
Krótki wakacyjny wypad do Belgii i Holandii – sierpień 2006 

 
W zasadzie w tym roku mieliśmy już nigdzie dalej nie wyjeżdżać. Bo urządzanie 
domu, bo problemy ze sprzedażą mieszkania, bo brak pieniędzy… Ale tak się jakoś 
stało, że postanowiliśmy wysłać naszego średniego, Adama, na dwutygodniowy 
kurs językowy do Anglii. I tak jak 3 lata temu odbieraliśmy Maćka po podobnym 
kursie z Calais, wymyśliliśmy, że i po Adasia można gdzieś „podskoczyć”, a przy 
okazji trochę świata zobaczyć. 
 
22 sierpnia, wtorek: wyjazd, czyli o tym, jak znaki na niebie i ziemi usiłowały nas zniechęcić, 

ale myśmy się nie dali 

 
Adaś pojechał 14 sierpnia. On przynajmniej miał jasny cel podróży. A nami miotało... 
czego to nie planowaliśmy – Niemcy, Belgia, Dania, Holandia. Tak, jakbyśmy mieli 
do dyspozycji prywatny odrzutowiec. Stanęło w końcu na południowej Belgii 
(Ardenach). Aby zmniejszyć trudy jazdy po Adasia z południa Belgii do portu w 
Calais, zaordynowaliśmy przebywającemu już na Wyspach dziecku zakup biletu na 
pociąg Eurostar z Ashford (to koło kanału) do Brukseli. Wyszło nam, że to będzie i 
taniej, i wygodniej. 
Tymczasem rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Wszystko było na wariata. 
Wciąż czekaliśmy na podpisanie umowy notarialnej sprzedaży naszego mieszkania. 
Sprawa się wlokła niemiłosiernie. Kolejne terminy wizyty u notariusza były 
przekładane. W końcu stanęło na poniedziałku. Plan był prosty – szybkie podpisanie 
papierów, wrzucenie gotowych rzeczy do samochodu i w drogę do polsko-
niemieckiej granicy.  
Niestety notariusza spotkało tego dnia na tyle wielkie osobiste nieszczęście, że 
musiał odwołać wszystkie spotkania. Z wyjazdu w poniedziałek więc nici. We 
wtorek kolejna próba. Rozpoczęliśmy ostateczne sczytywanie aktu. I zamiast 
godziny zrobiły się ponad cztery. Bądź co bądź sprzedaż mieszkania to nie handel 
bułeczkami. Już o 14 byliśmy po. W zasadzie można jechać. 
Tylko w zasadzie. Bo w międzyczasie zaniemógł kot. Leżał i coś mu niewątpliwie 
dokuczało. Zamiast w drogę do Belgii, Jola wzięła zwierzę pod pachę i popędziła do 
weterynarii. I wróciła bez kota, bo ten został poddany operacji. Odbiór za godzinę. A 
dobrze wiemy, że kot po operacji nie jest specjalnie zdolny do samodzielnego życia. I 
co teraz? Gdyby nie wspaniała sąsiadka z przeciwka, która z wielką ochotą podjęła 
się opieki nad chorym, byłyby nici z wyjazdu. A tak – już po 19, tłumiąc niepokoje 
Joli, zostawiliśmy pijanego narkozą kota pod troskliwą opieką i w drogę! Nie do 
Rzepina, jak było planowane, a do Wrocławia, do naszego przyjaciela Kuby. 
Stwierdziliśmy, że tam uda nam się jeszcze jakoś na adrenalinie dojechać.  
 



23 sierpnia, środa: przejazd, czyli o zgubnym zaufaniu do nowych niemieckich autostrad i 

