jest w Portugalii tradycja tańca i 
muzyki, a zwłaszcza melancholijnego fado. Każdy region Portugalii ma swoje tradycyjne potrawy z 
mięsa i owoców morza, jak również tysiące sposobów przyrządzania dorsza, który jest potrawą 
narodową. 
 
f) WIELKA BRYTANIA  

Rok przystąpienia do UE: 1973 Ustrój polityczny: monarchia 
konstytucyjna Stolica: Londyn Powierzchnia: 244 820 km²  
Liczba mieszkańców: 61,7 mln 
Waluta: funt szterling Język urzędowy: angielski  
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Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Walii i Szkocji, które razem tworzą Wielką 

Brytanię, oraz z Irlandii Północnej. Krajobraz Zjednoczonego Królestwa jest różnorodny: można 
tam znaleźć zarówno wybrzeże klifowe, jak i wyżyny, niziny czy wyspy. Najwyższym szczytem 
jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m. 

Zjednoczone Królestwo jest monarchią konstytucyjną i demokracją parlamentarną. Naczelną 
izbą parlamentu jest izba niższa, czyli izba gmin, której 646 deputowanych pochodzi z wyborów 
powszechnych. Do zasiadania w wyższej izbie parlamentu, zwanej izbą lordów posiada prawo 
około 700 osób, w tym lordów dożywotnich, lordów dziedzicznych oraz biskupów. W Edynburgu 
znajduje się parlament Szkocji posiadający szerokie uprawnienia lokalne, a w Cardiff – Narodowe 
Zgromadzenie Walii, którego uprawnienia nie są już tak szerokie, które może jednak stanowić 
prawo w pewnych obszarach. 
Anglicy stanowią ponad 80 proc. ludności. Prawie 10 proc. stanowią Szkoci, a pozostała ludność to 
w przeważającej części Walijczycy i Irlandczycy. W Wielkiej Brytanii mieszka również wielu 
imigrantów, przede wszystkim z dawnych kolonii brytyjskich w Indiach Zachodnich, w Indiach, 
Pakistanie, Bangladeszu czy w Afryce. 

Gospodarka Wielkiej Brytanii, będąca jedną z najbardziej dynamicznych w UE, opiera się 
coraz bardziej na sektorze usług, choć utrzymuje produkcję w sektorze zaawansowanych 
technologii i innych gałęziach przemysłu. Londyńskie City jest światowym centrum usług 
finansowych. Jako kraj, w którym rewolucja przemysłowa ujrzała światło dzienne, Wielka Brytania 
może się poszczycić wieloma znakomitymi naukowcami i inżynierami, wśród których można 
wymienić takie sławy jak Izaak Newton i Karol Darwin. Uważany za ojca współczesnej ekonomii 
Adam Smith był Szkotem. Literatura angielska to nieprzerwany ciąg poetów, dramaturgów, 
eseistów i powieściopisarzy, od Geoffreya Chaucera, przez Szekspira i innych twórców jego epoki, 
aż po wielu pisarzy współczesnych, jak na przykład J.K. Rowling oraz laureatka nagrody Nobla 
Doris Lessing. 

W Zjednoczonym Królestwie istnieją liczne lokalne specjały, na przykład wędzony łupacz z 
Arbroath lub północnoirlandzkie śniadanie z Ulster, na które składają się smażony bekon, jajka, 
kiełbaski, placki sodowe oraz ziemniaczane. Typowe walijskie danie to małe placuszki wypiekane 
ze szkarłatnicy (rodzaj glonu) oraz lokalnej mąki owsianej, a następnie podsmażane i podawane z 
jajkiem, bekonem i sercówką. Tradycyjną potrawą z północnej Anglii jest zaś jagnięcina lub 
wołowina duszona z cebulą i ziemniakami. 
 

12. Rozszerzenie wspólnoty z 2004 roku. 
(Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry) 

 
a) CYPR 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Nikozja Powierzchnia: 9 250 km² Liczba mieszkańców: 0,8 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: grecki, angielski  

Cypr jest największą wyspą we wschodniej części Morza Śródziemnego, położoną na 
południe od Turcji. Dwa największe łańcuchy górskie to Pentadactylos na północy i Troodos w 
środkowej i południowo-zachodniej części wyspy, pomiędzy którymi rozciąga się żyzna równina 
Messaoria. Usytuowany na skrzyżowaniu szlaków wiodących z Europy do Azji i Afryki, Cypr po 
dziś dzień nosi wiele śladów kolejnych cywilizacji: rzymskie wille oraz bizantyjskie kościoły i 
monastyry współistnieją z zamkami krzyżowców i osadami prehistorycznymi. Najważniejszymi dla 
wyspy gałęziami gospodarki są turystyka, przemysł tekstylny i rzemiosło oraz handel morski. Do 
tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych należą hafty oraz wyroby garncarskie i miedziane. 
Tradycyjne dania kuchni cypryjskiej to zestaw cypryjskich przysmaków znany pod nazwą meze, ser 
halloumi oraz spirytus gronowy zivania. Od chwili gdy w roku 1974 północna część wyspy znalazła 
się pod turecką okupacją, społeczności Turków Cypryjskich i Greków Cypryjskich oddziela od 
siebie tzw. zielona linia. Cypr jest szczególnie znany jako Wyspa Afrodyty, bogini miłości i 
piękności, która, jak mówi legenda, urodziła się właśnie na tej wyspie. W literaturze współczesnej 
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znane są takie nazwiska, jak Costas Montis (poeta i pisarz) i Demetris Th. Gotsis (pisarz). Słynni 
kompozytorzy to Evagoras Karageorgis i Marios Tokas. 

b) CZECHY 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Praga Powierzchnia: 78 866 km² Liczba mieszkańców: 10,5 mln 
Waluta: korona czeska Język urzędowy: czeski  
 

Republika Czeska stała się niezależnym państwem w styczniu 1993 r. po rozpadzie 
Czechosłowacji. Przed II wojną światową Czechosłowacja należała do dziesięciu najbardziej 
uprzemysłowionych państw na świecie i jako jedyna spośród państw Europy Środkowej pozostała 
państwem demokratycznym do roku 1938. 

Stolica Czech, Praga, ma ponad tysiąc lat i szczyci się bogatym dziedzictwem historycznym, 
o którym świadczą współistniejące ze sobą różne style architektoniczne. Dlatego właśnie Praga jest 
ulubionym miastem filmowców z całego świata. Sektory związane z produkcją, zwłaszcza 
samochodów, narzędzi maszynowych oraz wyrobów konstrukcyjnych, wciąż mają duże znaczenie 
dla gospodarki. Na Morawach, we wschodniej części kraju, dużą rolę odgrywa hutnictwo żelaza i 
stali. Główne uprawy rolne to kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, pszenica, jęczmień i żyto. 
Około 95 proc. powierzchni kraju pokrywają wzgórza i masywy górskie, idealne do uprawiania 
narciarstwa, kolarstwa górskiego oraz wędrówek pieszych. A w bujnych lasach można trafić na 
dzika lub lisa. 

W Czechach wytwarza się słynne na całym świecie piwo, w tym pilznera, jak również wodę 
mineralną pochodzącą z ponad 900 źródeł naturalnych, co stanowi rekord w skali światowej. Z 
kolei w południowej części Czech i Moraw produkuje się wino. Tradycyjnym potrawom kuchni 
czeskiej najczęściej towarzyszą knedliki, czyli rodzaj klusek przyrządzanych z ziemniaków lub z 
bułki. Słynni Czesi to między innymi przedstawiciel secesji Alfons Mucha, kompozytorzy Antonin 
Dworzak i Bedřich Smetana, maratończyk Emil Zátopek oraz pisarze Franz Kafka i Milan Kundera. 
 
c) ESTONIA 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Tallin  Powierzchnia: 45 000 km² Liczba mieszkańców: 1,3 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: estoński  
 

Estonia, najbardziej wysunięty na północ spośród krajów bałtyckich, odzyskała 
niepodległość w 1991 r. po rozpadzie ZSRR. Jest krajem nizinnym, rozciągającym się wzdłuż 
wschodniego wybrzeża Bałtyku, z dużą ilością jezior i wysp. Dużą część powierzchni kraju 
stanowią grunty zalesione lub orne. 

Język estoński jest blisko spokrewniony z językiem fińskim i w niczym nie przypomina 
języków pozostałych republik bałtyckich, litewskiego i łotewskiego, ani języka rosyjskiego. Około 
jedna czwarta ludności Estonii to osoby pochodzenia rosyjskiego. 
Stolica Estonii, Tallin, jest jednym z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych w Europie, a 
dochód z turystyki stanowi 15 proc. PKB Estonii. Najważniejsze sektory gospodarki to przemysł 
maszynowy, produkcja żywności, wyroby metalowe, chemiczne oraz z drewna. 
W kuchni estońskiej wyczuwalne są wpływy innych narodów, pod których panowaniem kraj 
znajdował w różnych okresach historycznych: Duńczyków, Szwedów, Polaków i Rosjan. 
Tradycyjne dania to między innymi marynowany węgorz, kaszanka oraz kapusta kiszona duszona z 
wieprzowiną. 
Słynni Estończycy to między innymi pisarz Jaan Kross, którego dzieła przetłumaczone zostały na 
ponad 20 języków, Friedrich Reinhold Kreutzwald, autor eposu narodowego „Kalevipoeg”, oraz 
pisarz, reżyser, dyplomata i polityk, Lennart Meri. 
 
 



 24 

d) LITWA 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Wilno Powierzchnia: 65 000 km² Liczba mieszkańców: 3,3 mln 
Waluta: lit Język urzędowy: litewski  
 

Litwa jest najbardziej wysuniętym na południe spośród trzech krajów bałtyckich, jak 
również największym z nich, tak pod względem terytorium, jak i liczby ludności. Litwa była 
pierwszą z okupowanych republik radzieckich, która wystąpiła ze Związku Radzieckiego i 
odzyskała suwerenność, ogłaszając deklarację niepodległości 11 marca 1990 r. 
Litwa jest krajem nizinnym, z wyjątkiem niskich wzgórz w części zachodniej i wyżyn na 
wschodzie. Najwyższym punktem na Litwie jest Aukštasis (294 m.n.p.m.). Litwa ma 758 rzek, 
ponad 2800 jezior i 99 km wybrzeża Bałtyku, które służy przede wszystkim rekreacji i ochronie 
środowiska. Lasy pokrywają ponad 30 proc. terytorium kraju. 

Około 84 proc. ludności Litwy to rdzenni Litwini. Główne mniejszości narodowe to Polacy 
(około 6 proc.) i Rosjanie (około 5 proc.). Język litewski należy do rodziny języków 
indoeuropejskich. 

Wilno, stolica Litwy, to malownicze miasto położone nad Wilią i Neris. Tutejsze stare 
miasto należy do najpiękniejszych w Europie Wschodniej. Założony w 1579 r. Uniwersytet 
Wileński to kompleks budynków w stylu renesansowym, którego niezliczone dziedzińce 
wewnętrzne sprawiają, że tworzy on jakby miasto w mieście. Prezydent Litwy, wybierany w 
wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję, zajmuje się przede wszystkim polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa. Jednoizbowy parlament Litwy, czyli Seimas, liczy 141 członków. 
Najbardziej znaną specjalnością tradycyjnej kuchni litewskiej jest chłodnik. W menu nie brakuje też 
potraw z ziemniaków, z których najpopularniejsze są placki ziemniaczane i cepeliny − rodzaj „pyz” 
lepionych z ziemniaków i nadziewanych farszem z mięsa, twarogu lub grzybów. 
 
e) ŁOTWA 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Ryga Powierzchnia: 65 000 km² Liczba mieszkańców: 2,3 mln 
Waluta: łat Język urzędowy: łotewski  
 

Łotwa odzyskała niepodległość w roku 1991 po rozpadzie ZSRR. Jest to kraj nizinny 
położony nad Morzem Bałtyckim i pokryty lasami, z których drewno jest wykorzystywane w 
przemyśle budowlanym i papierniczym. Przyroda Łotwy odznacza się wyjątkowym bogactwem. 
Łotwa jest również producentem towarów konsumpcyjnych, tkanin oraz narzędzi maszynowych. 
Łotwa przyciąga turystów z całej Europy. 
Skład etniczny ludności Łotwy to w 59 proc. Łotysze, w 29 proc. Rosjanie, a ponad jedna trzecia 
ludności kraju mieszka w Rydze, stolicy Łotwy. Ryga została założona w 1201 r. i jest największym 
miastem we wszystkich trzech krajach bałtyckich (730 000 mieszkańców). Mierząca 43 m 
wysokości Statua Wolności w Rydze należy do najwyższych tego rodzaju pomników w Europie. 
Organem ustawodawczym jest jednoizbowy parlament − sejm (Saeima), składający się ze 100 
parlamentarzystów wybieranych w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Kadencja 
prezydenta, wybieranego przez parlament, trwa również cztery lata. 
Wśród słynnych Łotyszy wymienić można między innymi malarza ekspresjonistę Marka Rothko 
oraz współczesnego kompozytora Pēterisa Vasksa. 
Specjalnością kuchni łotewskiej są speķa pīrādziņi (zapiekanki z boczkiem) oraz orzeźwiający 
kapuśniak. 
 
f) MALTA 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Valletta Powierzchnia: 316 km² Liczba mieszkańców: 0,4 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: maltański, angielski  
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Malta to grupa siedmiu wysp na Morzu Śródziemnym. Tylko trzy największe z nich, Malta, 

Gozo i Comino to wyspy zamieszkałe. Powierzchnia wysp jest nizinna z licznymi wapiennymi 
wzniesieniami, a wybrzeże – klifowe. 

