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MIEJSCA, KTÓRE 
TRZEBA ZOBACZYĆ

Atrakcje 
Amsterdamu

Amsterdamskie kanały

Amsterdam zbudowany jest na swoistym 

„rusztowaniu” w postaci koncentrycznie 

rozmieszczonych kanałów. Niegdyś słu-

żyły one jako arterie komunikacyjne i trans-

portowe, dziś stanowią ogromną atrakcję 

Amsterdamu. Można je podziwiać podczas 

spacerów lub wybrać się w rejs, także nocą.

Dzielnica Czerwonych Latarni

Miejsce traktowane przez turystów jak 

swoisty erotyczny Disneyland tętni życiem 

zwłaszcza po zmroku. Oprócz prostytutek 

kuszących przechodniów ze swoich witryn 

można tu znaleźć liczne kabarety, sex shopy 

i coffee shopy. 

Begijnhof 

Wokół najstarszego dziedzińca w mieście 

stoją skromne, malownicze domki, w których 

niegdyś mieszkały beginki – niezamężne ko-

biety i wdowy wspólnie żyjące i pracujące. 

Ciesząc się spokojem zakątka, warto obej-

rzeć zwłaszcza najstarszy dom w komplek-

sie: drewniany Houten Huys z 1420 r. 

Jordaan

Dawna dzielnica robotnicza współ-

cześnie jest jedną z bardziej uro-

kliwych części Amsterdamu. W la-

tach 70. XX w. miejsce robotników 

zajęli artyści, a uliczki zapełniły się 

kawiarniami, galeriami i oryginal-

nymi sklepikami. 
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NAJWAŻNIEJSZE 
MUZEA

Rijksmuseum

Najstarsze amsterdamskie muzeum jest 

też jedną z największych atrakcji miasta. 

Co roku odwiedza je ok. 2 mln osób! Wśród 

prezentowanych tu dzieł sztuki są m.in. Au-

toportret Vincenta van Gogha, Straż nocna 

Rembrandta i Mleczarka Vermeera.

Muzeum van Gogha

To jedno z 20 najpopularniejszych 

muzeów na świecie. Zgromadzono 

tu największą kolekcję prac sław-

nego malarza, z czego wystawio-

nych jest ok. 500 rysunków i 200 

obrazów, w tym słynne Słoneczniki.

Rembrandthuis

Muzeum Rembrandta mieści się 

w domu, w którym w XVII w. miesz-

kał genialny malarz. Można tu zoba-

czyć m.in. wnętrza mieszkalne odtwo-

rzone wg obrazów i rysunków mistrza 

oraz jego pracownię malarską.

Dom Anny Frank 

Podczas II wojny światowej 

w tej kamienicy przez dwa lata 

ukrywała się rodzina amster-

damskich Żydów, a kilkunasto-

letnia Anna Frank pisała dzien-

nik, opowiadając o realiach ży-

cia w kryjówce. Dziewczynka 

nie przeżyła wojny – wraz z ro-

dziną trafiła do obozu koncen-

tracyjnego. Jej dziennik jest 

dziś jedną z najbardziej poczyt-

nych książek na świecie, a dom, 

w którym się ukrywała, zamie-

niono w muzeum, dokumen-

tujące m.in. historię jej rodziny. 

Muzeum Haszyszu, Marihuany i Konopi

Niewielkie muzeum pokazuje, jak przez wieki wykorzy-

stywano konopie – do produkcji ubrań, papieru, lin czy 

oleju. Jest tu też dział poświęcony współczesnym spo-

sobom użytkowania marihuany, a także kolekcja roślin 

w różnym stadium rozwoju.
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W południowej części miasta rozciąga 
się niezwykła enklawa, zwana Dzielnicą 
Muzeów, gdzie można znaleźć najlepsze, 
największe i najchętniej odwiedzane mu-
zea i galerie w kraju. Jednocześnie jest to 
jeden z najdroższych i najbardziej pre-
stiżowych adresów w stolicy oraz obo-
wiązkowy punkt zwiedzania dla każ-
dego turysty. 

warto zobaczyć
To tutaj znajdują się Muzeum van Go-
gha, muzeum sztuki współczesnej Stede-
lijk czy królewskie Rijksmuseum. Z kolei 
przy kanałach Herengracht czy Keizers-
gracht stoją wystawne kamienice,w któ-
rych wnętrzach mieszczą się mniejsze, 
ale równie fascynujące muzea. Im da-
lej na południe, tym mniej turystycz-
nie i bardziej lokalnie. Czeka tam m.in. 
uliczny targ Albert Cuypmark, stadion 
Ajaxu Amsterdam ArenA czy awangar-
dowe muzeum Cobra. 

