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Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Brukseli – Luksemburga

W dniach 23-29 paŸdziernika 2009 roku Stowarzyszenie Notariuszy
RP zorganizowa³o wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Brukseli, Antwer-
pii, Brugii i Luksemburga.

Podczas pobytu w Brukseli grupa w ramach integracji odby³a spacer
po Starym Mieœcie, zwiedzaj¹c miasto pozna³a ciekawe miejsca: Luisa,
Pa³ac Królewski, Katedra, Stare Miasto – Grand Place, Manneken Pis,
czyli „siusiaj¹cy ch³opiec” – jeden z symboli Brukseli, Janneken Pis, czyli
„siusiaj¹ca dziewczynka”, Galeria Œw. Huberta.

W tym dniu zorganizowana zosta³a kolacja w restauracji „La Petite
Fontaine” w pobli¿u Grand Place, zakoñczona wieczornym spacerem po
Starym Mieœcie.

W dniu 25 paŸdziernika 2009 r. grupa spêdzi³a czas w Antwerpii.
Zwiedzanie miasta po³¹czone by³o z wizyt¹ w Muzeum Diamentów.
Po po³udniu uczestnicy wyjechali do Brugii. W ramach zwiedzania

miasta zrealizowany zosta³ ciekawy punkt programu: zwiedzanie jednego
z najstarszych browarów w Belgii.

Uczestnicy mogli zwiedziæ muzeum, poznaæ proces produkcji piwa,
zajrzeæ do nowoczesnego browaru, a tak¿e spróbowaæ produkowanego
w Brugii, piwa regionalnego – Brugse Zot blond.

Wizyta w tym urokliwym mieœcie zakoñczona zosta³a kolacj¹ w Bro-
warze.
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Dla ciekawoœci podajê menu:
Przystawka – Toast z Pata Negra (sucha szynka wykonana z najlepszej

jakoœci szynki, pochodz¹cej ze œwiñ karmionych ¿o³êdziami) podawana
z boczniakami, bak³a¿anem i kawiorem,

Danie g³ówne – Ba¿ant w stylu Barbant – tradycyjny specja³ belgijski
– z sosem ¿urawinowym,

Deser – talerz przyjemnoœci (wybór deserów jab³kowych).
Dzieñ 26 paŸdziernika 2009 r. rozpocz¹³ siê od zwiedzania miasta

z przewodnikiem: Dzielnica Europejska, £uk Triumfalny, Park Piêædzie-
siêciolecia, Dzielnica Heysel: w szczególnoœci Atomium i stadion Heysel.
Nastêpnie grupa uda³a siê do Parlamentu Europejskiego.

Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim odby³a siê prelekcja
w jêzyku polskim na temat roli i pracy PE oraz zwiedzanie galerii sali
obrad plenarnych.

W tym dniu w Sali Seminaryjnej wewn¹trz PE uczestnicy wyjazdu
spotkali siê z pos³em do PE panem Januszem Wojciechowskim.

Dzieñ 27 paŸdziernika 2009 r. poœwiêcony zosta³ na wizytê w Komisji
Europejskiej, a nastêpnie przejazd do Luksemburga, by w dniu nastêpnym
udaæ siê z wizyt¹ do Trybuna³u Sprawiedliwoœci.

 W trakcie wizyty w Trybunale Sprawiedliwoœci przewodnik dokona³
prezentacji spraw tocz¹cych siê przed tym Trybuna³em, a nastêpnie grupa
uczestniczy³a w rozprawie dotycz¹cej sprawy Polski. W tym dniu odby³o
siê te¿ spotkanie uczestników z sêdzi¹ TS panem Markiem Safjanem.

W ka¿dym dniu znalaz³ siê czas na indywidualne zwiedzanie odwie-
dzanych miejsc oraz czas wolny na zakupy.

W wyjeŸdzie udzia³ wziê³o 39 uczestników, SNRP zorganizowa³o wyjazd
bez anga¿owania biura turystycznego, wynajêty zosta³ autokar (dwóch
kierowców). Opiekunem grupy by³a p. Magdalena Józefecka, (doktorant-
ka SGGW i wspó³pracownik pos³a do PE pana Janusza Wojciechowskie-
go). Z wypowiedzi uczestników wynika³o, ¿e wyjazd by³ udany, a liczba
zg³oszeñ do biura SNRP osób chêtnych na taki wyjazd sugeruje zorga-
nizowanie go po raz wtóry.

Opracowa³a Aleksandra Chmiel
Notariusz w ¯yrardowie