Położona w samym sercu Morza Śródziemnego Malta od tysięcy lat jest miejscem, gdzie 
przenikają się nawzajem różne cywilizacje. Została zasiedlona około roku 5200 p.n.e. Jeszcze przez 
kolonizacją wyspy przez Fenicjan, którzy nadali jej nazwę Malat, czyli „bezpieczne schronienie”, 
istniała tam rozwinięta kultura prehistoryczna. W późniejszych wiekach wyspy były siedzibą 
zakonu joannitów, zwanych później kawalerami maltańskimi, a następnie częścią Imperium 
Brytyjskiego. Malta uzyskała niepodległość w 1964 r. 
Na czele rządu Malty stoi przewodniczący partii, która uzyskała najwięcej miejsc w jednoizbowej 
Izbie Reprezentantów, nazywanej po maltańsku Kamra tar-Rappreżentanti.  
Językiem narodowym jest język maltański należący do grupy języków semickich, do której należy 
również arabski. Język angielski uznawany jest za język urzędowy, a wielu Maltańczyków mówi 
również po włosku. Turystyka ma dla Malty ogromne znaczenie, ale również sektor usługowy 
dynamicznie się rozwija. Tradycyjne dania kuchni maltańskiej to między innymi zupy (minestrone, 
zupa rybna), makarony i ciasta. Specjalnością miejscowej kuchni są dania faszerowane, a potrawą 
narodową jest Stuffat Tal-Fenek (duszony królik). 
 
g) POLSKA  

Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Warszawa Powierzchnia: 312 679 km² Liczba 
mieszkańców: 38,1 mln 
Waluta: złoty Języka urzędowy: polski  
 

Terytorium Polski rozciąga się od Morza Bałtyckiego na 
północy do Tatr, stanowiących najwyższe pasmo górskie w 
Karpatach, na południu. Polska jest krajem nizinnym. Pojezierze 
Mazurskie to największe i najczęściej odwiedzane przez turystów 
pojezierze w Polsce. 

Państwo Polskie ma ponad tysiąc lat. W XVI w. Polska była zaliczana do mocarstw europejskich. 
Król Polski, Jan III Sobieski, w 1683 r. rozgromił oblegające Wiedeń wojska tureckie, kładąc tym 
samym koniec zagrożeniu zajęcia przez nie Europy Zachodniej. 
Polska ma wiele bogactw mineralnych, między innymi rudy żelaza, cynku i miedzi oraz sól 
kamienną. Założona w XIII wieku Kopalnia soli w Wieliczce to niemalże całe podziemne miasto, z 
sanatorium, teatrem, kościołem i kawiarnią. Wszystko, od schodów po żyrandole, jest wykonane z 
soli. 

Podstawy prawne ustroju państwa są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
1997 r. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Organami 
władzy ustawodawczej są sejm i senat, których członkowie – 460 posłów i 100 senatorów – 
wybierani są na czteroletnią kadencję w systemie proporcjonalnym. Dania tradycyjnej kuchni 
polskiej to barszcz czerwony, gołąbki i pierogi nadziewane między innymi kapustą z grzybami. 
Słynni Polacy to między innymi astronom Mikołaj Kopernik, kompozytor Fryderyk Chopin, uczona 
Maria Curie-Skłodowska, reżyserzy Roman Polański i Krzysztof Kieślowski oraz papież  Jan  
Paweł II. 
 
h) SŁOWACJA 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Bratysława Powierzchnia: 48 845 km² Liczba mieszkańców: 5,4 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: słowacki  
 

Słowacja stała się niezależnym państwem w styczniu 1993 r. po rozpadzie Czechosłowacji. 
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Leży w samym sercu Europy Środkowej, a z sąsiadującymi krajami łączy ją Dunaj. Północną 
połowę kraju pokrywają Karpaty, w których leżą Wysokie Tatry − jeden z najsłynniejszych parków 
narodowych na Słowacji. które swą popularność zawdzięczają wspaniałym widokom i rozwiniętej 
infrastrukturze sportów zimowych. W tym łańcuchu górskim leży też najwyższy w kraju masyw 
górski − Gierlach (wys. 2 655 m.n.p.m.). Naddunajskie niziny to żyzny region rolniczy, w którym 
uprawia się pszenicę, jęczmień, ziemniaki, buraki cukrowe, owoce, tytoń i winogrona. 
Posiadający ograniczone uprawnienia prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na 
pięcioletnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje liczący 150 członków jednoizbowy 
parlament, wybierany na czteroletnią kadencję. 

Ludność słowacka stanowi 86 proc., a najliczniejszą mniejszością narodową są Węgrzy. Na 
wielu szczytach znajdują się zamki obronne świadczące o burzliwej historii podbojów Słowacji. 
Bratysława, dawniej miasto koronacyjne królów Węgier, charakteryzuje się bogatym dziedzictwem 
architektury średniowiecznej i barokowej. 
Tradycyjne potrawy kuchni słowackiej to haluszki z bryndzą i kapuśniak z kiełbasą. Słynni 
Słowacy to między innymi Štefan Banič, który w roku 1913 wynalazł spadochron, urodzony w 
Ameryce znany przedstawiciel pop-artu Andy Warhol, którego rodzice pochodzili ze Wschodniej 
Słowacji. 
 
i) SŁOWENIA 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Lublana Powierzchnia: 20 273 km² Liczba mieszkańców: 2 mln 
Waluta: euro Język urzędowy: słoweński  
 

Słowenia, która niegdyś była jedną z republik związkowych Jugosławii, stała się 
niepodległym państwem w roku 1991, w wyniku rozpadu federacji jugosłowiańskiej. Słowenia 
graniczy z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją. 
Na terytorium Słowenii stykają się ze sobą cztery ważne krainy geograficzne Europy: Alpy, Góry 
Dynarskie, Nizina Panońska i Morze Śródziemne. Słowenia jest krajem górzystym, a jego 
mieszkańcy z zapałem uprawiają wspinaczkę i jazdę na nartach. Flaga Słowenii przedstawia trzy 
wierzchołki Triglava, najwyższego szczytu Słowenii o wysokości 2 864 m.n.p.m. 
Kraj ten był niegdyś częścią Austro-Węgier. Stolica Słowenii, Lublana, została założona w czasach 
Imperium Rzymskiego. Uniwersytet, na którym studiuje ponad 50 000 osób, jeszcze bardziej 
wzbogaca życie kulturalne miasta. Najważniejsze gałęzie przemysłu to produkcja części 
samochodowych, wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wyrobów 
metalowych, tkanin i mebli. 
Jedną z wielu atrakcji turystycznych są słynne jaskinie w Postojnej, w których znajdują się 
imponujące stalaktyty i stalagmity. Z „graffiti” na ścianach jaskini wynika, że pierwsi turyści 
zawitali tam już w 1213 r. Na słoweńską kuchnię silny wpływ miały sąsiadujące ze Słowenią kraje. 
Z kuchni austriackiej przejęto Strudel i Wiener schnitzel, od Włochów zapożyczono risotto i ravioli, 
a od Węgrów gulasz. Specjalnością słoweńskiej kuchni jest potica, czyli rodzaj zawijanego ciasta z 
orzechami. Wśród najsłynniejszych Słoweńców można wymienić między innymi fizyka Jožefa 
Stefana lingwistę Franca Miklošiča oraz architekta Jože Plečnika. 
 
j) WĘGRY 
Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Budapeszt Powierzchnia: 93 000 km² Liczba mieszkańców: 10 mln 
Waluta: forint Język urzędowy: węgierski  
 

Węgry to kraj śródlądowy sąsiadujący z wieloma państwami − Słowacją, Ukrainą, Rumunią, 
Serbią, Chorwacją, Słowenią i Austrią. Jest to kraj w przeważającej części równinny, na północy 
lekko górzysty. Szczególnie popularne wśród turystów Jezioro Balaton jest największym jeziorem 
w Europie Środkowej. 
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Przodkami dzisiejszych Węgrów były plemiona Madziarów, które przybyły do Kotliny Karpackiej 
w 896 r. Chrystianizacja Węgier dokonała się za Stefana I Świętego w 1000 r. Należący do grypy 
języków ugrofińskich język węgierski w niczym nie przypomina innych języków 
środkowoeuropejskich, a jest jedynie daleko spokrewniony z fińskim i estońskim. 
Stolica kraju, Budapeszt, który powstał z połączenia dwóch miast: Budy i Pesztu, leży na obu 
brzegach Dunaju. Miasto szczyci się bogatą historią i kulturą. Słynie też z wód leczniczych. 

Władzę ustawodawczą pełni jednoizbowy parlament, Zgromadzenie Narodowe, składający 
się z 386 członków wybieranych na cztery lata w wyborach powszechnych. 

Węgry posiadają różnorodne, ale mało zasobne złoża surowców naturalnych (boksyty, 
węgiel oraz gaz ziemny), za to należą do krajów o największym stopniu wykorzystania powierzchni 
rolnej. Węgierskie wina znane są w całej Europie. Najważniejsze eksportowane produkty to sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, maszyny, produkty żywnościowe oraz wyroby chemiczne. 

Węgry to kraj o bogatej tradycji muzycznej, z którego muzyki ludowej czerpali inspirację 
między innymi Franciszek Liszt, Béla Bartók i Zoltán Kodály. Inni słynni Węgrzy to między 
innymi odkrywca witaminy C Albert Szent-Györgyi, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury Imre Kertész oraz nagrodzony Oskarem reżyser István Szabó. 
 
 

13. Ostatnie rozszerzenie – 2007 r. 
 

a) BUŁGARIA 
Rok przystąpienia do UE: 2007  
Ustrój polityczny: republika 
Stolica: Sofia Powierzchnia: 110 910 km 2  Liczba 
mieszkańców: 7,6 mln 
Waluta: lew Język urzędowy: bułgarski  

Usytuowana w sercu Bałkanów Bułgaria jest 
krajem bardzo zróżnicowanym geograficznie. Na 
północy rozciąga się pagórkowata Nizina 
Naddunajska, a na południu tereny wyżynne i 
górskie. Wybrzeże Morza Czarnego przez cały rok 

przyciąga turystów. Państwo Bułgarskie powstało w 681 r., co oznacza, że Bułgaria jest jednym z 
najstarszych krajów w Europie. Na historię kraju duży wpływ miało położenie blisko granicy z 
Azją. Około 85 proc. ludności to ludność wyznania prawosławnego, a 13 proc. stanowią 
muzułmanie. Turcy stanowią około 10 proc. ludności, a Romowie − 3 proc. Kuchnia tradycyjna jest 
także wyrazem spotkania wschodu z zachodem. Najsłynniejszą bułgarską potrawą jest jogurt, który 
podobno zapewnia długowieczność tym, którzy regularnie go jedzą. 

Zgromadzenie Narodowe Bułgarii (parlament jednoizbowy) składa się z 240 członków 
wybieranych na czteroletnią kadencję. 
Najważniejsze produkty eksportowe to wyroby przemysłu lekkiego oraz żywność i wino, które 
odnoszą sukcesy na europejskich rynkach. 
Bułgaria słynie ze swojej muzyki ludowej. Bułgarska piosenka ludowa została nagrana na złotej 
płycie, którą NASA wysłała poza granice Układu Słonecznego na pokładzie Voyagera. Do słynnych 
Bułgarów zaliczają się między innymi filozof Julia Kristeva, laureat nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury w 1981 r. Elias Canetti oraz Christo Javachev znany jako „Christo”, autor wielu 
awangardowych instalacji przestrzennych. 
 
b) RUMUNIA 
Rok przystąpienia do UE: 2007  Ustrój polityczny: republika  
Stolica: Bukareszt Powierzchnia: 237 500 km² Liczba mieszkańców: 21,5 mln 
Waluta: lej Język urzędowy: rumuński  
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Rumunia leży w Europie Południowo-Wschodniej. Na północy dominuje krajobraz 

górzysty, a na południu rozległa Dolina Dunaju. U ujścia Dunaju do Morza Czarnego rzeka tworzy 
deltę, która jest rezerwatem przyrody niezliczonych gatunków ptaków wędrownych. 
Rumuński parlament składa się z dwóch izb: senatu (Senat) oraz izby deputowanych (Camera 
Deputaţilor). Parlamentarzyści obydwu izb są wybierani na czteroletnią kadencję. 

Skład etniczny ludności Rumunii to w 90 proc. Rumuni i w 7 proc. Węgrzy. Język 
rumuński, podobnie jak wiele języków w Europie południowej, pochodzi od języka łacińskiego, 
choć Rumunię od pozostałych krajów romańskich oddzielają kraje słowiańskie. 
Rumunia posiada znaczne ilości bogactw naturalnych − ropy, gazu, węgla, żelaza, miedzi oraz 
boksytów. Najważniejsze gałęzie przemysłu to metalurgia, petrochemia oraz inżynieria maszynowa. 
Specjalność kuchni rumuńskiej to między innymi pulpety mięsne, gołąbki, wieprzowina duszona z 
czosnkiem i cebulą oraz pączki ze śmietaną i serem. 

Mrożąca krew w żyłach opowieść o Drakuli oparta jest na historii hospodara wołoskiego 
Vlada Drakula. Żył on na terenie dzisiejszej Rumunii w XV w., a jego syn wsławił się wbijaniem na 
pal wziętych do niewoli przeciwników. Wśród słynnych Rumunów wymienić można pisarza 
Eugène Ionesco, gimnastyczkę Nadię Comăneci oraz kompozytora George’a Enescu. 