Kanały południowe
Jedyny pływający targ kwiatowy w Eu-
ropie to jedna z bardziej popularnych 
atrakcji turystycznych Amsterdamu, która 
przyciąga sporo ciekawskich turystów. 
Bloemenmarkt, bo o nim mowa, ist-
nieje już od 2. poł. XIX w. Przez cały rok 
na 15 stoiskach można tu kupić nie tylko 
kolorowe cięte kwiaty (tulipany, narcyzy, 
gerbery), niezliczone rodzaje sadzonek 
„kultowych” holenderskich tulipanów, ale 
także pamiątki. Po otrzymaniu pieczątki 
na torebce, cebulki można zabrać ze sobą 
do domu. Targ rozciąga się na południo-
wym brzegu kanału Singel, między pla-
cem Koningsplein na zachodzie i Munt-
plein na wschodzie. 

Stąd już niedaleko na niewielki, ale 
uroczy Rembrandtplein. Podczas gdy 
plac Dam stanowi reprezentacyjne, mało 
przytulne miejsce, gdzie podziwia się 
zabytki lub czeka na przewodnika, pro-
stokątny placyk-skwer, który bierze swą 
nazwę od najsłynniejszego mieszkańca 

Południe
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Amsterdamu, jest niezwykle przyjemny 
i pełen ludzi o każdej porze dnia i nocy. 
Rembrandtplein słynie przede wszyst-
kim z życia nocnego (w zasadzie każda 
kamienica w okolicy mieści kawiarnię, 
bar lub restaurację). W centralnej czę-
ści placu stoi jeden z najstarszych po-
mników amsterdamskiej przestrzeni pu-
blicznej z połowy XIX w. i jest to oczywi-
ście pomnik Rembrandta. Z okazji 400. 
rocznicy urodzin malarza w 2006 r. tuż 
przed monumentem ustawiono grupę 
postaci z brązu, znanych ze słynnego 
obrazu Straż nocna (oryginał znajduje 
się w Rijksmuseum). Ich autorami są Ro-
sjanie, Michał Dronow i Aleksander Ta-
ratynow. Rzeźby nie są przytwierdzone 
na stałe. W latach 2009–12 były prezento-
wane m.in. w Nowym Jorku i w Moskwie. 
Są one usuwane w czasie większych im-
prez kulturalnych (a z płyt chodnikowych 
wysuwają się… publiczne pisuary). Tuż 

za pomnikiem rozciąga się piękny traw-
nik, na którym bynajmniej nie obowią-
zuje zakaz „nie deptać”. 

Plac znajduje się między rzeką Am-
stel i kanałem Herengracht (Kanał Patry-
cjuszy lub Kanał Panów), jednym z kilku 
najważniejszych XVII-wiecznych kana-
łów grachtengordel („pierścień kanałów”). 
Herengracht przecina przepiękny Regu-

liersgracht, nad którym przerzucono sie-
dem mostów. Z poziomu wody wyglą-
dają one jak tunel, dlatego kanał ten na-
zywany jest „tunelem miłości”. Przy Heren-
gracht, szczególnie na odcinku między 
Leidsestraat i Vijzelstraat, nazywanym Zło-

tym Łukiem, żyli najbogatsi i najbardziej 
wpływowi mieszkańcy Amsterdamu, 
np. lekarz i lokalny działacz Samuel Sar-
phati (zob. s. 64). Będąc tutaj, warto zwró-
cić uwagę na przepiękną fasadę domu 

