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PODĄŻAJ ZA PRZEWODNIKIEM

Odkryj całą Europę w kilka godzin i przeżyj wyjątkowe 
doświadczenie! Odkrywaj miasta, budynki, historię, 
innowacje ze Starego Kontynentu... Zanurz się  
w przeszłość, zakosztuj teraźniejszości i wyobraź sobie 
przyszłość Europy.

 Zgodnie z kolejnością zwiedzania, opis  
 i anegdoty na wszystkich eksponatach. Zgubiłeś  
 się? Każdy zabytek ma tablicę z nazwą.

 Informacje o dziedzictwie przeszłości, obok  
 zabytków ilustrujących daną epokę: 
 s. 15, 22, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 52, 63

 Informacje o UE:   
 s. 02, 03, 08, 10, 17, 19, 29, 34, 42, 49, 55

Podążaj za przewodnikiem  
i wyławiaj anegdoty, które Cię 
zaciekawią, śledząc symbole 

tematyczne:

GEOGRAFIA

ZA KULISAMI

HISTORIA

EUROPA

ŻARCIKI 
I PLOTKI

SZTUKA I  
ARCHITEKTURA

Czerwona nitka
Przejdź dalej i znajdź czerwoną nitkę przewodnika... poszczególne 

elementy dziedzictwa, które łączą i wytyczają historię Unii Europejskiej 
 i Europejczyków. Dowiedz się więcej o wpływach, które  

ukształtowały współczesną Unię Europejską.
UDANEGO ZWIEDZANIA!

Witamy w Mini-Europie!

Widzą Państwo przed sobą dwa symbole integracji europejskiej:  
siedzibę Komisji Europejskiej i dom, w którym Jean Monnet napisał 
przemówienie, które stanie się fundamentem dla założycieli Unii Europejskiej. 
Każda tak silna instytucja zależy przecież od ludzi.

Dwa widoczne tu budynki odzwierciedlają sedno idei Mini-Europy, 
miniaturowego świata, dzięki któremu mogę dzielić się z Państwem moją wizją 
Unii Europejskiej.

Trasę Państwa spaceru będą wyznaczać budynki oraz sceneria. Są one symbolami 
ważnych epok – dziedzictwa, które naznaczyło Europejczyków, ukształtowało 
nasze wspólne wartości i doprowadziło do utworzenia Unii Europejskiej.

Dzięki temu przewodnikowi będą Państwo mogli odkrywać to dziedzictwo i demokratyczne wartości, 
których współczesnym urzeczywistnieniem są miejskie ratusze, londyński Pałac Westminsterski, Łuk 
Triumfalny w Paryżu, siedziba Komisji Europejskiej, czy też ukazany w formie instalacji upadek Muru 
Berlińskiego.

Podobnie jak w przypadku znajdującej się na końcu trasy wystawy „Spirit of Europe”, przedstawiamy tu 
zarówno sukcesy, jak i wielkie wyzwania, przed jakimi stoi Unia Europejska w dobie globalizacji.

Dziękuję wszystkim, którzy podzielają moją fascynację historią, jaką opowiada nam Mini-Europa.  
Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie.  Zupełnie tak, jak Unia Europejska,  
nasz park podlega nieustannej ewolucji. To Państwo go budują!

Udanych odkryć i przede wszystkim wspaniałej zabawy!

THIERRY MEEÙS 
Dyrektor Stowarzyszenia 
Mini-Europe Education

„Mówiłem, że Europa powinna być wielka, 
gdy idzie o sprawy wielkie, a mała, gdy 
idzie o niewielkie sprawy. Cóż, Mini-Eu-
ropa jest teraz jedynym miejscem w Unii 
Europejskiej, gdzie Europie wolno  
być małą w wielkich sprawach!”

JEAN-CLAUDE JUNCKER 
Przewodniczący Komisji  
Europejskiej w latach 
2014–2019.Komisja Europejska

Dom Jeana Monneta

Okres megalityczny
Mnajdra

3600–2500 p.n.e.

Starożytna Grecja 
Akropol 

500 p.n.e. Dziedzictwo 
celtyckie

Cesarstwo Rzymskie
Porta Nigra 
ok. 180 n.e.