14. Zwyczaje świąteczne (bożonarodzeniowe) w 
wybranych krajach europejskich. 

Święta Bożego Narodzenia w krajach europejskich są 
jednym z ważniejszych wydarzeń roku. Nigdzie obyczaje 
świąteczne nie są szablonem; wszędzie są odrębne, bogate w 
tradycje i zwyczaje. Dlatego pozwalam sobie zaprezentować te 
obyczaje i tradycje, oczywiście w wersji skróconej, ale zawierające 
podstawowe informacje.  

Austria  
W zależności od regionu, w Austrii kultywowane są różne tradycje. W Wiedniu na 

wigilijnym stole króluje karp, a w Karyntii - pieczona kaczka. Najpopularniejsze jest zwyczajne 
ciasto: z mleka, mąki, soli, masła i miodu. Do świątecznych przysmaków należą pierniki, wino z 
korzeniami, gorące kasztany i pieczone migdały. W Austrii znany jest obyczaj przygotowywania 
szopki, czyli figurek Świętej Rodziny i małego Jezusa. Jedna z najpiękniejszych kolęd świata 
"Cicha noc, święta noc" (Stille Nacht, Heilige Nacht) powstała w Austrii, w małej wiosce 
Oberndorf koło Salzburga w grudniu w 1988 roku. Słowa napisał ksiądz Joseph Mohr, a muzykę - 
organista Franz Xavier Gruber.  
Czechy  

W Wigili ę Bożego Narodzenia - Czesi odwiedzają cmentarze. Tego dnia groby najbliższych 
i przyjaciół ozdabia się wieńcami, kwiatami, gwiazdami betlejemskimi oraz koszyczkami ze 
specjalnymi bożonarodzeniowymi ciasteczkami. W wielu czeskich domach podczas Bożego 
Narodzenia słucha się kolęd, popularne jest również odwiedzanie szopek bożonarodzeniowych. 
Najważniejszą potrawą wigilijn ą jest karp podawany z sałatką ziemniaczaną. Na deser podaje się 
kruche ciasteczka (vánoční cukroví), pieczone osobiście przez każdą panią domu. Ciasteczka mają 
różne kształty i są bardzo ważną potrawą na czeskim wigilijnym stole. Po kolacji dzieci dostają 
prezenty od Jezuska. Również po kolacji wigilijnej zwyczajem jest kolędowanie. Okres Bożego 
Narodzenia kończy się świętem Trzech Króli.  
Grecja  

W Grecji najważniejszym świątecznym dniem jest 25 grudnia. Nie obchodzi się tu Wigilii, a 
jeśli już, to o bardzo późnej porze. Ważną potrawą dla Greków jest christopsomo, czyli chleb 
Chrystusa: duży, okrągły chleb z orzechami, z odciskiem drewnianej pieczęci z symbolem 
religijnym. Tradycyjne świąteczne potrawy to również pieczone jagnię, pieczony prosiak lub indyk 
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nadziewany kasztanami i ryżem. Ksiądz chodzi od domu do domu i kropi święconą wodą głównie 
te miejsca, gdzie mogą się znajdować kallikantzari (złe duszki). Zamiast choinki stawia się 
przystrojony świątecznie model żaglowca. Jest to najważniejszy symbol bożonarodzeniowy w tym 
kraju.  
Hiszpania  

W małych miejscowościach zwyczajem jest gromadzenie się wiernych przy "urnie losu". 
Każdy wrzuca do niej karteczkę ze swoim imieniem, następnie losuje się dwie z nich. Wylosowana 
para będzie parą najlepszych przyjaciół w nadchodzącym Nowym Roku. Zwyczajem regionalnym 
hiszpańskiej Galicji jest rozpalanie ognisk w noc Bożego Narodzenia, by błąkające się dusze 
grzeszników nie marzły. Natomiast w Andaluzji Boże Narodzenie ma charakter ulicznych zabaw. 
Ważniejsza od choinki jest w Hiszpanii szopka. Mimo iż w Wigilię przygotowuje się uroczystą 
kolację, to jednak najważniejsze znaczenie ma święto Trzech Króli. To wtedy właśnie, dwanaście 
nocy po Bożym Narodzeniu, dzieci otrzymują prezenty, od Trzech Króli. W zamian za podarki 
dzieci przygotowują im słodycze i kostki cukru dla wielbłądów.  
Holandia  

W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod choinką. Święta 
obchodzone są 25 i 26 grudnia. Holendrzy pielęgnują tradycję pasterki, uroczystej mszy wigilijnej. 
Nie ma tu jednak specjalnych potraw świątecznych czy wypieków. Można jednak zauważyć przed 
domami choinki bogato ozdobione sznurami lampek i świątecznie udekorowane okna. W 
przedświąteczne dni Holendrzy piszą i wysyłają kartki z życzeniami. Każda rodzina z okazji świąt 
Bożego Narodzenia wysyła około 30 - 50 kartek, a te, które dostaje, wywiesza w oknach bądź 
ustawia na komodach.  
Irlandia  

Święta w Irlandii zaczynają się już na początku grudnia wysyłaniem kartek, zdobieniem 
sklepowych witryn, dekorowaniem domów girlandami i światełkami. Nad drzwiami wiesza się 
wieńce i jemiołę. Tradycją jest przygotowywanie świątecznych wypieków, puddingu oraz mięsa 
zapiekanego w cieście - mince pie. Na świątecznym stole, do którego zasiada się już o trzeciej po 
południu, na pewno znajdą się: wędzony łosoś z chlebem sodowym, sałatka z krewetek i inne dania 
z ryb. Najpopularniejszą świąteczną potrawą jest gotowana wołowina. Jedna duża świeca - Mor na 
Nollag (wielka bożonarodzeniowa) - powinna stać w każdym oknie. Drzwi w święta pozostawia się 
otwarte - dla niespodziewanych gości, przy stole - wolne nakrycie dla trzech osób. Przed samą 
wieczerzą wigilijn ą zamiata się jeszcze raz podłogę. W Wigilię dzieci zostawiają skarpetki lub 
poszewki poduszek, w nadziei, że rano znajdą w nich prezenty. Święta kończą się 6 stycznia, w 
święto Trzech Króli.  
Niemcy  

Zwyczaj wprowadzenia do domów bożonarodzeniowego drzewka upowszechnił się w 
mieszczańskich rodzinach niemieckich w XVIII w., skąd, w wieku XIX przeszedł na pozostałe 
kraje europejskie. W większości niemieckich domów znajdzie się również drewniany żłobek- 
maleńki model stajenki w jakiej urodził się Jezus.  
Na trzy tygodnie przed świętami zawiesza się specjalny kalendarz, w którym dzieci znajdują 
czekoladki. Najbardziej uroczystym momentem jest świąteczny obiad, po którym rozpakowuje się 
złożone pod choinką prezenty. Charakterystycznym przysmakiem, który pojawia się na niemieckich 
stołach podczas świąt Bożego Narodzenia jest bakaliowe ciasto stollen. Kształtem przypomina 
nowo narodzone dzieciątko zawinięte w becik.  
Portugalia  

W wigili ę Bożego Narodzenia (Véspera do Natal) całe rodziny zbierają się w domach wokół 
choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się do kościoła na pasterkę (Missa do Galo). Po 
skończonej mszy, wszyscy udają się do domów by zasiąść do wigilijnego posiłku  "consoada". 
Drzewko ustawia się w wiklinowym koszyku lub w wazonie na środku stołu.  
Starą tradycją jest zapraszanie dusz zmarłych (alminhas a penar), dla których pozostawia się puste 
nakrycie przy wigilijnym stole, lub wrzuca się do kominka okruszki z wigilijnych potraw. Na 
wigilijnym stole musi się znaleźć bacalhau (dorsz) według specjalnego przepisu - bacalhau de 
consoada. Gotuje się do niego kapustę, robi krokiety z ryb, na deser podaje różne ciasta.  
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Podstawowym daniem jest nadziewany indyk "peru". Może też być kurczak lub kura z kasztanami, 
rodzynkami i migdałami.  
Wielka Brytania  

W Londynie, na Trafalgar Square, ludzie gromadzą się wokół wielkiej choinki, która od 
czasów II wojny światowej jest tradycyjnym darem Norwegów. W czasie świąt, występują tam 
chóry z różnych stron świata, śpiewają kolędy. Nie obchodzi się tu Wigilii, a świąteczny posiłek 
spożywa się 25 grudnia, około piątej po południu. Wtedy rodzina i przyjaciele siadają do stołu, na 

którym króluje indyk nadziewany kasztanami. Na deser podaje się 
Christmas Pudding i placek z bakaliami. Wcześniej, o godz. 15.00 
świąteczne orędzie wygłasza królowa. W Boxing day, 26 grudnia, 
rozpakowuje się prezenty przyniesione przez Santa Claus (Święty 
Mikołaj).  
Włochy  

Przed Wigilią obowiązuje ścisły post, a święta rozpoczynają się 
24 grudnia uroczystą wieczerzą. Tradycyjne potrawy to: ryby, sałatki, 
słodycze i owoce. Tego dnia nie jada się mięsa. Bożonarodzeniowe 
słodycze to głównie ciasteczka nadziewane figami i orzechami. 
Oczywiście najwięcej radości mają dzieci: oprócz Świętego Mikołaja, 

czyli Babbo Natale, niektóre czekają na czarownicę, Befanę, która roznosi prezenty. Według 
legendy Trzej Królowie zatrzymali się w chacie Befany, by spytać o drogę do Betlejem. Zachęcali 
ją, aby przyłączyła się do nich. Odmówiła, bo była bardzo zajęta. Pasterza, który zachęcał ją do 
złożenia hołdu Dzieciątku też nie posłuchała. W nocy zobaczyła na niebie olśniewające światło. 
Wówczas pożałowała, że nie ruszyła w drogę z Trzema Królami. Zebrała więc zabawki swego 
dziecka i pobiegła szukać Trzech Króli i pasterza. Niestety, nie znalazła. Od tego czasu co roku 
szuka Dzieciątka i Trzech Króli bez skutku... Zostawia więc te zabawki grzecznym dzieciom, 
niegrzecznym zaś daje węgielki.  
 
 

15. Postacie, których życie, poglądy i działalność 
przyczyniły się do powstania idei Zjednoczonej Europy. 

 
a) Jean Monnet  
 

Monnet Jean (1888–1979), francuski polityk, dyplomata i ekonomista. W 
czasie I wojny światowej kierował francusko-brytyjskim komitetem 
koordynacyjnym do spraw uzbrojenia wojennego. W okresie 
międzywojennym robił karierę w międzynarodowych instytucjach 
politycznych i gospodarczych, był m.in. zastępcą sekretarza generalnego 
Ligi Narodów. Uczestniczył w tworzeniu Banku Inwestycyjnego w 
Nowym Jorku. Równocześnie pracował jako doradca finansowy firm 

amerykańskich. Nabyte doświadczenia wykorzystał po 1945 roku aktywnie uczestnicząc w procesie 
europejskiej integracji. 
Po wojnie stanął na czele francuskiego komitetu ds. modernizacji kraju. Opracował plan 
restrukturyzacji gospodarki, tzw. plan Monneta. Jego realizacja przyczyniła się do szybkiego 
wzrostu gospodarczego Francji (wzrosła zwłaszcza produkcja elektryczności, węgla i stali). Był 
pomysłodawcą idei ogłoszonej jako plan Schumana – unii gospodarczej dwóch gałęzi przemysłu, 
węgla i stali, korzystnego dla procesu współpracy w Europie. Po powstaniu Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali przez 3 lata pełnił funkcję przewodniczącego Wysokiej Władzy, 
najwyższego organu nowej organizacji. W 1955 roku utworzył Komitet na rzecz Stanów 
Zjednoczonych Europy, który podejmował działania służące integracji gospodarczej “szóstki” 
państw – członków EWWiS. Przyczynił się do powstania w 1957 Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 
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Jest uważany za jednego z Ojców Europy. Nazwiskiem Monneta określa się obecnie projekt 
Komisji Europejskiej, którego celem jest poszerzenie wiedzy naukowców i studentów o integracji 
europejskiej. Pomaga on w tworzeniu katedr, kursów, studiów i badań europejskich, cześć jego 
środków przeznaczana jest także na stypendia. 
 
b) Paul Henri De Spaak 
 

Spaak Paul Henri (1899–1972), belgijski polityk i prawnik. Jeden ze 
współtwórców i przywódców Belgijskiej Partii Socjalistycznej, od 1932 
deputowany do parlamentu. 1936–57 wielokrotny minister spraw 
zagranicznych (również w rządzie emigracyjnym w Londynie) i premier. 
1946 przewodniczący pierwszego Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 
Jeden z głównych twórców zjednoczonej Europy – jeden z tzw. ojców 
Europy. Był współinicjatorem unii gospodarczej Beneluksu, 
współzałożycielem NATO (1957–61 sekretarz generalny) i EWG. Od 
1961 ponownie wicepremier i minister spraw zagranicznych. W 1966 r. 

wycofał się z życia politycznego, choć do końca pozostał aktywnym działaczem Ruchu 
Europejskiego. 
 
