
 

 

                                                                

 

                                  Stichting Euro Polonia 

    Centrum Polonijne  Polskie Centrum Spoleczno Kulturalne PCSK 

                                           Lorentzplein 43a 

                                        1171BB Badhoevedorp 

 

                                   Program spotkania Partnerów  

                               w Królestwie  Niederlandów/Nederland 

                                        26.30.2015 –03.05.2015 

                    

Niedziela 26-04 -zakwaterowanie,spotkanie integracyjne Partnerów 

Poniedzialek  27-04  ”Dzien Króla” holenderskie święto państwowe  Początki Dnia Króla  

sięgają 31 sierpnia 1885 roku.Z inicjatywy Unii Liberalnej, która chciała w ten sposób 

zwiększyć poczucie wspólnoty narodowej Holendrów,zaczęto obchodzic Dzien Króla. 

08:00 sniadanie w PCSK-Badhoevedorp 

09:30 Swietujemy w Amsterdamie- piknik w Vondelpark/malowanie   

przechodniów/targowisko-handlujemy starym ubraniem,ksiazkami... 

18:00  powrót do PCSK-wspólna kolacja 

Wtorek 28-04 Zwiedzanie Amsterdamu- lekcja historii  

08:00 Sniadanie w PCSK 

09:00 wyjazd do Amsterdamu  

10:00   Spotkanie z Burmistrzem  

11:00  Przejazdzka lódka kanalami Amsterdamu 

Pierwsza trasa w historii kanałów w Amsterdamie odbyła się w 1621 roku, kiedy to królowa 

Elżbieta Stuart van Bohemen  została  przyjętya do miasta w paradzie świątecznej  łodzi, mile 

widziana przez tysiące Amsterdamczyków na mostach i nabrzeżach. Od tamtej pory Canal 

cruise w Amsterdamie stał się najbardziej popularną atrakcją turystyczną w Holandii. Ponad 3 

mln pasażerów rocznie podrózuje  kanalami  Amsterdamu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Liberalna_(Holandia)


12:30 Zwiedzanie miasta- Położony nad rzeką Amstel, IJ i licznymi kanałami (160) – trzy 

największe w kształcie półksiężyców usytuowane niemalże równolegle do siebie to – 

Herengracht (położony najbardziej centralnie), Keizersgracht i Prinsengracht. Z nimi łączą się 

promieniście mniejsze kanały tworząc sieć wodną dzielącą miasto na liczne wyspy, dlatego 

Amsterdam nazywany jest często Wenecją Północy. Amsterdam położony jest częściowo 

poniżej poziomu morza, jest największym miastem Holandii, dużym ośrodkiem przemysłowym, 

drugim po Rotterdamie – portem handlowym Holandii (dostępny dla statków oceanicznych), 

połączony kanałami z Morzem Północnym iRenem. Ważny ośrodek naukowy (2 uniwersytety, 

Królewski Instytut Tropikalny) i kulturalny; jest też ważnym ośrodkiem turystycznym z 

licznymi muzeami (m.in.Rijksmuseum, Muzeum Vincenta van Gogha, Rembrandthuis, Muzeum 

Tropiku); zabytkami i bogatymi ogrodami botanicznymi. Centrum miasta wraz z kanałami 

powstało w przeważającej części w XVII wieku (złoty wiek w historii Holandii) 

Nazwa miasta oznacza – tamę na rzece Amstel. Pierwszy raz nazwa ta została zapisana 

po łacinie w 1275 roku przez hrabiego Florisa V – homines manentes apud 

Amestelledamme (ludzie mieszkający w pobliżu Amestelledamme). Litera r pojawiła się po raz 

pierwszy w 1282 roku – Amestelredamme. W 1327 roku hrabia Wilhelm III użył formy 

Aemsterdam, która najbardziej przypomina dzisiejszą nazwę miasta. 

 

15:00 do 18:00 czas wolny 

19:00 do 21:00 Lekcja integracji- spotkanie w Federacji Organizacji Tureckiej  „Milli Görüş 

Nederland”  adres;Jan Rebelstraat 8   1069 CB Amsterdam 

 

Sroda 29-04 zwiedzanie Keukenhof,Den Haag  

09:00 sniadanie w PCSK 

10:00 wyjazd  do Keukenhof Ogrody kwiatowe-  ogród to  i jedna z największych wiosennych 

atrakcji Holandii, co roku odwiedzana przez setki tysięcy turystów z całego świata.. 

15:00 wyjazd do Den Haag- Haga została założona w XIV wieku. 

   

19:30 Wewnetrzna Konferencja  Partnerów w PCSK 

 

Czwartek 30-04 Konferencja miedzynarodowa „Europa bez granic” w Siedzibie 

Fundacji - PCSK 

09:00 sniadanie w PCSK 

11:00 - Konferencja miedzynarodowa z udzialen Koordynatorów Projektu i prezentacja 

projektu przez koordynatora Jaroslawa Zarychte. Konferencja poświecona jest  problematyce  

wizerunku Polski i Polaków w Europie,z wyszczególnieniem sytuacji  w Holandii.Szczegoly w 

programie konferencji. 

17:30 Koncert-  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Amstel
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%B2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja_P%C3%B3%C5%82nocy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_P%C3%B3%C5%82nocne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Vincenta_van_Gogha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rembrandthuis
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia


20:00 kolacja  

Piatek 01-05  Jednodniowa wycieczka Edam-Volendam-Marken 

Zwiedzić w jeden dzień Edam, Volendam i Marken,to idealny sposob,aby odkryć Waterland. 

Program jest następujący: 

08:30 wyjazd do Edam 

10:00 Recepcja z kawa i ciastka. 

10:30 Zwiedzanie w Edam prowadze przez przewodnika. Na życzenie można również 

odwiedzić Wielki Kościoł i Muzeum Edam. 

11:30 Wyjazd autobusem do Volendam 

12:00 Zwiedzanie starego Volendam, w tym Bund i Maze następnie wystawny obiad. 

14:30 Rejs statkiem do Marken. 

15:00 Muzeum Marker i spacer po  wyspie i zabytkowych dzielnicach. 

16:30 Powrót do PCSK 

 

Sobota  02-05 Pozegnanie Partnerów  

09:00- 09-:30 wspolne sniadanie 

10:00  Spotkanie robocze Koordynatorów, posumowanie wizyty-wnioski,omówienie biezacych 

aspektów zwiazanych z koncowym sprawodzdaniem i raportami projektu. 

 15:00 Pozegnanie Partnerów 

 