Średniowiecze
Zamek w  

Guimaraês  
ok. 950 n.e.

Epoka wikingów
Trelleborg

ok. 980 n.e.

Renesans
Villa Rotonda  

1592

Kolonializm 
Torre de Belém 

1515–1519

Oświecenie 
Royal Crescent 

1767–1774

Rewolucja francuska 
Łuk Triumfalny 

1806–1836

Rewolucja przemysłowa 
Królewskie żupy solne  

1775–1779

Nowożytność
Notre-Dame-du-Haut 

1951–1956

Postmodernizm 
Centrum Pompidou 

1951–1956

I wojna światowa
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Razem państwa Unii Europejskiej mogą 
skuteczniej promować swoją wizję  
i jakość życia.

RAZEM NA RZECZ POKOJU
Integracja europejska, po wielu wiekach wojen, 
umożliwiła współpracę pomiędzy niegdyś 
rywalizującymi ze sobą państwami. 
70 lat to najdłuższy okres pokoju od upadku 
Cesarstwa Rzymskiego.

RAZEM NA RZECZ WYSOKIEGO  
POZIOMU ŻYCIA
Jednolity rynek oraz przepływ towarów 
i kapitału umożliwiły bezprecedensowy 
rozwój. Europejczycy należą do najbogatszych 
mieszkańców na świecie z jednym z najlepszych 
rozkładów bogactwa wśród mieszkańców.

 

RAZEM NAPRZECIW  
NOWYM WYZWANIOM
Unia Europejska pozostaje istotnym graczem na 
arenie światowej, ale rozwój świata ograniczył jej 
znaczenie. W 1989 roku, na początku istnienia 
Mini-Europy, Unia Europejska stanowiła:

• 10% ludności na świecie, w porównaniu  
 z 6,8% w 2018 r. i bez wątpienia poniżej 6%  
 w 2030 r. 

• 25% światowego handlu, w porównaniu  
 z 15% w 2018 r. 

Tworzące ją państwa pojedynczo nie miałyby 
już znaczenia w obliczu nowych podmiotów 
gospodarczych.

RAZEM NA RZECZ ŚWIATOWEGO 
ROZWOJU
Unia Europejska i jej państwa członkowskie 
odpowiadają za niemal 50% pomocy 
międzynarodowej. Do tego należy dodać 
działania dyplomatyczne Unii Europejskiej  
w nieustannie zmieniającym się świecie. 

Potencjalny kandydat

Francja

HiszpaniaPortugalia

Malta Cypr

Włochy

Wielkie Księstwo  
Luksemburga

Polska

Czechy

Austria
Słowacja

Węgry
Rumunia

Bułgaria

Grecja

Chorwacja

Słowenia

LitwaDania

Niemcy

Holandia
Belgia

Wielka 
Brytania

Irlandia

Norwegia

Szwecja

Finlandia

Łotwa

Estonia

Dumni z bycia EUROPEJCZYKAMI (MFW 2019)

→ Kierunek zwiedzania: zejdź w dół parku w kierunku Danii.

CHINY: 

INDIE: 

CHINY: 

ROSJA:

INDIE: USA: 

USA: 

UE-27: 

LICZBA LUDNOŚCI  
(w milionach)

PKB W MLN $ 
(w standardzie siły nabywczej)

PKB NA OBYWATELA W $
(w standardzie siły nabywczej)

Dlaczego Unia Europejska?

Azory (PT)

Madera (PT)

Wyspy 
Kanaryjskie (ES)

Gwadelupa (FR)

Martynika (FR)

 Reunion (FR)

Majotta (FR)

Saint-Martin (FR)

Gujana (FR)

Ceuta (ES) Melilla (ES)

27 PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROSJA: 

WIELKA BRYTANIA: WIELKA BRYTANIA: 

WIELKA BRYTANIA: 

UE-27: 
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Wyspy Owcze i Grenlandia od 1979 roku są terytoriami 
autonomicznymi, ale nadal są powiązane z Danią. Nie należą 

natomiast do Unii Europejskiej.