c) Alcide de Gasperi 

 
De Gasperi Alcide (1881–1954), polityk włoski. Od 1905 redaktor 
dziennika "Il Trentino". W latach 1911–1918 poseł do parlamentu 
wiedeńskiego z ramienia regionalnej partii katolików, gdzie 
reprezentował interesy mniejszości włoskiej. W 1919 współzałożyciel 
Włoskiej Partii Ludowej (PPI), od 1923 jej przewodniczący. Od 1921 
deputowany do parlamentu włoskiego. 
Przeciwnik faszyzmu. W 1926 pozbawiony mandatu, 1927 aresztowany i 
skazany na 4 lata więzienia. Zwolniony dzięki interwencji papieża Piusa 
IX, następnie pracownik Biblioteki Watykańskiej. Uczestnik ruchu 
oporu. W 1943 współtwórca i przywódca Włoskiej Partii Chrześcijańsko-

Demokratycznej. W latach 1945–1953 ośmiokrotny premier oraz sześciokrotny minister spraw 
zagranicznych – prowadził skuteczną politykę gospodarczą (reforma rolna, rozbudowa przemysłu), 
w polityce zagranicznej doprowadził do traktatu pokojowego z aliantami i jego ratyfikacji (1948). 
Rzecznik ścisłej współpracy państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. 
Prowadził dzieło politycznej i ekonomicznej odbudowy Włoch, wprowadził kraj w struktury 
ogólnoeuropejskie, m.in. w 1949 do NATO. Współorganizator Rady Europy (1949) oraz 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1951). Propagował ideę zjednoczenia Europy, odwołując się 
do zasad solidaryzmu. Zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli chadecji powojennej Europy 
oraz do tzw. Ojców Europy. 
 
d) Robert Schuman 
 

Schuman Robert (1886–1963), urodzony w Luksemburgu, w czasie I 
wojny światowej żołnierz armii niemieckiej, a po niej jej zakończeniu 
polityk francuski – typowy „człowiek pogranicza”, na którego rozwój 
wywarły wpływ kultura francuska i niemiecka. Po studiach prawniczych 
w Niemczech, rozpoczął praktykę adwokacką w Metz - wówczas mieście 
niemieckim. 
W okresie międzywojennym poseł do francuskiego parlamentu. W czasie 
II wojny światowej aresztowany przez gestapo i wywieziony w głąb 
Rzeszy, uciekł z niewoli niemieckiej. Od 1942 czynny uczestnik 
francuskiego ruchu oporu. Po II wojnie światowej ponownie członek 

francuskiego Zgromadzenia Narodowego. W latach 1946–1947 minister finansów, 1947–1948 
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premier Francji, a w okresie 1948–1953 minister spraw zagranicznych kilku kolejnych francuskich 
gabinetów. 
Jeden z Ojców Europy - głównych działaczy politycznych powojennej Europy opowiadających się 
za europejską integracją. Swe pomysły, wraz z J. Monnetem, przedstawił w 1950 w tzw. planie 
Schumana, którego ukoronowaniem było utworzenie rok później Europejskiej Wspólnoty Węgla i 
Stali. Opowiadał się za umocnieniem współpracy francusko-niemieckiej, ostro sprzeciwiał się 
powojennej izolacji Niemiec. Z jego planu ogłoszonego w 1950 przebijała myśl o konieczności 
zbliżenia francusko-niemieckiego jako niezbędnego warunku europejskiej współpracy. Schuman 
pisał, że „dzieło zjednoczenia europejskich narodów wymaga przezwyciężenia liczącej kilkaset lat 
wrogości pomiędzy Francją a Niemcami, a nawet więcej: u początku tego dzieła stanąć musi 
pojednanie pomiędzy Francją a Niemcami”. W latach 1956–1960 przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. 
 

16. Edukacja w Unii Europejskiej. 
 

Unia Europejska nie ma jednolitego systemu edukacji. Każde z 
państw ustala je samodzielnie, zgodnie ze swoimi potrzebami. Władze 
Unii starają się wypracować jedynie ogólne założenia polityki 
związanej ze szkolnictwem. Według tych założeń młodzi ludzie w 

krajach należących do UE powinni w szczególności poznawać istotę i regułę integracji europejskiej, 
uczyć się języków europejskich, a także uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studentów i 
uczniów szkół średnich. Służą temu różne programy wspierające kształcenie młodzieży oraz 
nauczycieli. Jednym z nich jest program "Młodzież", realizowany w latach 2000-2006. Pozwala on 
m.in. prowadzić międzynarodową wymianę młodych ludzi (od 15 do 25 lat), dzięki czemu mogą 
oni poznać kulturę innych krajów i - przede wszystkim - zdobyć wiedzę i doświadczenie przydatne 
w przyszłej pracy. 

Wymianie studentów i nauczycieli akademickich służy program Sokrates/Erasmus, który 
polega na współpracy europejskich wyższych uczelni, dzięki czemu ich studenci mogą część nauki 
odbyć poza granicami swojego państwa. W ramach tego programu, rocznie, około 130 tys. uczniów 
i studentów z całej Unii wyjeżdża na staże w zagranicznych uczelniach. 

Polityka edukacyjna UE reguluje niezwykle ważną dla funkcjonowania wspólnego rynku 
kwestię wzajemnego uznawania dyplomów dla celów zawodowych przez wszystkie państwa 
członkowskie. Oznacza to, iż Niemiec kończąc studia we Francji może bez problemu wykonywać 
swój zawód np. w Szwecji. Państwa członkowskie mają prawo kontrolowania kwalifikacji 
uzyskanych w innym kraju Unii. Jeżeli kształcenie związane z jakimś zawodem jest inne w różnych 
państwach, to każde z nich może poprosić przyszłych pracowników o odbycie najpierw 
odpowiedniego stażu. 

Bardzo ważnym elementem polityki edukacyjnej UE jest wspieranie tzw. kształcenia 
ustawicznego, czyli edukacji ludzi niezależnie od ich wieku. Daje im to możliwość ciągłego 
poprawiania swoich kwalifikacji. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko, że pozostaną oni bez pracy. 

Już dziś polska młodzież może zdobywać wiedzę na temat Unii Europejskiej nie 
wyjeżdżając z kraju. Od 1999 r. polskie szkoły w ramach takich przedmiotów, jak geografia, 
historia, WOS, język polski, języki obce, uczą młodych ludzi tego czym jest UE i jaki będą 
konsekwencje przystąpienia do niej naszego kraju. W niektórych szkołach tworzone są klasy o 
profilu europejskim, powstają autorskie związane z Unią - programy nauczania czy koła 
zainteresowań. 
Interesujący i ważny przykład to powstające w wielu polskich szkołach kluby europejskie. 
Prowadzone są one przez nauczycieli poza normalnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Kluby 
organizują konkursy, które pozwalają wykazać się młodzieży swoją wiedzą o Unii Europejskiej. 
Także każda licząca się uczelnia ma w swojej ofercie kierunki, na których studenci zdobywają 
wiedzę związaną z Unią Europejską. Program tego typu studiów opracowuje samodzielnie każda 
szkoła wyższa. Zazwyczaj jednak obejmuje on wiedzę na temat prawa, administracji, ekonomii, a 
także procesu integracji europejskiej. 
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Programy Edukacyjne: 

 
ADULT EDUCATION - kształcenie dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego.  
ARION - wizyty studyjne osób, przedstawicieli instytucji związanych z edukacją.  
COMENIUS - zawiera partnerskie porozumienia z przedszkolami, szkołami podstawowymi i 
średnimi w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych.  
ERAZMUS - obejmuje szkolnictwo wyższe, promuje europejski wymiar szkolnictwa, wymiana 
między uniwersytetami i innymi uczelniami.  
LINGUA  - promuje nauczanie języków obcych, podnoszenie znajomości języków UE i innych.  
MINEVRA - nauka na odległość.  
COMETT - współpraca przedsiębiorstw z uniwersytetami i innymi instytucjami naukowymi.  
PETRA - przygotowanie młodzieży do życia zawodowego.  
EUROTECENT - kształcenie w zakresie nowych technologii.  
FORCE - ustawiczne kształcenie zawodowe.  
SOCRATES, LEONARDO - doskonalenie kształcenia, głównie w dziedzinie nauk ekonomicznych; 
różne formy kształcenia zawodowego.  
JEUNESSE pour l'EUROPE - Młodzież na rzecz Europy (wymiana młodzieży).  
SCIENCE - wymiana naukowców.  
NARIC (Network of National Academic Recognition Information Centres) - dostarcza informacje 
do instytucji, obywateli o równoważności dokumentów o wykształceniu wydanych w różnych 
krajach.  
ODL (Open and Distance Learning) - promuje stosowanie nowych środków nauczania daje 
możliwości kształcenia na odległość.  
TEMPUS - program pomocy bezzwrotnej UE w ramach PHARE i mający na celu wspieranie 
rozwoju szkolnictwa w Europie środkowej i wschodniej.  
 

17. Muzyka klasyczna w krajach Unii Europejskiej. 
 

Wielkim centrum muzyki klasycznej stał się Wiedeń, 
dzięki tworzącym tam trzem wybitnym kompozytorom: 
Haydnowi (1732-1809), Mozartowi (1756-1791) oraz 
Beethovenowi (1770-1827). Nazywa się ich wspólnym mianem 
klasyków wiedeńskich. Stworzyli oni wiele wspaniałych, 
nowatorskich jak na owe czasy kompozycji.  
 
 

a) Franz Joseph Haydn  
(ur. 31 marca 1732 w Rohrau, zm. 31 maja 1809 w Wiedniu) – austriacki kompozytor okresu 
klasycyzmu. Najstarszy z tzw. trzech klasyków wiedeńskich, obok Wolfganga Amadeusza Mozarta i 
Ludwiga van Beethovena. 
Joseph Haydn był jednym z głównych przedstawicieli klasycyzmu w muzyce oraz jednym z tych, 
którzy zdefiniowali główne formy muzyczne tej epoki. 

Szczególnie interesujące są jego dzieła z lat 1760-1770, tworzone w stylu Sturm und Drang 
(niem. burza i napór), który był awangardowym kierunkiem w ramach kultury klasycystycznej, 
będąc jednocześnie zapowiedzią romantyzmu. W muzyce Haydna objawiło się to stosowaniem 
niecodziennych akordów, zastosowaniem rzadkich tonacji molowych oraz nieoczekiwanych zmian 
nastroju. 
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b) Wolfgang Amadeusz Mozart 
(ur. 27 stycznia 1756 w Salzburgu, zm. 5 grudnia 1791 w Wiedniu) – austriacki kompozytor, razem 
z Haydnem i Beethovenem zaliczany przez muzykologów do klasyków wiedeńskich. 

Mimo iż Mozart żył tylko 35 lat, zdążył pozostawić 
po sobie kilkaset skrzących się dowcipem i 
wyróżniających słynną mozartowską lekkością oraz 
melodyjnością utworów. Ponad 50 symfonii, 
kilkadziesiąt koncertów fortepianowych, 
skrzypcowych, fletowych i na inne instrumenty 
solowe z towarzyszeniem orkiestry, blisko 20 mszy 
(a także słynne, acz niedokończone przez niego 
"Requiem") oraz inne utwory muzyki kościelnej, 13 
oper, które do dnia dzisiejszego znajdują się w 
repertuarze wszystkich teatrów operowych świata 
(zwłaszcza takie arcydzieła, jak "Uprowadzenie z 

seraju", "Wesele Figara", "Don Giovanni", "Czarodziejski flet", "Cosí fan tutte" czy też mniej znana 
u nas jego pierwsza większa opera "Idomeneo, król Krety"). Mozart napisał również wiele utworów 
kameralnych, solowych. Jest także pierwszym wielkim twórcą wśród zawodowych kompozytorów 
piszących muzykę rozrywkową (tańce, divertimenta, serenady z "Eine kleine Nachtmusik" na 
czele). 
c) Ludwig van Beethoven  
(ur. 15-17  grudnia 1770 w Bonn, zm. 26 marca 1827 w Wiedniu) – kompozytor i pianista 
niemiecki, ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich, a zarazem prekursor romantyzmu w muzyce, 
uznawany za jednego z największych twórców muzycznych wszech czasów. 
W historii muzyki stanowi centralną postać pogranicza klasycyzmu i romantyzmu. Jego twórczość 
wytyczyła kierunek rozwoju muzyki na cały XIX wiek. Światową popularność zawdzięcza 
Beethoven przede wszystkim swym dziewięciu symfoniom, choć równie przełomowe było 
znaczenie jego sonat i wariacji[fortepianowych oraz muzyki kameralnej, przede wszystkim 
kwartetów smyczkowych. Muzyka Beethovena łączy intensywność uczuć z doskonałością formy; 
wyraża się w niej apoteoza wolności i godności jednostki, woli życia, heroizmu, zmagań z losem 
oraz radości i powszechnego braterstwa. 
d) Fryderyk Chopin 
(ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski 
kompozytor i pianista. 
Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości 
leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Jego 
przyjaciółką i towarzyszką życia była pisarka George Sand. 
e) Johann Sebastian Bach  
(ur. 21 marca 1685 w Eisenach, zm. 28 lipca 1750 w Lipsku) – kompozytor niemiecki epoki baroku, 
jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. Czołowa postać rodu Bachów. 
f) Richard Wagner 
(ur. 22 maja 1813 w Lipsku, zm. 13 lutego 1883 w Wenecji) – niemiecki kompozytor okresu 
romantyzmu. 
g) Richard Strauss 
(ur. 11 czerwca 1864 w Monachium, zm. 8 września 1949 w Garmisch-Partenkirchen) - niemiecki 
kompozytor muzyki późnego romantyzmu, dyrygent. 
h) Stanisław Moniuszko  
ur. 5 maja 1819 w Ubielu, zm. 4 czerwca 1872 w Warszawie) – polski kompozytor, dyrygent, 
pedagog, organista; autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł 
należą opery: Halka, Straszny dwór i Paria. 
i) Giuseppe Verdi   
(ur. 10 października 1813 w Le Roncole koło Busseto, zm. 27 stycznia 1901 w Mediolanie) – 
kompozytor włoski. Jego muzyka zawiera melodie podkreślające akcję sceniczną i oddające wielkie 
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uczucia i dramaty. Studiował w Mediolanie. Przez całe życie komponował opery. Z czasem zdobył 
wielką sławę i uznanie. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów operowych. 
 