pierwsza noc, czyli o otwartości życia agroturysty w południowej Belgii 

 
I jakoś dojechaliśmy w miarę sprawnie, trochę nawet pospaliśmy. Rano zerwaliśmy 
się skoro świt i ruszyliśmy w drogę. Nasz plan był taki, aby jeszcze przed 
zmierzchem dotrzeć do Belgii – wszak nie mieliśmy żadnych pomysłów na nocleg, a 
nieśmiałe próby telefonicznej rezerwacji z Polski skończyły się niczym. 
Znaną nam trasą przez Bolesławiec i Zgorzelec wkroczyliśmy w raj niemieckich 
autostrad. Jechało się przyjemnie i szybko. Założony plan przejazdu był 
przekroczony. I wtedy spojrzeliśmy na mapę i coś nas podkusiło zjechać ze znanej 
nam drogi do Frankfurtu i Aachen. Otóż od Lipska przez Halle i dalej do Getyngi 
wiodła na mapie autostrada. Wprawdzie była narysowana linią przerywaną, ale z 
opisem planowanego oddania do użytku w 2004 lub 2005 roku. Niemcy to solidny 
naród przecież, więc możemy jechać w ciemno! Tośmy pojechali. Do Halle trochę 
było nawet za dobrze. Wszystkie nowe odcinki zbudowane, droga równa jak stół, 
infrastruktura XXI-wieku. Bosko. Aż nagle... koniec. Dalej droga w budowie. 
Zjechaliśmy na boczną drogę i zrobiło się znacznie wolniej. Na szczęście po 20 km 
autostrada wróciła. Znowu pusto i bosko. Postanowiłem zrobić Joli przyjemność. 
Kobieta zawsze marudziła, że chciałaby depnąć po dobrej drodze. No to proszę! 
Ruszyliśmy, prawie zapadłem w drzemkę aż tu... kolejna przerwa. Autostrady nie 
ma i jeszcze długo nie będzie. Kolejny raz zjechaliśmy na boczne drogi.  
I tym razem to były drogi bardziej boczne, a do przejechania było prawie 100 km. Z 
mojej drzemki nici, trzeba było robić za pilota. Umęczyliśmy się nieco, prawie pod 
Getyngę snując się po wioskach i miasteczkach. Wprawdzie ładnie tam było, 
krasnale w ogródkach, pelargonie w oknach, sterylna czystość na trotuarach, ale nam 
zaczęło się spieszyć... 
Niewiele przed Getyngą wjechaliśmy znów na autostradę i tym razem już bez 
eksperymentów pognaliśmy obok Koeln i Aachen do Liege. Na obszar noclegu 
wybraliśmy okolice Durbuy, niespecjalnie daleko od Liege. Zrobiło się ciemno, a 
jakoś znanych nam z Polski napisów frei zimmer ani widu ani słychu. Znaleźliśmy w 
końcu w zapadłej wiosce Bomal nad rzeką Ourthe jakiś hotelik, w zamkniętej recepcji 
telewizor grał, przez okno francuskie pieski poszczekiwały, ale człowieka nie było 
widać (potem przygodny Belg powiedział, że właściciel zostawia włączony 
telewizor, żeby się pieski nie nudziły). Na szczęście obok był wolny pokój w 
siedemnastowiecznym gospodarstwie agroturystycznym.  
 
Co to był za pokój! Pięć metrów na trzy, 
pośrodku duże dwuosobowe łoże, obok 
dostawka, a naprzeciw łoża, na parkiecie, bez 
żadnej przesłony… kabina prysznicowa. Za 
małą ścianką, bez drzwi, frontem do klienta… 
kibelek. Pełna przejrzystość i otwartość, 
nieprawdaż? Na szczęście w kącie stał 

Nasz ultraagroekoturystyczny pokój w Bomal 



parawan – zupełnie jak eksponat z filmu kostiumowego z XIX wieku. Udało nam się 
przy jego pomocy zachować nieco prywatności przy intymnych czynnościach. W 
zasadzie taki nocleg byłby wyłącznie zabawny, gdyby nie cena. Za takie luksusy 
(fakt – i śniadanie) zapłaciliśmy… 80 Euro. 
 
24 sierpnia, czwartek: pierwsze kroki w Belgii, czyli o dalszym poszukiwaniu noclegu 

 

Śniadanie tak suto opłacone zjedliśmy do ostatniego okrucha. Za oknem deszcz nie 
dający żadnych szans na przejaśnienia. Cóż nam zostało – do auta i w drogę! 
Postanowiliśmy przejechać część Ardenów, zwiedzić parę miasteczek, a przy okazji 
rozejrzeć się za czymś do spania.  

Najpierw Durbuy. Najmniejsze miasteczko Europy – tak 
reklamują je Belgowie. Nie dość, że małe, to istotnie cudowne. 
Taki ardeński Kazimierz nad Wisłą. Małe kręte uliczki, 
antykwariaty, manszardzi, świetne położenie w wąskiej dolinie 
rzeki. Mimo pochmurnej pogody było co podziwiać.  
Postanowiliśmy ruszyć na południe, do La Roche-En-Ardenne, 
nazywanego stolicą Ardenów. Po drodze zwiedziliśmy kilka 
kempingów, licząc na jakiś wolny domek lub bungalow. Jakoś 
na nocleg w namiocie nie mieliśmy ochoty. Cały czas było zimno 
i co chwila padało. Niestety wszystko było pozajmowane. 
Staraliśmy się jechać opłotkami i czujnie wypatrywać miejsc 
atrakcyjnych. I tak jeszcze przed La Roche dostrzegliśmy, że w 

