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Negocjacje z afgańską zbrojną opozycją

BIogramy

Andrzej Arendarski 
Dr nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby gospodarczej od chwili jej powsta-
nia w 1990 r. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko wiceprezesa Eurochambres. 6 lutego 2014 r. został po-
wołany na przewodniczącego Komitetu ds. Energii i Środowiska Eurochambres. W latach 1989–1993 
był posłem na Sejm rP. W 1992 r. został powołany na stanowisko ministra współpracy gospodarczej 
z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 2002–2003 jako prezes Tel-Energo S.a. działał na 
rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Ekspert ekonomiczny i działacz gospodar-
czy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest 
wspieranie rozwoju gospodarczego.

Ryszarda Formuszewicz 
absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. adama mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych 
studiów komparatystyki prawniczej na Uniwersytecie w Bonn. Pracowała w Instytucie Zachodnim  
w Poznaniu, a następnie w Polskim Instytucie Spraw międzynarodowych. od października 2014 r. za-
trudniona jako starszy specjalista w Departamencie analiz Strategicznych BBN. 

Michał Kleiber 
Prof. dr hab., prezes Polskiej akademii Nauk od 2007 r. W latach 2001–2005 minister nauki i informaty-
zacji, w latach 2006–2010 doradca Prezydenta rP ds. badań i rozwoju. Specjalista w zakresie mechaniki, 
informatyki oraz zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w nauce, technice i medycynie. 
W latach 2006–2010 członek Europejskiej rady Badań w Brukseli. od 2006 r. prezes Europejskiego Forum 
Nauk materiałowych w Strasburgu. Doktor honorowy uczelni w Polsce, Niemczech, Belgii i Wielkiej 
Brytanii. Członek zespołu przygotowującego na zlecenia przewodniczącego Komisji Europejskiej doku-
ment pt. Nowa Narracja dla Europy, członek zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji. 
Przewodniczący kapituł konkursów Teraz Polska (Fundacja Polskiego godła Promocyjnego), ranking 
Uczelni Wyższych (miesięcznik Perspektywy) oraz Popularyzator Nauki (PaP i mNiSW). 

Paweł Kowal 
Dr, politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej 
akademii Nauk. Współtwórca muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2005–2009 był posłem 
na Sejm rP, w 2006–2007 sekretarzem stanu w ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym 
za politykę wschodnią, w latach 2009–2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym 
delegacji komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina. Prowadzi badania i publikuje na tematy 
transformacji w Europie Środkowej i ZSrr oraz polityki wschodniej. Wykłada m.in. na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz gościnnie m.in. na Ukrainie, w USa i Chinach. ostatnio opublikował monografię 
„Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989”.

Stanisław Koziej
Prof. dr hab., gen. bryg. w stanie spoczynku. absolwent oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu oraz akademii Sztabu generalnego WP w Warszawie. Ukończył szereg kursów zagra-
nicznych. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w ministerstwie obrony Narodowej, w 2007 r. – 
doradca rzecznika praw obywatelskich, w 2008 r. – doradca ministra obrony narodowej. od kwietnia 
2010 r. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni wykładowca akademicki, ostatnio profe-
sor w Uczelni Łazarskiego oraz akademii obrony Narodowej w Warszawie. autor wielu publikacji, 
w tym kilkunastu podręczników i książek z dziedziny wojskowości, obronności, bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego.
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Roman Kuźniar
Prof. zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych 
Instytutu Stosunków międzynarodowych UW. Dwukrotnie kierował departamentem analitycz-
no-planistycznym ministerstwa Spraw Zagranicznych, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw 
międzynarodowych, autor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, studiów 
strategicznych, ochrony praw człowieka, polityki zagranicznej rP oraz współczesnych stosunków 
międzynarodowych. 

Krzysztof Miszczak
Dr hab. prof. nadz. w SgH. W latach 2009–2014 przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego 
(mSZ). od 2009 r. przewodniczący polsko-niemieckiej grupy roboczej „Zagadnienia prawno-
historyczne/kultura pamięci” (mSWia), oraz rady Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. 
Członek Stowarzyszenia Euro-atlantyckiego (SEa). od 2008 r. dyrektor Biura Pełnomocnika Prm 
ds. Dialogu międzynarodowego KPrm (W. Bartoszewskiego). od 2013 r. radca generalny Prezesa 
rady ministrów w KPrm, dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Były pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków międzynarodowych 
(geschwister Scholl Institut) oraz Katedry Nauk Politycznych i Stosunków międzynarodowych 
w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe. adiunkt w Szkole głównej Handlowej i na Uniwersytecie 
Kardynała Wyszyńskiego. radca-minister pełnomocny, zastępca ambasadora rP w rFN, w latach 
1996–2001 kierownik Przedstawicielstwa ambasady rP w Kolonii. W latach 2001–2002 dyrek-
tor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego mSZ rP. W latach 2005–2007 dyrektor 
Departamentu Spraw Zagranicznych i Departamentu Polityki międzynarodowej KPrm. 

Maciej Popowski 
Zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Polski dyplo-
mata z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Był dyrektorem ds. europejskich w ministerstwie 
Spraw Zagranicznych w czasie polskich negocjacji akcesyjnych. W latach 2001–2008 był zastępcą 
szefa Stałego Przedstawicielstwa rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. W latach 2003–
2008 był pierwszym stałym przedstawicielem Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa 
UE. Następnie dyrektor w Dyrekcji generalnej ds. rozwoju w Komisji Europejskiej. W 2009 r. 
został oddelegowany z Komisji Europejskiej, aby stać się szefem gabinetu Jerzego Buzka, przewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego.

Bogusław Sonik
Dziennikarz, polityk, dyplomata. Pierwszy przewodniczący Sejmiku Województwa małopolskiego. 
W latach 2004–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego. W PE brał czynny udział w pracach 
Komisji ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI), Komisji Wolności obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz 
Komisji Kontroli Budżetowej (CoNT), gdzie zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego. od 
wielu lat zaangażowany w kwestie wydobycia gazu łupkowego w Europie. autor raportu dotyczące-
go środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego. „raport Sonika” przyczynił się w znacz-
nym stopniu do decyzji Komisji Europejskiej, która w styczniu 2014 r. dała zielone światło do 
wydobycia gazu z łupków w Europie.
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Paweł Świeboda 
Prezes zarządu fundacji demosEUroPa – Centrum Strategii Europejskiej. absolwent London 
School of Economics oraz University of London. Doradca Prezydenta rP ds. unijnych w latach 
1996–2000, a następnie szef Biura Integracji Europejskiej w Kancelarii Prezydenta rP. W latach 
2001–2006 dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w mSZ. Członek grup doradczych organiza-
cji europejskich, m.in.: Lisbon Council, European Council on Foreign relations, European Policy 
Centre, Baltic Development Forum, global agenda Council on Europe World Economic Forum. 
W latach 2010–2011 ekspert w grupie Doradców ministra ds. Europejskich w związku z przygo-
towaniami polskiej prezydencji w UE. W latach 2010–2012 przewodniczący zespołu ds. koncepcji 
działań w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawozdawca przeglą-
du Europejskich Partnerstw Innowacyjnych. 


