
Zobaczyć Amsterdam i …dużo, dużo więcej 
 

W lipcu (6-12.07.2019 r.) grupa słuchaczy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku uczestniczyła 

w wycieczce do krajów Beneluksu w mieszanej grupie wycieczkowej – z osobami z Dęblina, Ryk, 

Lublina i Wrocławia.  

Sobota, 6 lipca 2019 r. Wyjeżdżamy o godz. 6.00 rano. Puławy żegnają nas zachmurzonym niebem 

i niezbyt wysoką temperaturą (ok. 13ºC). Trasą przez Radom i Grójec docieramy do autostrady A2. 

W Poznaniu dosiada się pilotka wycieczki, pani Ewelina, oraz 3 osoby z Wrocławia. Podczas 

przejazdu przez Polskę obserwujemy oznaki suszy – żółte, niziutkie zboża, przyżółkłe łany 

kukurydzy, trawy na poboczach w szarożółtym kolorze bardziej kojarzą się z przejazdem przez 

nadmorskie wydmy albo pustynię. Obiad w Świebodzinie – z daleka widoczny posąg Chrystusa. Po 

obiedzie kierujemy się ku przejściu granicznemu w Świecku. Przekroczenie granicy można by 

przeoczyć, gdyby nie… czujność operatorów sieci komórkowych, którzy bezzwłocznie 

powiadamiają abonentów o tym fakcie. Przejazd przez Niemcy – tutaj także widać oznaki 

długotrwałej suszy. Nocleg w Osnabrück (Westfalia). 

Niedziela, 7 lipca 2019 r. Wczesne śniadanie w hotelu i wyjazd do Amsterdamu, gdzie rozpoczyna 

się nasze bliższe spotkanie z Beneluksem. Na poznawaniu licznych atrakcji Amsterdamu mija nam 

cały dzień.  

AMSTERDAM jest konstytucyjną stolicą Holandii. Powstał w XIII w. jako osada rybacka nad 

Morzem Północnym, przy ujściu rzeki Amstel, od której wziął nazwę (znaczenie „tama na rzece 

Amstel”; początkowe brzmienie Amsteldam). Największy jego rozkwit nastąpił w XVII w., po 

wyzwoleniu spod panowania Hiszpanii i upadku Antwerpii. W Amsterdamie znalazła się wówczas 

siedziba Wschodnio- i Zachodnioindyjskiej Kompanii Handlowej, liczne banki. Swoje znaczenie 

utrzymał dzięki rozbudowaniu w XIX w. sieci kanałów – jest ich 160 – łączących go z morzem 

i Renem, biegnących koncentrycznie półkolami. Tworzą one sieć wodną, która dzieli miasto na 

liczne wyspy, stąd często nazywany jest „Wenecją Północy”. Holendrzy uważają, że to Wenecja 

powinna być nazywana „Amsterdamem Południa”, bo Amsterdam jako pierwszy wzniesiono na 

wodzie. Jest największym miastem (ok. 840 tys.) i drugim po Rotterdamie portem handlowym 

Holandii, dostępnym dla statków oceanicznych, dużym ośrodkiem przemysłowym i handlowo-

bankowym, centrum nowych technologii.  

Amsterdam jest najbardziej liberalnym miastem na świecie. Rewolucja kulturalna w latach 60. i 70. 

przyniosła mu miano magicznego miasta – tolerancja dla używania miękkich narkotyków sprawiła, 

że ściągały tu rzesze hipisów z całego świata, a i nadal jest magnesem dla turystów z całego świata. 

Przysługuje mu także miano miasta rowerów – jest ich tu więcej niż mieszkańców, ok. 900 tys. W  

centrum przeważa ruch rowerowy – większość ulic ma wyznaczone ścieżki rowerowe, jest wiele 

parkingów dla rowerów, ale i tak ciągle brakuje dla nich miejsca. Rowery traktowane są jak rzeczy 

użytkowe i jako takie nie podlegają żadnym modom – nie muszą być piękne, powinny tylko jeździć. 

Zostawiane są tam, gdzie akurat jest wolne miejsce. Rocznie około 80 tys. zostaje skradzionych, a 25 

tysięcy wpada do kanałów (kanały nie mają żadnych barierek ochronnych), z których są „odławiane” 

podczas ich oczyszczania.  

Zwiedzanie zaczynamy od Coster Royal Diamonds – szlifiernii diamentów. Po wejściu pierwsze 

spotkanie z tymi klejnotami – oglądamy wystawioną w szklanej gablocie replikę korony królów 

angielskich ze sławnym Koh-i-noorem, jednym z największych diamentów na świecie, który do 

obróbki trafił najpierw właśnie do Coster. Potem szybki „kurs szlifowania”. Dowiadujemy się, jak 

się obrabia surowe diamenty, jakie są przy tym straty (przycięcie do pożądanego kształtu wiąże się 

ze stratą ok. 50% ich masy, straty po szlifowaniu, w zależności od rodzaju szlifu, dochodzą do 75%), 

jakie są rodzaje szlifów (np. brylantowy – 57 ścianek, royal – 201 ścianek, princess – kwadratowe 

oczka), co decyduje o cenie obrobionych diamentów (brylantów). Zapamiętujemy, że najważniejsze 

są „4 C”: carat – coulor – clarity – cut, czyli waga w karatach, barwa, przejrzystość i szlif. Potem 



oglądamy „pod kluczem” gotowe wyroby szlifierni, które oczywiście chętni mogą zakupić. Od ich 

urody i … cen może podskoczyć ciśnienie! 

Rijksmuseum – Muzeum Królewskie. Tutaj możemy nacieszyć oczy innymi skarbami. W muzeum 

zgromadzone są bardzo bogate zbiory sztuki – kolekcja obrazów największych malarzy 

flamandzkich, niderlandzkich i holenderskich, a także hiszpańskich (np. Goya) i francuskich (np. 