górę doliny wciąż nam towarzyszącej rzeki Ourthe stromo pnie się drożyna do 
kościółka św. Tybalda. Pojechaliśmy oczywiście – to był zresztą pierwszy i ostatni 
raz, kiedy w Belgii przez pewien czas jechaliśmy drogą niebitą. Sama świątynia, 
położona na wysokim skraju urwiska, była średnio atrakcyjna. Ale potem trafiliśmy 
do niecodziennej wioski - Hodister. W jej centrum stała dziwna metalowa rzeźba, 
mówmy szczerze – instalacja. Zatrzymaliśmy się i kątem oka dostrzegliśmy ludzi, 
siedzących na przystanku, koszących trawę. Ludzi? Nie, to nie ludzie! To mnóstwo 

Durbuy 

   
Ludzie z Hodister. Była to jedyna w pewnym sensie ludna wioska, jaką widzieliśmy w Belgii… 



manekinów, zrobionych z drutu, przyobleczonych w codzienne stroje. Było tego 
kilkadziesiąt postaci – młodych, starych. Koło kościoła stał ksiądz, koło szkoły 
siedziały dzieci wokół nauczyciela i tablicy. Niesamowicie sympatyczne miejsce.  
 
W La Roche atrakcją były ruiny zamku, położonego nad samym centrum miasta. 
Poza tym miasteczko ewidentnie turystyczne i 
zadbane, ale do Durbuy się nie umywa. Jako że z 
noclegu były tu nici, pojechaliśmy dalej, do Bastogne. 
To była zupełna pomyłka. Wielkie miasto, nie dla nas, 
turystów agrarnych i prowincjonalnych. A poza tym 
niemiłosiernie lało. To może w Luksemburgu będzie 
łatwiej o nocleg? Skoczyliśmy do Luksemburga, a co 
tam. Ale też nici. No to skoczyliśmy z powrotem do 
Belgii z orientacją na Rochefort. 
 
Jechaliśmy jak najbardziej bocznymi drogami. 
Praktycznie nie mieliśmy kłopotu z orientacją, 
drogowskazy są w południowej Belgii bardzo 
dokładne. Aż w pewnej chwili stały się one bardziej liche, a droga, która wydawała 
nam się właściwa, stała się jakaś tajemnicza. Przejechaliśmy otwarty szlaban, 
wjechaliśmy w gęsty las, zaczęliśmy zjeżdżać w parujące po deszczach jary. Trochę 
straszno. Po paru kilometrach dojechaliśmy do leśnej polany. Niby nic takiego, ale 
cała ta uporządkowana Belgia odzwyczaiła nas od miejsc cokolwiek wyglądających 
na zaniedbane. Z kotliny prowadziła stroma droga do wioski na końcu świata o 
samej nazwie jak z Harry’ego Pottera: Mirwart. Prawie Hogwart, prawda? 
Wjechaliśmy na tyły lekko zaniedbanego zamku, na którego łąkach parobki 
prowadzali konie. W pewnej chwili jeden koń się wyrwał i popędził przez wieś w 
siną dal… Wszystko to wyglądało dużo bardziej zagadkowo, niż wynika z tego 
opisu.  
Zaczęło znowu lać. Chwilę dalej, przed Rochefort, koło wsi Grupont, znaleźliśmy 
kamping. I zmęczeni szukaniem noclegu, zniechęceni deszczem i zimnem, 
wynajęliśmy po prostu na 5 dni domek. Wprawdzie było to nietanio, ale dalsze dni 
pokazały, że był to właściwy wybór. Kamping był prowadzony przez Holendrów 
dla Holendrów. Nieomal łatwiej było znaleźć kogoś, kto mówi po polsku (a jakże, 
Polacy tam pracowali), niż po francusku. I warunki oraz standardy były iście 

holenderskie. Teraz mogliśmy na spokojnie 
planować pobyt w Belgii. Przed nami cztery 
dni – z jedną kotwicą: w sobotę obowiązkowa 
jazda do Brukseli. 
 

 
La Roche - zamek 

Nasz bungalow na kampingu w Grupont 



25 sierpnia, piątek: samochodem po Ardenach, czyli co robić, jak pada i pada 

 
Piątek przywitał nas deszczem i zimnem. Za oknem pawilonu podziwialiśmy 
zaprawione w chłodzie holenderskie dzieci, biegające raźno po kampingu w t-
shirtach i sandałkach. A my opatuleni w polary i oflankowani parasolami 
pojechaliśmy zwiedzać okolice Bouillon. 
 
