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Przygoda z Amersfoort teoretycznie dobiegła już końca, jednak będąc z powrotem w Polsce 
cofamy się pamięcią i przeżywamy te kilka dni na nowo… 
 
Nasza wyprawa  rozpoczęła się w niedzielę na lotnisku Ławica, kiedy wraz z prof. Małgorzatą 
Mierzejewską oraz prof. Ewą Krygier-Court wsiedliśmy do samolotu, by dotrzeć do 
Warszawy. Podróż była krótka i przyjemna, widoki za oknem nieco rozmazane, a my już 
trochę głodni (przygód, oczywiście). Lotnisko im. Fryderyka Chopina dało nam jednak idealną 
okazję, by trochę zaspokoić swoje potrzeby i ostatecznie przygotować się na przygodę 
z Holandią, później czekała nas niemalże dwugodzinna (równie przyjemna) podróż do 
Amsterdamu. Przybyliśmy punktualnie na port lotniczy Schiphol, który zaskoczył nas swoimi 
sporymi rozmiarami, odebraliśmy bagaże i przemierzyliśmy krótką drogę na dworzec 
kolejowy.  Amersfoort jest oddalone o ok. 40 minut drogi pociągiem od Amsterdamu, zatem 
zameldowaliśmy się na Dworcu Centralnym Amersfoort po godzinie dwudziestej i tam po raz 
pierwszy zobaczyliśmy swoich gospodarzy "na żywo". Wieczorem każdy miał szansę poznać 
bliżej opiekującą się nim rodzinę i spędzić z nią trochę czasu. 
 
Prawdziwa przygoda z Holandią właśnie się rozpoczęła. 
 
Poniedziałek był dniem zapoznawczym - rano wszyscy zebrali się w Farel College - szkole, do 
której uczęszczają nasi holenderscy koledzy. Na początku, otrzymaliśmy czas, by przedstawić 
się pozostałym uczestnikom, dowiedzieć się kilku rzeczy o nich i ich miejscach zamieszkania, 
a także zaprezentować przygotowane przed wyjazdem zadania wstępne, m.in. mapę terenu 
dla idealnego miasta czy plakat przedstawiający plany rozwojowe miejsc, z których 
przyjechaliśmy. Mapa przygotowana przez naszą grupę wygrała i stanowiła podstawę do 
projektowania idealnego miasta. Następnie obejrzeliśmy prezentację dotyczącą planu 
realizacji projektu oraz zadań do wykonania przez kolejne dni. Później zostaliśmy podzieleni 
na  sześć międzynarodowych grup, otrzymaliśmy różne tematy przewodnie (środowisko, 
mieszkańcy, rynek pracy, transport, prawa obywatelskie, budynki) i rozpoczęliśmy wspólną 
pracę.  
Po południu, podzieleni na trzy zespoły, wyruszyliśmy na wycieczki po Amersfoort, aby 
zobaczyć Stare Miasto, tereny postindustrialne poddane rewitalizacji, czy nowo 
wybudowane dzielnice. Tak zakończył się nasz dzień pracy w Farel College, jednak wieczorem 
czekało na wszystkich International Party, podczas którego każdy kraj prezentował specjały 
kuchni narodowej i charakterystyczne smakołyki. Oprócz jedzenia, były tańce, świetna 
zabawa z grą "Just Dance" oraz zapoznawanie się z pozostałymi uczestnikami projektu.  
 
We wtorek czekała nas wyprawa do Delft oraz wykład na tamtejszym Uniwersytecie 
Technicznym  
o pomysłach na stworzenie zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska miasta. Mogliśmy 
także zaczerpnąć informacji potrzebnych do realizacji projektu. Następnie udaliśmy się na 
lunch w stołówce uniwersyteckiej. Po przerwie, wyruszyliśmy do Rotterdamu, by zwiedzić 
i poznać to niezwykłe pod względem architektonicznym miasto - widzieliśmy m.in. 
sześcienne domki czy słynną halę targową. 



Środa była pracowitym dniem - mieliśmy czas, by przygotować i napisać eseje 
o nowoczesnych rozwiązaniach w idealnym mieście w kontekście wylosowanych tematów 
oraz planować rozmieszczenie miasta na mapie.  
 
Wycieczka do Amsterdamu była główną atrakcją czwartku. Dotarliśmy do budynku World 
Trade Center i wysłuchaliśmy wykładu o rozwoju stolicy Holandii. Później wyruszyliśmy na 
krótki spacer po biznesowej dzielnicy miasta, by podziwiać nowoczesną architekturę. 
Następnie otrzymaliśmy czas wolny w centrum Amsterdamu - mogliśmy zrobić zakupy, zjeść 
lunch lub pozwiedzać. Po przerwie czekała nas wizyta w muzeum Het Schip, podczas której 
poznaliśmy warunki zamieszkania Holendrów w latach 20 zeszłego stulecia oraz 
podziwialiśmy  architekturę tzw. szkoły amsterdamskiej. 
 
W piątek kończyliśmy pracę nad projektem, nanosiliśmy ostatnie poprawki w esejach oraz 
przygotowaliśmy ostateczny projekt idealnego miasta. Wszystkie grupy przedstawiły swoje 
propozycje rozwiązań i wyniki kilkudniowej pracy. Zwycięska prezentacja została dodatkowo 
nagrodzona przez jury. Ostatni dzień w Farel College zakończyliśmy  w różnych nastrojach - 
zadowoleni z realizacji projektu oraz trochę smutni, gdyż był to nasz ostatni dzień 
w towarzystwie kolegów i koleżanek z Holandii, Niemiec, Norwegii i Hiszpanii. 
 
Przygoda z Holandią zakończyła się w sobotę, gdy około piętnastej wylądowaliśmy na 
lotnisku  
w Poznaniu, jednak niecałkiem dla naszych bagaży - trzy z ośmiu walizek zostały na lotnisku 
w Warszawie, by przybyć do nas następnego dnia. Wyjazd do Holandii, mimo codziennych 
podróży rowerami w mrozie czy lekkich (lub mniej) przeziębień, obfitował w wiele ciekawych 
wydarzeń, nowe przyjaźnie, niezapomniane doświadczenia, stosy wafli z syropem, kilogramy 
tradycyjnego holenderskiego sera oraz spore ilości posypki czekoladowej w naszych 
kanapkach.  
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