Liotard). W zbiorach znajduję się też szereg innych wspaniałych kolekcji: malarstwo XIX-wieczne, 

rzeźby, zbiory obrazujące kulturę materialną Niderlandów w okresie tzw. złotego stulecia z uroczymi 

domkami dla lalek, kolekcją wykwintnych mebli, porcelany i fajansów z Delft, czy sreber, a także 

kolekcje grafik, rysunków i klasycznej fotografiki, okazy zabytkowej broni, modele statków, wyroby 

medalierskie, zbiory sztuki azjatyckiej. To, co stanowi największą chlubę Rijksmuseum 

umieszczono w tzw. galerii honorowej. Tutaj, na ścianie szczytowej wisi słynna na cały świat Straż 

nocna Rembrandta – kłębi się przed nią różnokolorowy tłum turystów. Jedni stoją zapatrzeni 

w niemym podziwie, inni robią sobie obowiązkowe selfie z obrazem w tle. Miejsca na bocznych 

ścianach zajmują nie mniej znane i cenne dzieła, np. Mleczarka i Mała uliczka Vermeera, Żydowska 

narzeczona Rembrandta, którego autoportret ze sztalugami można obejrzeć w innej sali. W 

kolejnych pomieszczeniach oglądamy dzieła takich sław malarstwa jak Frans Hals, Ferdinand Bol, 

Pieter de Hooch, Gabriel Metsu i Jan Steen, czy też wspaniałe martwe natury Snydersa. Zwiedzanie 

kończymy, zaglądając do klimatycznej biblioteki w starym stylu, z wysokimi na jakieś dwa piętra 

regałami wypełnionymi zbiorem cennych dzieł książkowych.  

Muzeum van Gogha. To kolejne niezwykłe miejsce Amsterdamu. Zgromadzono w nim głównie 

dzieła Vincenta van Gogha – niezrównaną kolekcję ok. 200 obrazów i 550 rysunków artysty, a także 

prace współczesnych mu twórców. Na czterech poziomach muzealnego gmachu oglądamy 

posegregowane tematycznie obrazy: autoportrety, z których wprost namacalnie czuć samotność 

malarza i jego wyobcowanie; przedstawienia modeli van Gogha, obrazy z życia wsi (np. kilka wersji 

słanych Słoneczników, czy Irysy); dzieła reprezentujące nowe perspektywy i sztukę nowoczesną w 

Paryżu, przyjaciół artysty oraz jego marzenia o Japonii; zbiory poświęcone rodzinie malarza (m. in. 

bogata korespondencja z bratem Theo) oraz jego przyjaciołom. Najwyższe piętro zajmują obrazy 

namalowane przez artystę mimo choroby i nieposkromionej natury oraz dzieła przez niego 

zainspirowane. Najwięcej prac, sądząc wg dat wykonania obrazów, powstało w ciągu ostatnich dwu 

lat przed samobójczą śmiercią artysty.  

Rejs po kanałach i spacer po zabytkowym centrum. W czasie około godzinnego rejsu po różnych 

amsterdamskich kanałach, w tym po jednym z najstarszych – XVII-wiecznym Kanale Panów, 

podziwiamy miasto z wody. Przy Kanale Panów znajdują się najbardziej okazałe budynki, 

wybudowane głównie w XVII w. przez najbogatszych obywateli miasta. Kamienice pamiętające 

czasy kolonialne tworzą rzędy jednakowo wysokich domów o wąskich frontach, różniących się 

jedynie fasadami i ozdobnymi szczytami, z których na ogół wystają belki, prostopadłe do ściany 

frontowej, służące do wciągania ciężarów. Tylko niektóre kamienice, pochodzące z czasów 

późniejszych, mają podwójną szerokość, zajmując dwie sąsiadujące działki (np. dom Bartolotti, 

wyróżniający się elementami z kolorowej cegły). Obok domów, przy kanałach znajdują się 

rezydencje i składy. Później powstały przy nich także bardzo nowoczesne budowle ze szkła 

i aluminium, czy innych współczesnych materiałów, o różnym przeznaczeniu (np. Muzeum Biblii, 

budynek narodowej opery i baletu, budynki należące do administracji portowej, czy działających w 

nim firm). W dali rozciąga się widok na port i urządzenia portowe. Mijamy także wpływające lub 

wypływające z portu wielkie krążowniki obsługujące ruch pasażerski na linii Holandia-Ameryka 

Płn., Holandia-Francja, itp.  

Po rejsie spacer nabrzeżem do zabytkowego centrum miasta. W drodze mijamy dom Anny Frank, 

obecnie muzeum jej imienia. Miłym zaskoczeniem i swojskim widokiem jest krzak malw, 

wyrastający z bruku przy ścianie wysokiego budynku. Przechodzimy przez słynny targ kwiatowy 

nad kanałem Singel, obok wieży mennicy, przez nowy amsterdamski rynek, w pobliżu budynku 

wagi. W mijanych uliczkach podziwiamy inne zabytkowe kamienice. Chętni mogą „zapuścić 



żurawia” do słynnej Dzielnicy Czerwonych Latarni, choć pora jest za wczesna, aby spodziewać się 

mocnych wrażeń, nikt tu jeszcze nie pracuje. Przy jednej z ulic ciekawe polonicum – Theater 

Tuschinski Pathé – budynek w stylu art déco. Jest to kino ufundowane w 1921 r. przez emigranta 

z Polski, Abrahama Tuszyńskiego (chciał on wyjechać do Ameryki, ale w drodze zbrakło mu 

pieniędzy; zatrudnił się jako krawiec w Rotterdamie, potem przeniósł do Amsterdamu. 