Południowe belgijskie Ardeny stają nieco dęba. 
Klucząc wg wskazówek mapy znaleźliśmy w 
okolicach Bouillon miejsca, gdzie droga 
wspinała się ponad 200 metrów nad koryto 
rzeki Semois, tworząc bardzo malownicze 
kaniony. Dałoby się na pewno odbyć 
sympatyczne piesze wycieczki. Gdyby tylko 
tak nie lało! Momentami wycieraczki nie 
nadążały za deszczem. W samym Bouillon 
wprawdzie nieco odpuściło (zwiedziliśmy 
miasteczko i z zewnątrz cytadelę), ale potem ulewa się na nas wyżyła. I było żal, bo 

trafiliśmy za miastem do uroczej osady Frahan, położonej 
w ślepej dolinie, otoczonej skalnym urwiskiem 
meandrującej rzeki. Widok z dołu na skały był cudowny, a 
z góry, z Rochehaut, gdzie dojechaliśmy parę minut 
później, jeszcze ładniejszy. Wszystko to mimo deszczu. 
Może to znak, że powinniśmy pojechać tam jeszcze raz? 
 
Wróciliśmy przez 
Dinant, kolejne 
miasto „kluczowe” 
dla Ardenów. Miasto 
słynie z cytadeli, do 
której podróżuje się 
kolejką linową oraz z 
tego, że w mieście 
tym urodził się 
niejaki Adolf Sax, 
wynalazca saksofonu. 
 

Zamglony górski widok na wioskę Frahan 

 
Od południa do Dinant 

wjeżdża się skalnym 

przesmykiem 

 
Widok na centrum Dinant, 

nad miastem na skale góruje 

cytadela 

W towarzystwie pana Saxa 



26 sierpnia, sobota: nocne po Brukseli rajdy, czyli o tym, jak wyjechać z miasta wieczorną 

porą 

 

Kolejny dzień to już sobota. O 16:10 na stację Bruxelles Midi ma przybyć Adam. A 
wcześniej mamy się spotkać z naszą rodziną z Paryża. Jedziemy więc na północ. 
Przejechaliśmy przez centrum Namur nie wysiadając z samochodu (a chyba to ładne 
miasto) i koło 12 stanęliśmy koło 
brukselskiego dworca. Przeszliśmy się do 
centrum przez ciekawy pchli targ (dużo 
sprzedawców z północnej Afryki), 
pozwiedzaliśmy nieco kościołów, 
obowiązkowo przyjrzeliśmy się z bliska, jak 
Maneken Pis niestrudzenie robi za fontannę, 
na Grand Place wreszcie spotkaliśmy się z 
Ulą i Christianem. Szybkie piwo w kawiarni i 
gonitwa na dworzec, gdzie spotkaliśmy się z 
Adamem i poznaliśmy jedną z jego koleżanek z angielskiej szkoły.  Idąc na terminal 
wyobrażaliśmy sobie, że wejdziemy na peron, zobaczymy jak majestatycznie bolid 
wjeżdża na stację… nic z tych rzeczy. Terminal Eurostara przypomina bardziej port 
lotniczy niż stację kolejową. Peron widzi się przez pancerną szybę, a na podróżnych 
czeka się w wydzielonym miejscu dworca. 
 

Potem trochę zwiedzania, trochę rodzinnych 
rozmów i wieczorny powrót do auta, 
tymczasem przestawionego w okolice 
Parlamentu Europejskiego. 
I tu się zaczęło. Do Brukseli od strony Namur 
prowadzi autostrada, która bez połączenia z 
jakimś wyraźnym „ringiem” wtapia się w 
miasto. Łatwo było wjechać do miasta, a jak 
wyjechać? Nawet nie mieliśmy (jak nigdy) 
porządnego planu. Rozumowaliśmy tak: 
dojedziemy do wewnętrznego „ringu”, 

złapiemy drogowskazy i szybciutko wyjedziemy. Takie było nasze doświadczenie z 
dotychczasowych podróży – drogowskazy są zawsze i wszędzie. Jedziemy więc! A 
tu w mieście nie ma żadnego drogowskazu! Żadnego! Ani na Paryż, ani na 
Antwerpię, ani na Pcim Dolny. Po prostu nic. Więc pojechaliśmy „na azymut”. Po 
ciemku bez kompasu po mieście ciężko utrzymać kierunek, więc rzucało nas tu i 
tam. Jechaliśmy uliczkami małymi i dużymi, bez cienia informacji. W pewnej chwili 
znaleźliśmy się nawet na autostradzie, ale niewłaściwej. Więc zawróciliśmy i wtedy 
jakimś cudem skojarzyłem, że pojawiający się napis w końcu Namen oznacza Namur 
– tylko że po niderlandzku. Nie było jeszcze do końca łatwo, raz czy drugi raz 

