
Wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli (Belgia) w dniach 31.03. - 4.04.2014 r. 

 
Wyjazd organizowany jest przez Biuro Poselskie Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Sidonii 
Jędrzejewskiej. 
W ramach wyjazdu każdy uczestnik ma nieodpłatnie zagwarantowane: 
- przejazd autokarem z Poznania do Brukseli i z powrotem (wyjazd w godzinach wieczornych w dniu 
31.03.2014.; powrót do Poznania w późnych godzinach wieczornych w dniu 4.04.2014.) 
- zakwaterowanie i wyżywienie w Brukseli (centrum miasta) 
- ubezpieczenie  
- udział w programie wyjazdu studyjnego w trakcie pobytu w Brukseli  

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu studyjnego oraz pełen program wyjazdu 
podane zostaną zwycięzcom grup turniejowych A, B, C i D Turnieju „Szachy w szkole” 
organizowanego w dniu 8 lutego 2014 r.  

Poniżej przedstawione są wybrane opisy wyjazdów studyjnych organizowanych w 2 latach 
poprzednich (informacje dotyczące wszystkich wyjazdów studyjnych organizowanych przez Biuro 

Pani Sidonii Jędrzejewskiej dostępne są na stronie http://www.sidonia.pl/ ) 

Wyjazd studyjny do Brukseli w 2013 r. (I dzień - 18 VI 2013) 

 

    

Dzisiaj do Brukseli na zaproszenie Sidonii Jędrzejewskiej przyjechała grupa studyjna. Wśród zaproszonych są osoby 
związane z honorowym krwiodawstwem, zwycięzcy konkursów o tematyce europejskiej, studenci z organizacji AEGEE i 
Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zwycięzcy licytacji WOŚP. 

W trakcie najbliższych dni uczestnicy wyjazdu zwiedzą Parlament Europejski, polskie instytucje działające przy UE oraz 
Brukselę i Brugię. Goście spotkają się również z posłanką i będą mieli okazję zadać szereg pytań związanych z pracą 
euro parlamentarzysty. 

Drugi dzień wizyty studyjnej pod znakiem instytucji europejskich! (19 VI 2013) 

Dzisiaj w godzinach porannych uczestnicy wyjazdu studyjnego rozpoczęli zwiedzanie serca Unii Europejskiej. Pierwszą 
atrakcją była wizyta w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego, gdzie uczestnicy dowiedzieli się jak 
wyglądają kontakty pomiędzy naszym regionem, a całą UE oraz dlaczego ważne jest ich podtrzymywanie. 

 

 

 

     

 

  

http://www.sidonia.pl/


Następnie goście mieli okazję zwiedzić Parlamentarium, czyli miejsce ukazujące kluczowe momenty towarzyszące 
formowaniu się Unii. Po obejrzeniu interaktywnej wystawy grupa przemieściła się do budynku Parlamentu Europejskiego, 
gdzie najpierw wysłuchała prelekcji pracownika Parlamentu, a następnie spotkała się z Sidonią Jędrzejewską. Posłanka 
opowiedziała o swojej pracy w ramach Komisji Budżetowej, a także odpowiedziała na szereg pytań związanych z pracą 
posłów. 

Po spotkaniach w PE uczestnicy udali się na spacer po dzielnicy unijnych instytucji. 

Ambasada RP przy UE, flamandzka Wenecja, libańska kuchnia – trzeci dzień wizyty studyjnej (20 VI 2013) 

Ostatni dzień wizyty studyjnej nasi goście rozpoczną od odwiedzin w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii 
Europejskiej, gdzie spotkają się z pracownikami i wysłuchają prelekcji o działaniach zewnętrznych tej instytucji. Następnie 
grupa wyjedzie do Brugii by zwiedzić zabytkową starówkę z niezliczonymi kanałami wodnymi. 

Wieczorem uczestników wyjazdu czeka ostatnia atrakcja – uroczysta kolacja z Sidonią Jędrzejewską w restauracji 
libańskiej. Będzie to czas na nieco mniej formalne rozmowy i kolejna szansa na poznanie wspaniałej brukselskiej 
mieszanki kultur. W piątek rano grupa studyjna wraca do Poznania. 

Wyjazd studyjny do Brukseli w 2012 r. (I dzień - 18 IX 2012) 

18 września na zaproszenie Sidonii Jędrzejewskiej do Brukseli przyjechali uczestnicy wyjazdu studyjnego, wśród 
których są między innymi laureaci konkursów o tematyce unijnej, organizowanych lub współorganizowanych przez 
Posłankę. 

Pierwszy dzień pobytu obejmuje spacer po Starym Mieście z pięknym Grand Place, który wpisany jest na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO i znaną figurką Manneken Pis. Podczas następnych dni grupa zobaczy Atomium, 
pojedzie na cały dzień do Brugii, przejdzie się po dzielnicy europejskiej oraz odwiedzi Park Cinquantenaire, w którym 
znajduje się Łuk Triumfalny. 

W programie wyjazdu znajdują się następujące oficjalne spotkania: wizyta w Parlamencie Europejskim wraz z prelekcją, 
podczas której Sidonia Jędrzejewska opowie o swojej działalności. Uczestnicy wysłuchają także wykładu na temat 
funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego oraz odwiedzą Stałe Przedstawicielstwo 
Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli. 

         

 

Drugi dzień wizyty w Brukseli (19 IX 2012) 

Dziś uczestnicy wyjazdu studyjnego organizowanego przez posłankę pojechali zobaczyć Atomium. Następnie, wybrali się 
na północ Belgii, do Brugii, zwanej Wenecją Północy, gdzie zwiedzili rynek z wieżą Beffroi oraz spacerowali wzdłuż 
uroczych kanałów. 

           

 

 



Trzeci dzień wizyty w Brukseli (20 IX 2012) 

Ostatniego dnia wizyty uczestnicy wyjazdu wybrali się do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, następnie odwiedzili 
Parlament Europejski, gdzie wysłuchali prelekcji Sidonii Jędrzejewskiej na temat jej pracy. Później grupa spacerowała w 
okolicach Ronda Schumana i po Parku Cinquantenaire oraz udała się do Biura Informacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego. Dzień zakończył się uroczystą kolacją w restauracji libańskiej, na którą uczestników wyjazdu zaprosiła 
Posłanka. 

       
 

        
         

 


