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I Ty możesz zostać młodym redaktorem.
Zajrzyj do naszej gazetki!
Przybliżymy Ci wiadomości o krajach Unii Europejskiej.
Przyłącz się do nas, napisz coś ciekawego. Mogą to być wrażenia
z podróży zagranicznej, zebrane informacje z różnych źródeł,
które będą również interesowały twoich rówieśników.
Piszcie również o naszym kraju, naszej małej
Ojczyźnie – Głogowie.
Nie zapomnijcie o ciekawych ludziach, zabytkach,
wydarzeniach kulturowych i sportowych.
podejmowane są w naszej szkole, aby przybliżyć
Dzisiaj powiemy:
tematykę integracji.
- Jakie są cele Unii?
- Kogo możemy nazwać ojcem Wspólnoty Europejskiej?
- Co powinniśmy wiedzieć o Belgii?
- Jak wyglądały obchody 750 rocznicy powstania
naszego miasta?
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Jakie są ogólne cele Unii?
 utrzymywanie ogólnego bezpieczeństwa w Europie
 wspólny rozwój gospodarczy i jednoczesny postęp społeczny
 ochrona wolności oraz praw obywateli

Kogo możemy nazwać ojcem Zjednoczonej Europy?
Jedną z osób, która odegrała kluczową rolę
w tworzeniu zjednoczonej Europy jest Jean Monet.
To właśnie jego powiedzenie, że
"my nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi",
jest najbardziej trafnym opisem Wspólnoty Europejskiej.

J

akie są ważne elementy polityki gospodarczej
Unii Europejskiej?
 stabilne ceny
 równowaga bilansu płatniczego
 solidarność gospodarcza między
państwami członkowskimi

W

swojej działalności Unia Europejska respektuje:
 tożsamość narodową
 historię
 tradycje i kulturę swoich członków
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Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Belgia - kraj w Europie Zachodniej, nad Morzem
Północnym. Sąsiaduje z Holandią, Niemcami, Francją
i Luksemburgiem.
Powierzchnia - 30 510 km2. Waluta - euro.
Ludność - 10 mln.
Stolica - Bruksela

Inne większe miasta to:
Antwerpia
Gandawa
Brugia
Ličge
Charleroi)

Fot. Atomium w Brukseli
-gigantyczny model żelaza
zbudowany na wystawę
światową w 1958 roku

Belgia jest republiką federalną o trzech
oficjalnych językach (niderlandzki, francuski
i niemiecki) i kulturalnej różnorodności.
Część północna - płaska, flamandzkojęzyczna to Flandria.
Część południowa – górzysta, francuskojęzyczna to Walonia.
Głową państwa jest król (obecnie panuje król Albert II). Władza ustawodawcza należy do
dwuizbowego parlamentu federalnego.
Święto narodowe obchodzone jest 21 lipca, w dniu gdy król
Leopold I, pierwszy król Belgów, zaprzysiągł konstytucję w 1831r.
Wspólnota francuska obchodzi swoje święto 27 września,
a flamandzka 11 lipca.
Wzdłuż krótkiego (66 km) wybrzeża rozciąga się strefa
piaszczystych wydm. Sąsiaduje z nimi pas polderów
(ziem odebranych morzu) oraz równinna, piaszczysta
Nizina Flandryjska sięgająca aż po Brukselę.
Między stolicą a rozległą doliną rzek Sambry i Mozy znajduje się
lekko falista równina, a dalej na południe-górzysty obszar Ardenów.

Fot. Katedra Notre Dame

Fot. Widok na Ardeny
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Głogowskie wieści

Choć dokument lokacyjny nie zachował się, wiadomo z późniejszych
przekazów, że 13 grudnia 1253 roku, Książę Konrad I wystawił dokument lokacyjny,
w którym regulował status prawny miasta – Głogów.
Zatem w bieżącym tj. 2003 roku nasze miasto-Głogów obchodzi 750 rocznicę
nadania praw miejskich. Główne uroczystości miały miejsce w dniach od 23 do 25
maja pod hasłem „750 lat lokacji Głogowa”.
Jedną z atrakcji obchodów był barwny KOROWÓD HISTORYCZNY
składający się z około 250 uczestników - dzieci i młodzież z głogowskich szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

4

Ważnym wydarzeniem była również konferencja popularno-naukowa, która
odbyła się 10 października, także poświęcona 750 rocznicy nadania praw miejskich
dla Głogowa.
Z tej okazji Gmina Miejska Głogów wydała pamiątkowy medal.
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JAKIE TO PAŃSTWO?

Na mapie jak wielkie bucisko
Jest tam Wezuwiusz, Pompei blisko…
I Wieczne Miasto, które zachwyca
Oraz Piotrowa, święta stolica…
Że mądrej głowie – to dość dwie słowie…
Jakie to państwo? Któż nam podpowie?

Po zjednoczeniu wielka potęga,
Po dobrobytu trofea sięga
I pierwsze miejsce na Olimpiadzie …
Znacie Goethego? Choćby w przekładzie
Tego bliskiego Polski sąsiada
Wnet odgadniecie … Kto odpowiada?

Płynie Sekwana u stóp Notre Damu

Jeśli przemierzyć chcesz Europę
I na Alp szczyty spojrzeć wysokie
Lub gdy popływać zechcesz na gondoli
Albo zobaczyć słynne Trivioli
Wsiadaj zaprasza cię ekspres szkolny

W Luwrze naczelnym punkcie programu
Jest Mona Lizy uśmiech przesławny…
A nad Loarą czar zamków dawnych…
I Lazurowe kusi wybrzeże
Jakie to państwo? Śmiało i szczerze.

W rytmie flamenco napięcie rośnie,
A kastaniety klaszczą donośnie…
Korrida wabi żadnych tych wrażeń,
Innych Majorka - ten przedmiot marzeń…
I Costa Brava cudne wybrzeże
Jakie to państwo? Śmiało i szczerze.

EUROZAGADKI

Big Ben wydzwania swoją piosenkę,
Elżbiecie II czyniąc podziękę,
Że już pół wieku włada wzorowo
Wyspiarskim krajem. Więc ruszcie głową
I pociągnąwszy łyczek herbatki
Jakie to państwo? Powiedzcie dziatki?

Pod Akropolem stare kamienie,
Amfiteatry, chóry na scenie…
Gaje oliwne, Korynt, Pireus
Z wyżyn Olimpu spogląda Zeus …
Morze Egejskie z wodą wspaniałą
Jakie to państwo? Szczerze i śmiało.
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