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Protokół z posiedzenia Prezydium SEA 

23 października 2019 roku 

 

W dniu 23 października 2019 r posiedzenie Prezydium 

otworzył prezes SEA Marek Goliszewski. Zebrani 

jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.  

 

Jerzy Marek Nowakowski przekazał pozytywną ocenę ze 

strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce dotyczącą współpracy ze Stowarzyszeniem Euro-

Atlantyckim i Konferencją Ambasadorów. 

Przedstawicielstwo zadeklarowało wolę dalszych 

wspólnych działań. Plany dotyczą 10 konferencji o 

charakterze eksperckim, które mają odbyć się przy 

finansowym wsparciu Komisji w roku 2020. Cykl 

rozpocząłby się od stycznia 2020 r. Ze strony 

przedstawicielstwa Komisji została także wyrażona 

wola współpracy z Akademią Euro-Atlantycką, po 

uzupełnieniu stosownych dokumentów.  
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29 października br. odbędzie się posiedzenie plenarne 

Konferencji Ambasadorów, podczas którego zostanie 

postawiona sprawa tematyki planowanych 10 eksperckich 

konferencji. 

J.M. Nowakowski poinformował także o możliwości 

nawiązania współpracy z Fundacją im. K.Pułaskiego. 

Prof. Katarzyna Pisarska współzałożycielka Fundacji 

będzie panelistką najbliższej debaty pt. „Polska 

wobec europejskich inicjatyw obronnych”, która 

odbędzie się 6 listopada br. w siedzibie SEA (Pałac 

Lubomirskich). Debatę poprowadzi min. Janusz 

Onyszkiewicz a wprowadzenia dokona amb. Piotr 

Łukasiewicz. Wśród panelistów będą także: prezydent 

Bronisław Komorowski, senator Bogdan Klich, generał 

Marek Tomaszycki i ambasador Jerzy Marek Nowakowski. 

Uczestnicy debaty będą chcieli odnieść się do 

następujących kwestii: 

Czy państwa Unii Europejskiej są narażone na 

działania militarne? 

Co oznacza odwrót militarny USA z terytorium Europy? 

Czy nowa Komisja Europejska podejmie próby budowania 

własnej zdolności militarnej? 

Bezpieczeństwo Polski – zacieśnienie współpracy z USA 

czy z Unią Europejską?  
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Prezes Marek Goliszewski podziękował ambasadorowi 

Nowakowskiemu za przerzucenie mostów merytorycznych, 

organizacyjnych i finansowych pomiędzy 

Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim a Konferencją 

Ambasadorów i Przedstawicielstwem Komisji 

Europejskiej. Przekazał, że planowana jest również 

wysyłka do członków SEA ankiety w sprawie tematów 

wyżej wspomnianych konferencji.  

Na 11 grudnia została zaplanowana kolejna debata. 

Min. Janusz Onyszkiewicz zaproponował temat: Unia 

Europejska a kryzys na Bilskim Wschodzie. Temat 

został przyjęty jednogłośnie. Wśród propozycji 

panelistów znaleźli się: generał Mieczysław Cieniuch, 

ambasador Grzegorz Dziemidowicz i pełnomocnik Rządu 

Regionalnego Kurdystanu w Polsce Zijad Raoof.  

Podczas dyskusji zwrócono naszą uwagę na podpisanie 

porozumienia przedstawicieli polskich uczelni, 

wrocławskiej spółki SatRevolution oraz amerykańskiej 

firmy Virgin Orbit w Katowicach tworzące konsorcjum, 

które planuje wysłać polskiego satelitę na Marsa i 

jego księżyce. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 


