"Mini-Europa daje jedyną w swoim rodzaju okazję, aby zobaczyć i
odczuć na miejscu piękno i różnorodność naszego kontynentu. Europa
to przedsięwzięcie polityczne, w obronie którego stajemy w Parlamencie
Europejskim, a także skarb kultury, którego wartość powinni dostrzegać i
znać zarówno Europejczycy, jak i cudzoziemcy."
Martin SCHULZ

Martin SCHULZ,

Donald TUSK,

Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego.*

Przewodniczący
Rady Europejskiej.*

"Mówiłem, że Europa powina być wielka przy wielkich sprawach a
skromna przy małych stawkach. Cóż, Mini-Europa jest obecnie jedynym
miejscem w UE, gdzie można, być małym przy wielkich sprawach!"
Jean-Claude JUNCKER

"Europa, to idea, która wyjawi wszystkim wspólne
podstawy naszej cywilizacji i powoli wytworzy więź
podobną do tej, z której powstały ongiś ojczyzny."
Robert Schuman

Jean-Claude JUNCKER,

Federica MOGHERINI,

Przewodniczący Komisji
Unii Europejskiej.*

Wysoki Przedstawiciel
Unii Europejskiej do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.*

Witamy w Mini-Europe,

Thierry MEEÙS
Dyrektor Stowarzyszenia
Mini-Europe Education

W czasach kryzysu i w momencie wspominania I wojny światowej, nie zapominajmy,
że Unia Europejska i euro utrzymały solidarność między Europejczykami. 100 lat
temu nacjonalizm i rywalizacja między narodami doprowadziły nas do wojny.
Przewodnik ten będzie Państwu niezbędny do tego, aby podróż po Mini-Europie i Unii
Europejskiej były udane. Jak mówił Robert Schuman, będą mogli Państwo odkryć, to
co narodom, regionom i krajom wspólne i oryginalne.
Będą mieli Państwo okazję zwiedzić park o wyjątkowym charakterze: wszystkie
makiety zostały wykonane w skali 1:25 i są bardzo dokładne. Dzięki temu będą
Państwo mogli porównać je tak, jak można odpowiednie budowle porównać w
rzeczywistości. Makiety są bardzo delikatne. Mam nadzieję, że zdołają Państwo
docenić ich jakość oraz uszanować je.
Park nasz powstał po to, aby każdy z Państwa mógł realizować swoje pasje:
zainteresować się Unią Europejską, wspominać niedawne podróże, snuć pomysły na
przyszłe wyjazdy, czy po prostu odbyć przyjemny spacer.
W „zeszycie europejskim” umieszczonym na końcu tego przewodnika, znajdą
Państwo jeszcze więcej informacji na temat Unii Europejskiej.
Życzymy przyjemnego zwiedzania.
*

aktualne na dzień 01.04.2015
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KAŻDY POMNIK TO WARTOŚĆ EUROPEJSKA
WARTOŚCI EUROPEJSKIE : DEMOKRACJA
Demokracja, to wartość, która pojawiła się w Grecji (Akropol), by rozwinąć się później w
poszczególnych miastach (ratusze i dzwonnice są symbolami swobód miejskich). W Anglii
powstał dwuizbowy system demokracji parlamentarnej (Houses of Parlament). Rewolucja
francuska wzbogaciła demokrację o pojęcie równości. Wartość tą rozpowszechniły w całej
Europie armie Napoleona (Łuk Triumfalny). Siedziba Komisji Europejskiej, tzw. Berlaymont,
nawołuje do nowego rodzaju europejskiej demokracji. O demokrację należy dbać na co
dzień (Ryga, Solidarność, Mur berliński).
WARTOŚCI EUROPEJSKIE : DUCH PRZYGODY
Znaczenie wybrzeża nakłoniło Europejczyków do
odkrycia nowych lądów: wraz z Krzysztofem Kolumbem
(Kolumna K. Kolumba), Europejczycy podróżowali po
wszystkich morzach świata tworząc kolonie. W przeciwieństwie do nich, Chińczycy nigdy nie zdołali wykorzystać wielkich wypraw, które wyprzedziły o 70 lat
podróż Krzysztofa Kolumba. Wieża Torre de Belem,
strzegąca ujścia rzeki Tag, należy do licznych symbolów wielkich wypraw. Współczesne przedsięwzięcia
odkrywcze nakierowane są na przestrzeń kosmiczną,
jak np. rakieta Ariane czy satelita Galileo.