Bartolottiego (nr 170–172). Dziś niektóre 
z tych domów można zwiedzać, np. pod 
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nr. 366–368 otwarto Muzeum Biblii (Bij-
bels Museum), pod nr. 386 znajduje się 
Muzeum Kanałów (Het Grachtenhuis), 
a pod nr. 497 mieści się De Kattenkabi-

net (Gabinet Kotów). 
Nad kanałem Herengracht stoi też 

dom, w którym siedzibę ma Museum 

Willet-Holthuysen   Herengracht 605, 
www.willetholthuysen.nl; otwarte: pn.–
pt. 10.00–17.00, sb.–nd. 11.00–17.00; bilety: 
8,50 EUR, ulg. 4,25 EUR. Do przepięknego 
XVII-wiecznego budynku prowadzi nie-
pozorne wejście, co może być bardzo 
zwodnicze – tuż za kasą wchodzi się 
bowiem do świetnie zachowanych po-
mieszczeń. Większość z pokoi, np. sala 
balowa, sala klubowa, jadalnia, pokój 
ogrodowy, salon dla kobiet, minimu-
zeum pana Willeta i sypialnia zachowały 

oryginalne wyposażenie. Do rezydencji 
należy przepiękny ogród w stylu fran-
cuskim. Nazwa domu pochodzi od na-
zwisk małżeństwa, które mieszkało tu-
taj do końca XIX w. W testamencie para 
przekazała posiadłość miastu z przezna-
czeniem na muzeum. 

W pobliżu odwiedzić można Mu-

zeum Toreb i Torebek (Tassenmuseum 
Hendrikje)   Herengracht 573, www.
tassenmuseum.nl; otwarte: codz. 10.00–
17.00; bilety: 12,50 EUR, ulg. 9,50/7,50 EUR, 
największe muzeum tego typu i jedno 
z… trzech na całym świecie. Wszystko 
zaczęło się od małej skórzanej torby, 
którą pani Hendrikje Ivo kupiła w 1820 r. 
Fascynacja pięknym produktem prze-
rodziła się w prawdziwą pasję, której 
kobieta poświęciła całe życie. W sumie 
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zebrała ok. 3 tys. torebek różnych kształ-
tów i rozmiarów. Najstarsza, będąca nie-
wielkim woreczkiem na monety, pocho-
dzi z XVI w. Z biegiem czasu kolekcja roz-
rosła się i przestała się mieścić w dwóch 
pokojach niewielkiej willi. Od 2007 r. pre-
zentowana jest w imponującym XVII-
wiecznym domu położonym przy jed-
nym z głównych amsterdamskich kana-
łów. Placówka organizuje też wystawy 
czasowe. Przy muzeum działa niewielki 
sklep, oczywiście z torebkami.

Również nad kanałem, w prestiżo-
wym miejscu niedaleko Rembrandt-
plein, w 2. poł. XVII w. wybudowano im-
ponujący dom dla Alberta Geelvincka 
i Sary Hinlopen. Już sama szerokość fa-
sady wskazuje, że należeli oni do grona 
bardzo zamożnych ludzi. Obecnie mieści 
się tu Museum Geelvinck Hinlopen Huis 

  Keizersgracht 633, www.geelvinck.nl; 
otwarte: pn., śr.–nd. 11.00–17.00; bilety: 
9 EUR, ulg. 4,50 EUR, w którym można 
zobaczyć historycznie urządzone po-
mieszczenia: pokój czerwony i niebie-
ski, przytulną bibliotekę z ciekawym su-
fitem i zdobiony pokój chiński. Do domu 

wchodzi się od ulicy Keizersgracht przez 
dawną powozownię i przepiękny sy-
metryczny ogród francuski oraz przez 
ogród renesansowy, w którym od czasu 
do czasu organizowane są koncerty mu-
zyki poważnej. 