Zafascynowany nowym medium, które wtedy rozpoczynało podbój świata – kinem, zaczął w nie 

inwestować. Pierwsze kino uruchomił w Rotterdamie, a potem dzieło swego życia – 

w Amsterdamie). W holu kina podziwiamy jego wspaniałe wyposażenie, żyrandole i ręcznie tkany 

dywan z motywem orła w koronie.  

Po pełnym wrażeń dniu jedziemy do Rotterdamu na nocleg w Rotterdam City Hotel. 

 

Poniedziałek, 8 lipca 2019 r. Po śniadaniu wyjeżdżamy do Delft. W drodze mijamy miasteczko 

Aalst – tu mieszkała rodzina Gerlache`ów, z której wywodził się Adrien de Gerlache znany jest jako 

organizator wyprawy do Antarktyki statkiem Belgica z udziałem Henryka Arctowskiego i 12 innych 

Polaków. 

DELFT (ok. 100 mieszkańców) jest typowym miastem przemysłowo-handlowym. Słynęło kiedyś 

i nadal słynie z porcelany (w przeszłości było tu 30 fabryk; obecnie zostały tylko 2). W XVII w. 

miasto było ważnym ośrodkiem malarstwa holenderskiego, żył tu i tworzył J. Vermeer.  

Zwiedzanie zaczynamy od wytwórni porcelany Pottery, De Delftse Pauw. Oprowadza nas 

sympatyczny pracownik fabryki i krótko opowiada, z czego i jak powstaje porcelana, pokazuje 

półprodukty i demonstruje piec do ich wypalania. Oglądamy półfabrykaty przygotowane do 

zdobienia i podziwiamy mistrzostwo pracowników ręcznie malujących różne przedmioty, od 

miniaturowych cacuszek po ogromne wazony. Klasyczne wyroby z Delft były zdobione na 

niebiesko, z motywem błękitnego pawia (blauw pauw). Później wprowadzono także technikę 

zdobienia kolorowego. Fabryka ściśle współpracuje z drugą delficką wytwórnią porcelany – gotowe 

wyroby znakowane są ich logotypami. Oba zakłady to firmy rodzinne. Jedne z najnowszych 

wyrobów są połączeniem ceramicznych tradycji azjatyckich i holenderskich – faktura naczyń 

przypomina składane z papieru origami, a ich zdobienia to klasyczny błękit delficki.  

Poznawszy tajniki produkcji porcelany, oglądamy wystawę gotowych wyrobów, podziwiając ich 

różnorodność: naczynia, płytki ścienne, lichtarze, maskotki, „magnesy", figurki z bajek, itp. Kto chce 

mieć pamiątkę, może ją zakupić w przyfabrycznym sklepiku.  

Pobyt w Delft kończymy przejściem przez zabytkową starówkę miasta – oglądamy dwa piękne 

gotyckie kościoły, stary (Oude Kerk, XIII-XVI w.) i nowy (Nieuve Kerk, XIV-XV w., znajdują się 

w nim groby władców – książąt orleańskich), przepiękny renesansowy ratusz z gotycką wieżą 

miejską, zabytkowe kamieniczki w bocznych ulicach, wznoszone głównie przez cechy rzemieślnicze 

(np. gildię św. Łukasza). Na kamieniczce przy rynku zauważamy tablicę upamiętniającą 

J. Vermeera.  

W sklepie na rynku, do którego „zaprasza” stojąca przed nim figura krowy, trafiamy na przebogaty 

świat holenderskich serów, produkowanych w tradycyjny sposób w gospodarstwie rodzinnym, z 

dodatkiem różnych przypraw, w różnych kształtach i kolorach. Dość długo degustujemy je ze 

smakiem i robimy zapasy tych specjałów. Następnie ruszamy do Hagi.  

HAGA (ok. 500 tys. mieszkańców) położona w zachodniej Holandii nad Morzem Północnym, pełni 

funkcję administracyjnej stolicy kraju, jest siedzibą dworu królewskiego, rządu i parlamentu 

Holandii oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i innych instytucji 

międzynarodowych (Europol, Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Międzynarodowe Centrum 

Prasowe, itp.). Obecnie liczy około 500 tys. mieszkańców.  

Zwiedzamy królewską galerię malarstwa Mauritshuis – kolejne holenderskie muzeum z mnóstwem 

doborowych dzieł sztuki, wśród których podziwiać można prace Rembrandta, Vermeera, van der 

Weydena i innych wybitnych malarzy flamandzkich. Najwięcej emocji wzbudzają Lekcja anatomii 

doktora Tulpa Rembrandta, Dziewczyna z perłą Vermeera oraz niepozorny na pierwszy rzut oka 



Szczygieł Carela Fabritiusa, ulubionego ucznia Rembrandta. W związku z 350 rocznicą śmierci 

Rembrandta w muzeum trwa wystawa poświęcona temu artyście. Dzięki temu podziwiamy szereg 

jego obrazów z różnych okresów twórczości, poświęconych tematyce biblijnej (np. Zuzanna 

w kąpieli, Saul i Dawid), mitycznej i antycznej (Andromeda, Minerwa, Homer), a także liczne 

portrety ludzi napiętnowanych cierpieniem lub brzydotą (studia portretowe starych mężczyzn 

i kobiet, obraz Śmiejący się), czy wreszcie ironiczne autoportrety.  

Mauritshuis znajduje się w zabytkowym zespole urbanistycznym Binnenhof. Jest to najstarszy 

kompleks budowlany w Hadze, mniej więcej prostokątny zespół budowli otaczających dwa 

połączone z sobą dziedzińce, była siedziba dwuizbowego parlamentu holenderskiego. 