18. Tradycyjne potrawy w wybranych krajach UE. 
 
a) KUCHNIA NIEMIECKA 

Kuchnia niemiecka - to zbiorcza nazwa kilku popularnych 
kuchni regionalnych z różnych regionów Niemiec. Kuchnia 
niemiecka wbrew obiegowym opiniom jest bogata w różnorodność 
potraw i dań. To bogactwo tradycji wykracza poza uznane 
stereotypy dotyczące konsumpcji piwa, podawanego z 
wieprzowiną, kapustą i ziemniakami. Lokalne praktyki kulinarne i 
wielość składników wzbogacone doświadczeniami sąsiadów 
wpływają na współczesny obraz kuchni niemieckiej. Można w niej  
spotkać wpływy włoskie, greckie, hiszpańskie, tureckie, polskie, 
czeskie i słowackie oraz dalekowschodnie. Istnieje w Niemczech, 
wiele potraw regionalnych, z których niektóre stały się symbolami 
całego kraju. Zwyczaje kulinarne różnią się od siebie w zależności 

od regionu. Na zachodzie, w Schwarzwaldzie i Badenii-Wirtembergii skupiają się wpływy 
sąsiadów: Szwajcarii, Francji. W tamtejszej kuchni dużą rolę odgrywają warzywa. Na południu jada 
się o wiele tłuściej, czego przykład stanowi Bawaria. 
Do narodowych potraw niemieckich zaliczamy: zupę z węgorza na rosole wołowym, i golonkę z 
kapustą lub grochem puree. 
Specjalnością  kuchni naszych zachodnich sąsiadów są także: 
zupa z knedlami, sznycel po wiedeńsku, strudel jabłkowy z rodzynkami i cynamonem podawany z 
bitą śmietaną, słodkie knedle z morelami, risotto z dynią i kiełbasą. 
 
b) KUCHNIA FRANCUSKA 

Kuchnia francuska - uważana jest często za jedną z najlepszych na świecie, wywarła przez 
wieki duży wpływ na inne kuchnie, zwłaszcza zachodniej Europy. Najczęściej kojarzona jest (choć 
nie zawsze słusznie) z żabimi udkami, ślimakami, bagietką, serami i winem. W rzeczywistości 
kuchnia francuska nie jest jednolita. Oprócz dużych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami, 
można wyróżnić także tzw. haute cuisine (wysoką kuchnię) - drogie, tradycyjne dania, 
przygotowywane przez znanych często kucharzy oraz nouvelle cuisine (nową kuchnię), która 
narodziła się w opozycji wobec tej pierwszej. Nouvelle cuisine opiera się na lekkich, zdrowych i 
krótko przyrządzanych daniach. 
We Francji spożywane są trzy główne posiłki w ciągu dnia: 

� śniadanie (petit déjeuner) - składa się zazwyczaj z bagietki lub croissanta (rogalika) z 
dżemem lub masłem oraz kawy lub czekolady, które podawane są w małych miseczkach, by 
dzięki temu móc w nich zamaczać bagietkę. Coraz częściej podczas śniadania pije się także 
sok pomarańczowy.  

� obiad (déjeuner) - spożywany między południem a godziną 14. Jest posiłkiem obfitym, 
kilkudaniowym: najpierw podawane są przystawki (entrée), potem danie główne, sery, deser 
i kawa. W przeciwieństwie do polskich zwyczajów, we Francji zupy nie stanowią 
nieodłącznego elementu obiadu i nie spożywa się ich zbyt często.  

� kolacja (dîner) - spożywana jest dość późno - między 20 a 22 i trwa zazwyczaj dość długo. 
Podawane są dania na ciepło.  

Podczas posiłków zawsze pije się wodę, nalewaną prosto z kranu, a do obiadu także wino, które 
ostatnio coraz częściej bywa zastępowane piwem. 
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c) KUCHNIA ANGIELSKA 
Wielka Brytania wniosła do kuchni światowej przede wszystkim śniadania na gorąco, 

popołudniowe herbaty i tradycyjne puddingi. Jako pierwsza wprowadziła „fast food” i dania na 
wynos w postaci słynnej ryby z frytkami, kanapek oraz Cornish pasty (mięso i warzywa w cieście). 
Współczesna kuchnia brytyjska jest różnorodna i nowatorska, niemniej warto również spróbować 
tradycyjnych dań, które przyrządzane są z pierwszorzędnych składników, takich jak wołowina, 
mięso jagnięce i dziczyzna. W Wielkiej Brytanii, kraju wyspiarskim, tradycyjnie spożywa się wiele 
dań rybnych, chociaż owoce morza, niegdyś tanie, ostatnio znacznie podrożały. 
Pełne angielskie śniadanie składa się z jajek na bekonie, pieczarek i pomidorów z grilla, baranich 
kiełbasek, kaszanki oraz grzanek. 

Tea Time to popołudniowa herbata podawana około godziny 16 to 
brytyjska tradycja, którą celebruje się codziennie w domach, 
herbaciarniach i dużych hotelach. Herbata pochodzi zazwyczaj z 
Indii lub Sri Lanki i pita jest z mlekiem oraz cukrem. Najpierw je 
się małe, cienko krojone kanapki zwykle z pastą rybną i ogórkiem. 
Następnie podawane są bułeczki z rodzynkami (scones), dżem i 
gęsta śmietana, popularna zwłaszcza w zachodniej Anglii. Mogą 
być też grzanki z masłem oraz naleśnik, należy jednak zostawić 

miejsce na kawałek keksu lub biszkoptu z dżemem, czekoladowego eklera czy regionalnej 
specjalności, takiej jak szkockie kruche ciasto.  
 
d) KUCHNIA POLSKA 

Tradycyjne polskie specjały to prawdziwe bomby kaloryczne, na które warto jednak się 
skusić. Kuchnia polska obfituje w potrawy mięsne przyrządzane na wiele sposobów. Szczególnie 
polecić można takie dania jak: bigos, kotlet schabowy, pierogi czy gołąbki. Polska kuchnia słynie z 
doskonałego chleba i pysznych kiełbas.  
Podstawowe składniki wykorzystywane w polskiej kuchni to: kiszona kapusta, buraki, ogórki 
(kiszone i korniszony), śmietana, kalarepa, grzyby, różne gatunki kiełbas. Potrawy zawdzięczają 
swój niepowtarzalny smak odpowiednio dobranym przyprawom, takim jak: majeranek, koperek, 
kminek, pietruszka, pieprz. Wśród słodkości królują ciasta i ciastka. Do typowej polskiej uczty 
wskazany jest kieliszek wódki, który ułatwi trawienie.  
Kuchnia polska zaczerpnęła również wiele potraw od sąsiednich narodów; korzystamy też z wielu 

przepisów kuchni żydowskiej. Menu polskie stale jest 
wzbogacane o nowe smaki, niekiedy nawet egzotyczne. Poza 
restauracjami serwującymi polskie specjały powstaje także 
coraz więcej restauracji specjalizujących się w kuchni krajów 
azjatyckich, potrawach włoskich lub francuskich, a także 
wegetariańskich.  
 
e) KUCHNIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 

Kuchnię śródziemnomorską najlepiej opisać za pomocą kilku przymiotników: bardzo 
różnorodna, smaczna, lekka, prosta i bardzo zdrowa. Na kuchnię basenu Morza 
Śródziemnomorskiego składają się przede wszystkim kuchnie: włoska, grecka, hiszpańska, 
prowansalska (południe Francji) oraz kuchnia turecka, tunezyjska i marokańska. Od razu widać, iż 
takie bogactwo narodów i kultur musiało wnieść także do kuchni różnorodność i wyrazistość. 
Kuchnia Włochów to przede wszystkim pyszne, sycące makarony w najróżniejszych postaciach – 
najbardziej popularne w całej Europie są bez wątpienia spaghetti z popularnym sosem bolognese 
oraz lasagne. Kuchnia włoska to także pizza, najróżniejsze potrawy ze świeżych lub gotowanych 
warzyw, częste używanie oliwy z oliwek, parmezanu, pomidorów i aromatycznych ziół – bazylia, 
oregano, tymianek, rozmaryn. W kuchni hiszpańskiej poczujemy przede wszystkim pomidory, 
paprykę, ryż i szafran (dwa ostatnie składniki wprowadzili do kuchni hiszpańskiej Arabowie). 
Słynne są pyszne zakąski, zwane tapas, podawane do alkoholi w barach oraz zupa-chłodnik 
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gazpacho. Będąc w Hiszpanii trzeba również koniecznie spróbować popularnych szynek 
hiszpańskich. 
Grecka kuchnia kojarzy się nam natychmiast z sałatką grecką, której specyficzny smak pochodzi od 
sera feta i oliwek. Z Grecji wywodzi się również rozpowszechniony już w całej Europie gyros – 
mięso opiekane na obracającym się rożnie wokół pionowej osi, podawane z warzywami i sosem 
tzatziki w picie. Najbardziej reprezentatywnym daniem głównym w kuchni hiszpańskiej jest z 
pewnością moussaka (musaka) – zapiekanka z bakłażanami, mięsem mielonym i sosem 
beszamelowym. 

19. Znani Polacy w Europie. 
 
a) Mikołaj Kopernik  
 

(ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – 
astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach 
sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej 
formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja 
heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był 
Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało 
przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od 
czasów starożytnych, nazywaną niekiedy "przewrotem kopernikańskim". 
Kopernik był prezbiterem Kościoła rzymskokatolickiego. Od 1497 roku 

sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 
kanclerza kapituły warmińskiej. Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między 
innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także 
lekarzem oraz tłumaczem. 
 
b) Maria Skłodowska – Curie  
 

(ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – 
wywodząca się z Polski (z Królestwa Polskiego) uczona, fizyk i chemik, 
dwukrotna noblistka. 
Większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę 
naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej 
dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik 
rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych 
pierwiastków – radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono 
też pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą 

promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz 
pierwszy w 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez 
Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzielenie czystego 
radu. Do dziś (maj 2011) pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także 
jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk 
przyrodniczych. 
 
c) Roman Polański  

(urodzony jako Raymund Roman Thierry Liebling, 18 sierpnia 1933 w 
Paryżu) – polski reżyser, scenarzysta, aktor oraz producent filmowy, który 
w 1975 przyjął obywatelstwo francuskie. W czasie swojej kariery kręcił 
filmy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ameryce i Francji. Wykształcony w 
łódzkiej szkole filmowej jest jej najbardziej rozpoznawalnym na świecie 
absolwentem. Jego pierwszy film pełnometrażowy Nóż w wodzie (1962) 
otrzymał nominację do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, lecz 
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przegrał z 8½ Federico Felliniego. Otrzymał łącznie pięć nominacji do Oscara, a także wiele innych 
nagród w tym Złotą Palmę w Cannes za film Pianista (2002). W tym samym roku za ten sam film 
otrzymał również Oscara za najlepszą reżyserię. 
Jest reżyserem takich filmów jak: Nieustraszeni pogromcy wampirów (The Fearless Vampire 
Killers, 1967), Dziecko Rosemary (Rosemary's Baby, 1968), Chinatown (1974), Lokator (ang. The 
Tenant, fran. Locataire, Le, 1976), Tess (1979), Piraci (Pirates, 1986), Śmierć i dziewczyna (Death 
and the Maiden, 1994), Dziewiąte wrota (The Ninth Gate, 1999), Pianista (The Pianist, 2002), 
Oliver Twist (2005), Autor widmo (The Ghost Writer, 2010), Rzeź (Carnage, 2011). 
 
d) Andrzej Wajda  
 

(ur. 6 marca 1926 w Suwałkach) – polski reżyser filmowy i teatralny, 
współtwórca polskiej szkoły filmowej, senator I kadencji (1989–1991). 
Laureat honorowego Oscara (2000), kawaler Orderu Orła Białego (2011). 
Jest reżyserem takich filmów jak: Popiół i diament (1958), Popioły 
(1965), Wesele (1972), Ziemia obiecana (1974), Człowiek z marmuru 
(1976), Człowiek z żelaza (1981), Panna Nikt (1996), Pan Tadeusz 
(1999), Zemsta (2002), Solidarność, Solidarność... (2005), Katyń (2007).  
 
 

 
e) Jan Paweł II 
 
Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – 
błogosławiony Kościoła katolickiego, polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, 

kardynał, 264. papież i 6. Suwerenny Władca Państwa 
Watykańskiego (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), 
kawaler Orderu Orła Białego. 
 

