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Parlament Europejski ma trzy siedziby. Główną w Strasburgu – miejsce obrad plenarnych, w Brukseli – 
miejsce obrad komisji i delegacji oraz minisesji, a także w Luxemburgu – tam parlamentarzyści 
praktycznie nie bywają, mieszczą się tam biura administracji parlamentarnej (służb finansowych, 
tłumaczy pisemnych i innych).  
Gmachy Parlamentu, zarówno w Strasburgu jak i w Brukseli, to ogromne przestrzenie, kilometry 
korytarzy, stal i szkło. Ciekawe koncepcje architektoniczne, czasem funkcjonalne, jednak nie zawsze. 
Budynki, sale i dziedzińce noszą nazwy pochodzące od nazwisk wybitnych Europejczyków.  Polskie 
akcenty, to  dziedziniec w Strasburgu im. Bronisława Gieremka (jest tam pamiątkowa tablica) i rzeźba 
– kula obrazująca jedność świata, dzieło wrocławskich artystów – plastyków, państwa 
Urbanowiczów. W „oswajaniu” tych przestrzeni pomaga spojrzenie przez obiektyw.  
Parlament jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, wystaw, konferencji, seminariów, koncertów. 
Pulsuje życiem. Okolice Parlamentu, a szerzej – instytucji europejskich, to miejsce manifestacji w 
sprawach ważnych dla wielu środowisk, których funkcjonowania dotyczą podejmowane w 
Parlamencie lub w Komisji decyzje. Na fotogramach widać manifestację stoczniowców przeciw decyzji 
skutkującej likwidacją przemysłu stoczniowego w Polsce (Bruksela), a także manifestację, 
zorganizowaną przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych przeciw wydłużaniu 
tygodniowej normy czasu pracy (Strasburg). Każdy z parlamentarzystów ma prawo patronować 
jednej wystawie w czasie kadencji. W ciągu tygodnia otwiera się 8 – 9 takich wystaw. Niektórym 
(także konferencjom) towarzyszą promocje regionów: występy zespołów tanecznych, czy też 
poczęstunki regionalnymi potrawami.  
Dwa fotogramy tablicy z listą mówców, to dowód aktywności polskich posłów – niezależnie od opcji 
politycznej, we wszystkich kwestiach, a szczególnie w sprawie łamania praw człowieka. Dane 
statystyczne, rejestrujące działalność poszczególnych posłów w VI kadencji wykazywały, że Polacy 
plasowali się zdecydowanie powyżej przeciętnej.  
Wycieczki przybywające do Parlamentu na zaproszenie posłów lub w ramach licznych programów 
edukacyjnych, to także sympatyczny akcent życia parlamentarnego. Warto dodać, że promocja 
mobilności studentów poprzez Program Erasmus, to też dowód polskiej aktywności – najwięcej 
polskich studentów skorzystało z tej szansy.   
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Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia zarządzania kapitałem ludzkim w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego oraz studium legislacyjne.  
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