Wyjazd studyjny do Brukseli
W sobotę 23 czerwca 2018 r. rozpoczął się wyjazd studyjny do Brukseli, organizowany przez panią
europoseł, Jadwigę Wiśniewską. Była to nagroda dla laureatów kilku konkursów historycznych. W moim
przypadku - za zajęcie II miejsca w konkursie na prezentację multimedialną „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni
Bohaterowie”.
55-osobowa grupa z województwa śląskiego wyruszyła autokarem z Dworca PKS w Katowicach
o godzinie 21:00. Do stolicy Belgii dotarliśmy następnego dnia o godzinie 14:00. Po zameldowaniu się w hotelu
„Agenda Louise” udaliśmy się na wzgórze Mont des Arts, gdzie mogliśmy podziwiać piękny widok na centrum
miasta. Kolejnym punktem zwiedzania był Pałac Królewski oraz Pałac Narodów (parlament belgijski). W trakcie
spaceru po historycznym centrum Brukseli zobaczyliśmy Grand Place z monumentalnym, średniowiecznym
ratuszem. Wieczorem, o godzinie 17:30 uczestniczyliśmy w mszy świętej, odprawianej w języku polskim, w
kościele Notre Dame de la Chapelle. Po mszy udaliśmy się do restauracji Chez-Leon, gdzie mieliśmy okazję
spróbować regionalnych potraw (mule). Późnym wieczorem wspólnie kibicowaliśmy polskiej reprezentacji w
meczu z Kolumbią.
Poniedziałek (25 czerwiec 2018 r.) rozpoczęliśmy przejazdem pod najsłynniejszą budowlę w
Belgii- Atomium. Kolejnym celem podróży było zwiedzenie Brugii, zwanej flamandzką Wenecją. Tam
podziwialiśmy Grand Place ze starymi domami mieszczańskimi oraz sukiennicami z wieżą z XIII wieku, plac
Burg-Ratusz, Pałac Sprawiedliwości, Markt– hale i dzwonnicę z XII -XV wieku, a także Kościół Notre Dame z
marmurową rzeźbą Michała Anioła - Madonna. Następnie pojechaliśmy do Gandawy, gdzie całą grupą
odwiedziliśmy Stare Miasto, katedrę św. Bawona z ołtarzem Baranka Mistycznego braci van Eycków. Następnie
wróciliśmy do stolicy, na kolację w restauracji Colmar Woluwe. Tam po raz pierwszy spotkaliśmy się z panią
europoseł, Jadwigą Wiśniewską. Pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu. Jednak nie był to koniec atrakcji. Późnym
wieczorem udaliśmy się na spacer po tętniącej nocnym życiem Brukseli.
26 czerwieca rozpoczęliśmy spacerem, którego celem był Parlament Europejski. Tam wspólnie z
przewodnikiem zobaczyliśmy najważniejsze pomieszczenia i odbyliśmy krótką lekcję historii Parlamentu oraz
sposobu jego funkcjonowania. Następnie spotkaliśmy się z panią europoseł, Jadwigą Wiśniewską. Mieliśmy
okazję porozmawiać z nią na tematy polityczne i zadać wszystkie nurtujące nas pytania. Po południu udaliśmy
się do centrum Brukseli, gdzie zaproszono nas na degustację belgijskiej czekolady. Zmęczeni, ale szczęśliwy o
godzinie 18:30 wsiedliśmy do autokaru. W Polsce byliśmy 27 czerwca o godzinie 13:00.
Wyjazd ten był dla nas dużym przeżyciem. Poza poznaniem ciekawych ludzi i miejsc, mogliśmy
poznać historię miasta oraz dowiedzie się, jak ważną rolę odgrywa codzienna praca Parlamentu Europejskiego.
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