Błogosławiony 

Data beatyfikacji 1 maja 2011 
Watykan 
przez Benedykta XVI 

 

 
 

 

20. Zwyczaje wielkanocne w wybranych  
krajach Europy.  

 
Wielkanoc w Niemczech                               

Wielkanoc zaczyna się świętem w Wielki Piątek. Szczególnie 
uroczyście obchodzona jest niedziela i poniedziałek, nie związany 
jednak w krajach niemieckojęzycznych ze zwyczajem "lanego 
poniedziałku". Charakterystyczny dla Świąt Wielkanocnych jest w tych 
krajach bukiet Wielkanocny. Są to zielone gałązki przybrane 
wydmuszkami i postawione w wazonie. Przybrany też bywa np. krzak 
przed domem w ogródku. Ważnym elementem dekoracji 
wielkanocnego stołu jest zajączek, który może być z cukru, czekolady 

czy z materiału. Według tradycji pisanki są chowane w specjalnych gniazdach, ukrywanych w 
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mieszkaniu lub w ogrodzie. Natomiast głównym zajęciem dzieci w niedzielę wielkanocną jest ich 
szukanie. Na Wielkanoc daje się także często drobne prezenty. Są one przeważnie umieszczane w 
dużych, barwnych jajkach z tektury. Kulminacyjnym punktem obchodów Świąt Wielkanocnych w 
Niemczech jest Wielki Piątek. Jest on dniem ustawowo wolnym od pracy i przeznaczonym na 
wspólne modlitwy w kościołach towarzyszące złożeniu Pana Jezusa do grobu. Po zakończeniu 
nabożeństwa, wierni zapraszani są przez księdza do sali katechetycznej na agapę. Jest to wspólny 
symboliczny posiłek składający się z chleba, wina oraz wody. W domach niemieckich nie 
przestrzega się rygorystycznie zasad ścisłego postu, a na stołach pojawia się tradycyjna ryba i jaja w 
kwaśnym sosie obok codziennych potraw.  
W Wielką Sobotę wieczorem przed kościołami katolickimi rozpalane są ogromne ogniska. 
Następuje poświęcenie ognia, sprowadzenie go do kościoła i zapalenie świecy paschalnej, a 
następnie obdarowywanie ogniem wiernych, którzy za pomocą swoich świec wielkanocnych 
zabierają go do domów, aby w czasie świąt towarzyszył im przy posiłkach.  

Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wypoczynku, odwiedzania rodzin i znajomych. Coraz 
więcej Niemców traktuje czas Wielkanocny, podobnie jak Boże Narodzenie, jako sposobność do 
czterodniowego wyjazdu i chętnie spędza go w formie krótkich wczasów z dala od miejsca 
zamieszkania. Z Wielkanocą wiąże się ogień Wielkanocny i świeca wielkanocna. Symbolizuje ona 
Jezusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. W licznych ludowych 
obyczajach wiosennych zachowały się motywy mistyczne i przedchrześcijańskie, do których 
dołączono później symbolikę chrześcijańską. Dwa centralne symbole to jaja Wielkanocne i zając 
Wielkanocny. Według prastarych wierzeń jajko jest źródłem wszelkiego życia. Zając uważany jest 
za symbol płodności.  
Wielka Brytania 

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii sięga swoim początkiem czasów przed nastaniem 
chrześcijaństwa, a swoją nazwę (Easter) zawdzięcza anglosaskiej bogini wiosny Eostre, która była 
uosobieniem narodzin, szczęścia i płodności. Święto na cześć bogini Eostre w krajach celtyckich 
wiązało się z obrządkiem pożegnania zimy i przywitania wiosny. Od wieków zwierzęciem 
reprezentującym boginię jest zając, kojarzony z wiosną, płodnością i urodzajem. 

Brytyjskie świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i trwa aż 
do poniedziałku (Easter Monday), a wszystkie cztery świąteczne dni są wolne od pracy, przy czym 
w Poniedziałek Wielkanocny otwarte są sklepy, w których na klientów czekają wyprzedaże. W 
Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw. Wielka Sobota to czas wielu ulicznych 
festiwali. W pierwszy dzień świąt Brytyjczycy spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, a po śniadaniu 
wybierają się do kościoła i na spacer. Przygotowuje się kosze z przysmakami, które zabierane są na 
wypad do parku czy wyjazd za miasto. 

W Wielkiej Brytanii, tak jak w wielu innych krajach, Wielkanoc ściśle związana jest z 
jajkami. W przedchrześcijańskiej Europie zwyczaj zdobienia jaj był znany i 
szeroko praktykowany. Obecnie Święta Wielkanocne na Wyspach 
Brytyjskich mają bardzo komercyjny charakter, a ich symbolem stały się 
słodkie jaja z czekolady i zajączek wielkanocny (Easter Bunny). Jajka w 
Wielkiej Brytanii są elementem wielu zwyczajów i zabaw. 
•Egg hunt – polowanie na jajka. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną dzieci 
szukają czekoladowych jajek schowanych przez rodziców w ogrodzie. 
Wygrywa dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej łakoci. 
•Rolling eggs – toczenie jaj. Grę wygrywa osoba, której jajko sturla się z 
górki najszybciej bez stłuczenia skorupki albo które rozbije się jako ostatnie. 

•Pace egging – popularne niegdyś w całej Anglii tradycyjne wiejskie sztuki uliczne z motywem 
odrodzenia. Główny bohater (zwykle święty Jerzy) zostaje zabity przez łotra (Old Tosspot) i 
przywrócony do życia przez wiejskiego medyka. Słowo pace  pochodzi od terminu „pascha”. 
Holandia 

Wielkanoc to dla Holendrów głównie święto wiosny i często okazja do wyjazdu na krótkie 
wakacje. Często już parę tygodni przed Wielkanocą domy przystrajane są żółtymi kwiatami (królują 
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narcyzy i tulipany), drzwi wejściowe dekorowane są ozdobami, a na gałęziach drzew wiszą 
drewniane jajka wielkanocne. Jedną z najpopularniejszych ozdób są wielkanocne wieńce. 

Wielkanocny weekend stanowi okazję do większych zakupów – trzeba wtedy koniecznie 
nabyć specjalne świąteczne produkty. Podstawą są czekoladowe i marcepanowe jajka oraz typowo 
świąteczny chleb z mnóstwem rodzynków oraz migdałowym nadzieniem – paasstol (jada się go 
także w święta Bożego Narodzenia – nazywa się wtedy kerststol). Do tego dochodzą inne 
wielkanocne słodkości w kształcie kurczaków, zajączków i jajek, specjalne wędliny, pasztety i sery 
– wszystko ze słowem „Wielkanoc” w nazwie. 

W niedzielę Holendrzy zasiadają do wielkanocnego brunchu – późnego śniadania lub 
wczesnego lunchu. Wielu wybiera się do restauracji, które oferują wielkanocne menu. W zależności 
od rodzinnej tradycji przed albo po zjedzeniu śniadania dzieci wyruszają na polowanie na 
czekoladowe jajka, ukryte w domach, ogrodach i parkach – znalezione jajko należy oczywiście do 
znalazcy. Tradycja liczy sobie wiele wieków i wywodzi się z ofiarowywania bogom jaj – 
zakopywano je na polach jako symbol płodności i życia. 

Wielkanocny poniedziałek to dzień aktywny – Holendrzy wybierają się na piknik albo 
zakupy. Parki, plaże, tereny rekreacyjne – wszystkie miejsca tętnią życiem, jeśli tylko dopisuje 
pogoda. Wiele miejscowości i miast organizuje imprezy, które także cieszą się dużą popularnością. 
Tak jak w Polsce, do lat 50. XX wieku wysyłano kartki wielkanocne z życzeniami. Tradycja ta 
zanikła, jednak od paru lat powraca do łask. Holendrzy dają sobie także z okazji Wielkanocy 
prezenty – ze statystyk wynika, że robi tak prawie 25% mieszkańców Niderlandów. 
Najpopularniejszym prezentem są kwiaty – bukiet z różnych gatunków powinien być utrzymany w 
odcieniach żółci. Mimo że holenderska Wielkanoc wygląda zupełnie inaczej niż polska, to przecież 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połączyć parę tradycji – żółte tulipany pięknie udekorują stół z 
polskimi pisankami. Z kolei dzieci mogą w niedzielę oddać się szukaniu jajek, a w poniedziałek 
pooblewać wodą. Oczywiście z umiarem i rozwagą! 
Hiszpania 

Najbardziej spektakularnie obchodzona jest Wielkanoc w Hiszpanii, gdzie nosi ona miano 
"święta świąt" i "uroczystość uroczystości". To najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
obchodzone jest z niezwykłym przepychem i niespotykaną nigdzie indziej teatralnością.  
W Andaluzji przez wszystkie te dni przemierzają ulicami uroczyste procesje bractw religijnych. 
Tradycja bractw wywodzi się z XIII wieku, ale organizacje te rozwinęły się najbardziej w wieku 
XV i XVI. Obecnie istnieje w Hiszpanii około 60 bractw, z których najstarsze - "El Silencio" 
(Cisza) powstało w 1340 roku. Podczas Wielkiego Tygodnia członkowie tych organizacji 
religijnych niosą ulicami tzw. pasos - ogromne, ważące nawet trzy tony platformy, na których 
ustawione są figury Chrystusa lub Matki Bożej, a także całe sceny religijne. Wiele z "pasos" to 
prawdziwe dzieła sztuki w srebrze, kości słoniowej czy drewnie. W procesji biorą udział osoby 
przebrane za pokutników, żołnierzy rzymskich, rycerzy w zbrojach. Za nimi podąża tzw. grupa 
Starego Testamentu, dzieci i dorośli z palmami oraz długi korowód chłopów. Pochód zamykają 
przedstawiciele duchowieństwa oraz policja miejska w strojach galowych. W Andaluzji zdarza się, 
że podczas trwania procesji ktoś wychodzi na balkon swojego mieszkania, aby zaśpiewać bez 
akompaniamentu religijną pieśń, tzw. flamenco jondo, przypominającą arabskie śpiewy muezinów 
wzywających na modlitwę w meczecie. Wtedy procesja zatrzymuje się w milczeniu i rusza dalej 
dopiero po zakończeniu pieśni.  
Inaczej obchodzi się Wielki Tydzień na północy Hiszpanii. W Aragonii istnieje jedyny na świecie 
zwyczaj bicia w bębny w Wielki Piątek. Tysiące członków bractw wędruje tradycyjnymi szlakami - 
"rutas del tambor"- uderzając w bębny. W niektórych miastach, zalanych dźwiękami bębnów, życie 
dosłownie zamiera na kilka godzin.  

Podczas Wielkiego Tygodnia w całej Hiszpanii odgrywane są różnorodne widowiska. W 
Nawarze na północy kraju, w klasztorze sióstr augustynek odbywa się w Wielką Środę 
przedstawienie zwane Łzami Świętego Piotra. W Wielki Czwartek odgrywane są tu sceny pasyjne 
zwane Pięcioma Ranami.  
W miejscowości Valcarlos, także w Nawarze, co roku celebruje się Niedzielę Zmartwychwstania 
wesołymi tańcami w wykonaniu tzw. bolantes. Bolantes ubrani są w białe koszule z gorsem i 
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kolorowymi jedwabnymi wstążkami powiewającymi na plecach, białe spodnie z galonami i małymi 
dzwoneczkami. Czasem można zobaczyć w różnych częściach kraju liczący wiele wieków zwyczaj 
samobiczowania. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja 
pełna jest tzw. picaos, którzy biczują swoje plecy, aż skóra nabierze fioletowego koloru. Wtedy 
ochotnicy zadają im dwanaście ukłuć ostrym szkłem. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten 
sposób zła krew wypływa z ciała.  
Włochy 

Włochy podobnie jak Polska są krajem wychowanym w kulturze katolickiej. Każdy kraj ma 
jednak swoją wyjątkową tradycję świętowania Wielkanocy. 
Wielkanoc to nie tylko choć przede wszystkim święto duchowe, to także hołd oddany rodzącej się 
do życia po zimie przyrodzie. Dzisiejsze włoskie podejście do tego święta najlepiej oddaje potoczne 
powiedzenie ”Święta Bożego Narodzenia z rodziną Wielkanoc z przyjaciółmi” ( Il Natale con i tuoi 
la Pasqua con chi Vuoi). Rzeczywiście gdy zapyta się młodych Włochów o tradycję bardziej mówi 
się o kuchni wielkanocnej niż o mistycznym, duchowym wydarzeniu. Całe szczęście, że w wielu 
miasteczkach nie zanikła tradycja obrzędowego świętowania Wielkanocy. 

Wielkanoc poprzedza tak jak w Polsce 40 dniowy post, a tydzień przed Wielkanocą w wielu 
miasteczkach włoskich odbywają się misteria męki pańskiej, procesje, zabawy ludowe, zabarwione 
lokalnym kolorytem. Na placach centralnych miasteczek odbywają się Rezurekcje. W Wielki Piątek 
w niektórych włoskich regionach o świcie kobiety idą do kościoła recytując modlitwę, przesuwają 
się po zimnej posadzce nagimi kolanami. Wiele z tych modlitw ma odległy rodowód sięgający 
czasów średniowiecza. Nocą tego samego dnia w blasku księżyca organizuje się procesje. 
Wielkanoc jest preludium radości by podziękować Zmartwychwstałemu Chrystusowi. A, że Włochy 
to kultura jedzenia nie może zabraknąć wielkanocnych posiłków spożywanych w gronie 
znajomych, przyjaciół. Na wielkanocnym stole obowiązkowo baranina, która we Włoszech jest 
symbolem Wielkanocy. Odwiedza się znajomych ofiarowując jajka z czekolady oraz colombę – 
ciasto drożdżowe o formie naszej polskiej babki. Historia tego tradycyjnego ciasta bez którego nie 
ma świąt jest długa sięga bowiem VI wieku, kiedy ciasto to zostało zaproponowane oblegającemu 
Pavię władcy Longobardów. Tak jak i dziś była wówczas symbolem pokoju i radości. Włoskie 
dzieci nie znają tradycji czekoladowego zająca ale w niecierpliwości oczekują nadejścia 
niedzielnego poranka, kiedy będą mogły odkryć zawartość czekoladowej niespodzianki. Zwyczaj 
ofiarowywania jaj zakorzeniony jest w tradycji związanej z symboliką Wielkanocy czyli okresu w 
którym przyroda budzi się do życia po zimie. Jajko symbolizuje odnawiające się życie. Każdemu 
chcemy w ten sposób przekazać trochę radości. 