Porównanie Chińskiej dżonki
Zeng He, ze statkiem
Santa Marią Kolumba

WARTOŚCI EUROPEJSKIE : DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Banki, listy kredytowe, spółki handlowe, ubezpieczenia, banknoty, rynki walutowe- oto kilka
przykładów rozwoju handlu w Europie. Liga Hanzeatycka połączyła takie miasta jak Lubeka,
Gdańsk, Brugia i Ryga. Hanza północna połączyła Londyn i Brugię. Rzemieślnicy organizowali się w korporacje (domy cechowe w Antwerpii, Gandawie i Brukseli, Dwór Artusa w
Gdańsku…). Unia Europejska jest dziś pierwszym producentem i handlowcem na świecie.
WARTOŚCI EUROPEJSKIE : TECHNOLOGIA
Europa odziedziczyła duch analityczny po starożytnej Grecji. Okres Renesansu sprowadził
ponownie człowieka do centrum wszechświata, co ukształtowało późniejsze metody pracy,
doktryny życiowe oraz systemy edukacyjne. Statki, młyny, które w Holandii służyły przede
wszystkim do wysuszania Polderów, wieża Eiffla, samoloty Airbus, Tunel pod Kanałem La
Manche czy Rakieta Ariane, to kilka przykładów europejskich sukcesów technologicznych.
Od 2001r. Unia Europejska stała się pierwszym światowym producentem w zakresie wysokich technologii.
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WARTOŚCI EUROPEJSKIE : KULTURA I JEJ ODDZIAŁYWANIE
Kulturę i jej oddziaływanie ilustrują w Mini-Europie: gmach uniwersytecki, domy Szekspira,
Młyny w La Manchy Cervantesa, dom rodzinny Beethovena oraz muzea, jak Curtius,
Beaubourg i Giełda w Kopenhadze.
Do wielkich wystaw światowych nawiązują Wieża Eiffla i Pałac Oceanów. Czy to poprzez
styl, wystrój lub przeznaczenie, tak naprawdę, każda budowla jest przejawem naszej kultury.
WARTOŚCI EUROPEJSKIE : CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIEDZICTWO
Chrześcijaństwo ukształtowało Europę w takich dziedzinach jak: religia, sztuka, handel,
polityka, myśl społeczna…
W średniowieczu, pielgrzymki udające się do Santiago de Compostela stanowiły na swój
sposób „wyprawy krzyżowe” przedstawicieli zachodniej cywilizacji, mające na celu „odzyskanie” Hiszpanii. Niektóre zakony jak np. Krzyżacy stały się prawdziwymi potęgami gospodarczymi (Zamek w Alden Biesen).
WARTOŚCI EUROPEJSKIE : MYŚL SPOŁECZNA
Oparta na wartościach nawiązujących się zarówno do chrześcijaństwa, renesansu jak i
pojęcia równości, głoszonego przez rewolucję francuską, myśl społeczna nadal mocno
wpływa na rozwój Europy.
Europa przeznacza 30% swego produktu wewnętrznego brutto na osłonę socjalną (ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki emerytalne, itp.) Saliny Królewskie
ilustrują jak wyglądała myśl społeczna za czasów Ludwika XIV-stego.
WARTOŚCI EUROPEJSKIE : LAICYZM I WIELOKULTUROWOŚĆ
Laicyzm (rozdział między państwem a religią) jest wartością coraz bardziej powszechną
na terenie Europy. Pojęcie laicyzmu rozpowszechniła przede wszystkim rewolucja francuska oraz deklaracja praw człowieka. Wielokulturowość wynika ze stałej wymiany między
krajami europejskimi i nie tylko europejskimi. W Europie, pojęcie mobilności miało zawsze
szczególny charakter, ślady tej szczególnej mobilności pojawiają się w różnych budowlach
i pomnikach.
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Źródło wikipedia

Stolica
Powierzchnia w km2
Liczba ludności w milionach
Mieszkańcy/km2
PKB (w miliardach euro)
PKB/mieszk (SSN), Stopa życiowa

Unia Europejska

USA

JAPONIA

ROSJA

CHINY

INDE

Bruksela, Sztrasburg,
Luksemburg

Waszyngton
DC

Tokio

Moskwa

Pekin

New
Delhi

378.000
127
337
3.197
20.373

17.075.000
143
8
1.830
12.967

9.707.000
1.354
140
6.765
5.040

3.287.000
1.210
372
3.441
2.851

4.500.000
509
115
11.706
23.452

9.827.000
315
34
11.600
37.073

(Stopa życiowa = PKB/liczba ludności)