Monumentalny budynek stoi nad stawem, w którym odbija się jak w lustrze. W skład kompleksu 

wchodzi bardzo ciekawy budynek Sali Rycerskiej. Kiedyś Binnenhof był zamkiem myśliwskim, 

w posiadaniu tutejszego możnowładcy. Otoczony lasem przyciągał miejscową ludność, która 

osiedlając się tworzyła wioskę, z której powstała późniejsza Haga. Przez lata Haga dzieliła funkcję 

stolicy z Brukselą i właśnie ten zamek stanowił siedzibę władz. Po rozpadzie unii z Belgią parlament 

został na stałe w Hadze. Stary ceglany zamek okazał się jednak zbyt skromny dla 

parlamentarzystów, którzy przenieśli się do reprezentacyjnego nowego skrzydła. W Binnenhofie 

mieszczą się biura rządowe.  

Zwiedzeniu galerii Mauritshuis i Binnenhofu „smaczku” dodaje słynny holenderski śledź, którego 

możemy spróbować w pobliżu. Zasłużenie cieszy się swoją opinią – jest niezwykle delikatny, 

zupełnie nie pachnie, czy mówiąc dosadniej – nie śmierdzi śledziem, wspaniale doprawiony, nie za 

słony, wprost rozpływa się w ustach. Słowem rarytas! Niech żałuje, kto nie spróbował!  

Autokarem przemieszczamy się, aby obejrzeć inne zabytki Hagi: Pałac Królewski, Pałac Pokoju – 

neorenesansowy budynek wybudowany w latach 1907–1913, który jest siedzibą m.in. 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Stałego Trybunału Arbitrażowego. W sąsiedztwie 

Pałacu Pokoju rośnie drzewo życzeń – powiewają na nim tysiące karteczek w różnych językach 

z życzeniami i prośbami o pokój.  

Następnie kierujemy się w stronę Scheveningen.  

SCHEVENINGEN – kiedyś osobne miasto, dziś to nadmorska dzielnica Hagi; znajduje się tu port 

rybacki, baza kontenerowa i kąpielisko morskie. Słynie z lokali serwujących bardzo dobre dania 

rybne. Mamy okazję sprawdzić to na własnym podniebieniu, zajadając się obiadokolacją 

w restauracji z widokiem na morze. Potem, mimo bardzo silnego wiatru, spacerujemy po molo 

wychodzącym w Morze Północne na odległość ponad 300 m i po plaży, a odważni nawet kąpią 

…nogi w morskiej wodzie.  

Na tym atrakcje się nie kończą – wracamy do Rotterdamu i wjeżdżamy na Euromaszt.  

EUROMASZT jest najwyższym punktem widokowym w mieście (185 m wysokości). Podziwiamy 

panoramę Rotterdamu, najpierw z tarasu widokowego na wysokości 100 m, obchodzimy go dookoła, 

mimo silnego, przenikliwego wiatru. Następnie z wysokości 180 m, po wjeździe wyżej tzw. 

Euroscoopem, kapsułą poruszającą się ruchem posuwistym w górę lub w dół i jednocześnie 

obracającą się wokół własnej osi. Podczas 7-minutowej sesji oglądamy z kapsuły przesuwającą się 

przed oczami panoramę, wyłapując wzrokiem charakterystyczne miejsca i budowle, w tym pobliską 

bryłę kompleksu budynków szpitala klinicznego Erasmus (właśnie ten szpital był bezpośrednią 

przyczyną rozbudowy Euromasztu (pierwotnie miał 100 m wysokości, kiedy Erasmus go przesłonił 

dobudowano kolejne 85 m). Z góry doskonale widać, że Rotterdam jest miastem na wodzie – w oczy 

rzuca się sieć kanałów, z widokiem rozciągającym się aż do M. Północnego, do którego wpadają tu 

4 duże rzeki, w tym Moza, dawniej zwana Rotte (od niej miasto wzięło swoją nazwę). W panoramie 

miasta, oprócz wody, dominuje zieleń, bardzo dużo zieleni.  

Podczas II wojny światowej Rotterdam był zniszczony w takim samym stopniu jak Warszawa. 

Został całkowicie odbudowany; ma bardzo ciekawą i urozmaiconą architekturę; przykładem są 

domy kubiczne, czy domy na wodzie.  



Wtorek, 9.07. 2019. W planach na ten dzień mamy wyjazd do Belgii – zwiedzanie Antwerpii, 

a potem Brukseli.  

ANTWERPIA (ok. 500 tys. mieszkańców) jest największym miastem portowym Belgii i drugim po 

Rotterdamie portem Europy. To ważny ośrodek przemysłowy (produkcja silników okrętowych, 

nawozów mineralnych, maszyn, hutnictwo miedzi, kompleks rafinerii, hut). Antwerpia jest 

największym w świecie ośrodkiem szlifowania diamentów.  

Podobnie jak inne zwiedzane przez nas miasta holenderskie i belgijskie, Antwerpia ma bogatą 

przeszłość. W XIV w. była najważniejszym centrum handlowym i finansowym zachodniej Europy, 

głównie dzięki portowi morskiemu i wełnie (rozwinięte tkactwo, w Antwerpii królowie Polski, 

Zygmunt Stary i Zygmunt August, zakupili arrasy do zamku na Wawelu). Wskutek zawirowań 

historii przejściowo straciła tę pozycję na rzecz Brugii, ale wkrótce ją odzyskała i stała się ważnym 

centrum handlowym i kulturalnym ówczesnego świata. W Antwerpii żyli i tworzyli m. in. P. Rubens 

(nazywana jest miastem Rubensa), słynny kartograf Merkator. Tu urodził się P. Bruegel.  