Pchli targ w Brukseli 

Rodzinne spotkanie 



mieliśmy chwile zwątpienia, ale już po prawie godzinie wyjechaliśmy z miasta. Bez 
planu do Brukseli wjeżdżać nie wolno! 
 
28 sierpnia, niedziela: pedały na torach, czyli jak zapłacić za własny wysiłek 

 
Niedzielę rozpoczęliśmy po Bożemu, czyli w kościółku, który nawet był katolicki i 
nawet czynny. Nie było specjalnego tłoku, ale była bardzo sympatyczna schola, 
śpiewająca francuskim zwyczajem radośnie i melodyjnie.  

Świąteczny dzień w Ardenach nie przyniósł 
radykalnej zmiany pogody. Znów rano padało i 
znów skończyło się na „samochodówce”. Ale 
samochód nie był tego dnia naszym jedynym 
pojazdem. Otóż parę dni wcześniej natknęliśmy 
się w Dinant na reklamę turystyki drezynowej. 
Na nieczynnym odcinku torów z Sommière do 
Salet uruchomiono atrakcję w postaci drezyny 
na pedały. To akurat było moje niespełnione 
marzenie – przejechać się drezyną.  
 

Przejazd był tam i z powrotem po trzykilometrowym odcinku, tam było w górę. Pan 
wózkowy, spoglądając na moje siwe włosy i cokolwiek zwiotczałe mięśnie, 
sugerował, żeby dać jechać w górę dzieciom. Byłem twardy i spróbowałem siąść do 
pedałów... Szybko jednakowoż wymiękłem. Za to w dół przez kilometr nawet Jola 
się dała namówić na pedałowanie...  
 

Po drezynie zaliczyliśmy sąsiednią bardzo 
ładną wioskę Falaën, a potem jeszcze raz 
pojechaliśmy do Durbuy. Głównym celem był 
wystawiony tamże człowiek z Oetzt 
(nietrudno było nadać mu bardziej swojską 
nazwę człowieka z octu) – czyli 
zmumifikowany wędrowiec sprzed pięciu 
tysięcy lat, znaleziony gdzieś w Alpach. 
Wystawa była całkiem niezła, w ostatniej 
chwili udało nam się znaleźć samego 
delikwenta (był nieco schowany). Samo 

Durbuy okazało się najładniejszym miastem w belgijskich Ardenach. Akurat 
trafiliśmy na lepszą pogodę, więc błąkanie się po maluteńkiej starówce było 
nadzwyczaj urocze. 
 
Wieczorem jeszcze wizyta w Han-Sur-Lesse... Miejscowość taka sobie, ale sklep z 
wyrobami garncarskimi się znalazł. Jola znalazła jakąś za przeproszeniem skorupę, a 
my (faceci) z coraz większymi oczami patrzyliśmy na czym są owe skorupy 

Na drezynie 

Człowiek „z octu” 



wystawione… na stołach przykrytych 
szmatami leżały duże drewniane skrzynie 
ze swojskim napisem 
PANZERFAUSTGRANATEN. Przy jednej z 
nich była kartka „nie dotykać”. Dotyczyła 
wprawdzie szczególnie kruchej skorupy, 
ale wyglądało to śmiesznie. Pośmialiśmy 
się nieco, wyszliśmy ochłonąć, ale skrzynie 
nie dawały mi spokoju. Postanowiłem 
spróbować taką jedną... kupić. Wróciliśmy. 
Dość młoda pani w sklepie nie rozumiała 
po angielsku. Zawołała matkę, kobietę dość leciwą, aczkolwiek żwawą. Naszej 
propozycję zakupu skrzynki granatnej odmówiła tłumacząc, że to pamiątka 
rodzinna. I teraz pytanie: czy to pamiątka dawnej potęgi czy trofiejne? 
 
