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J
ak taka praca wygl¹da? Gru-

pa szeœciu dziennikarzy z Pod-

karpacia mog³a siê temu przy-

gl¹daæ dziêki zaproszeniu europo-

s³anki El¿biety £ukacijewskiej z

Platformy Obywatelskiej. Trzy dni

spêdzone w Brukseli na pocz¹tku

grudnia rozjaœni³y nasze wyobra-

¿enia o pracy pos³ów.

W jednym budynku pracuje

ma³e miasto

Siedziba Parlamentu Europej-

skiego to kompleks zespolonych

szklanymi ³¹cznikami czterech bu-

dynków. To w sumie 500 tysiêcy

metrów kwadratowych powierzch-

ni u¿ytkowej. Bry³a budynku, a

przede wszystkim dobudowana nie-

dawno czêœæ, zosta³a tak wkompo-

nowana w inne zabudowania, ¿e

stanowi integraln¹ czêœæ zabytko-

wej czêœci Brukseli. W fasadê jed-

nej z czêœci parlamentu wkompo-

nowano front starego Dworca Luk-

semburskiego. Dziêki takim i in-

nym zabiegom nawet nowoczesne

i przeszklone budynki na tle sta-

rych kamienic wygl¹daj¹ tak, jak-

by sta³y tu od zawsze.

Oprócz sali obrad plenarnych,

w parlamencie mieszcz¹ siê biura

poselskie wszystkich europos³ów,

kilkanaœcie sal konferencyjnych,

centrum prasowe, studia telewi-

zyjne i du¿a biblioteka. S¹ tam te¿

kawiarnie, restauracje oraz piêæ

banków, sklepy, poczta, fryzjer, a

nawet biuro podró¿y i sala koncer-

towa.

W europarlamencie pracuje a¿

40 tysiêcy osób. Takie ma³e miasto

– 2/3 Stalowej Woli. Pos³owie, ich

asystenci czy sta¿yœci to zaledwie

niewielki procent osób pracuj¹cych

w europarlamencie. Nietrudno te¿

zgubiæ siê w labiryncie korytarzy

na ka¿dym z 14 piêter. – Pracujê

tu od roku i niekiedy zdarzy mi siê

pomyliæ korytarze – œmieje siê Iwo-

na S³ota, asystentka europos³anki

£ukacijewskiej.

Nie ma k³ótni

Sama El¿bieta £ukacijewska

podkreœla, ¿e w europarlamencie

nie ma miejsca na k³ótnie, nega-

tywne emocje i wojenki, znane

choæby z polskiego Sejmu. – Tutaj

wszystko odbywa siê na zasadzie

wielkiej dyplomacji, osi¹gania

kompromisu. Nikt za wszelk¹ cenê

nie upiera siê, ¿e jego zdanie jest

najwa¿niejsze. Decyzje s¹ podejmo-

wane tak, aby w miarê mo¿liwoœci

zadowoliæ wszystkie kraje – t³uma-

czy £ukacijewska.

Tadeusz Zwiefka, niegdyœ pre-

zenter „Dziennika Telewizyjnego”,

obecnie doœwiadczony europose³,

potwierdza s³owa podkarpackiej

eurodeputowanej. – Tu siê pracu-

je, a nie walczy ze sob¹. Niektórzy

pos³owie, zahartowani w bitewnych

realiach krajowego parlamentu,

zwyczajnie siê w Brukseli nudz¹ –

œmieje siê Zwiefka.

W polskim parlamencie jest nie

do pomyœlenia, by politycy PO i PiS

zjedli wspólnie obiad, w Brukseli

to widok raczej powszechny, gdy

trzeba omówiæ wa¿ne dla Polski

sprawy.

Posiedzenia parlamentu i po-

szczególnych komisji t³umaczone

s¹ na 24 jêzyki. Wystarczy za³o¿yæ

znajduj¹ce siê przy ka¿dym ze sta-

nowisk dla pos³ów s³uchawki, a

potem wybraæ jêzyk, w którym

chcemy wys³uchaæ obrad. Ju¿ w

kuluarach rozmawia siê po angiel-

sku lub francusku. Tam t³umaczy

nie ma. Dlatego bieg³a znajomoœæ

jednego z tych jêzyków to wrêcz

wymóg w przypadku pos³a PE.

Ale praca w europarlamencie to

nie tylko przys³uchiwanie siê obra-

dom. S¹ jeszcze posiedzenia komi-

sji, grup politycznych, klubów, spo-

tkania z przedstawicielami mini-

sterstw i goœæmi z regionów, z któ-

rych pochodz¹ europos³owie. To i tak

wycinek z wa¿nych obowi¹zków

europos³a. I tak dzieñ w dzieñ. Od

9 rano do 21 wieczorem. 12 razy w

roku eurodeputowani, wraz z asy-

stentami i z ca³ym personelem, prze-

nosz¹ siê do Strasburga, gdzie od-

bywaj¹ siê tygodniowe sesje plenar-

ne. Bruksela wtedy zamiera, a skle-

pikarze i restauratorzy maj¹ luz.