Gmach finansowany
Przez Komisję
Europejską

EUROPA (BRUKSELA)

EUR

Jako stolica UE, Bruksela gości siedziby różnych europejskich instytucji, w tym Komisji
Europejskiej, Parlamentu i Rady Ministrów. W
Brukseli pracuje łącznie ok. 30.500 urzędników,
zajmujących 77 różnych budynków. Główna siedziba Komisji, tzw. BERLAYMONT EUR 1 liczy
13 pięter i ponad 1000 pomieszczeń biurowych.
Gmach znajduje się w Brukseli, przy rondzie
im. R. Schumana, jednego z głównych twórców
Wspólnoty Europejskiej.

Nazwę swą gmach zawdzięcza stojącemu ongiś w

tym
 miejscu klasztorowi Berlaymont.

EUROPA
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EUR

W tym usytuowanym nieopodal Paryża domku,
Jean Monnet wraz z kilkoma współpracownikami przygotował deklarację Roberta Schumana, z
której narodziło się pojęcie zjednoczonej Europy.

„Nie tworzymy koalicji Państw, twierdził Jean
Monnet,
lecz tylko łączymy ludzi”.


Zejść w dół parku, w kierunku Danii.

DANIA

DK 2

Królestwo
Stolica: Kopenhaga
Powierzchnia : 43.000 km
Ludność: 5,6 mln.
Mieszkańcy/km2: 128
Data przystąpienia: 1973
Święto Narodowe: 5 czerwca
Hymn Państwowy: Der er et yindigt land
Stopa życiowa: (100 = EUR 28) : 121
2

DK 3

●
●

DK 1

• Terytorium Danii składa się z 406 wysp, spośród których 97 są
zamieszkałe. Nie ma w Danii miejsca, które byłoby oddalone od
morza więcej niż 50 km.
• Określenie powierzchni Danii jest wyjątkowo trudne ze względu
na różnice związane z przypływem i odpływem morza. W niektórych miejscach morze podczas odpływu cofa się o 10 km.
• W
 Danii podatki są wyjątkowo wysokie i wynoszą od 51% do
68% w zależności od wysokości dochodów.
• W
 yspy Feroe i Grenlandia są autonomicznymi regionami Królestwa Danii od 1979r i tym
samym nie należą do Unii Europejskiej.
• W
 ysokość najwyższego szczytu Danii wynosi 173 metry n.p.m.
• P
 onad 70% duńskich kobiet pracuje, co stanowi najwyższy wskaźnik w UE.

TRELLEBORG

DK

Wysunięta na Północ Dania kojarzy nam się niewątpliwie z Wikingami. To porywczy naród, który
w okolicach roku 1000-nego krążył po wszystkich morzach, plądrując wybrzeża Europy aż po
Włochy i Hiszpanię. Najsławniejsza ich zagroda w
TRELLEBORG DK 1 ma kształt okrągłej twierdzy,
składającej się z 31 „podłużnych domów”, otoczonych murami obronnymi. Osadę zamieszkiwało
ponad 1500 żołnierzy, w tym niektórzy z całymi
rodzinami, oczekujących na rozkaz podboju kolejnego zamorskiego lądu.

To Wikingowie mieli odkryć Amerykę
Północną

w 801r. podczas jednej ze swoich
wypraw.
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KOPENHAGA

DK

Tzw. NYHAVN
(Nowy Port) liczy wiele
domków o barwnych elewacjach, które ożywiają wygląd dzielnicy. Obecny wygląd dzielnica
zawdzięcza Holendrom. W XVII-stym i XVIII-stym
wieku. Nyhavn był znaczącym portem handlowym.
W dniu dzisiejszym miejsce ma charakter przede
wszystkim turystyczny, a marynarze przybywają tutaj, by kazać sobie robić tatuaże, niczym
dawny król Fryderyk II.
DK 2

KOPENHAGA

DK

GIEŁDA DK 3 wyróżnia się wspaniałym, XVII-sto
wiecznym gmachem, wzniesionym za czasów
panowania Krystiana IV-tego, by nadać nowy
impuls życiu gospodarczemu Danii. Godna
uwagi jest piękna wieżyczka z miedzi, której
strzała składa się z czterech smoczych ogonów,
oraz z koron trzech krajów skandynawskich, tj.
Danii, Szwecji i Norwegii (podobnie jak na wieży
w Sztokholmie!).