Będąc przy Keizersgracht, warto od-
wiedzić najlepszą galerię fotografii – Foam 

Fotografiemuseum   Keizersgracht 609, 
www.foam.org; otwarte: pn.–śr., sb.–nd. 
10.00–18.00, czw.–pt. 10.00–21.00; bilety: 
10 EUR, ulg. 7,50/6,00 EUR. Typowa fa-
sada amsterdamskiej kamienicy kryje 
plątaninę korytarzy i pięter, na których 
swoje zbiory wystawia zdecydowanie 
najlepsze muzeum fotografii w Amster-
damie. Kuratorzy przygotowują tu róż-
norodne czasowe wystawy – fotogra-
fia mody, społeczna, reportaże – które 
zmieniają się co kilka miesięcy. Foam 
prezentuje zarówno prace uznawanych 
na całym świecie mistrzów, takich jak 
Henri Cartier-Bresson czy Richard Ave-
don, jak i wschodzących gwiazd foto-
grafii. W czwartki oferowane jest dar-
mowe zwiedzanie z przewodnikiem, 
które można połączyć z organizowaną 
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raz w tygodniu kolacją w muzealnej ka-
wiarni (wymagana rejestracja). 

Kilka kroków od Foam, w budynku 
na rogu Keizersgracht i Vijzelstraat, mie-
ści się Stadsarchief Amsterdam   Vijzel-
straat 32, www.stadsarchief.amsterdam.nl; 
otwarte: wt.–pt. 10.00–17.00, sb.–nd. 12.00–
17.00; wstęp wolny na wystawę stałą. Am-
sterdamskie Archiwum Miejskie zajmuje 
się zbieraniem i przechowywaniem do-
kumentów dotyczących historii Amster-
damu, jest największą tego typu instytu-
cją na świecie. Szacuje się, że półki z do-
kumentami ciągną się tu na długości łącz-
nie 30 km. Archiwum mieści się w monu-
mentalnym, brązowo-kremowym (cegła 
i granit) narożnym budynku De Bazel, któ-
rego nazwa pochodzi od nazwiska archi-
tekta. Jest on przykładem ekspresjonizmu, 
szczególnie popularnego w Niemczech 
w latach 20. XX w. Wewnątrz można obej-
rzeć za darmo stałą wystawę „Skarby Am-
sterdamu”, organizowane są także płatne 
wystawy czasowe. 

W  równie prestiżowym miejscu 
w Amsterdamie ma siedzibę Museum 

Van Loon   Keizersgracht 672, www.

museumvanloon.nl; otwarte: codz. 10.00–
17.00; bilety: 9 EUR, ulg. 5 EUR. Przepiękny 
dom pochodzi z 2. poł. XVII w., a jego 
pierwszym mieszkańcem był uczeń Rem-
brandta, portrecista Ferdinand Bol. Na-
zwa rezydencji pochodzi od rodziny, 
która mieszkała tutaj od 1884 r. i ufun-
dowała muzeum. Od tego czasu wnę-
trza domu niewiele się zmieniły. Można 
w nich zobaczyć oryginalne meble i ob-
razy, dzięki czemu łatwiej sobie wyobra-
zić, jak wyglądało życie amsterdamskich 
patrycjuszy w złotych czasach miasta. Do 
posiadłości należy także ukryty przed 
zgiełkiem miasta ogród oraz powozow-
nia, w której można zobaczyć zabytkowe 
powozy i która jest miejscem organizo-
wanych regularnie wystaw czasowych. 

Po zwiedzeniu muzeów i galerii, 
mieszczących się w typowych amster-
damskich kamienicach nad kanałem, czas 
na wycieczkę nieco dalej na południe 
i wizytę w najchętniej odwiedzanych 
muzeach w Amsterdamie. Miłośnicy fajek 
zatrzymać się mogą w Amsterdam Pipe 

Museum   Prinsengracht 488, www.pi-
pemuseum.nl; otwarte: śr.–sb. 12.00–18.00, 
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sklep pn.–sb.; bilety: 8 EUR, ulg. 4 EUR. 
Podobnie jak wiele tutejszych muzeów, 
Amsterdamskie Muzeum Fajek zaczęło 
swoją historię jako prywatna kolekcja 
pewnego zapaleńca, który nazywał się 
Don Duco. Z kilku fajek odkrytych w cza-
sie remontowania domu zbiory rozrosły 
się i obecnie liczą ok. 29,5 tys. egzempla-
rzy różnych kształtów, kolorów, zdobień 
i z różnych okresów historycznych. Zoba-
czyć tu można m.in. najstarsze znane na 
świecie fajki znalezione w Laosie liczące 
4 tys. lat, a także najdłuższą fajkę, mie-
rzącą 7,5 m. Zwiedzać można w towa-
rzystwie kolekcjonera (w cenie biletu), 
który w przejrzysty sposób przybliży hi-
storię i sposób używania fajek oraz od-
powie na pytania ciekawskich. Przy mu-
zeum działa też specjalistyczny sklep, 
gdzie spośród setek fajek można wybrać 
coś dla siebie lub kupić najlepszy tytoń. 

