Dr Radosław Powęska

WYSTĄPIENIA MEDIALNE:
06.09.2017 - wypowiedź dla radiowej Trójki nt. wizyty papieża Franciszka w Kolumbii
10.10.2016 - udział w audycji Off Czarek w stacji Tok FM nt. Pokojowej Nagrody Nobla dla
prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa:
http://audycje.tokfm.pl/gosc/Radoslaw-Poweska/2781
7.10.2016 - wywiad dla "Panoramy" TVP2 nt. Pokojowej Nagrody Nobla dla prezydenta
Kolumbii;
udzielenie wywiadu dla PAP na ten sam temat
4.10.2016 - udzielenie wywiadu radiowej "Trójce" nt. procesu pokojowego w Kolumbii
23.02.2016 - wystąpienie w audycji Off Czarek w stacji Tok FM nt. referendum o reelekcji w
Boliwii:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Boliwia-bez-Evo-Moralesa-Rozmowa-z-dr-RadoslawemPoweska-CESLA/34674
29.01.2016 - udział w programie TVP 1 "Świat się kręci!" nt. meksykańskich karteli
narkotykowych i barona narkotykowego Joaquina Guzmana "El Chapo":
http://www.swiatsiekreci.tvp.pl/23812239/narkotykowy-baron-el-chapo
21.05.2015 - Radiowa "Trójka" - wywiad nt. tradycji Tinku w Boliwii
8.05.2015 - wywiad dla Radia WNET nt. aktywizmu indiańskiego w Ameryce Łacińskiej:
http://www.radiownet.pl/publikacje/w-walce-o-wlasne-prawa-fenomen-aktywizmuindianskiego-w-boliwii
17.02.2015 - Rozmowa nt. wojny z narkotykami w Ameryce Łacińskiej w audycji Off Czarek
w Tof FM:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Wojna-z-narkotykami-przegrana-Rozmowa-z-drRadoslawem-Poweska-CESLA-UW/23178
15.11.2014 – wywiad w programie „Dookoła świata” w Superstacji nt. przestępczości
zorganizowanej w Meksyku
16.10.2014 - wywiad do artykułu na portalu "na temat.pl" nt. boliwijskiego socjalizmu:
http://natemat.pl/120635,pragmatyczny-socjalizm-wersja-boliwijska-mozna-mozna
.10.2014 – wywiad w programie „To był dzień na świecie” Polsat News 2 nt. wojny z
kartelami narkotykowymi w Meksyku
5.06.2014 – wywiad radiowy nt. Che Guevary w programie „Biosfera” Radio TokFM:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Biosfera-Che-Guevara-Opowiada-dr-RadoslawPoweska/15543

9.03.2014 - wywiad dla Radia Wnet nt. populizmu w Ameryce Łacińskiej:
http://www.radiownet.pl/publikacje/ameryka-lacinska-kraina-populizmu

17.12.2013 – wystąpienie w audycji Tok FM „OFF Czarek” nt. karteli meksykańskich i roli
narkobiznesu w relacjach Meksyk-USA:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/O-kartelach-narkotykowych-w-Meksyku-z-dr-RadoslawemPoweska/10673
20.08.2013 – wystąpienie w audycji Tok FM „Alternatywa” nt. Urugwaju
2.08.2013 – udzielenie wypowiedzi dla PR Trójki nt. legalizacji marihuany w Urugwaju
25.06.2013 – wystąpienie w audycji Połączenie w TokFM nt. roli Ekwadoru w sprawie
Edwarda Snowdena
14.04.2013 – wystąpienie w programie Tydzień na świecie w Polsat News nt. wyborów
prezydenckich w Wenezueli
8.03.2013 – wypowiedź dla Wydarzeń Polsatu nt. Wenezueli po Chavezie
6.03.2013 – udzielenie wypowiedzi dla Newsweek Polska nt. śmierci Chaveza – wpływ na
gospodarkę wenezuelską