Jest to miasto wielokulturowe – żyją tu przedstawiciele wielu narodów; najliczniejsi, po Belgach, są 

Turcy i Marokańczycy, których sprowadzano w latach 30. do budowy kanałów i portu. Duża jest 

antwerpska Polonia – Polacy są czwartą nacją pod względem liczebności.  

Na zwiedzanie wyruszamy spod zamku królewskiego Het Steen, który właściwie nigdy nie był 

siedzibą króla, ale spełniał funkcję więzienia. Starówka zaczyna się od ciekawego budynku 

ufundowanego przez cech rzeźników. Przypomina on z zewnątrz różowy boczek poprzerastany białą 

słoniną. W rynku, Grote Markt, cieszy oczy piękny renesansowy ratusz; perełka wśród tego typu 

budowli; wpisana na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Przed ratuszem fontanna z postacią 

miejscowego bohatera Sylwiusza Brabo. Obok, wprost z rynkowego bruku wyłaniają się dwie 

przytulone do siebie postacie – Nello i Patrasche, chłopiec i pies, bohaterowie książki Dog van 

Flanderen (Pies z Flandrii). Książka jest lekturą obowiązkową w Japonii i Korei; stąd pomnik cieszy 

się olbrzymią popularnością wśród turystów z tych krajów, którzy robią tu obowiązkowe zdjęcia.  

Charakterystyczne dla Antwerpii są kamieniczki zwieńczone figurą Matki Boskiej (patronki miasta); 

jest ich ok. 200. Madonna na kamienicy, jakby się mogło wydawać, świadczy o wielkiej pobożności 

właścicieli, na myśl przychodzi: Pod Twoją obronę… Niestety, prawda jest bardziej prozaiczna. 

Matka Boska była wprawdzie obroną ale …przed wysokimi podatkami. Cóż, ludzie zawsze potrafili 

wykorzystać sacrum w służbie profanum. Na Placu Zielonym oglądamy pomnik Rubensa, 

ufundowany ze środków publicznych i prywatnych obywateli Antwerpii. Spod pomnika, z tyłu za 

hotelem Hilton, widzimy pierwszy w Europie …drapacz chmur (zabytkowy budynek KBC) 

o wys.87,5 m, wybudowany w 1931 r. na wzór amerykańskich wieżowców, po powrocie delegacji 

radnych miejskich z USA.  

Antwerpia szczyci się przepiękną 500-letnią katedrą Najświętszej Marii Panny, ufundowaną przez 

gildie rzemieślnicze, budowaną w latach 1351-1521. Katedra, reprezentująca z zewnątrz styl gotycki, 

ma 118 m wysokości, 7 naw; 15 kaplic, 125 kolumn, 128 okien! Można w niej obejrzeć cenne okazy 

dzieł sztuki. Na ołtarzu głównym oglądamy tryptyk Podniesienie krzyża Rubensa, a na bocznych – 

Zmartwychwstanie i Zdjęcie z krzyża tego samego autora. W jednej z naw podziwiamy fresk Mąż 

boleści będący nawiązaniem do mszy gregoriańskiej, a w innej tzw. tron anielski – piękne 

pomieszczenie na monstrancję, w jeszcze innej – biały, marmurowy sarkofag jednego z biskupów. 

Znajdują się tu także okazy sztuki nowoczesnej, np. rzeźba Człowiek niosący krzyż, czy przejmująca 

w wymowie instalacja Koena Theysa Diasporella, 2018 w formie 12 łóżek uchodźców-migrantów 

z ich osobistymi rzeczami, wszystkim, co zdołali ze sobą zabrać.  

Po zwiedzeniu Antwerpii, ruszamy autokarem do Brukseli, gdzie dzięki staraniom organizatorów na 

godz. 14.00 mamy zarezerwowane zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.  

BRUKSELA jest miastem na 7. wzgórzach, jak Rzym i chyba można ją nazwać „Rzymem 

współczesnej Europy”. Powstała na miejscu osady celtyckiej nad rzeką Senne. W przeszłości była i 

jest nadal znanym ośrodkiem słynącym z tkactwa; stąd pochodzą gobeliny, czy przepiękne 

brabanckie koronki. Od 300 lat Bruksela nie była zburzona. To miasto licznych zabytków, w tym 



kościołów ufundowanych głównie przez cechy rzemieślnicze. Zachowały się fragmenty murów i 

wieży miejskiej – wkomponowane w dzisiejszą zabudowę. Jest światową stolicą komiksów. 

Komiksowe murale widać na ścianach licznych budynków – na jeden z nich mamy widok z hotelu. 

W Brukseli siedzibę mają liczne szkoły artystyczne (np. naprzeciw hotelu: Acádémie Royale des 

Beaux-Arts et Ecole des Arts Decorativs) i muzea. Żył tu i tworzył urodzony w Antwerpii Peter 

Bruegel (st.). 

Zwiedzanie rozpoczynamy od „serca Europy” – dzielnicy europejskiej. Relację z tego fragmentu 

wycieczki pomijam, bo już została opublikowana i można ją przeczytać na stronach www PUTW.  

Z dzielnicy europejskiej ruszamy spacerem przez zabytkową brukselską starówkę. Dla nabrania 

sił zjadamy obiad w lokalu Lobster House. Wbrew nazwie sugerującej dania z mieszkańców wód 

dostajemy kurczaka (czyżby morski okaz drobiu, kurka wodna?). W jednej z uliczek trafiamy na 

pierwszą atrakcję turystyczną – Jeanneke Pis, siusiającą dziewczynkę, swoistą „przeciwwagę” dla 

Manneken Pis, siusiającego chłopczyka, którego zobaczymy parę uliczek dalej. Nawiasem mówiąc, 

Bruksela ma trzy „siusiające” atrakcje – trzeci jest siusiający pies, którego nie oglądamy.  