Słowo „Bourse” (Giełda) zostało zapożyczone
 od niderlandzkiego określenia Van der
Beurs, po dawnym właścicielu tawerny w
Brugii.

Prawa strona

Odwrót

UNIA EUROPEJSKA
(KORZENIE-POCHODZENIE).

• F laga Unii Europejskiej składa się z zamkniętego koła, które tworzy 12 złotych
gwiazd. Gwiazdy te nigdy nie reprezentowały 12 krajów Unii Europejskiej. Liczba 12
ma w tym przypadku wyrazić symbol doskonałości.
• S łowo „Europa” pochodzi prawdopodobnie z fenickiego określenia „Ereb”,
znaczącego „ciemny, zachód”.
• W
 języku greckim. Słowo „Europa” znaczy „wielkie oczy”. W mitologii greckiej,
„Europa” była piękną Fenicjanką porwaną przez Zeusa.
• Ś więto Unii Europejskiej obchodzone jest 9 maja, czyli w dniu słynnego wystąpienia
Schumana.
• N
 owa dewiza „Unii Europejskiej” brzmi „Zjednoczona w swojej różnorodności”.
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SZWECJA

SE 1
●

Królestwo
Stolica: Sztokholm
Powierzchnia: 441.000 km2
Ludność: 9,5 mln
Mieszkańcy/km2: 22
Data przystąpienia: 1995
Święto Narodowe: 6 czerwca
Hymn Państwowy: Du gamla du fria
du fjälhöga Nord
Stopa życiowa: (100 = EUR 28): 118

• S verige (Szwecja) znaczy Królestwo Sverów (czyli głównej ludności,
która zamieszkiwała dzisiejszą Szwecję 800 lat p.n.e.).
• A
 lfred Nobel, przemysłowiec i wynalazca dynamitu przekazał cały
swój majątek dla utworzenia tzw. „Nagrody Nobla”.
•W
 Szwecji 20% mężczyzn decyduje się na urlop wychowawczy po
urodzeniu się dziecka.
• W
 1967r. podczas jednej z nocy ruch samochodowy z lewostronnego stał się prawostronny.
• O
 bchodzone 13 grudnia w Szwecji Święto Łucji symbolizuje światło. Młoda dziewczyna,
występująca w tej roli podczas obchodów, przynosi kawę, bułeczki szafranowe oraz ciastka cynamonowe i imbirowe.
• S zwedzi tańcząc chodzą wokół krzyży ozdobionych gałęziami (Midsommar).
• W
 szystkie dzieci znają postać Pippi Långstrump (autorka: Lindberg).
• P
 onad milion Szwedów to imigranci lub potomkowie imigrantów.

SZTOKHOLM

SE

Na początku XX-tego wieku Miasto Sztokholm pilnie potrzebowało RATUSZA SE 1 , którego budowa trwała aż 12 lat. Inauguracja nowego gmachu
wzniesionego w stylu narodowo-romantycznym
miała miejsce latem 1923r.10ego grudnia każdego roku, odbywa się tu wręczanie nagród Nobla.

Mieszkańcom Sztokholmu dano okazję
zasponsorowania

wykonanego z miedzi
dachu ratusza. Za 28 koron każdy obywatel
mógł otrzymać własną dachówkę. Każda z
płytek były numerowane, a nazwiska ofiarodawców za każdym razem odnotowywane w
tzw. „Miedziowej Księdze”. Król Gustaw V był
nabywcą pierwszej dachówki, którą osobiście
przybił gwoździem do dachu.
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FINLANDIA
Republika
Stolica: Helsinki
Powierzchnia: 338.000 km2
Ludność: 5,4 mln.
Mieszkańcy/km2: 16
Data przystąpienia: 1995
Święto Narodowe: 6 grudnia
Hymn Państwowy: Oi Maamme
Stopa życiowa: (100=EUR 28): 113

FI 1
●

• S łowa hymnu państwowego Finlandii gloryfikują przyrodę
„Błękit naszych jezior i śnieg naszych zim, otóż barwy Finlandii”
(Topelius).
• W
 Laponii, od maja do lipca słońce północne rozżarza niebo, a
między listopadem a styczniem panuje tzw. noc polarna.
• C
 o roku, Finlandia zyskuje 10 km2 powierzchni nad morzem, co
wiąże się z podniesieniem się ziemi w wyniku topienia się lodowców.
• 7 0% powierzchni Finlandii pokrywają lasy, które w 54,7% stanowią własność prywatną. W
Finlandii, krainie 1001 jezior (tak naprawdę jest ich 187.888), woda zajmuje zaledwie 10%
terytorium.
• W
 Finlandii jest więcej saun niż samochodów (1,6 mln).
• F iński należy do języków ugrofińskich. W języku fińskim, Finlandia określa się mianem
„Suomi”.
• W
 Finlandii mieszka mniejszość szwedzka (5,9%), a szwedzki należy do języków urzędowych.

