STOLICE PAOSTW UNII EUROPEJSKIEJ - Częśd 1
Poczta polska dnia 24.10.2005 roku rozpoczęła cykl wydawniczy pt. Stolice Paostw Unii
Europejskiej.
Pierwszymi wydanymi pozycjami są, walory autorstwa Pani Magdaleny Błażków, projektantki najładniejszego znaczka na świecie.
W skład pierwszej serii wchodzi : pięd
znaczków pocztowych, oraz pięd kopert FDC,
przedstawiających Stolice Paostw Unii Europejskiej

paostwami europejskimi. 25 marca 1957 r. w
Rzymie sześd krajów dało podwaliny nowej organizacji, zaczęła tworzyd się Unia Europejska.
Członkami założycielami były: Belgia,
Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i
Włochy.

Fi 4065 (S-1341) Budapeszt
Fi 4066 (S-1341) Wilno
Fi 4067 (S-1341) Dublin
Fi 4068 (S-1341) Lizbona
Fi 4069 (S-1341) Paryż

Mapa krajów Unii Europejskiej

Seria znaczków pocztowych Stolice Paostw Unii Europejskiej Fi 4065 - 4069

wartośd: 1,30 zł, 1,30 zł, 2,20 zł, 2,20 zł, 2,80 zł
nakład: 500 000 każdego znaczka
technika druku: offset
format znaczków: 39,5 x 31,25
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: po 20 znaczków
data obiegu: 24.10.2005 r.
Historia Unii Europejskiej
Po drugiej wojnie światowej rozpoczęła
się historia Unii Europejskiej, Europa dostrzegła
koniecznośd pokojowej współpracy między

Unia Europejska wyrosła z Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, powołanej na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego w 1951 r.
przez sześciu członków założycieli: Belgię, Holandię i Luksemburg (Beneluks), RFN, Francję i
Włochy. Celem EWWiS było utworzenie wspólnej puli produkcji węgla i stali, aby zapobiec
wojnie gospodarczej. Było to urzeczywistnienie
planu opracowanego przez Jeana Monneta, a
upowszechnionego przez francuskiego ministra
spraw zagranicznych Roberta Schumana. 9 maja
1950 historia Unii Europejskiej zaczyna się właściwie, Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy twierdząc, że jest
to niezbędne do utrzymania pokojowych stosunków. Propozycja ta, znana jako Deklaracja
Schumana, jest uważana za początek dzisiejszej
Unii Europejskiej, która potem wybrała dzieo 9
maja za Dzieo Europy. Brytyjczycy zostali zaproszeni do uczestnictwa, ale odmówili, aby nie
rezygnowad z narodowej suwerenności.
źródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

BUDAPESZT
Pierwszą prezentowana stolicą Unii Europejskiej jest stolica Węgier - Budapeszt (Fi
4065, S-1341).

Znaczek pocztowy Fi 4065

Multibox z Budapesztem

Do najciekawszych zabytków
Budapesztu
należą:
Zamek
Królewski
zbudowany w XIII wieku i przebudowany w XVIII
i XIX w., turecka łaźnia z XVI wieku, pałace i
kościoły z XVIII wieku, gmach parlamentu z XIX
wieku.

Koperta FDC S-1341 Stolice paostw Unii Europejskiej Budapeszt

Budapeszt - to miasto położone nad Dunajem,
największe i zarazem najważniejsze miasto
Węgier, zamieszkałe przez ponad 2 miliony
ludzi, co stanowi 20% populacji całego kraju.
Budapeszt jest nie tylko stolicą paostwa, ale
centrum gospodarczym i kulturalnym Węgier.
Buda leży na prawym, wysokim brzegu
Dunaju – Góra Gellerta, Góra Zamkowa, Góra
Janoshegy. Cechują ją wysokie, spadziste ulice.
Peszt położony jest na lewym, płaskim brzegu i
odznacza się promienistym układem ulic,
związanych półkolistymi arteriami. Obie części
miasta łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe.
Budapeszt ma liczne tereny zielone i
wypoczynkowe. Do najciekawszych należą
wyspy na Dunaju, a szczególnie wyspa
Małgorzaty
z
plażą
i
urządzeniami
rozrywkowymi. Budapeszt słynie z licznych term
zasilanych z podziemnych gorących źródeł.

