
Wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 

Wycieczka odbyła się pomiędzy 25 a 28 września. Zaproszone zostały na nią osoby, które wygrały róŜne 

konkursy zorganizowane przez panią Lidię Geringer de Oedenberg, a takŜe przedstawiciele SLD oraz osoby 

z samorządów poszczególnych powiatów województwa dolnośląskiego. 

Zwiedzanie rozpoczęło się w środę rano po noclegu spędzonym w hotelu, w pobliŜu Strasburga. Za najcie-

kawszy punkt dnia trzeba uznać wizytę w Parlamencie Europejskim. Gmach ten robi na odwiedzających 

ogromne wraŜenie, przede wszystkim wizualne. Same zaś obrady nie są raczej niczym specjalnym, co praw-

da wszyscy otrzymują plan obrad, jednak i tak całość kończy się właściwie tylko głosowaniem nad nimi, 

z którego wiele dla gości nie wynika.  

Kolejnym punktem dnia było spotkanie z panią poseł. Jej krótkie przemówienie pomogło zrozumieć działanie 

całego systemu głosowań oraz rozłoŜenia partii politycznych na sali, jak teŜ ich głównych załoŜeń progra-

mowych. Wynikało z tego, Ŝe Polacy raczej nie pełnią w tej instytucji zbyt znacznej i pozytywnej roli, 

a z samego ich przebywania w roli eurodeputowanych, nie wynika wiele dobrego dla naszego kraju. 

Po krótkim spotkaniu wszyscy udaliśmy się na spotkanie do Rady Europy, gdzie wysłuchaliśmy krótkiej pre-

lekcji. To co jest najbardziej widoczne dla większości przyjezdnych, to fakt, Ŝe instytucja ta jest właściwie 

bliska upadku, twierdzą tak nawet przewodnicy wycieczek, ale w związku z pełnioną przez nią rolę nieetycz-

ne byłoby jej zamknięcie. 

Po tym cięŜkim dniu czekało nas jeszcze zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Przyznam, Ŝe Strasburg jest 

wspaniałym miastem, w którym dominują głównie stare budowle. Niektóre kamieniczki w centrum pochodzą 

nawet z XI i XII wieku, a na samym rynku znajduje się wspaniała gotycka katedra. Samo miasto ma teŜ coś 

wspólnego z Amsterdamem – jego centralna część jest poprzecinana odnogami rzeki Ill, po których pływają 

statki wycieczkowe, a zwiedzanie miejscowości z tej perspektywy jest znacznie ciekawsze. 

KaŜdemu, kto jeszcze nie miał okazji wybrać się do malowniczego Strasburga polecam wziąć kilka wolnych 

dni i wybrać się na wspaniałą wycieczkę, a przy okazji zwiedzić Parlament Europejski. 
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