SAVONLINNA

FI

ZAMEK w OLAVINLINNA
został wybudowany w 1475r. Znaczenie tej wspaniałej twierdzy wiąże się z jej strategicznym położeniem
wzdłuż kanału łączącego między sobą liczne fińskie jeziora. Zamek chronił granicę z Rosją.Dzięki
letnim widowiskom operowym zamek stał się dziś
istotnym miejscem spotkań między Wschodem a
Zachodem.
FI 1

„We współpracy z Finlandią”
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ESTONIA
EE 1
●

Republika
Stolica: Tallin
Powierzchnia: 43.700 km2
Ludność: 1,3 mln
Mieszkańcy/km2: 30
Data przystąpienia: 2004
Święto Narodowe: 24 lutego
Hymn Państwowy: Mu isamaa, mu önn ja
Stopa życiowa: (100 = EUR 28): 64

• P
 onad 70% ludności Estonii zamieszkuje w miastach.
• Estończycy nigdy nie mieli własnego króla.
• Od 1988r. protesty odbywające się, zwłaszcza podczas festiwali
piosenki (stąd też nazwa „Śpiewającej Rewolucji”), pozwoliły
Estonii uzyskać niepodległość w 1991r.
• Język estoński należy do języków ugrofińskich. Liczy on 32 litery,
14 odmian do każdego słowa. oraz 3-stopniowy system kwantytatywny, tj, jeden, dwa lub więcej.
• Estonia była niepodległym państwem między 1918r. a 1940r, ponownie jest niepodległa
jest od sierpnia 1991r.
• W
 zór flagi estońskiej przyjęli studenci uniwersytetu w Tartu.
• B
 ałtyk to najmłodsze morze na świecie, powstałe w wyniku topienia śniegów w
Skandynawii.
• 23 sierpnia 1989 roku 6 milionów mieszkańców krajów bałtyckich utworzyło żywy łańcuch pomiędzy Tallinnem, Rygą i Wilnem, będący symbolem dążenia tych narodów do
niepodległości.

TALLIN

EE

Nazwa Tallin znaczy „Miasto Duńczyków” i związane jest ze zdobyciem miasta przez duńskiego Króla Valdemara II-giego w 1219r. Brama
Morska (odbudowana w 1529r.) oraz Wieża
Armatnia, zwana także „Grubą Margaretą”
EE 1 należą do wspaniałego i dobrze zakonserwowanego zespołu dawnych, średniowiecznych murów obronnych, których długość wynosi
4km. W tamtych czasach, podobnie jak Brugia i
Lubeka, Tallin należał do dawnego związku miast
hanzeatyckich i stanowił ważny przystanek w
drodze do Rosji. UNESCO uznało wyjątkowy charakter średniowieczny Tallina.

Nazwa tzw. „Gruby Margarety” mogłoby się
pochodzić

od Królowej Margarity z Danii.
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ŁOTWA

●

LV 1

Republika
Stolica: Ryga
Powierzchnia: 65.000 km2
Ludność: 2,1 mln.
Mieszkańcy/km2: 34
Data przystąpienia: 2004
Święto Narodowe: 18 listopada
Hymn Państwowy: Dievs, Svētī Latviju!
Stopa życiowa: (100 = EUR 28): 52

• S łynny Szlak od Waregów do Greków przebiegał w średniowieczu
od Skandynawii, poprzez terytorium obecnej Łotwy, w kierunku
dawnej Rosji i Cesarstwa bizantyjskiego.
• 1
 /3 ludności Łotwy zamieszkuje stolicę Rygę.
• W
 wyniku licznych akcji wysiedleńczych organizowanych przez
Rosjan, Łotysze reprezentują obecnie zaledwie 60% Łotwy, 30%
zaś stanowią ludzie rosyjskiego pochodzenia, co staje się przyczyną szeregu problemów integracyjnych.
• L Łotwa zawdzięcza swą nazwę przodkom narodu łotewskiego, tj. plemionom Letgalów,
czyli dawnych Łotyszy (naród indoeuropejski).
• P
 odobnie jak język litewski, język łotewski należy do języków bałtyckich pochodzenia
indoeuropejskiego.