Kościół Macieja pod wezwaniem NMP

Paostwa członkowskie UE - Węgry






ustrój: republika wielopartyjna
ludnośd: 10 mln
język urzędowy: węgierski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 23 października
(rocznica wybuchu powstania)
 waluta: forint
Węgry i Unia Europejska:
 data przystąpienia: 2004 r.
 miejsca w Parlamencie Europejskim: 20
 głosy ważone w Radzie: 12

 miejsca w Komitecie Ekonomiczno Społecznym: 12
 miejsca w Komitecie Regionów: 12
 Komisja Europejska: Laszlo Kovacs (od 1
listopada 2004 r.) - Komisarz ds. Energii.
 Podlega mu obszar energii w DG ds.
Transportu i Energii.

WILNO
Drugi walor przedstawia stolice Litwy –
Wilno (Fi 4066, S-1341).
Katedra wileoska

Znaczek pocztowy Fi 4066

Miasto jest malowniczo położone w dolinie Wilejki i otoczone lasami sosnowymi. Z
pięknem i malowniczością tamtejszej przyrody
może rywalizowad jedynie bogactwo architektury starego Wilna. Miasto ma jedną z największych w Europie starówek i wiele zabytków
wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego. Zwiedzanie warto zacząd od ulicy
Zamkowej wiodącej do Ostrej Bramy i katedry
św. Stanisława. Najstarsze obiekty, pochodzące
z XV i XVI wieku zachowały się jedynie we fragmentach, są to przede wszystkim: gotycka sala
dwunawowa przy ulicy Uniwersyteckiej, częśd
zabudowy między dziedziocami Skargi i Sarbiewskiego, północne skrzydło dziedzioca Sarbiewskiego z szesnastowieczną polska attyką.

FDC S-1341 Stolice paostw Unii Europejskiej - Wilno

Wilno - stolica paostwa, miasto położone nad Wilią i u ujścia Wilejki. Jest to ważny
ośrodek przemysłowy i kulturalny, największe
skupisko Polonii na ziemi litewskiej. Wilno przez
długi okres swojej historii było miastem wielonarodowym i wielokulturowym, czego ślady
widoczne są do dziś.
Organy w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie, na których grał Stanisław Moniuszko

Paostwa członkowskie UE - Litwa






ustrój: republika wielopartyjna
ludnośd: 3,6 mln
język urzędowy: litewski
wyznanie: rzymskokatolickie
waluta: lit

miastem Irlandii. Położony jest na wschodnim
wybrzeżu wyspy, u ujścia rzeki An Life do Morza
Irlandzkiego. Celtycka nazwa miasta to Baile
Atha Cliath, a używana nazwa angielska
pochodzi od irlandzkich słów Dubh Linn czyli
„czarny staw”.

Litwa i Unia Europejska:





data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 12
głosy ważone w Radzie: 7
miejsca w Komitecie Ekonomiczno Społecznym: 9
 miejsca w Komitecie Regionów: 9
 Komisja Europejska: Dalia Grybauskaite
(od 1 listopada 2004 r.) - Komisarz ds.
Programowania Finansowego i Budżetu
 Podlega jej DG ds. Budżetu.

DUBLIN
Kolejne miasto Unii europejskiej to stolica Irlandii – Dublin (Fi 4067, S-1341).

Znaczek pocztowy Fi 4066

FDC S-1341 Stolice paostw Unii Europejskiej – Dublin

Dublin - bjest stolicą i największym

Kolegium Świętej Trójcy (Trinity College)
Obszar na którym leży współczesny
Dublin był zamieszkany od czasów dawnych.
Pierwotnie powstała tam celtycka osada
położona w miejscu gdzie przecinały się szlaki
handlowe. W IX wieku obszar ten został zajęty
przez wikingów norweskich, którzy uczynili
Dublin ośrodkiem swojego królestwa. W 1170
roku Dublin został zdobyty przez Anglonormanów, w 1171 roku uzyskał prawa miejskie
i stał się głównym ośrodkiem władzy angielskiej
w Irlandii. Miasto rozwijało się wokół zamku,
który wybudowali Anglonormanowie. Od XVIII
wieku miasto pełni rolę ośrodka irlandzkiego
ruchu oporu. W 1919 roku w Dublinie
proklamowano niepodległośd Irlandii, a stolicą
niepodległego paostwa stał się w 1921 roku.