Dzielnica Muzeów
Niemal każdy turysta choć raz przej-
dzie lub przejedzie przez Leidseplein, 
bo plac rozciąga się między starym cen-
trum Amsterdamu a Dzielnicą Muzeów 

(Museumkwartier), gdzie znajdują się 
takie atrakcje, jak Rijksmuseum, Van 
Gogh Museum i Stedelijk Museum. Bę-
dąc w okolicy, warto również odwiedzić 
słynny Vondelpark. 

Leidseplein słynie przede wszystkim 
z bujnego życia nocnego – w odróżnie-
niu od ulic w obrębie Dzielnicy Czerwo-
nych Latarni, tutaj przychodzą nie tylko 
turyści, ale przede wszystkim mieszkańcy 
miasta. Przy placu znajduje się spory klub 
Bulldog Palace, nie sposób też przega-
pić secesyjnego budynku American Ho-

tel z 1900 r., z elegancką Café Americain. 
Warto również wejść w pobliskie ulice, 
żeby znaleźć idealne miejsce na obiad 
lub wieczorne szaleństwo. Przy Max Eu-
weplein 62, w charakterystycznym okrą-
głym budynku działa np. duże kasyno – 
Holland Casino. A żeby „posmakować” 
kultury miasta, warto zajrzeć do centrum 
De Balie przy Kleine-Gartmanplantsoen 
10 lub odwiedzić darmowe Muzeum Sza-

chów (Max Euwe Centrum) przy Max Eu-
weplein 30A. 

Na Leidseplein często można spotkać 
buskerów (ulicznych muzyków), grupy 

▲▲ Americain Hotel na Leidseplein
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akrobatyczne czy osoby tańczące break-
dance. Plac jest szczególnie atrakcyjny 
w ciepłe dni, gdy pojawiają się na nim 
ogródki kawiarniane, idealnie nadające 
się na odpoczynek przy filiżance kawy lub 
kuflu piwa. W zimie z kolei montowane 
jest tutaj odkryte lodowisko. 

Centrum Dzielnicy Muzeów stanowi 
Museumplein. Jest to rozległy trawnik, 
który przy odrobinie dobrej pogody za-
pełnia się grupkami ludzi w różnym wieku, 
spotykających się na pogawędki ze znajo-
mymi albo odpoczywających między wi-
zytami w najznakomitszych amsterdam-
skich muzeach – Van Gogh Museum, Ste-
delijk Museum oraz królewskim Rijksmu-
seum. Przed tym ostatnim znajduje się 
sztuczne jeziorko, w zimie zamieniające 
się w lodowisko, oraz kultowy biało-czer-
wony napis „I Amsterdam”, przy którym ro-
bią sobie zdjęcia turyści. Na Museumplein 
odbywają się też targi, demonstracje, kon-
certy plenerowe i festiwale. 

W Dzielnicy Muzeów nie sposób nie 
zauważyć majestatycznej Concertge-
bouw przy Concertgebouwplein 10 – 
filharmonii, w której rocznie odbywa 
się ok. 650 koncertów. Nic zatem dziw-
nego, że Museumkwartier to jedna 
z  najbardziej prestiżowych dzielnic 

Amsterdamu. Jedną z najurokliwszych 
tutejszych ulic jest zielona Jan Luijken-
straat, natomiast wszyscy, który prefe-
rują zakupy w droższych sklepach, po-
winni odwiedzić ulice P.C. Hooftstraat 
i Van Baerlestraat.