RYGA

LV

Pomnik Wolności LV 1 symbolizuje Łotwę jako
młode państwo. Dzieło rzeźbiarza Karlisa Zale
powstało w latach 1931-1935, jako następstwo
I-szego uzyskania Niepodległości w 1918r. Pomnik
nabrał symbolicznego znaczenia w czasach okupacji radzieckiej. Przedstawia on żeńską symbolikę wolności. U jego stóp widnieją różne rzeźby,
reprezentujące takie wartości jak np, praca, rodzina, siła Narodu, duchowość oraz kilka znaczących
wydarzeń historycznych. W środku znajduje się
przedstawienie „Matki Ojczyzny”.

Gwiazdy trzymane w ręku przez postać uosabiającą

wolność symbolizują wszystkie trzy
regiony Łotwy, tj. Kurzeme, Krainę Vidzeme
oraz Letgalię.
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LITWA

●

LT 1

Republika
Stolica: Wilno
Powierzchnia: 65.300 km2
Ludność: 2,9 mln.
Mieszkańcy/km2: 54
Data przystąpienia: 2004
Święto Narodowe: 16 lutego
Hymn Państwowy: Tautiska Giesmé
Stopa życiowa: (100 = EUR 28): 55

• L itwa należy do ścisłej światowej czołówki producentów lnu.
• W
 iele występujących na Litwie krzyży z drewna lub kutego żelaza (sztuka sakralna) UNESCO uznało za przedmioty Dziedzictwa
Światowego.
• L itwa to jedyny z trzech krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa,
Estonia), w którym 90% mieszkańców rosyjskojęzycznych poddało się procesowi naturalizacji.
• P
 odczas odwrotu armii Napoleona z Rosji, aż 80.000 francuskich
żołnierzy zginęło i zostało pochowanych na terenie Litwy.
• P
 rawdziwym sportem narodowym Litwy jest koszykówka
(Litwa zdobyła mistrzostwa Europy w 2003r.).
• C
 entrum geograficzne kontynentu europejskiego znajduje się obecnie 25 km na północ
od Wilna.
• L itewski jest dawnym językiem bliskim sanskrytu

WILNO

LT

Uniwersytet w Wilnie LT 1 założyli w 1579r.
Jezuici w samym centrum starówki, obok pałacu biskupiego. Barok litewski jest głównym stylem występującym w tym wspaniałym zespole,
którego sześć z trzynastu dziedzińców zostało
odtworzonych. Główny dziedziniec łączy aż trzy
odrębne style architektoniczne, tj. manieryzm,
barok i klasycyzm. Dziedziniec barokowy przy
obserwatorium przedstawia znaki zodiaku oraz
znaki łacińskie.

Jako Czwarte w Europie, obserwatorium
astronomiczne

Zostało założone przez
Elżbietę Puzynową w 1753r.
* Pomnik finansowany przed rząd litewski
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HOLANDIA
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●

Królestwo
Stolica: Amsterdam
Powierzchnia: 41.500 km2
Ludność: 16,7 mln.
Mieszkańcy/km2: 402
Data przystąpienia: 1952
Święto Narodowe: 30 kwietnia
Hymn Państwowy: Wilhelmus van Nassau
Stopa życiowa: (100 = EUR 28): 131

NL 9
NL 2

NL 14 NL 15 NL 1
• P
 onad połowa powierzchni Holandii znajduje się poniżej poziomu morza.
• A
 ż 80% społeczeństwa holenderskiego wyjeżdża na wakacje co
najmniej raz w roku. Holendrzy to naród europejski, który najchętniej zmienia otoczenie podczas swego urlopu.
• H
 olandia ma najwyższy w Europie po Malcie stopień zagęszczenia ludności (480 mieszkańców na km2).
• H
 olandia liczy aż 19.000 km ścieżek rowerowych. Na dziesięciu
mieszkańców ośmiu posiada rower.
• W
 styczniu 1995r. osłabienie tam, wynikające z podniesienia poziomu wód, doprowadziło
do ewakuacji 250.000 mieszkańców Holandii.
• W
 Alsmeer odbywa się największa na świecie aukcja kwiatów ciętych, licząca około 12
miliardów transakcji w skali rocznej. 50% sprzedaży przeznaczone jest na eksport.