Rzeka An Life (River Liffey) w Dubline

Większośd zabytkowych budowli Dublina
zniszczonych w okresie walk wyzwoleoczych
została odbudowana. Są one zlokalizowane w
starej części miasta, obejmującej nadbrzeże
rzeki An Life. Tu wznosi się gotycka katedra Św.
Patryka z XII wieku, odbudowana w XIX w.
Katedra znajduje się w miejscu w którym Św.
Patryk według podania miał ochrzcid Irlandię.
Ważnym zabytkiem jest zamek z początku XIII
wieku
będący
rezydencją
angielskich
wicekrólów, a także najstarszy irlandzki
uniwersytet Trinity College założony w 1591
roku, którego biblioteka słynie z rękopisów
Book
of
Kells.
Większośd
budynków
uniwersytetu pochodzi z XVIII wieku. W samym
centrum miasta przebiega ulica O’Connell
połączona z szerokim mostem o tej samej
nazwie wzdłuż której skupione są puby, kina,
teatry.

dla biznesu i notyfikacje paostw członkowskich ws. usług.
LIZBONA
Czwarty walor z serii stolice paostw Unii
Europejskiej, przedstawia stolice Portugalii –
Lizbonę (Fi 4068)

Znaczek pocztowy Fi 4067

Paostwa członkowskie UE - Irlandia






ustrój: republika
ludnośd: 3,7 mln
język urzędowy: irlandzki, angielski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 17 marca (dzieo
Świętego Patryka)
 waluta: euro
Irlandia i Unia Europejska:





data przystąpienia: 1973 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 12
głosy ważone w Radzie: 7
miejsca w Komitecie Ekonomiczno Społecznym: 9
 miejsca w Komitecie Regionów: 9
 Komisja Europejska: Charlie McCreevy
(od 1 listopada 2004 r.) - Komisarz ds.
Rynku Wewnętrznego i Usług
 Podlega mu DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług oraz, z innych DG, obszar
swobodnego przepływu kapitału, usługi

FDC S-1341 Stolice paostw Unii Europejskiej - Lisbona

Lizbona jest stolicą Portugalii i
największym miastem kraju. Zespół miejski liczy
ponad 3 mln mieszkaoców. Miasto leży na
prawym brzegu estuarium rzeki Tag. W
starożytności istniała tu osada fenicka, w
czasach rzymskich znana jako Felicitas Julia.
Od 1260 r. ośrodek miejski jest miejscem
rezydencji króla i pełni funkcje stolicy paostwa.
Lizbona jest siedzibą trzech uniwersytetów.
Najstarszy z uniwersytetów został założony w
1290r. W mieście znajdują się liczne muzea oraz
zabytki sakralne z XVII-XVIII w. i świeckie z XVIXVIII w.
Lizbona jako stolica Portugalii jest także
jednym z jej sportowych centrów. Swoją
siedzibę mają tu m.in. takie kluby jak SL Benfica
czy Sporting CP. Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej 2004 także gościły w stolicy, a ich mecz

finałowy został rozegrany na Estádio da Luz.

Znaczek Fi 4069

Lizbona nocą
Paostwa członkowskie UE - Portugalia






ustrój: republika
ludnośd: 10,8 mln
język urzędowy: portugalski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 10 czerwca (data śmierci
Conoeusa 1580 r.)
 waluta: euro

Portugalia i Unia Europejska:





data przystąpienia: 1986 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 22
głosy ważone w Radzie: 12
miejsca w Komitecie Ekonomiczno - Społecznym: 12
 miejsca w Komitecie Regionów: 12
 Komisja Europejska: Jose Manuel Duaro
Barroso (od 1 listopada 2004 r.) - przewodniczy Zespołowi Komisarzy ds. Strategii Lizbooskiej i Zespołowi Komisarzy ds. Stosunków Zewnętrznych

FDC S-1341 Stolice paostw Unii Europejskiej – Paryż

Paryż - jest stolicą i największym
miastem Francji, a także jedną z największych i
najważniejszych aglomeracji miejskich w Unii
Europejskiej. W granicach administracyjnych
Paryża zamieszkuje prawie 2,5 mln osób, a w
zespole miejskim, obejmującym region Ile-deFrance ponad 11 milionów.