Najstarszym amsterdamskim mu-
zeum jest   Rijksmuseum   Museum-
straat 1, www.rijksmuseum.nl; otwarte: 
codz. 9.00–17.00; bilety: 17,50 EUR, osoby 
do 18. r.ż. wstęp wolny, stanowiące obo-
wiązkowy przystanek dla wszystkich tu-
rystów, choć trochę zainteresowanych hi-
storią i kulturą. Co roku odwiedza je ok. 
2 mln osób (średnio 5,5 tys. osób dzien-
nie!) i niemal rokrocznie jest najchętniej 
odwiedzaną atrakcją w całej Holandii. 
W ciągu swojej długiej historii wielokrot-
nie zmieniało siedzibę, by w 1885 r. zado-
mowić się przy Museumplein, w monu-
mentalnym ceglanym budynku zapro-
jektowanym przez Pierre’a Cuypersa, au-
tora m.in. budynku Amsterdam Centraal.

O wyjątkowości Rijksmuseum prze-
sądzają oczywiście niezwykłe zbiory, 
obejmujące ponad milion dzieł pocho-
dzących z lat 1200–2000, z czego wy-
stawione jest ok. 8 tys. Autoportret Vin-
centa van Gogha, Straż nocna, Lekcja 
anatomii doktora Deymana czy Żydowska 

▲▼ Concertgebouw
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narzeczona autorstwa Rembrandta, Mle-
czarka Vermeera, Bitwa pod Waterloo J.N. 
Pienemana czy Portret młodej pary Fransa 
Halsa to tylko kilka przykładów arcydzieł 
z imponującej muzealnej kolekcji. Wśród 
zbiorów zobaczyć można także zabyt-
kowe meble, rzeźby, przedmioty zwią-
zane z morską historią Holandii, azjatyc-
kie figurki oraz ciekawą kolekcję… sza-
chów. Zbiory są sukcesywnie uzupeł-
niane o cenne z punktu widzenia kul-
tury i historii przedmioty z czasów naj-
nowszych. Aby uniknąć długiego stania 
w kolejce, warto zaopatrzyć się w Mu-
seumkaart albo I Amsterdam City Card; 
można też kupić bilet on-line.

Nie mniej słynne jest   Van Gogh 

Museum   Museumplein 6, www.vango-
ghmuseum.nl; otwarte: codz. 9.00–17.00, 
pt. do 22.00; bilety: 17 EUR, osoby do 18. r.ż. 
wstęp wolny, bez wizyty w którym nie 
można opuścić Amsterdamu. Tak przynaj-
mniej twierdzi ponad 1,6 mln osób, prze-
wijających się rocznie przez Muzeum van 
Gogha, co sprawia, że jest ono w pierw-
szej 20 najpopularniejszych muzeów na 

świecie. Nie trzeba być wielkim fanem 
malarza, żeby miło spędzić tu czas – wy-
starczy minimalne zainteresowanie kul-
turą. Muzeum mieści się w oryginalnym 
budynku z lat 70. XX w., zaprojektowanym 
przez Holendra Gerrita Rietvelda. Dodat-
kową okrągłą część, dobrze widoczną z  
Museumplein, dobudowano 20 lat póź-
niej wg projektu aktywnego w Azji ja-
pońskiego architekta Kisho Kurokawy. 

Vincent Van Gogh (1853–90) to bez 
wątpienia jeden z najsławniejszych ar-
tystów wszech czasów. Amsterdamskie 
muzeum gromadzi największą na świe-
cie kolekcję prac artysty, z której wysta-
wiono ok. 200 obrazów i 500 rysunków. 
Ekspozycja podzielona jest chronolo-
giczne na pięć części, związanych z róż-
nymi okresami jego życia, np. Holandią 
lub Paryżem. Dodatkowo całość uzupeł-
niają prace innych artystów mu współ-
czesnych, impresjonistów i postimpre-
sjonistów. Zobaczyć można jedno płótno 
z cyklu Słoneczniki, ciemny i surowy obraz 
Jedzący kartofle czy niemal kultowy Pokój 
van Gogha w Arles. 

▲▼ Imponująca siedziba Rijksmuseum
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