Trelleborg SEELAND
980 – Średniowieczny styl skandynawski

Najsłynniejszym zrekonstruowanym obozem wikingów jest 
Trelleborg, w tej twierdzy zbudowanej na planie koła znajduje 
się 31 podłużnych domów otoczonych kanałami i murami 
obronnymi. Od 500 do 800 wojowników, często wraz z żonami 
i dziećmi, pozostawało tam skoszarowanych przed wyprawami 
morskimi. Harald Sinozęby (958–987), król Norwegii i Danii, 
wzniósł pięć podobnych twierdz. Historia głosi, że wprowadził 
też do Danii chrześcijaństwo.

Zapomnij o wikingach  
z serialu telewizyjnego... wbrew 
współczesnemu przekonaniu 
wikingowie nigdy nie nosili 
hełmów z rogami.

Jako strategiczne wrota Morza Bałtyckiego, 
terytorium Danii swego czasu było bardziej 
rozległe. Ten złożony z 406 wysp kraj jest 
otoczony morzem. Wikingowie wyruszali z krajów 
skandynawskich (Danii, Szwecji  
i Norwegii) na odkrycie Islandii, Grenlandii itd. 

KOPENHAGA
Trelleborg 

DANIA
Królestwo 

43 000 km2

Stopa życiowa:
100 = średnia w UE

1973

5,7 miliona  125/100

Duński pisarz Hans Christian Andersen, który zasłynął baśniami i powieściami, mieszkał przy 
Nyhavn.  To właśnie tu napisał między innymi „Księżniczkę na ziarnku grochu”. Jest autorem 
wielu baśni zakorzenionych w tradycji europejskiej, które przetłumaczono na 125 języków.

Na tej samej mosiężnej wieży 
można dostrzec splecione ze sobą 

4 smocze ogony umieszczone na 
budynku, by chroniły go przed 

atakami i pożarami.

Giełda KOPENHAGA
1619–1640 – Renesans holenderski

Chcąc nadać nowy impuls duńskiej gospodarce, 
król Chrystian IV nakazał budowę Giełdy Papierów 
Wartościowych w Kopenhadze. Ogłaszając się królem 
wszystkich trzech krajów skandynawskich (Danii, 
Norwegii i Szwecji) umieścił 3 korony na szczycie 
mosiężnej wieżyczki. 

Nyhavn KOPENHAGA
1670–1673

Liczne drewniane statki i kolorowe fasady 
budynków portowych świadczą o dużym 
znaczeniu Nyhavn jako portu handlowego  
w XVII i XVIII wieku. Przy budowie tego portu 
wykorzystano holenderską wiedzę i szwedzką 
siłę roboczą złożoną z jeńców po wojnie duńsko-
szwedzkiej (1658–1660), którzy zrobili wykopy 
pod fundamenty domów. Obecnie port ma 
charakter turystyczny, ale marynarze nadal 
przybywają tam, żeby zrobić sobie tatuaż, jak na 
przykład król Fryderyk IX w XX wieku. 

Dziedzictwo wikingów (VIII–XI wiek)

Skandynawscy wikingowie gruntownie zmienili struktury społeczne i 
polityczne ludów europejskich, zmuszając je do obrony, organizowania 
się i centralizacji władzy. Jako niezrównani żeglarze wzbogacili handel, 
między innymi wprowadzając do obrotu metale szlachetne i wytyczając 
nowe szlaki z miastami portowymi  
i faktoriami. W ten sposób przybliżyli kraje skandynawskie do reszty 
Europy. Ich przepisy cywilne i wymiar sprawiedliwości leżą u podstaw 
naszych współczesnych komisji sędziowskich.
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SZTOKHOLM

Po prawej stronie budynku zobaczycie powlekany złotem sarkofag Birgera Jarla (1200–1266). Chociaż 
pusty grobowiec ten jest hołdem dla założyciela Sztokholmu i dla ludzi, którzy stworzyli imperium 
szwedzkie.