W niektórych miejscach odbywają się obrzędy z głównym bohaterem jajem wielkanocnym. 
Np. w Urbania prowincji Pesaro dzieci grają w grę zwaną Punta e Cul. Polega ona na zgromadzeniu 
grupki 20 dzieci w ogrodzie. Układają się w koło w którego środku znajdują się jajka ułożone w 
literę S. Rozgrywający ma prawo wybrać jak najtwardsze jajko. Gra polega na uderzaniu swoim 
jajkiem w jajko przeciwnika. Wygrywa ta osoba, której jajko jest najmniej obite. W Tredozio w 
prowincji Forli co roku odbywa się święto zwane La sagra e palio dell’uovo. Każdemu 
uczestnikowi zabawy oferowane jest kolorowe jajko na twardo, które będzie używane w konkursie 
bicia jaj wygrywa ten, kto pierwszy zbije jajko przeciwnika. Najbardziej spektakularne są jednak 
tzw. Derby Easter w czasie trzech minut zawodnicy mają za zadanie zjeść jak najwięcej jaj. Rekord 
wynosi 17. Innym obrzędem jest ukrywanie jaj w wielkim stogu siana znajdującym się na 
centralnym placu miasta. Zadaniem startujących w rywalizacji jest odnalezienie jak największej 
liczby jaj. 
Na całym półwyspie są rozpowszechnione rytuały misteryjne. W Strettoia prowincji Lucci obchody 
Wielkiego tygodnia rozpoczynają się w Niedzielę Palmową gdzie przedstawia się przybycie Jezusa 
do Jerozolimy. W Wielki Czwartek w kościele św. Hippolita odbywa się inscenizacja obmycia nóg 
oraz ostatniej wieczerzy. W wielki piątek aktorzy odtwarzają ostatnią drogę Chrystusa w drodze na 
górę Kalwarię towarzyszy im tłum pątników, którzy odtwarzają poszczególne stacje drogi 
krzyżowej. W Wielką Niedzielę ten sam aktor, który odtwarza rolę Chrystusa celem upamiętnienia 
zmartwychwstania pojawia się w kościele w aplauzach radości wiernych. 
Najbardziej malownicze są obchody świętego tygodnia na malutkiej położonej blisko Neapolu 
wysepce Procidzie. Obchody Wielkiego Czwartku i Piątku stanowią apogeum wielomiesięcznych 
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przygotowań. O zmierzchu w wielki czwartek odbywa się procesja dwunastu apostołów są to mnisi 
jednego z tamtejszych zakonów. W jednym z trzynastu kościołów odbywa się wyjątkowy obrzęd 
współbracia są odziani w kaptury i obmywają sobie stopy. Ukończeniem tego rytuału ma być 
procesja, bracia zdejmują kaptury,  na głowę przyodziewają koronę cierniową w ręce biorą krzyże. 
Pozostali bracia podążają za wybranymi w skupieniu niosąc świece. Po procesji w Zakrystii 
wybranego Kościoła odbywa się ostatnia wieczerza gdzie spożywają posiłki z warzyw, ryb, 
jagnięcia, przaśnego chleba i wina. Najważniejszym momentem obchodów jest Wielki Piątek z 
pochodem tzw. procesją tajemnic organizowanym przez bractwo Truchini. 
La pasquetta czyli poniedziałek wielkanocny uważany jest w całych Włoszech jako dzień rodzinny. 
To dzień uroczystych obchodów, które spędza się z rodziną i przyjaciółmi w zwyczaju jest 
tradycyjna wycieczka nad morze, piknik na trawie. Upamiętnia podróż jaką zmartwychwstały Jezus 
odbył z Jerozolimy do Emaus. 
Czy spędzone we Włoszech czy w Polsce święta są czasem z najbliższymi, z dala od pośpiechu 
dnia codziennego przy wielkanocnym stole pachnącym wiosną, drożdżową babką. W jaskrawych 
kolorach radośnie z budzącą się do życia przyrodą. 
Szwecja 

Poprzebierane wiedźmy składają wizyty sąsiadom. W zamian za Listy Wielkanocne dostają 
symboliczne datki, słodycze lub poczęstunek.  

W całej historii ewangelicko-luterańskiego Kościoła szwedzkiego (Svensk Kyrka) 
Wielkanoc (Pask) stanowiła ważne wydarzenie religijne. Poprzedza ją Wielki Tydzień 
rozpoczynający się w Niedzielę Palmową. Podobnie jak u nas, zamiast gałązek palmy używa się 
wierzbowych łozin. Na południu kraju zrywa się je kilkanaście dni wcześniej, potem rozwijają się 
w mieszkaniach, a nawet w biurach (podczas procesji wielkanocnych składa się je przed 
wizerunkami Jezusa). 

Następne dni związane są z wieloma przesądami, w które gdzieniegdzie nadal się wierzy - a 
to, że złe wróżki i czarownice wyjątkowo aktywnie korzystają w tych dniach z mocy czarnej magii, 
albo że żyjące jeszcze tu i ówdzie Wiedźmy Wielkanocne w Wielki Czwartek ruszają na miotłach w 
kierunku tajemniczego uroczyska zwanego Blakulla. Tam, posłuszne radom Szatana, werbują 
adeptki czarownictwa, a w Wielką Sobotę wracają w okolice ludzkich siedzib i myszkują - 
niezauważalne - między opłotkami. Dawniej ludzie, stroniąc od zła diabelskiego, zapalali ogromne 
ogniska, strzelali z dubeltówek w powietrze i malowali znaki krzyża, gwiazd oraz innych świętych 
symboli na drzwiach i bramach, pod progami zakopywali psałterze, a w pomieszczeniach 
gospodarczych wieszali na ścianach skrzyżowane siekiery i kosy. Histeryczny strach przed siłami 
nadprzyrodzonymi rodził podejrzliwość w stosunku do kobiet, które czymś wyróżniały się w 
otoczeniu. Nieznana, duża liczba bogu ducha winnych niewiast kończyła żywot na szubienicach i 
stosach. 
 

21. Bajkopisarze europejscy. 
 

Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), może 
być wierszowany lub żartobliwy. Morał może znajdować się na 
początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną 
cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, 
a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy 
ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska. 
Jest jedną z odmian epiki, choć bajka epigramatyczna ma dużo cech 
lirycznych. 

Gatunek powstał w starożytnej Grecji – motywy zwierzęce 
pojawiały się tam już w VIII/VII w. p.n.e. w twórczości Hezjoda i 

Stesichora. Jednak powstanie i rozwój gatunku wiąże się przede wszystkim z żyjącym w VI w. 
p.n.e. niewolnikiem Ezopem, który miał skomponować zbiór pisanych prozą bajek zwierzęcych. W 
V w. p.n.e. pojawiło się określenie "bajki ezopowe", obejmujące zarówno zbiór bajek pisanych 
przez Ezopa, jak i utwory autorów wcześniejszych i późniejszych. W starożytności powstawały 
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także zbiory bajek Babriosa, Fedrusa i Avianusa. Popularny był też anonimowy zbiór 98 bajek, 
nazywany bajkami Romulusa. Bajki były też włączane do utworów m.in. Enniusza i Horacego. W 
średniowieczu tworzono początkowo łacińskie przeróbki bajek starożytnych: w językach 
narodowych pisano bajki dopiero od XII wieku (we Francji pojawił się wtedy przekład bajek Marie 
de France). Popularność bajki wzrosła w okresie renesansu, tworzyli wtedy m.in. Rimicjusz, Erazm 
z Rotterdamu. W czasach późniejszych bajki pisali m.in. Jean de La Fontaine, Gotthold Ephraim 
Lessing oraz Iwan Kryłow. 

Za największych bajkopisarzy Europy uważa się Hansa Christiana Andersena, Charles’a 
Perrault’a  oraz braci Wilhelma i Jakuba Grimmów . W Polsce bardzo znane są bajki Ignacego 
Krasickiego. 
 

Hans Christian Andersen (ur. 2 kwietnia 1805 w Odense, zm. 4 sierpnia 1875 
w Rolighed koło Kopenhagi) – duński pisarz i poeta, najbardziej znany ze swej 
twórczości baśniopisarskiej. 

� Brzydkie kaczątko  
Jest to historia łabędziątka, które wykluwa się z jaja wysiedzianego przez 
kaczkę, odrzuconego z własnego podwórka ze względu na odmienność i 
brzydotę. Brzydkie kaczątko nigdzie nie znajduje przychylności, aż do momentu, 
gdy wyrasta na pięknego łabędzia. "Brzydkie kaczątko", tak jak "Calineczka", 

pokazuje identyfikowanie się Andersena z typem wyrzutka szukającego swojego miejsca w 
społeczności oraz jego sympatię wobec takich osób. 

� Calineczka 
Jest to opowieść o maleńkiej dziewczynce, nie większej od ludzkiego kciuka, która narodziła się z 
ziarna zasianego przez bezdzietną kobietę. Uroda Calineczki spowodowała, że ropucha porwała ją 
na żonę dla swego syna – szczęśliwie udało jej się uciec z pomocą motyla i dwóch rybek. Nie dane 
było jednak jej długo cieszyć się wolnością, gdyż porwał ją chrabąszcz. Ten zabrał dziewczynkę do 
siebie, lecz porzucił ją pod wpływem rodziny, która uznała ją za brzydką. Tułająca się zimą po 
świecie Calineczka znalazła schronienie u polnej myszy, która z kolei wyswatała ją kretowi. 
Załamana, że będzie musiała spędzić resztę życia pod ziemią, Calineczka została uratowana przez 
ocaloną niegdyś przez siebie jaskółkę, która zaniosła ją na pole kwiatów. Tam dziewczynka 
spotkała księcia elfów, którego pokochała i poślubiła. Podarował jej nowe imię oraz parę 
skrzydełek. 

� Dziewczynka z zapałkami  
Jedna z baśni Hansa Christiana Andersena. Pisarz, który sam wywodził się z niezwykle biednej 
rodziny, w swojej twórczości bardzo często nawiązywał do wątku biedy i smutnego życia, 
zwłaszcza dzieci. Tak jest i w tym opowiadaniu. 
Przedstawia ono historię małego dziecka - tytułowej dziewczynki z zapałkami, która w ostatni 
wieczór starego roku bosa, głodna i zmarznięta wędruje po ulicach swojego miasta, daremnie 
próbując sprzedać choćby jedną wiązkę zapałek. Jednak nikt z przechodniów spieszących się do 
swych domów na noworoczne przyjęcia nie zwraca uwagi na małą wynędzniałą postać. W tamtych 
czasach był to zresztą widok niemal powszechny, tak jak i fakt, że powszechna bieda zmuszała do 
ciężkiej pracy już małe, kilkuletnie dzieci. Zmęczona i zniechęcona dziewczynka, która dobrze wie, 
że bez zarobku nie ma po co się pokazywać we własnym domu, przysiada wreszcie w cichym kącie, 
między dwoma domami. Podkulając pod siebie bose nogi, próbuje się choć trochę rozgrzać, jednak 
na dworze panuje zbyt wielki mróz. Zapala więc jedną z zapałek, potem następną, i kolejną. I za 
każdym razem widzi coś, o czym podświadomie marzy: żelazny piec, przy którym mogłaby ogrzać 
zziębnięte dłonie, pieczoną kaczkę, którą po raz pierwszy w życiu mogłaby się najeść do syta; 
wspaniałą choinkę w bogatym kupieckim domu, a także spadającą z nieba gwiazdę, która 
zapowiada czyjąś śmierć. Na samym końcu dziewczynce ukazuje się jej zmarła babcia, jedyna 
życzliwa dziecku osoba. Babcia ukazuje się dziewczynce, aby zabrać ją ze sobą do nieba. 
Umierając dziewczynka nie czuje już chłodu ani głodu, nie jest już smutna ani nieszczęśliwa. 
Jedno z najbardziej przejmujących przedstawień śmierci człowieka. Śmierci smutnej, bo odchodzi 
małe, niewinne dziecko. Śmierci niepotrzebnej i niezrozumiałej, bo przecież to dziecko mogło żyć 
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wiele lat. Jakby rozumiejąc bezsensowność i okrucieństwo takiego końca, autor próbuje nadać 
samemu faktowi śmierci nowe znaczenie. Oswoić, znaleźć w nim sens i piękno, uwznioślić, ułatwić 
niejako jego pojmowanie. 

� Królowa śniegu 
W odróżnieniu od innych baśni napisanych przez Andersena, które zostały zainspirowane folklorem 
bądź tradycją innych narodów, opowieść ta zrodziła się w wyobraźni autora. 
Baśń opisuje losy pary dzieci – Gerdy i Kaja, które żyły w przyjaźni aż do jednego z wiosennych 
dni. Wówczas do oka Kaja dostał się tajemniczy odłamek roztrzaskanego w przestworzach 
diabelskiego zwierciadła, który odmienił spojrzenie chłopca na świat w ten sposób, że wszystko, co 
piękne i dobre, postrzegał on od tej pory jako brzydkie i złe. Grzeczny chłopiec przemienił się w 
dziecko krnąbrne, złośliwe i okrutne. Na dodatek był zupełnie zależny od nieznajomej kobiety, 
która zwabiła go do siebie. Chłopiec wbrew ostrzeżeniom przywiązał swoje sanki do powozu 
zimowej damy i odjechał w nieznane. Była to tytułowa Królowa Śniegu, władczyni lodowatej 
krainy, której obce były jakiekolwiek ciepłe, serdeczne uczucia. Chciała ona pozyskać Kaja dla 
swych celów. Opuszczona i smutna Gerda wszczęła poszukiwania, narażając się w ich trakcie na 
wiele niebezpieczeństw, jednak po wielu perypetiach udało jej się odzyskać i uleczyć przyjaciela. 
Miasto, w którym mieszkają Kaj i Gerda to być może Heidelberg, gdyż w baśni opisano je prawie 
jak wspomniane miasto. 
 