Przechodzimy słynnym, najstarszym na świecie pasażem handlowym pod dachem – galerią św. 

Huberta. Roi się tu od ekskluzywnych sklepów oferujących to, co Bruksela ma najlepszego – 

odzież, koronki, czekoladę. W renomowanym sklepie Brauna kupujemy czekoladowe przysmaki, 

żeby oczarować nimi rodzinę i znajomych w kraju. Dochodzimy do wspomnianego siusiającego 

chłopczyka i tu … pewne rozczarowanie: ooo! taki mały! (Szekspir to by powiedział: wiele hałasu o 

nic!). Reklama jednak robi swoje – Manneken Pis to najczęściej fotografowana belgijska fontanna i 

symbol miasta. Świadczy o tym jego wszechobecność w formie wyrobów czekoladowych, ozdób 

licznych wystaw sklepowych, gadżetów, itp. Z okazji świętowania ważnych wydarzeń w historii 

Belgii i Europy naga figurka ubierana jest w najróżniejsze stroje, ma ich ok. 800. Manneken Pis 

występował już w stroju mnicha buddyjskiego, mundurze żołnierza pierwszej wojny światowej 

i …krakowskim stroju ludowym. Kostiumy trafiają później do Muzeum Miasta Brukseli. 

Wchodzimy na miejski rynek, La Grande Place, jeden z najpiękniejszych w Europie. Króluje tu 

gotycki ratusz z wysoką wieżą zwieńczoną złotym posągiem św. Michała walczącego z diabłem, 

Dom Króla – obecnie Muzeum Miasta Brukseli, oraz pełne przepychu barokowe kamienice 

cechowe, bogato złocone, z rzeźbionymi ozdobami-godłami, symbolicznie nawiązującymi do zajęć 

fundatorów. Na rynku odbywają się liczne imprezy, którym towarzyszą pokazy sztucznych ogni 

i koncerty muzyczne. Raz na dwa lata wolontariusze układają tu olbrzymi dywan ze świeżych 

kwiatów.  

Zbliża się dwudziesta. Przepełnieni widokami i wrażeniami powoli opadamy z sił, ale na szczęście 

hotel Bedford, w którym mamy nocleg, jest w pobliżu.  

Środa, 10 lipca 2019 r. Po śniadaniu ruszamy do Brugii, a potem Gandawy. Droga się nie dłuży, 

jest niezbyt daleko, a do tego pełno atrakcji, które z ciekawością poznajemy. Przejeżdżając przez 

Brukselę, mijamy m. in. budynek biblioteki królewskiej; pomnik Leopolda I, przy którym odbywają 

się uroczystości państwowe; Manhattan Brukseli – kopie budynków WTC; kościół, w którym mieści 

się parafia królewska (znajdują się w nim groby królów); przepiękny park (160 ha) i pałac królewski 

– rezydencję króla Filipa I z rodziną. Dojeżdżamy i zatrzymujemy się przy widocznym z daleka 

Atomium. Jest to przestrzenny model kryształu żelaza (powiększony 165 mld razy) ze stali, 

aluminium i szkła. Jest symbolem naukowych i technicznych osiągnięć nowej epoki, „wieku atomu”, 

i pozostałością po światowej wystawie EXPO-58, która gościła w Brukseli w 1958 r. Zwiedziło ją 

9 mln ludzi. Mało znany jest fakt, że Polacy zdobyli na niej 48 nagród! Atomium składa się z 9 kul 

(„atomów”) połączonych rurami-korytarzami, w których znajdują się ruchome schody. W kulach 

znajdują się różne atrakcje dla turystów, wystawy stałe i czasowe. W najwyższej kuli jest platforma 

widokowa z panoramą Brukseli.  

Po obejrzeniu Atomium i zrobieniu pamiątkowych zdjęć ruszamy dalej. Mijamy planetarium im. 

Mikołaja Kopernika, kompleks tzw. Mini Europy (park miniatur, w którym można zobaczyć 

w pomniejszeniu wszystkie największe zabytki europejskie), wielki, nowoczesny stadion sportowy, 



który powstał na miejscu dawnego stadionu Heysel, znanego z tragicznych starć kibiców włoskich 

i angielskich w 1958 r., kiedy śmierć poniosło 39 osób. Wkrótce dojeżdżamy do Brugii. 

BRUGIA, stolica Flandrii Zach., jest ważnym portem śródlądowym Belgii, połączonym kanałami 

z Ostendą, Zeebrugge i Gandawą, a także dużym ośrodkiem przemysłowym (m.in. tradycyjny wyrób 

koronek i dywanów, przemysł odzieżowy i spożywczy). Początki miasta sięgają czasów rzymskich. 

Złote lata w rozwoju Brugii to XII-XV w. Połączona z M. Północnym naturalnym kanałem już od 

początku XIII w. aktywnie uczestniczyła w wymianie handlowej z Anglią i terenami wokół M. 

Śródziemnego (handel suknem, przyprawami, zbożem – w tym polskim, winem), rozwijała 

budownictwo stoczniowe, bankowość (pierwsza giełda w Niderlandach). Od XVI w., kiedy kanał, 

źródło potęgi miasta, zaczął się zamulać, rozpoczyna się powolny upadek jej znaczenia. Niewiele 

pomogły wysiłki podejmowane, aby przywrócić miastu dawną świetność (modernizacja portu, 

budowa nowego połączenia z morzem). Brugia nadal ubożała i traciła znaczenie. Fakt ten znalazł 

nawet odbicie w literaturze – G. Rodenbach zatytułował swoją powieść Brugia – miasto umarłe 

(Bruges-la-Morte). W II poł. XX w. miasto zaczęło odzyskiwać dawną sławę dzięki turystom. 

Obecnie Brugia żyje z turystyki, platformy przeładunkowej ropy i największej elektrowni wiatrowej.  