Ratusz SZTOKHOLM
1911–1923 – Romantyzm narodowy

Od czasu jego wzniesienia w sztokholmskim ratuszu co roku odbywa się bankiet 
noblowski. Wieżę ratuszową wieńczą 3 korony, od XIV wieku herb narodowy 
Szwecji. Jednak w 1550 roku duński król Chrystian III ośmiela się dodać owe 3 
korony do swojego godła. Tak zaczyna się konflikt:  
Szwecja oskarża Danię o chęć podboju, a Dania oskarża Szwecję  
o monopolizowanie symbolu unii skandynawskiej.

* Eksponat przekazany w darze przez Szwecję.

Symbole Unii Europejskiej
• Flaga Unii Europejskiej przedstawia okrąg 
 złożony z 12 gwiazd, liczby symbolizującej 
 doskonałość.
• Europejski hymn, „Odę do radości”, 
 zaczerpnięto z ostatniej części IX symfonii 
 Ludwiga van Beethovena.
• Nazwa „Europa” niewątpliwie pochodzi od 
 fenickiego słowa „Ereb”, którego znaczenie 
 „tam, gdzie zachodzi słońce” przeciwstawia 

 Zachód „krajom Lewantu”, czyli Azji.  W języku 
 greckim słowo „Europa” oznacza „duże oczy” 
  iodnosi się do młodej i pięknej królewny 
 fenickiej porwanej przez Zeusa.
• 9 maja, rocznica   deklaracji Schumana, jest 
 datą narodzin Unii Europejskiej.
• Motto Unii Europejskiej to „Zjednoczeni  
 w różnorodności”

Szwecja, znajdująca się na „dachu Europy”, jest krajem przemy-
słowym, rzadko zaludnionym. W Szwecji urodził się Alfred Nobel 
(1833–1896), zamożny przemysłowiec i wynalazca dynamitu, który 
przekazał całą swoją fortunę na stworzenie „Nagrody Nobla”. To 
międzynarodowe wyróżnienie jest nagrodą dla osobistości działają-
cych na rzecz ludzkości, zarówno w dziedzinie fizyki, chemii, medy-
cyny, literatury, ekonomii, jak i pokoju.

Znacie Pippi Långstrump? Ależ tak! To Fizia Pończoszanka, dziewczynka  
z warkoczami wymyślona w 1945 roku przez szwedzką pisarkę, Astrid Lindgren.

dobrze źle

SZWECJA
Królestwo 

441 000 km2

Stopa życiowa:
100 = średnia w UE

1995

10,1 miliona  
FINLANDIA
Republika 

338 000 km2

Stopa życiowa:
100 = średnia w UE

1995

5,5 miliona  110/100

Jako kraj będący na przestrzeni wieków buforem między Rosją a 
Szwecją, Finlandia jest jednym z nielicznych krajów, który  
w sposób naturalny zyskiwał ziemie (ok. 10 km² rocznie) na Morzu 
Bałtyckim.  Zjawisko to jest wywołane podnoszeniem skorupy 
ziemskiej Europy Północnej w wyniku topnienia lodu, który 40 000 
lat temu zalegał na tej części kontynentu.

Czy wiecie, że w Finlandii jest więcej saun 
niż samochodów? 

 W saunie zabrania się noszenia ubrań, 
za wyjątkiem pefletti (małego ręcznika). 

Nagość i naturyzm są zresztą legalne 
wszędzie i w każdych okolicznościach.

Zamek św. Olafa 
SAVONLINNA
1475–1485 – Budowla obronna 
w stylu gotyckim

Strategiczne położenie zamku św. Olafa na 
kanale łączącym liczne jeziora uczyniło  
z zamku obronną granicę z Rosją. Obecnie 
zamek jest popularnym miejscem 
wystawiania letnich oper.

Powyżej koła podbiegunowego od listopa-
da do stycznia panuje noc polarna.  

Natomiast od maja do lipca słońce świeci 
przez całą dobę. Latem w Savonlinnie noce 

są więc bardzo krótkie.

HELSINKI

Savonlinna

123/100
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BELGIA
Królestwo 

30 500 km2

Stopa życiowa:
100 = średnia w UE

1952

11,4 miliona  118/100

Położony na skrzyżowaniu dużych państw kraj pozostaje kolejno 
pod rządami Karolingów, Burgundów, Hiszpanów, Austriaków, 
Francuzów i Holendrów. Specyfiką Belgii są trzy języki urzędowe 
i zdumiewająca złożoność instytucjonalna. Kraj ten leży także 
u podstaw idei Beneluksu, umowy o wolnym handlu zawartej 
pomiędzy Belgią, Holandią  
i Luksemburgiem.