27 sierpnia, poniedziałek: na prawo Niemcy, na lewo Francja, czyli Luksemburg wzdłuż i 

wszerz 

 
Tego dnia obraliśmy kierunek na południe – do 
Luksemburga. Od naszego miejsca pobytu do granicy było 
nie więcej jak 40 km. W planach mieliśmy zwiedzenie paru 
zamków, przejechanie się kilkoma drogami, zaznaczonymi 
na mapie jako atrakcyjne, oraz wizytę w stolicy Księstwa. 
Oczywiście lało. Pierwszą miejscowość i zamek w Esch-Sur-
Sûre zwiedzaliśmy w rzęsistym deszczu. Później znów w 
japońskim tempie obejrzeliśmy z auta jeden z najbardziej 
malowniczych zamków Luksemburga – Bourscheid. I nie 
lepiej było w Vianden. Vianden to miejscowość na granicy 
luksembursko-niemieckiej, z wielkim, stale wznoszonym z 
ruin zamkiem. Podobno to jedna z najważniejszych twierdzy 

europejskich. Zamek istotnie robi wrażenie (wprawdzie nie taki jak Oravsky Hrad), a 
ekspozycje we wnętrzach były nawet interesujące. Potem jeszcze Etternach, gdzie 
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mieliśmy kaprys zaparkować za mostem, 
czyli w Niemczech. Tu właśnie tego dnia po 
raz pierwszy wyszło słońce. I zostało z nami 
do miasta Luksemburg. 
 
W stolicy księstwa mieliśmy trochę szczęścia i 
całkiem szybko zaparkowaliśmy na 
wschodnim, najbardziej malowniczym, skraju 
centrum. Przejście wysokim kamiennym 
mostem nad doliną, okalającą śródmieście 

było okazją do wielu zdjęć. Potem ruszyliśmy wg wskazówek wmontowanych w 
bruk ulicy. Podobna to trasa zwiedzania miejsc najciekawszych w Luksemburgu 
wytyczona przez jakąś znana osobistość – pana Wentzla.  Trasa wytyczona dla 
fotografów prowadziła turystów poprzez miejsca tzw. photopointy, skąd można 
zrobić najpiękniejsze fotografie. Miejsca warte sfotografowania podane na talerzu – 
tak wprost, bez wysilania się i myślenia. No chyba, że masz inne zdanie.... Ale nie 
musisz.  Podążaliśmy tym szlakiem dłuższy czas i słusznie, bo i widoki ciekawe i 
urocze zaułki. Potem zboczyliśmy trochę i penetrowaliśmy dalej miasto na własną 
rękę. Stare kamieniczki, wąskie zaułki, urocze wykusze, ciekawe obramienia okien. 
Czasami w te starocie wpleciona nowoczesna architektura. Stary Luksemburg 
położony jest na wzgórzu opływanym przez naturalną fosę - rzekę. Stąd z jego 
granic widoki są cudowne. Na stare kamienne mosty przerzucone od setek lat nad 
rzeką. I nowoczesny czerwony most spinający stary Luksemburg z nowym. Niestety 
już koło 18-ej zamykana jest większość sklepów  i stare miasto pustoszeje. Po zmroku 
wygląda równie uroczo jak w dzień, ale momentami mieliśmy wrażenie, że włócząc 
się  w ciemnościach jesteśmy jedynymi zwiedzającymi. Około 20-ej, słysząc 
nadciągającą burzę zaczęliśmy się szybciej przemieszczać w kierunku samochodu. 
Jak się okazało słusznie – tuż po wyjechaniu z miasta przystąpiła do ataku. 
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29 sierpnia, wtorek: kraj tęczowych wita nas tęczą 

 
Następny dzień to planowy przejazd do 
Holandii z postojem w Antwerpii. 
Wyruszyliśmy z rana, przebijając się przez 
kolejne oberwanie chmury koło Liege. W 
Antwerpii mieliśmy nieco rozłączne zadania – 
po krótkim zwiedzaniu ja udałem się z wizytą 
służbową na przedmieścia miasta, a rodzina 
zwiedzała starówkę, po raz kolejny unikając 
prysznica. Pogoda była wciąż niesympatyczna 
więc schroniliśmy się we frytkarni, która działa, 
jak głosi napis nad zabytkowym wejściem od 
1862 roku. Frytki – strawa narodowa  Belgów – 
obowiązkowo z majonezem (ketchup – nigdy w 
życiu!), pycha! We frytkarni wejście wąziutkimi 
schodkami na pięterko, a tam niespodzianka 
mini muzeum. Na ścianach stare plakaty 
reklamujące frytki, niezmiernie pocieszne. 
Przeczekaliśmy tam solidna ulewę, która 
nawiedziła miasto i po świeżo umytym bruku 

