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Planowane działania wrocławskiego Biura Posła do PE Kazimierza M. Ujazdowskiego – 

wiosna 2016.  

„Obudź Swój Potencjał” to program edukacyjny prowadzony przez posła Kazimierza 

Ujazdowskiego i jego współpracowników. Jego poszczególne elementy realizowane są  

z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi m.in. Grupą Europejskich Konserwatystów  

i Reformatorów oraz Fundacją Młoda Rzeczpospolita. Celem programu jest dotarcie do różnych 

grup społecznych (dzieci, studentów, seniorów) i zachęcenie ich do udziału w inicjatywach, 

które mają stać się dla nich źródłem rozwoju, zmotywować do pracy nad sobą i ujawnić 

tkwiący w nich potencjał. 

 Wiosną 2016 r. ruszą dwie inicjatywy programu. Będą to Akademia „Polska w 

Europie” oraz konkurs na esej dla studentów. Akademia „Polska w Europie” to inicjatywa 

skierowana do wszystkich zainteresowanych życiem publicznym oraz do studentów i 

doktorantów dolnośląskich oraz opolskich uczelni. Akademia ma stworzyć możliwość 

rozmowy z czołowymi europejskimi urzędnikami i politykami. Ramach Akademii odbywają 

się spotkania z zaproszonym gościem w formule wykładu otwartego, oraz seminarium 

mistrzowskiego, skierowanego przede wszystkim do studentów i doktorantów. Oba spotkania 

- prowadzone przez zaproszonego gościa - poświęcone są wyzwaniom przed którymi staje 

Europa i Polska.  

 5 kwietnia 2016r. odbędzie się pierwsza w tym roku Akademia „Polska w Europie” z 

udziałem Posła do PE Kazimierza M. Ujazdowskiego. Wykład otwarty pod tytułem: Ufać 

Polsce i Europie. Pięć tez w sprawie polityki Polski w Europie, odbędzie się w Instytucie 

Studiów Międzynarodowych UWr. Na ulicy Koszarowej w sali nr. 201 i rozpocznie się o 

godzinie 12:00. Po południu o godzinie 17 odbędzie się seminarium mistrzowskie dla 

chętnych studentów i doktorantów. Zapisy na seminarium przyjmowane są za pośrednictwem 

strony: www.obudzswojpotencjal.pl. 25 kwietnia planowana jest kolejna odsłona Akademii. 

Gościem Posła do PE Kazimierza M. Ujazdowskiego, będzie eurodeputowany Pan MonMilan 

z Hiszpanii należący do parlamentarnej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 

w PE.         

 Wiosną ubiegłego roku przeprowadzona została I edycja konkursu „Wygraj staż  

w Parlamencie Europejskim”. Zadaniem uczestników było napisanie eseju na jeden z trzech 

tematów zaproponowanych przez organizatorów. We wrześniu 2015 roku dwójka finalistów 

http://www.obudzswojpotencjal.pl/
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na miesiąc dołączyła do zespołu Kazimierza Michała Ujazdowskiego w siedzibie Parlamentu 

Europejskiego, zdobywając doświadczenie zawodowe, poznając miejsce pracy posłów z 

całego kontynentu oraz wymiany poglądów, idei oraz współpracy i rywalizacji 

międzynarodowej.  

 II edycja konkursu odbędzie się także w tym roku. Tematy ogłoszone zostaną w 

połowie marca, natomiast prace konkursowe nadsyłać można do 15 kwietnia 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 