Oprócz znaczenia handlowo-przemysłowego, Brugia była też ważnym ośrodkiem kulturalnym. 

Powstał tu tzw. prymitywizm flamandzki. Największy rozkwit szkoły brugijskiej miał miejsce 

w XV w. Działali w niej wybitni malarze (Jan van Eyck, Hans Memling i in.) oraz miniaturzyści. 

W Brugii przebywał A. Duerer (sprzedawał tu swoje drzeworyty) – przed jego domem znajdują się 

wyobrażenia Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Dziś Brugia jest ceniona ze względu na bogate zbiory 

sztuki dawnej (Muzeum Groeninge).  

Zwiedzamy piękne, zachowane od średniowiecza centrum Brugii. Jest ono pod opieką UNESCO, 

na liście dziedzictwa światowego (informuje o tym tablica na jednej z kamieniczek). Wchodzimy do 

zespołu poklasztornego św. Jana (Szpitalników) – kompleks obejmuje domy-przytułki dla starców 

i, osobno, domy dla bogatych, a także domy dla ich opiekunek – beginek (beginki – laickie 

stowarzyszenia religijne kobiet poświęcających się życiu religijnemu i działalności dobroczynnej, 

nie związanych ślubami zakonnymi). Na dziedzińcu typowy dla takich klasztorów ogród z uprawą 

ziół przydatnych w procesie leczenia (tymianek, wrotycz, anyż, rozmaryn, szałwia, melisa, hyzop, 

oregano, itp.). Obecnie w tym zabytkowym zespole jest szpital z najlepszym oddziałem 

psychiatrycznym w Belgii.  

Potem przechodzimy urokliwymi, wąziutkimi uliczkami – dosłownie na szerokość rozpostartych 

ramion. Wstępujemy do kościoła Najświętszej Marii Panny z najwyższą we Flandrii wieżą (123 

m). Wewnątrz znajduje się muzeum Gruuthuise, gdzie oglądamy m. in. mauzoleum Burgundów, 

którzy rządzili we Flandrii – Marii, świeckiej patronki Brugii i jej ojca, Karola Śmiałego; jeden 

z tryptyków Bernarda van Orley; obraz Caravaggia z 1604 r., rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 

tzw. Madonnę brugijską, wykonaną z białego marmuru kararyjskiego przez Michała Anioła (jest to 

jedyna jego rzeźba znajdująca się poza Włochami; pierwotnie była przeznaczona dla Sieny, ale 

została „podkupiona” przez brugijskich kupców); Pokłon trzech króli Seghersa, najlepszego uczenia 

Rubensa; gobelin z wyobrażeniem papieża Piusa IX. Następnie obok pomnika Guido Gezelle`a, 

twórcy literackiego języka flamandzkiego, Muzeum Jana van Eycka, przez bramę w strzelistej wieży 

miejskiej Belfort (XIV w.), przechodzimy na rynek, Grote Markt – wokół placu oczy cieszą 

gotycki ratusz z bogato rzeźbioną fasadą, stare hale targowe, piękne kamieniczki cechowe, dom 

gubernatora. Wchodzimy do kościoła św. Krwi z największą świętością Belgii – fragmentem chusty 

św. Weroniki. Po wyjściu kierujemy się do przystani. Samochodów nie widać, ani nie słychać, ale co 

chwilę rozlega się cichy turkot. To konne dorożki, cieszące się wielkim powodzeniem wśród 

turystów. Rejs, ok.5-kilometrowy, po brugijskich kanałach jest interesującym dopełnieniem spaceru. 

Przepływamy, mijając stada łabędzi, obok wielu pięknych zabytków i ciekawych rzeźb na nabrzeżu, 

pod starym zabytkowym mostem św. Bonifacego, obok więzienia, cieszącego się sławą najlepszego 

w Belgii.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz


GANDAWA (ok. 250 tys. mieszkańców) to administracyjna stolica prowincji Flandria Wsch., 

ważny port przy ujściu Leie do Skaldy, połączony kanałami z Morzem Północnym, główny belgijski 

ośrodek przemysłu włókienniczego. Gandawa ma za sobą świetną przeszłość, jako port i miasto 

handlowe. W wiekach średnich (XII-XV w.) należała do grupy największych miast europejskich, 

najznaczniejsze zyski czerpiąc z produkcji i handlu suknem oraz zbożem (każdy kupiec 

przepływający ze zbożem przez port gandawski musiał sprzedać ¼ swojego ładunku na miejscowym 

rynku zbożowym). Jej zawiła historia, zawierane sojusze i ich zrywanie to efekt położenia i walk 

miasta o posiadane przywileje, niezależność i zasobność. Przykładem może być fakt, że w czasie 

wojny stuletniej neutralna początkowo Gandawa, szybko przeszła na stronę Anglii. Wprawdzie 

suwerenem Flandrii była Francja, ale to Anglia dostarczała wełny niezbędnej do produkcji sukna. 

Największym miastem europejskim o tradycjach tkackich pozostała Gandawa do XIX w., kiedy to 

utraciła tę pozycję na rzecz Łodzi.  

Obecnie Gandawa jest najważniejszym miastem uniwersyteckim w Belgii. Na samym uniwersytecie, 

mieszczącym się w zabytkowych budynkach po klasztorze jezuitów, studiuje ok. 28 tysięcy osób, 

a w mieście działają także różne instytucje naukowe oraz wyższe szkoły techniczne i zawodowe. 

Studiuje tu też wielu studentów zagranicznych, w tym spora grupa polskich, uczestniczących 

w programie Erasmus. 

Spacerem przez zabytkowe centrum kierujemy się do największej atrakcji Gandawy – katedry św. 