udaliśmy się na dalsze zwiedzanie. Katedra, rynek, budynek ratusza, uliczkami 
doszliśmy na nabrzeże, gdzie luksusowy statek wycieczkowy szykował się do 
odjazdu. Ostatni pasażerowie wchodzili na pokład, obsługa wykonywała czynności 
przygotowywujące jednostkę do odpłynięcia. Nagle rozległy się syreny okrętowe i 
wielki, biały kolos począł oddalać się od brzegu. My zaś udaliśmy się na 
poszukiwanie Witka, który gdzieś klucząc w korkach zbliżał się w naszym kierunku. 
Udało nam się w tłumie odnaleźć nasz samochodzik z dzielnym kierowcą i 
ruszyliśmy w dalszą drogę – do Holandii. 
 
Z Antwerpii wyjechaliśmy dość późno – koło 17. Na szczęście Belgia i Holandia to 
nie są kraje, których przemierzenie byłoby 
szczególnie czasochłonne. Po godzinie 
znaleźliśmy się na granicy najbardziej 
tolerancyjnego państwa w Europie, co to i 
dwóch ojców (a pewnie zaraz i trzech) 
pozwoli mieć dziecku, bo co to szkodzi? Tak 
piękny tęczowy kraj przywitał nas tęczą, 
ciągnącą się od wschodu do zachodu. 
Zafascynowani tym widokiem 
przemierzaliśmy kolejne kilometry, aż 
dotarliśmy do Amsterdamu, za który leżał 
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Tęczowe powitanie 



cel naszej podróży – miasto Edam. Samo osiągnięcie centrum Edamu i kampingu 
chwilę nam zajęło. Baliśmy się, że może kamping będzie już zamknięty i w zasadzie 
powinien być, ale jak to bywa, szczęście nam sprzyjało. Zajechaliśmy i na podmokłej 
łączce rozbiliśmy po raz pierwszy – i ostatni – namiot, jak Pan Bóg przykazał. 
 
30 sierpnia, środa: Holandia w pigułce 

 
Kolejny dzień był ostatnim dniem zwiedzania 
i jedynym, jaki mogliśmy poświęcić Holandii. 
Zwiedzanie było więc intensywne i długie. 
Najpierw – samo miasteczko Edam. Jak sama 
nazwa wskazuje, wyrabia się w Edamie sery 
edamskie. Co środa (a właśnie była to środa) 
odbywają się tu jasełka dla spragnionych 
wrażeń turystów. Co środa – ale do tej, która 
była tydzień temu. Tego dnia jasełek już nie 
przewidywano. Ale i tak udało nam się 
przejść malowniczymi uliczkami, obkupić w 
sery i tulipany i po raz kolejny zmoknąć.  
Kolejny cel wyprawy - Marken. Na 
sztucznym półwyspie, który wdarto w byłą 
zatokę, a obecne jezioro, zbudowano małą 

wioskę rybacką. Warunki budowy były 
z początku trudne, więc domy 
budowano na palach. Surowość życia 
wstrzymała cywilizacyjny postęp na 
tyle, że zanim całkowicie zburzono stare 
domy i postawiono jeszcze ładniejsze i 
nowocześniejsze, nastała moda na 
zachowywanie śladów historii. Stąd 
wioska w swojej postaci ocalała, a 
mieszkańcy przerzucili się na 
agroturystykę i zarządzanie własnym 
żywym skansenem. Istotnie miejsce jest 
malownicze. Ważną informacją było, że 
właśnie przestało padać. 

Edam 

Marken 

 
Madurodam – sejsa zdjęciowa 

Chyba właśnie to było wówczas fotografowane… 



 
Teraz przed nami kulminacja  wyprawy – 
Madurodam. Położony koło Hagi (a więc 
o godzinę od Edamu) Madurodam to 
Holandia w miniaturze. Na niewielkim 
obszarze zbudowano miniatury (w skali 
1:25) większości holenderskich zabytków, 
obiektów przemysłowych i innych. Jest tu 
pałac królewski, są kościoły, uniwersytety, 
dworce kolejowe (których główną atrakcją 
są kursujące pociągi), tamy, porty, statki 
itp. Obszar niewielki, ale jest tam tak wiele 
ciekawych rzeczy do obejrzenia, że 
spędziliśmy tu cztery godziny uroczej 
zabawy i fotograficznej rozpusty. 
Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest to, 
że pociągi jeżdżą zatrzymując się na 
stacjach, statki pływają po wodzie, fabryka 
czekolady wydaje czekoladkę, z fabryki 
chodaków wyjeżdża ciężarówka z małym 
pamiątkowym chodaczkiem, wiatraki 

