STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE
zaprasza 10 grudnia (piątek) 2021 r. w godz. 15.00 - 16:30 do Business Center Club w Pałacu
Lubomirskich (pl. Żelaznej Bramy 10)
na spotkanie eksperckie:

Bezpieczna Polska. Dokąd zmierzamy?
Zaproszeni goście:
gen. Leon Komornicki - emerytowany generał Wojska Polskiego Od 1968 r. do 1998 r. był żołnierzem
zawodowym, zajmował stanowiska dowódczo-sztabowe od dowódcy plutonu do zastępcy szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Obecnie przedsiębiorca. Prezes Fundacji Poległych i Pomordowanych na
Wschodzie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
dr Jacek Bartosiak - dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego, Senior Fellow
w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, współpracownik Nowej Konfederacji. Ekspert i autor wielu
publikacji w dziedzinie geopolityki i geostrategii.
gen. Radosław Kujawa - generał brygady, szef Służb Wywiadu Wojskowego w latach 2008-2015.
Moderator dyskusji: prof. Adam Jelonek - socjolog i politolog. Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauczyciel akademicki. Ambasador RP w Malezji w latach 20102014. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego oraz Konferencji Ambasadorów RP.
Podczas debaty chcemy mówić o polskiej strategii obronnej w kontekście przemian geopolitycznych
oraz odnieść się do tematu europejskiej i polskiej tożsamości obronnej w wymiarze politycznym. Pragniemy
zastanowić się, na ile wspólnota euroatlantycka nadal stanowi gwarant wspólnego bezpieczeństwa i czy
polski przemysł zbrojeniowy może być realnym partnerem dla budowy strategii bezpieczeństwa. Ponadto
postaramy się dokonać oceny najnowszych francuskich projektów strategii obronnej Europy. Ocenim też
potencjalne scenariusze zagrożeń oraz to, jak Polska może się aktywnie do nich przygotować.

Zapis z przebiegu debaty w formie audio będzie opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych
Stowarzyszenia. Uczestnictwo w debacie oznacza wyrażenie zgody na jej nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej
przebiegu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu informowania Pani/Pana o działalności Stowarzyszenia i
przesyłania zaproszeń na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania ww. danych
w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w
związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia.