Po pracy na czekoladki

i piwo

Bo Bruksela i Belgia to nie tyl-

ko europarlament. Nie wolno zapo-

mnieæ o charakterystycznych dla

tego kraju pysznych pralinach, cze-

koladzie i piwie. Dziêki licznym

Bruksela: europarlament,

praliny i piwo
TOMASZ GOTKOWSKI

Œmiejemy siê z ustalania
krzywizny banana, cieszymy
siê z unijnych dotacji.
Ale co wie przeciêtny Polak
na temat pracy Parlamentu
Europejskiego? Niewiele, nic
albo prawie nic. A w tym
czasie nasi pos³owie
w Brukseli i Strasburgu ciê¿ko
pracuj¹. I w odró¿nieniu od
tych z ulicy Wiejskiej
w Warszawie – nie k³óc¹ siê.

Pose³ El¿bietê £ukacijewsk¹ spotkaliœmy podczas obrad jednej z komisji

Jeœli zamówisz piwo „Kwak” w oryginalnej szklaneczce, nie zdziw siê,

¿e barman jako „kaucji” za¿¹da od ciebie... buta. To zabezpieczenie,

¿e goœæ oprócz dobrego humoru, nie wyniesie z pubu tak¿e jedynej

w swoim rodzaju szklanki

restauracjom i barom oferuj¹cym

z³ocisty p³yn Bruksela nigdy nie

zasypia. Nawet fastfoody otwarte

s¹ 24 godziny na dobê!

W belgijskich pubach piwo leje

siê w zdobne puchary i kielichy (na-

wet kryszta³owe) o pojemnoœci 0,3

litra. – Nie myœlcie jednak, ¿e Bel-

gowie mniej pij¹ od Polaków. Sta-

tystycznie iloœæ wypijanego alkoho-

lu na g³owê jest wy¿sza ni¿ w Pol-

sce – przekonywa³ ju¿ w drodze z

lotniska kierowca taksówki, pan

Piotr.

Amatorzy z³otego p³ynu powin-

ni odwiedziæ najs³ynniejszy bar w

Brukseli. Ma wymown¹ nazwê –

Delirium Tremens. A z czego s³y-

nie? W swojej ofercie ma 2500 ro-

dzajów piwa! Próbowaliœmy tam

nawet truskawkowego i cebulowe-

go. Podawane jest równie¿ piwo

„Sink the Bismarck”. Butelka o po-

jemnoœci 0,33 litra najmocniejsze-

go piwa na œwiecie (ma 41% alko-

holu), kosztuje tu 100 euro. – Sprze-

daliœmy do tej pory szeœæ sztuk,

trzeba piæ to w takich „kuflach” –

œmieje siê sympatyczny barman i

pokazuje miniaturowe kieliszki na

wysokich nó¿kach.

Do Brukseli na przyk³ad

na sta¿

Ka¿dy mo¿e przekonaæ siê, jak

wygl¹da praca w Parlamencie Eu-

ropejskim. Wystarczy perfekcyjnie

znaæ jêzyk angielski lub francuski,

byæ studentem lub œwie¿o upieczo-

nym absolwentem wy¿szej uczelni

i z³o¿yæ swoje CV do biura europo-

s³a z proœb¹ o sta¿.

– Sta¿ w europarlamencie mo¿e

trwaæ nawet rok, ale ja stawiam na

najkrótsze z mo¿liwych sta¿y –

miesiêczne. Chcê, aby z mo¿liwo-

œci wyjazdu mog³o skorzystaæ jak

najwiêcej m³odych, odwa¿nych i

przebojowych ludzi. By mogli zoba-

czyæ Brukselê i pracê europarla-

mentu – przekonuje El¿bieta £uka-

cijewska.

Ona wiêc co miesi¹c zatrudnia

dwóch sta¿ystów z Podkarpacia i

zachêca kolejnych m³odych ludzi,

by skontaktowali siê z jej biurem

w sprawie praktyk.

gotkowski@sztafeta.pl
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��Zabytkowy zespó³ rynku – Grand

Place, historyczny plac zaliczany do

najpiêkniejszych w Europie z XV-

wiecznym ratuszem

��Notre-Dame de la Chapelle – oka-

za³a œwi¹tynia w stylu gotyckim

��Pa³ac Królewski, Pa³ac Sprawiedliwo-

œci, Pa³ac Narodów, Park Brukselski

��Halles St-Géry – kolebka miasta, cen-

trum kulturalne

��Centre Belge de la Bande Dessinée

– 3-piêtrowe muzeum komiksu

��La Bourse – imponuj¹cy budynek

brukselskiej gie³dy papierów warto-

œciowych

��Manneken-Pis – 30-centymetrowa

figurka ch³opczyka siusiaj¹cego do

niewielkiego basenu

��Rue des Bouchers – jedna z bruksel-

skich uliczek dostêpna tylko dla pie-

szych, zwana potocznie „brzuchem

Brukseli”, gdy¿ mieœci siê tu wiele ka-

wiarni i restauracji

� Katedra Œwiêtego Micha³a i Œwiêtej

Guduli

��Królewskie Muzeum Sztuk Piêknych

Co warto zobaczyæ w Brukseli?