Bawona. Wieża katedry jest jedną z trzech wież, które w charakterystyczny sposób znaczą panoramę 

miasta. Dwie pozostałe, które mijamy po drodze, to wysoka wieża miejska (dzwonnica) zwana 

„smoczą” i wieża kościoła św. Mikołaja. Ciekawy jest gandawski ratusz. Wyraźnie widać różnice 

stylów pomiędzy jego dwiema częściami wybudowanymi w różnym czasie – starszą z XVI w. 

i późniejszą. Miasto przecinają liczne kanały z piękną zabudową na nabrzeżach.  

Katedra św. Bawona jest przepiękną gotycką budowlą powstałą w XIII-XV w. na planie starszego 

kościoła romańskiego, zachowała się w niej kaplica z XII w. W katedrze znajduje się wiele 

unikalnych dzieł sztuki, w tym słynny gandawski ołtarz – poliptyk Baranek Boży (inaczej Adoracja 

Mistycznego Baranka) namalowany przez braci Huberta i Jana van Eycków, ukończony w 1432 r. 

Jest wspaniałym przykładem wyrażonej przez symboliczne malarstwo wiedzy o człowieku i Bogu, 

o początkach wiary, jej istocie i sensie. Drugim arcydziełem, które mogliśmy podziwiać w katedrze 

jest obraz Rubensa Wyjście Bawona do klasztoru. Modelami do stworzenia postaci widocznych na 

obrazie byli członkowie rodziny i przyjaciele artysty.  

Czwartek, 11 lipca 2019 r. Rano, przed ruszeniem w drogę powrotną, zwiedzamy brukselską 

katedrę św. Michała i św. Guduli, której nie zdążyliśmy obejrzeć we wtorek. Jest to wzniesiona na 

wzgórzu, piękna i majestatyczna gotycka budowla z piaskowca. Powstała na ruinach romańskiej 

kaplicy. Katedra jest miejscem ważnych uroczystości państwowych, tu m. in. odbył się uroczysty 

pogrzeb króla Belgów Baudouina z udziałem koronowanych głów i oficjeli z całego świata, czy też 

ślub następcy tronu, obecnego króla Filipa I. W swoim czasie katedra wzbudziła zachwyt 

zwiedzających Brukselę Polaków – Jana Kochanowskiego oraz Jana i Tadeusza Chrzanowskich. 

O jej zabytkowej i materialnej wartości świadczy chociażby ogromna kwota ubezpieczenia (1 mld 

euro!).  

Najważniejszym miejscem w świątyni jest kaplica, w której podczas II wojny światowej złożono 

wszystkie sakramenty. W katedrze podziwiamy m. in. tryptyk Wyniesienie św. Guduli, namalowany 

przez ucznia P. Bruegla, Michaela Coxcie z XVI-wiecznym widokiem katedry; posągi patronów 

katedry św. Michała i św. Guduli oraz apostołów wykonane przez znakomitych barokowych 

rzeźbiarzy; przebogato zdobioną barokową ambonę z przedstawieniem wygnania Adama i Ewy 

z raju oraz monumentalne organy, o pięknym donośnym brzmieniu – mogliśmy ich posłuchać, bo 

właśnie były strojone przed wieczornym koncertem. Wspaniałą ozdobą katedry są barwne, słynne na 

świecie witraże. Część z nich zachowała się od XVI w., część powstała w XIX w. Można na nich 

oglądać precyzyjnie wykonane z kolorowych szkiełek sceny z udziałem świętych i postaci 

historycznych, np. Matkę Boską z Dzieciątkiem, cesarza Karola V, ślub infantki Izabeli.  



Po „napasieniu” oczu pięknem dzieł zgromadzonych w katedrze, ruszamy w drogę do domu. Na 

krótki postój i obiad zatrzymujemy się w Dortmundzie, a potem dalej, do Magdeburga, gdzie 

nocujemy w hotelu Michel Hotel Magdeburg. 

Piątek, 12.07.2019 r. Śniadanie w hotelu i wyjazd do Polski, w kierunku przejścia granicznego 

w Słubicach.  

W autokarze, dla rozrywki i uzupełnienia wiadomości zdobytych podczas wycieczki, oglądamy 

filmy wybrane przez pilotkę, panią Ewelinę: Nic do oclenia i Jeszcze dalej niż północ – komedie 

poruszające problemy uprzedzeń, inności, waśni transgranicznych, stosunków Francuzi-Belgowie; 

Dziewczyna z perłą – z fabułą o Vermeerze i jego dziele; Twój Vincent – oryginalny, zrealizowany 

techniką animacyjną film o van Goghu, oraz dwa dokumenty o Belgii i Amsterdamie.  

W Poznaniu żegnamy panią Eweliną i wycieczkowiczów z Wrocławia. Potem krótki popas na obiad 

we Wrześni i ruszamy w dalszą drogę do domu. Do Puław docieramy ok. 22.00.  

Autokar opuszczamy z podwójnym bagażem – walizami (uff! ciężko!) i zgromadzonymi podczas 

wyjazdu emocjami. Te piękne wrażenia z pewnością będą do nas niejednokrotnie wracać we 

wspomnieniach! Wycieczkę można podsumować jako bardzo udane przedsięwzięcie pod względem 

organizacji i programu, doboru kierunku podróży, miejsc i obiektów. Strony, które odwiedziliśmy są 

jeszcze mało spenetrowanego przez turystów z Polski. A szkoda, bo bardzo interesujące i mają wiele 

do zaoferowania! Osobne słowa uznania należą się pilotce i oprowadzającym, miejscowym 

przewodniczkom, Polkom z pochodzenia. Wszystkie Panie były bardzo dobrze przygotowane 

i przekazały nam ogrom interesujących wiadomości. Dziękujemy! 

Alicja Stołecka 
 

 


