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Wycieczka młodzieży do Sejmu

   Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej  wzięli  udział w wycieczce do Warszawy. Celem podróży było
zwiedzanie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Wyprawie towarzyszyła wielka ciekawość tego szczególnego miejsca dla naszej Ojczyzny
oraz poczucie wyróżnienia, iż to właśnie my - młodzi radni - tam jedziemy. Wyjazd został zaplanowany i wspaniale zorganizowany przez władze
Miasta i Gminy Siewierz. Młodzieży towarzyszyli: Burmistrz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek,
Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Krzykawska,  pani  Ewa  Orłowska  pełniąca  obowiązki  kierownika  wycieczki  oraz  nauczyciele
sprawujący opiekę nad uczniami.
Wyjechaliśmy sprzed Zespołu Szkół w Siewierzu o godz. 7.30. Na miejsce dotarliśmy tuż przed południem.
   Pierwszym i najważniejszym punktem programu było zwiedzanie budynku Sejmu, przed którym powitał nas Poseł Witold Klepacz, który
wprowadził naszą grupę do Sejmu. Byliśmy traktowani jak specjalni goście. 
Po przejściu przez bramkę, gdzie każdy został dokładnie sprawdzony, dostaliśmy się do sali posiedzeń Sejmu.
   Wrażenie było ogromne: piękna, obszerna sala, z wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, fotelem Marszałka Sejmu, Prezydenta, a
na ich tle flaga narodowa z godłem Polski i bukiet biało – czerwonych kwiatów. To w tym miejscu zapadają ważne uchwały i decyzje, to tutaj
toczą się burzliwe dyskusje miedzy ugrupowaniami parlamentarnymi. To stąd dziennikarze przekazują sprawozdania na żywo.
   Wielu informacji udzielił nam przewodnik, który cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania. W podniosłej atmosferze zrobiliśmy
wiele  pamiątkowych  zdjęć,  między  innymi  z  Wicemarszałkiem Sejmu Jerzym Szmajdzińskim.  W czasie  naszego  pobytu  w  Parlamencie
otrzymaliśmy kserokopię z nazwiskami posłów aktualnej kadencji z zaznaczeniem ich miejsc na sali posiedzeń Sejmu.
   Następnie Poseł Witold Klepacz oprowadził nas po całym Gmachu Parlamentu i przekazał najważniejsze o nim wiadomości i ciekawostki.
Obejrzeliśmy Salę Posiedzeń Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Salę Kolumnową, nawet gabinet jednego z Senatorów. Chodząc, mijaliśmy sale
parlamentarne, sale konferencyjne, sale komisji parlamentarnych, biura poszczególnych ugrupowań politycznych. Widzieliśmy pamiątkowe
tablice, np. upamiętniającą wizytę Jana Pawła II, pamiątkowe laski marszałkowskie z poprzednich wieków.
   Mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z Posłem Grzegorzem Dolniakiem i Senatorem Zbigniewem Meresem.
Bardzo podobało nam się miejsce na parlamentarnym korytarzu i schodach, gdzie dziennikarze czekają na polityków, aby zrobić z nimi wywiad.
Dowiedzieliśmy się , że w całym Gmachu Parlamentu w bardzo wielu miejscach są ekrany telewizyjne, na których można oglądać aktualne
wydarzenia z Parlamentu, konferencje i inne ważne spotkania z politykami.
   Około godz. 15.00 zjedliśmy pyszny obiad w restauracji sejmowej. Po obiedzie, około godziny 16.00, musieliśmy pożegnać się z Posłem
Witoldem Klepaczem,  dzięki  któremu mogliśmy zobaczyć tak  wiele  miejsc  w Sejmie.  Podziękowaliśmy za  wspaniałą  lekcję  wychowania
obywatelskiego, która dla nas, młodych radnych, jest szczególnie ważna.
   Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego. Zobaczyliśmy wiele komnat i dzieł sztuki uratowanych przed
zniszczeniem w czasie II wojny światowej. Następnie udaliśmy się na krótki spacer po Starym Rynku, podziwialiśmy Kolumnę Zygmunta i
Syrenkę.
   Tak zakończyła nasza wycieczka do stolicy. Pełni wrażeń w późnych godzinach wieczornych wróciliśmy do domów.
   Młodzi  samorządowcy byli  bardzo podekscytowani tą pasjonującą wyprawą do stolicy.  Cieszymy się,  że mogliśmy zwiedzić tak wiele
ciekawych miejsc i poznać tyle nowych rzeczy. Wycieczka ta z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.
   Na podstawie relacji Sylwii Machury i Klaudii Majgier
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