kręcą skrzydłami, z kościoła słychać organy i śpiew. Roślinki są naturalne, tylko 
miniaturowe. Ptaki natomiast latają normalnej wielkości i wyglądają zabawnie 
przysiadając na dachach miniaturowych budowli. Raj dla fotografów! Baterie się 
wyczerpywały, karty pamięci zapełniały w  tempie błyskawicznym i wokoło słychać 
było: PSTRYK, PSTRYK, PSTRYK... Niektóre zdjęcia wyszły tak, że gdyby nie zostały 
opatrzone podpisem, nikt by się nie domyślił, co naprawdę jest na zdjęciu. Na 
zakończenie jeszcze wizyta w sklepie z pamiątkami i zakupy różnych śmiesznostek. 

 
Madurodam 

 
Madurodam – złudzenie pryska 

 
Wiatraki się kręcą… 

 
… a pociągi jeżdżą 



 
 
Przed zmierzchem udało nam się jeszcze 
odwiedzić bardzo ciche już o tej porze kolejne 
miejsce – skansen w Zaanse Schans. Tu główną 
atrakcją są piękne, do dziś czynne wiatraki. 
Pogoda zrobiła się cudowna – pod wieczór 
pokazało się słońce, było bardzo ładne światło. 
Obiekty na zrobionych zdjęciach mają wartość 
podobną polskim kiczom z jeleniami na 
rykowisku. Widać, że skansen się 
rozbudowywuje, a Holendrzy z dużym 
pietyzmem odbudowywują zniszczone czasem wiatraki.  
 
31 sierpnia, czwartek: odwrót 

 
Kolejnego dnia nastąpił odwrót. Cel – Wałcz. Tylko nieco ponad 1100 km... na 
szczęście w większości po autostradach. Początek drogi to jeszcze zwiedzanie – 
wprawdzie zmotoryzowane, ale jednak. Nie 
pojechaliśmy najkrótszą drogą. 
Postanowiliśmy przejechać się 
trzydziestokilometrową tamą Afsluitdijk, 
najdłuższą w Europie i Holandii. Później 
przemierzaliśmy leniwe i senne krajobrazy 
Fryzji, by koło Groningen wypaść na 
autostradę. I tu oczywiście popędziliśmy, ile 
fabryka dała. Na szczęście północne autostrady 
w Niemczech (od Lubeki przez Rostok) są 
nowe, równe, puste i gładkie. Można pędzić 
bez żadnych ograniczeń. Kłopoty zaczęły się na odcinku przed Szczecinem, bo 
jeszcze po niemieckiej stronie natknęliśmy się na pohitlerowską drogę niespecjalnie 
wyremontowaną. A przejazd ze Szczecina do Wałcza – cóż, przejechaliśmy w dwie 
godziny 130 km, czyli mniej, niż w Niemczech przez godzinę. W Wałczu ciepłe 

przyjęcie u rodziny i długie w noc Polaków 
rozmowy. 
 
1 września, piątek: z Wałcza do Kamionek, czyli 

włóczęga północnymi ścieżkami 

 

Dzień w zasadzie bez historii ale nieco 
męczący. Bo tak to jest, jak się chce przejechać z 
Wałcza pod Giżycko. I tak było nieźle, bo 
częściowo jechaliśmy drogą Berlin – 
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Konigsberg, Królewiec vel Kaliningrad 
znaczy. Niby już niewiele z niej zostało, ale 
przynajmniej było nieco szerzej. Ostatnie 
kilometry to przejażdżka absolutnie bocznymi 
drogami przez Górowo Iławieckie i 
Bartoszyce. Dojechaliśmy na czas aby uczcić 
czterdzieste urodziny Krzysia i dopiero tu, u 
Koszewskich, na ich wsi, mogliśmy nieco 
wypocząć. Cały weekend bez wycieczek, 

rajdów i pośpiechu. Za to w miłym 
towarzystwie i przy nienajgorszej 
pogodzie. W poniedziałek 4 września 
zameldowaliśmy się w Warszawie.  
 
Krótka była ta wyprawa i deszczowa, ale i 
tak przywieźliśmy gigabajty zdjęć i miłe 
wspomnienia. 

Gościnny dom w Kamionkach 

 
Jeszcze w Kamionkach rozpoczęliśmy przeglądanie zdjęć 

podróży 



 


