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Jest to miasto zupełnie inne niż wszystkie. Można w nim 
spokojnie spacerować klimatycznymi uliczkami, wdychając 
zapach wolności. Place Rembrandta, Leidse, Niuewemarkt 

tętnią życiem do późnych godzin nocnych. To bowiem najlepsza 
pora, by w pełni poczuć atmosferę tego niezwykłego miejsca.

Amsterdam jest najważniejszym miastem Holandii, liczącym 
ponad 2 miliony mieszkańców. Jest on jednakże tylko konsty-
tucyjną stolicą, bowiem wszystkie siedziby rządowe oraz 
ambasady innych krajów znajdują się w Hadze. Położony  jest 
na 100 wysepkach połączonych 160 koncentrycznie ułożonymi 
kanałami i ponad tysiącem mostów. Posiada nienaruszony od 
ponad 400 lat układ urbanistyczny. Jego śródmieście to budynki 
w większości osadzone na palach. Pełen jest kanałów i kana-
lików przecinających ulice wzdłuż i wszerz, setek urokliwych 
mostów, rowerów, niskich czteropiętrowych budynków z wiel-
kimi oknami, barek, które zaadaptowane do celów mieszkalnych, 
zacumowane przy brzegach kanałów, tworzą bardzo specy-
ficzny klimat charakterystyczny dla tego miasta. Amsterdam 
jest stolicą kraju, ale też stolicą prowincji Noord Holland, 
a więc prowincji, od której bierze się potoczna nazwa kraju.  
W XIII wieku miasto to było jeszcze wioską rybacką, a prawa 
miejskie uzyskało około 1300 roku. W XVI wieku rozwinęło  się 
bardzo dynamicznie, a w XVII wieku zdobyło pozycję ważnego 
ośrodka finansowego. To rybacy wybudowali po obu brzegach 
rzeki Amstel groblę, a następnie wznieśli między nimi zaporę 
znaną jako Amstel Dam, od której, a dokładniej od przepływa-
jącej przez miasto rzeki Amstel, pochodzi nazwa miasta, która 
znaczy tyle co tama na Amstel i początkowo, w XIII wieku, pisana 
była Amsteldam. 

Konstytucyjna stolica Niderlandów jest znaczącym ośrod-
kiem naukowym, mieszczą się tu dwa uniwersytety oraz Królewski 
Instytut Tropikalny. Główną atrakcją turystyczną w Amster-
damie są muzea, które przyciągają miliony turystów każdego 
roku. Jest ich tu ponad pięćdziesiąt. Najważniejsze z nich to 
Muzeum Państwowe Rijksmuseum, posiadające w swoich zbiorach 

bogatą kolekcję płócien malarstwa holenderskiego z XV-XIX w. 
W okolicach centrum znajduje się Pałac Królewski z pierw-
szej połowy XVII w., kościół Qude Kerk z XIV w., Nieuwe Kerk 
z XV w. i Dom Rembrandta. Amsterdam to miasto Rembrandta. 
Wizyta w jego domu Rembrandthuis przy ul. Jodenbreestraat 4, 
w którym pracował od 1639 do 1658 r., pozwala zobaczyć, jak 
artysta mieszkał. Również niezwykle słynne i warte obejrzenia są 
Muzeum van Gogha oraz Stedelijk Museum, ale interesujących 
muzeów jest tutaj znacznie więcej. Turysta powinien także zoba-
czyć Westerkerk, czyli protestancki kościół pochodzący z XVII 
stulecia, zaprojektowany przez Henryka de Keyeser. Co roku 
w pierwszy weekend sierpnia jest organizowana parada gejowska 
o nazwie Amsterdam Gay Pride. Z całą pewnością warto zoba-
czyć także zabytkowe budynki z fantazyjnymi fasadami i słynną 
Dzielnicę Czerwonych Latarni, która z roku na rok kurczy się, 
zamieniając się powoli w skansen. Miejscowe prostytutki stoją 
tam w witrynach domów i prezentują swoje wdzięki przechod-
niom w dyskretnym czerwonym świetle. Mają oficjalne licencje, 
przedstawicielki w izbie handlowej, no i oczywiście płacą podatki. 
Również słynne coffee shopy działają tu zupełnie legalnie od ponad 
30 lat. Są to cieszące się niezwykłym powodzeniem kafejki oferu-
jące swoim klientom miękkie narkotyki. W Holandii bowiem są 
dopuszczone do sprzedaży małe ilości marihuany, które są ściśle 
regulowane i opodatkowane. Jednakże w kafejkach tych nie sprze-
daje się marihuany osobom poniżej 18 lat i nie może być ona 
sprzedawana w ilości większej niż 5 gramów jednemu klientowi. 
Twarde narkotyki są surowo zabronione. Jedną z największych 
atrakcji turystycznych Amsterdamu jest pierwszy browar Heine-
kena, w którym można podziwiać olbrzymie kotły do warzenia 
chmielu czy imponujące stare silosy. Amsterdam to również miejsce 
bogate w zabytki, stare wiatraki, liczne muzea. Tutaj także uprawia 
się także wiele sportów, przy czym najwięcej radości i powodów 
do świętowania dają występy drużyny piłkarskiej Ajax Amsterdam. 
Oprócz futbolu dużym zainteresowaniem cieszy się wśród miesz-
kańców tego miasta łyżwiarstwo szybkie oraz kolarstwo.    

AMStERDAM  
– StOLICA WOLNOŚCI

pOdróŻe

Usytuowany  nad rzeką Amstel i licznymi kanałami, które tworzą sieć wodną dzielącą miasto na liczne wyspy, Am-
sterdam nazywany jest często Wenecją Północy. 
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