MAASTRICHT

NL

Maastricht to najstarsze i najbardziej wysunięte na południe miasto Holandii. Tu właśnie
powstał traktat w 1992 roku, nazwany traktatem
z Maastricht, stanowiący fundament powstania
Unii Europejskiej. RATUSZ NL 1 to gmach o stylu
typowo niderlandzkim, który powstał w połowie
XVII-stego w. według planów Pietera Posta. .

Specyficzne dla tego budynku są podwójne
schody,

stanowiące odzwierciedlenie podwójnej przynależności Maastricht. Bowiem miasto
to znajdowało się pod autorytetem zarówno
Stanów Generalnych jak i Księcia-Biskupa z
Liège. Aby uniknąć wchodzenia przedstawicieli
obu ośrodków jeden po drugim, gmach ratusza
w Maastricht wyposażono w podwójne schody
honorowe.
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HOENSBROEK

NL

OOTMARSUM

NL

Specyfika krajobrazów i styl zabudowy nadają
Limburgii Południowej charakter stanowczo
różniący się od innych holenderskich regionów.
ZAMEK w HOENSBROEK NL 2 (koło Heerlen) swoim
wyglądem wzmacnia dodatkowo to wrażenie.
Dzisiejszy gmach jest dziełem mistrza z Visé, który
w połowie XVII-stego wieku otrzymał polecenie
zastąpienia dawnej twierdzy średniowiecznej,
obecnie stojącym do dziś zamkiem, wybudowanym
w stylu renesansu mozańskiego.

Ten szeroki zespół architektoniczny, otoczony
całkowicie
fosą, składa się z także z farmy oraz

budynków gospodarczych z tej samej epoki.

Ootmarsum było usytuowane na dawnym dużym
szlaku handlowym, który łączył Zachodnie
Niderlandy z miastami Hanzeatyckimi, usytuowanymi na terenie północnych Niemiec. Ootmarsum
w dużej mierze zachowało swój średniowieczny
charakter. W sercu miasta znajduje się KOŚCIÓŁ
KATOLICKI NL 3 , wybudowany w stylu romańsko-gotyckim. Plac kościelny otoczony jest labiryntem składającym się z ulic, ryneczków i uliczek ze
wspaniałymi SKLEPIKAMI i DOMKAMI CHLOPSKIMI
NL 4 wybudowanymi między XVII-stym i XIX-stym
wiekiem.

Przed kościołem stoi pomnik z brązu przedstawiający

tzw. „Poaskeerls”. W każdą Wielkanoc
„Poaskeerlsy” spacerują po śródmiejskich ulicach, trzymając się za ręce i nucąc piosenki wielkanocne. Uroczystość ta zwana jest
„Vlöggelen”.

GEOGRAFIA UNII EUROPEJSKIEJ.
• Holandia liczy aż 19.000 km ścieżek rowerowych. Na dziesięciu mieszkańców ośmiu posiada
rower.Jaki jest najbardziej wysunięty na Zachód punkt Unii Europejskiej? Gwadelupa.
• Holandia liczy aż 19.000 km ścieżek rowerowych. Na dziesięciu mieszkańców ośmiu posiada
rower.Unia Europejska jest obecna aż na trzech kontynentach: poza Europą kontynentalną,
należą do Unii Europejskiej także wszystkie Departamenty Zamorskie Francji (DOM), posiadające specjalny statut – oraz następujące wyspy: Azory i Madera (P), Wyspy Kanaryjskie oraz
hiszpańskie enklawy położone na wybrzeżu marokańskim w Ceucie i Melilla. Nie należą do
Unii Europejskiej Terytoria Zamorskie Francji (TOM), kolonie brytyjskie, posiadłości holenderskie, posiadłości duńskie (Wyspy Ferie, Grenlandia) oraz mikro-państewka jak Np. Watykan,
San Marino, Andora, Monako, Lichtenstein i Gibraltar.
• Holandia liczy aż 19.000 km ścieżek rowerowych. Na dziesięciu mieszkańców ośmiu posiada rower.Grenlandia to jedyny obszar, który zanim wycofał się w 1982r., należał do Unii
Europejskiej.
• Europa to kontynent o największym natężeniu granic (40.000 km).
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EUR 1