Bracia Grimm  – dwaj rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy Wilhelm Karl  (1786-1859) i 
Jacob Ludwig Karl  (1785-1863), którzy dużą część swoich dzieł publikowali wspólnie. Autorzy 
Baśni braci Grimm. 
 

Baśnie braci Grimm (niem. Grimms Märchen) – cykl baśni spisanych przez niemieckich 
pisarzy i językoznawców, braci Wilhelma i Jacoba Grimmów. Zbiór ten, powstały na podstawie 
wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych, stał się klasyką literatury, przetłumaczoną 

na wiele języków. Bracia Grimm, w publikowanych baśniach, 
zmierzali do odtworzenia najstarszego wzorca motywów 
baśniowych w nich występujących, stąd charakterystyczne dla 
tych opowieści okrucieństwo. Różniło ich to od łagodniejszego 
ujęcia tych tematów przez francuskiego bajkopisarza Charlesa 
Perraulta. Niemniej w świecie tych baśni panowało żelazne 
prawo moralne - dobro i przezorność zwycięża niegodziwość. 

 
 

� Kopciuszek 
Baśń ta istnieje w wielu wersjach (ok. 700), ale trzon fabuły zawsze nawiązuje do poniższego 
schematu: 
Dziewczyna jest wykorzystywana w roli służącej. Macocha i przyrodnie siostry jadą na bal u 
księcia, zostawiając Kopciuszka w domu. Zjawia się dobra wróżka, która dostarcza odpowiednie 
stroje i karocę, dzięki którym Kopciuszek może pojechać na bal do księcia, jednak musi wrócić do 
domu przed północą. Kopciuszek na balu oczarowuje księcia. Kopciuszek w ostatniej chwili ucieka 
z balu, gubiąc pantofelek. Stroje i karoca znikają. Książę urządza poszukiwania Kopciuszka w 
całym kraju, sprawdzając na którą dziewczynę będzie pasował pantofelek (uszyty na bardzo drobną 
stopę). W końcu trafia do domu macochy.  
Przyrodnie siostry Kopciuszka przymierzają pantofelek, który jednak nie pasuje (w wersji baśni 
braci Grimm siostry Kopciuszka zostają nakłonione przez matkę do odcięcia sobie palca lub 
kawałka pięty, aby pantofelek mógł zmieścić się na stopę). Kiedy książę chce już wyjść, zauważa 
Kopciuszka i pomimo protestów macochy postanawia założyć pantofelek Kopciuszkowi. 
Pantofelek pasuje. Książę i Kopciuszek żyją długo i szczęśliwie.  
Ewentualnie scena zemsty na macosze i przyrodnich siostrach (u braci Grimm gołębie wydziobują 
oczy siostrom, gdy idą one w orszaku weselnym Kopciuszka).  
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� Królewna Śnieżka  
– jedna z najbardziej popularnych baśni braci Grimm. Na życie pięknej królewny dybie zła 

macocha-czarownica, zazdrosna o jej urodę. Początkowo 
każe ją zabić myśliwemu, a na dowód wykonania rozkazu 
pokazać jej serce. Myśliwy lituje się nad dziewczyną i 
zostawia ją w lesie, dostarczając na zamek serce zająca. 
Śnieżka znajduje w lesie domek, należący do krasnoludków 
i zamieszkuje z nimi. Zła macocha dowiaduje się jednak, że 
Śnieżka żyje i, zmieniając postać, trzy razy usiłuje ją zabić. 
Dwukrotnie królewnę ratuje przybycie krasnoludków, za 
trzecim razem Śnieżka zjada połowę zatrutego jabłka. 
Zrozpaczone krasnoludki, myśląc, że nie żyje, układają ją w 

szklanej trumnie. Przejeżdżający nieopodal książę, zachwycony urodą dziewczyny błaga, by 
krasnoludki podarowały mu ciało Śnieżki. Podczas poruszenia trumny Śnieżce wypada z ust zatruty 
kawałek jabłka i budzi się ona do życia. Książę natychmiast się jej oświadcza. Zaproszonej na 
wesele macosze ze złości pęka serce. 

 
Imiona krasnoludków: Mędrek, Gburek, Apsik, Wesołek, Śpioszek, Gapcio, Nieśmiałek. 

 
22. Różnorodność kulturalna państw UE. 

 
Tańce ludowe różnych krajów  
polskie: cenar, chmielowy, chodzony, dżek, goniony, taniec podhalański, kaczok, kołomajka, 
krakowiak, krzesany, kujawiak, lasowiak, mazur, mazurek, oberek, olender, polonez, szot, trojak, 
zbójnicki, kosyder, ryz dwa (taniec kaszubski), korkowy  
śląskie: trojak, mietlorz, drybek, waloszek  
angielskie: morris, country-dance  
bułgarskie: swisztowsko horo  
czeskie: polka, furiant, manczestr, pilky, rejdovak  
francuskie rigaudon, mazurka, scottish, kankan  
greckie: sirtós, sirtaki, zorba  
hiszpańskie: bolero, jota, kaczucza, seguidilla  
irlandzkie: céilí, jig, slip jig, reel, hornpipe, set dance, step irlandzki  
litewskie: suktinis  
rosyjskie: kamarinskaja, trepak, manele, kalinka  
rumuńskie: alunelul, kolo walaskie  
słowackie: hajduk, odzemek  
węgierskie: czardasz, leany korikazo, hajduk  
włoskie: tarantela, saltarello  
Wszelaka różnorodność jaką możemy zaobserwować w Europie będzie mogła spokojnie istnieć 
tylko wtedy, gdy społeczeństwa będą w stanie ją TOLEROWAĆ. A tolerancja nie jest czyś, co 
charakteryzuje każdego człowieka – Europejczyka... 

� Pojęcie tolerancji 
Tolerancja (łac. tolerantia - cierpliwa wytrwałość) - termin stosowany w socjologii, 

badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą 
dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej 
może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie 
reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten 
obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów. 
Zasada tolerancji jest kontrowersyjna. Liberałowie twierdzą, że z góry skazuje ona na "tolerowane" 
zwyczaje i zachowania, które są odstępstwem od normy. Może też upoważniać ludzi sprawujących 
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władzę do zwalczania odmienności. Zamiast tego proponują pojęcie moralności obywatelskiej i 
pluralizmu. Zwolennicy tradycyjnego fundamentalizmu krytykują tolerancję, gdyż widzą w niej 
formę moralnego relatywizmu. Ci, którzy ją popierają, definiują ją jako poszanowanie odmienności. 
Z drugiej zaś strony uważają, że termin ten w wąskim znaczeniu jest bardziej użyteczny, gdyż nie 
implikuje fałszywej aprobaty nieakceptowanych postaw społecznych. Tolerancja jest historycznie 
zmienna. Współcześnie tolerancja jest szeroko uznana na całym świecie, ale bywa też 
kwestionowana i naruszana. 

 
 

23. Prawa dzieci w UE. 
 
1. Kilka słów o historii praw dziecka. 
 

Prawa dziecka po raz pierwszy zapisano w tak zwanej Deklaracji Genewskiej w 1924  r.,  
jednak  pierwszy  pełny  zbiór  praw  został  zapisany w Konwencji  o  Prawach Dziecka  
przygotowanej  przez  Organizację   Narodów  Zjednoczonych  w  1989  r.  W Polsce obowiązuje 
ona od 1991 r. Konwencja  chroni  wszystkie  osoby  poniżej  18  roku  życia.  Jest  dokumentem 
jedynym w swoim rodzaju, ponieważ  jest uniwersalna, nie może być kwestionowana i obejmuje  
wszystkie  aspekty  związane  z  dobrem  dziecka.  Ustanawia  nowe  etyczne zasady i 
międzynarodowe normy postępowania wobec dzieci. 
 

Konwencja opiera się  na czterech podstawowych zasadach: 
1.  Dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry,  
płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne. 
2.  Dzieci mają  prawo  do  rozwoju we  wszystkich  sferach  swego  życia  
(rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny). 
3.  Dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu. 
4.  Dzieci  powinny  mieć  zapewnione  uczestnictwo  we  wszystkich  
decyzjach dotyczących ich życia. 

 
 

Prawa  zawarte  w  Konwencji  można  podzielić  na  prawa: 
osobiste,  socjalne  i  polityczne. 

 
Prawa osobiste to te, które przysługują każdemu człowiekowi właśnie dlatego, że jest człowiekiem. 
Nikt ich ludziom nie daje i nikt ich odebrać nie może. Człowiek też nie może  powiedzieć,  że  ich  
nie  chce. Do  najważniejszych  z  nich  należy  prawo  do prywatności, swobody myśli, religii, do 
życia bez przemocy oraz prawo do informacji. 
 
Prawa socjalne są  rezultatem porozumienia między obywatelami a państwem. Im bogatsze  
państwo,  tym  więcej  praw  socjalnych mają   jego  obywatele.  Do  tej  grupy praw  zalicza się   
m.in.  prawo  do  nauki,  prawo  do  ochrony  zdrowia,  prawo  do wypoczynku, do pomocy 
materialnej oraz prawo do korzystania z dóbr kultury. 
 
Prawa  polityczne  to  prawo  dzieci  do  stowarzyszania  się.  Nie mogą   one  jednak należeć  do  
partii  politycznych,  nie  mają  też   praw  wyborczych,  czyli  nie  mogą decydować, kto w 
państwie będzie pełnił władzę. 
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24. Budowle wybranych miast europejskich. 
 

a) Rzym 
 

 
 

Koloseum 

 

b) Rzym/Watykan                                           c) Berlin 

       

                  Bazylika św. Piotra                                        Brama brandenburska 
 
d) Paryż                                                            e) Bruksela 
                                                                           

          
                      

Wieża Eiffla                                         Katedra św. Michała i św. Guduli 
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f) Londyn 

 

 
 

Big Ben 
 

g) Ateny 
 

 
 

Partenon 
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26. Najnowsze wydarzenia związane z Unią Europejską. 
 
 
a) CHORWACJA niebawem w UE 
 

Przywódcy Chorwacji i UE, w tym premier Polski Donald Tusk, podpisali w piątek tj. dnia 
9 grudnia 2011 r. w Brukseli traktat o przystąpieniu Chorwacji do UE. Podpisanie traktatu oficjalnie 
kończy prawie sześcioletni okres negocjacji akcesyjnych i umożliwi rozszerzenie UE już w 2013 r. 
W imieniu Chorwacji traktat podpisali prezydent Ivo Josipović i premier Jodranka Kosor, w imieniu 
UE przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, premier Donald Tusk oraz 
przedstawiciele pozostałych państw członkowskich UE. W ceremonii podpisania, która poprzedziła 
drugi dzień obrad przywódców UE, uczestniczyli także przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek i szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Jeśli proces ratyfikacji traktatu 
przebiegnie bez przeszkód we wszystkich krajach UE oraz w Zagrzebiu, Chorwacja przystąpi do 
Unii 1 lipca 2013 roku, stając się 28. państwem członkowskim. 
 
Rok przystąpienia do UE: ????  Ustrój polityczny: republika semiprezydencka 
Stolica: Zagrzeb Powierzchnia: 56 542 km² Liczba mieszkańców: 4,43 mln 
Waluta: kuna Język urzędowy: chorwacki 
 
Chorwacja (Republika Chorwacji) – państwo w Europie Południowej, nad Morzem Adriatyckim, 

graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, 
od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. 
Od południowego zachodu posiada dostęp do Morza 
Adriatyckiego. Niepodległość uzyskała w 1991 roku, 
odłączając się od Jugosławii. 
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną na 
podstawie konstytucji z 1990 roku (zmodyfikowanej w 1999 

i 2001 roku), z silną pozycją parlamentu. 
Państwo to stało się krajem demokracji parlamentarnej, którego system polityczny opiera się na 
uznawaniu praw człowieka, rządach prawa, równoprawności narodowej, nienaruszalności 
własności osobistej, sprawiedliwości socjalnej i wielopartyjności. 

W Chorwacji istnieje system partyjny 18-związkowy. Do najbardziej liczących się partii 
politycznych należą Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, Chorwacka Partia Socjalliberalna, 
Partia Socjaldemokratyczna oraz Partia Prawa. 
Kraj dzieli się pod względem administracyjnym na 21 województw (okręgów) – żupaniji. 
Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat, z prawem 
powoływania rządu, łącznie z premierem – szefem rządu. 
Gospodarka Chorwacji bazuje przede wszystkim na usługach oraz w mniejszym stopniu na 
przemyśle lekkim. W okresie letnim również turystyka staje się znaczącym źródłem przychodów 
państwa. Rolnictwo chorwackie jest stosunkowo dobrze rozwinięte, znajduje w nim zatrudnienie 
2,7% ludności zawodowo czynnej. Prawie 57% terytorium Chorwacji zajmują grunty orne, łąki i 
pastwiska. 
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