Przygody Tintina i jego wiernego kompana Milusia, 
powołanych do życia w 1929 roku przez rysownika 
Hergégo sprawiły, że Belgia stała się ojczyzną komiksu.

Muzeum Curtiusa* LIÈGE
1597–1610 – Renesans mozański i styl Ludwika XIV

Dom Curtiusa wzniesiono na polecenie Jeana de Corte, 
zwanego Curtiusem, przemysłowca i finansisty z Liège. 

Zgromadzona przez niego fortuna, uzyskana dzięki 
dostawom prochu dla hiszpańskiej armii, pozwoliła mu 

na wybudowanie tego monumentalnego pałacu nad 
brzegiem Mozy. Obecnie budynek został przekształcony 

w muzeum.

Zamek w Vêves* CELLES
1230 (odbudowany ok. 1410 r.) – Styl romański

Położony na skale w strategicznym miejscu doliny rzeki Ry, 
niewielkiego dopływu Lesse, ten zamek o wyglądzie cytadeli 
pozostaje w pełni umeblowany. Pozwala uzyskać wgląd w to, 
jak żyli ludzie w średniowieczu.

Zamek jest nadal zamieszkiwany 
przez potomków rodu, do którego 
pierwotnie należał.

Od 1550 roku tradycyjna procesja 
osnuta wokół historii „Czterech 

Synów księcia Aymon”, jednej  
z najbardziej znanych opowieści 

średniowiecza, wyrusza  
z kolegiaty. Opowieść jest o buncie 
braci Aymon przeciwko cesarzowi, 

Karolowi Wielkiemu.

Cytadela* DINANT
1815 – Styl renesansowy i romański

Miasto Dinant przez długi czas pozostawało punktem 
strategicznym na brzegu Mozy, gdzie wznoszono 
następujące po sobie liczne zamki warowne. W obliczu 
ewolucji uzbrojenia cytadela została zbudowana w 1815 
roku zgodnie z nową architekturą obronną, której Dinant 
zawdzięcza swój przydomek „miasta-cytadeli”.

Kolegiata* DINANT
XIIIe wiek – Styl gotycki

Kolegiata, nazywana też kościołem Najświętszej Marii Panny, przylega do ściany skalnej. 
Dzwonnica w kształcie gruszki (1566) pierwotnie była przeznaczona do ratusza, ale jego 
konstrukcja prawdopodobnie nie była na tyle solidna, żeby utrzymać jej ciężar.

Dawny diabelski 
młyn z parku 

rozrywki Walibi.

CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIEDZICTWO
Katolicyzm jest jednym z fundamentów, na których zbudowano Europę. Pomimo 
rozłamu pomiędzy katolikami a prawosławnymi, a później protestantami, 
chrześcijaństwo przez wieki pozostawało wspólnym rdzeniem 
wszystkich Europejczyków.  

Jego wartości wpisały się w europejskie społeczeństwo: 
szacunek dla życia ludzkiego, z którego wywodzą się 
prawa człowieka, równość, dobroczynność, solidarność oraz 
uniwersalizm. Jako czynnik kulturotwórczy, katolicyzm nadal 
nadaje rytm naszemu życiu, między innymi poprzez kalendarz, 
święta i dni wolne od pracy. Jest też fundamentem miast 
wzniesionych wokół miejsc pielgrzymkowych.

Kościół umożliwił rozpowszechnianie wiedzy dzięki licznym 
uczelniom wyższym (np. Uniwersytet Wileński) i manuskryptom 
ręcznie kopiowanym przez mnichów.  Między innymi Kościół 
umożliwił rozpropagowanie dziedzictwa grecko-rzymskiego.  * Eksponaty stworzone przy wsparciu Wspólnoty Walonia-Bruksela.

BRUKSELA Liège

CellesDinant

Antwerpia
Gandawa

Brugia
Leuven Alden- 

Biesen