Królestwo
Stolica: Bruksela
Powierzchnia: 30.500 km2
Ludność: 11.1 mln.
Mieszkańcy/km2: 361
Data przystąpienia: 1952
Święto Narodowe: 21 lipca
Hymn Państwowy: La Brabançonne
Stopa życiowa: (100 = EUR 28): 116

BE 4

• B
 elgia podzielona jest na trzy wspólnoty i trzy regiony, tj. wspólnotę flamandzką, wspólnotę francuską oraz wspólnotę niemieckojęzyczną oraz regiony: Flandrię, Walonię i Region Brukseli.
Całość stanowi nieco skomplikowaną konstrukcję polityczną.
• H
 olandia liczy aż 19.000 km ścieżek rowerowych. Na dziesięciu
mieszkańców ośmiu posiada rower.Belg jest największym zjadaczem frytek.
• P
 rzeciętny Belg zjada rocznie 8 kg czekolady.
• P
 ołowa energii wykorzystanej w Belgii pochodzi z energii jądrowej.
• B
 elgijski przemysł diamentowy reprezentuje 70% produkcji światowej, a Antwerpia jest
największym ośrodkiem światowym tej branży.

LIEGE

BE

Wysoki i imponujący DOM CURTIUSA BE 1
stanowi nienaruszony przykład architektury
renesansowejz obszarów mozańskich. Kamienica
ta została wybudowana między rokiem 1600 a
1610 na polecenie Jeana de Corte, który po otrzymaniu tytułu szlacheckiego z rąk króla Hiszpanii i
cesarza germańskiego, postanowił zlatynizować
swoje nazwisko zamieniając go na Curtius. Część
swego majątku Jean de Corte poświęcił ruchom
charytatywnym oraz na utrzymanie wspaniałej
kamienicy.

Liège było największym w Belgii ośrodkiem
produkcji

broni. Korzystne położenie miasta
wzdłuż brzegów Mozy pozwoliło na prowadzenie handlu bronią z różnymi miastami
europejskimi.
„ ze wsparciem Wspólnoty Francuskiej „Walonia-Bruksela".
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CELLES

BE

Górując na doliną rzeki Ry (dopływającej do rzeki
Lesse) na szczycie skały o strategicznej lokalizacji, baśniowy ZAMEK ŚREDNIOWIECZNY w
VEVES BE 3 . wygląda, niczym elegancka cytadela wzmocniona kilkoma wieżyczkami. Całkowicie
zniszczony w 1466r. został natychmiast odbudowany.

Dalej zamieszkały przez tę samą rodzinę i
całkowicie

umeblowany, zamek umiejętnie
odzwierciedla życie w czasach średniowiecza..
„ ze wsparciem Wspólnoty Francuskiej „Walonia-Bruksela".

DINANT

BE

Gotycki Kościół Notre-Dame czy KOLEGIATA BE 4
w Dinant zawdzięczają swoją sławę wspanialej
lokalizacji u stóp cytadeli. Choć nie była pierwotnie planowana, jego sławna wieża o kształcie
gruszki, w dużej mierze tworzy wizerunek kościoła. Mimo wielokrotnych zniszczeń spowodowanych przez spadające skały i bombardowania,
kościół zawsze był odremontowany.

Dinant zawsze określono jako miasto-cytadela,
 dzięki twierdzy usytuowanej na szczycie
skały.
„ ze wsparciem Wspólnoty Francuskiej „Walonia-Bruksela".

BRUKSELA

BE

Co dwa lata w okolicach 15 sierpnia, na należącym
do najładniejszych rynków w całej Europie, GrandPlace układany jest w Brukseli sławny dywan z
kwiatów.
RATUSZ BE 5 gotycki jest ozdobiony 294 figurkami z XIX-stego wieku. Na szczycie 96-cio
metrowej wieży wybudowanej przez Jeana Van
Ruysbroeka (1149r.) góruje rzeźba Patrona miasta Świętego Michała. Wokół rynku, KAMIENICZKI
KORPORACYJNE BE 6 zostały odbudowane po
zbombardowaniu miasta w 1695r przez wojska
francuskie. Dom Króla został wzniesiony w XVI
wieku przez Cesarza Karola V-tego w miejscu dawnej Hali chleba (Broodhuys po niderlandzku). W
budynku tym mieści się dziś muzeum z garderobą
Manneken-Pisa.

Makieta Grand’Place kosztowała około
350.000,
Euro pochłonęła 19.000 godzin
pracy.
„ ze wsparciem Wspólnoty Francuskiej „Walonia-Bruksela".
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