PARYŻ
Na ostatnim znaczku serii stolic paostw
Unii Europejskiej , możemy podziwiad stolicę
Francji – Paryż (Fi 4069)
Katedra Norte-Dame

Miasto ma ciekawy, koncentryczny układ
przestrzenny z rozchodzącymi się gwieździście
bulwarami. Jego oś stanowi dolina Sekwany,
która dzieli Paryż na częśd prawobrzeżną
północną Rive Droite i lewobrzeżną południową
Rive Gauche, połączone przez 31 mostów. Paryż
administracyjnie podzielony jest na 20 dzielnic.
Ich numeracja biegnie spiralnie od środka,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Najważniejsze pod względem turystycznym są
dzielnice o numerach od 1 do 8.
Najstarszą częśd miasta stanowi wyspa Ile
de la Cite na Sekwanie, na której plemię
celtyckie Paryzjowie założyło osadę rybacką.
Rozwój miasta nastąpił jednak dopiero pod
panowaniem Rzymian, którzy zdobyli osadę w
52 r.p.n.e i na miejscu spalonej, przez
broniących się Paryzjan, osady zbudowali
własne miasto nazwane Lutetia Parisionum.

panowania jego następców miasto przeżywało
szybki rozwój. W XI wieku miasto zostało
rozbudowane na prawym brzegu Sekwany. W
XII i XIII w. powstała pierwsza forteca Luwru,
katedra Notre Dame , ważniejsze paryskie
kościoły, uniwersytet Sorbona. Rozwój miasta
został zahamowany przez wojnę stuletnią i
epidemie. Dawne znaczenie Paryż odzyskał pod
koniec XV wieku. W XVI wieku miasto rozwijało
się pod wpływem włoskiego renesansu,
budowano nowe obiekty, przebudowywano
stare w nowym stylu. W XVII i XVIII wieku
miasto zajmowało coraz to nowe tereny.

Łuk Triumfalny w Paryżu

Pod panowaniem Rzymian miasto zaczęło
się rozwijad na lewym brzegu Sekwany obecnie Dzielnica Łacioska. W III w. miasto
zostało ponownie zniszczone, tym razem przez
plemiona germaoskie, a cała ludnośd musiała
przenieśd się na Ile de la Cite. Powoli utrwalała
się używana coraz częściej nazwa Paris i od IV
wieku miasto zaczęto nazywad Paryżem. W 486
r. Paryż został zdobyty przez Chlodwiga i stał się
jedną ze stolic paostwa Franków. Słabośd
karolioskich królów Francji doprowadziła do
wzrostu potęgi książąt Paryża. W 987 r. Hugo
Kapet, hrabia Paryża, został królem Francji. Za

Wieża Eiffla

Za panowania Ludwika XIV i XV
prowadzono intensywne prace urbanistyczne,
m.in. powiększono i przebudowano Luwr oraz
pałac Tuileries. Ludwik XIV wybudował
wspaniałą rezydencję królewską w położonym
tuż za miastem Wersalu. W połowie XVIII w.
Paryż rozrósł się do rozmiarów dzisiejszego
miasta
wewnętrznego. Dookoła miasta
wybudowano nowy mur z licznymi bramami.

Dzisiejszy kształt miasto zawdzięcza baronowi
G. Haussmannowi, autorowi planu przebudowy
miasta, który realizowano w latach 1853-70.
Wyburzono
wówczas
mury
obronne,
poszerzono bulwary, wybudowano proste i
szerokie arterie komunikacyjne, przecinające
labirynt wąskich i krętych uliczek, eksponujące
najpiękniejsze budowle miasta. Pod koniec XIX
w. została wybudowana wieża Eiffla – symbol
miasta. W latach 70. i 80. XX wieku miały
miejsce wielkie zmiany w zabudowie miasta
(powstały Forum des Halles, Centrum
Pompidou, La Villette) dzięki którym Paryż
zyskał bardziej nowoczesne oblicze.
Paostwa członkowskie UE - Francja






ustrój: republika
ludnośd: 60,4 mln
język urzędowy: francuski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 14 lipca (zburzenie
Bastylii w 1789 r.)
 waluta: euro
Francja i Unia Europejska:
 data przystąpienia do WE: 1957 r. (paostwo założycielskie)
 miejsca w Parlamencie Europejskim: 72
głosy ważone w Radzie: 29
 miejsca w Komitecie Ekonomiczno Społecznym: 24
 miejsca w Komitecie Regionów: 24
 Komisja Europejska: Jacques Barrot (od
1 listopada 2004 r.) - Wiceprzewodniczący Komisarz ds. Transportu
 Podlega mu obszar transportu w DG ds.
Transportu i Energii.

źródło: Traktat Nicejski
Oficjalna strona paostwa członkowskie Unii Europejskiego UE
Serwis internetowy EUROPA
www.krajeeuropy.pl
www.unia.realnet.pl
www.wikipedia.pl

Koniec części 1
Paweł Kwiatkowski
www.e-fdc.pl

