
Symbole unijne

Po  zakończeniu  II  wojny  światowej  politycy  zachodnich  krajów europejskich
uświadomili sobie, współpraca państw może zapobiec konfliktom i przyczynić
się do szybszego rozwoju gospodarczego.  Tak narodził się pomysł zjednoczonej
Europy,  pełnej  współpracy  i  dobrobytu.  7  lutego  1992r.  został
podpisany Traktat o Unii Europejskiej – tak zwany traktat z Maastricht, na mocy
którego 1 listopada 1993r. powstała Unia Europejska. Jej celem jest budowanie
silnej gospodarczo, zjednoczonej i demokratycznej Europy.

Państwa  UE  prowadzą  wspólną  politykę  gospodarczą,  bezpieczeństwa,
społeczną,  edukacyjną  i  ekologiczną.  Postrzegana  jest  jako  wielkie  państwo
zbudowane ze ściśle współpracujących ze sobą krajów europejskich. Jak każde
państwo, UE ma także swoje symbole. 

Jednym z nich jest  flaga.  Tworzy ją okrąg złotych gwiazd na szafirowym tle.
Symbolizują  one  harmonijne  współdziałanie,  solidarność  i  jedność  narodów
Europy.  Liczba  gwiazd  (12)  nie  jest  przypadkowa.  To  symbol  doskonałości  i
całości. Kolor flagi jest kolorem nieba. Jej autorami byli hiszpański dyplomata
Salvador de Madariaga y Rojo i  francuski plastyk Arsène Heitz,  przy czym za
pierwotnego pomysłodawcę uznaje się Richarda Coudenhove-Kalergi.
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Kolejnym symbolem UE jest  hymn. To finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga
van Beethovena.  Z racji wielojęzycznego charakteru Unii hymn posiada jedynie
wersję  instrumentalną opracowaną przez Herberta  von Karajana.  Dziś  utwór
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ten  znamy  pod  tytułem  "Oda  do  radości".  Oficjalny  status  hymnu  uzyskała
dopiero w 1985r.

Źródło: pl.wikipedia.org

UE  wprowadziła  też  wspólną  walutę  -euro.  Jednak  nie  wszystkie  państwa
członkowskie wprowadziły ją u siebie do obiegu. 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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UE  ma  też  swoją  maskotkę.  Jest  nią  Syriusz.  Imię  pochodzi  od  nazwy
najjaśniejszej  z  gwiazd.  Syriusz  przyjmuje  postać  zabawnej,  uśmiechniętej,
niebieskiej stonogi. Jest ubrany w granatową koszulkę z gwiazdkami. Rozłożone
dłonie  w  białych  rękawiczkach  wyrażają  otwartość  i  życzliwość.  Oficjalnie
Syriusz  jest  ubrany  właśnie  w  koszulkę  przedstawiającą  flagę  UE,  ale  warto
wspomnieć, iż w każdym kraju maskotka wygląda nieco inaczej. Każde państwo
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członkowskie  Unii  ma  prawo  ubrać  Syriusza  w  to,  co  jest  dla  niego
charakterystyczne.  Maskotka  może  również  otrzymywać  określone  atrybuty,
które kojarzą się z danym rejonem. Nie każdy kraj stworzył jeszcze własną wizję
maskotki, ale wiele już to uczyniło.
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Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004r.

Więcej informacji o UE znajdziesz tutaj:
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