RAFAŁ WIŚNIEWSKI
Urodzony 22 lutego 1965 r. w Łodzi. W l. 1984-89 studiował na Wydziale
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w historii
politycznej i kulturze Węgier XX wieku. Do 1989 r. tłumaczył i pisał dla
niezależnej prasy katolickiej oraz wydawnictw drugoobiegowych. Po 1989 r.
publikował artykuły i tłumaczenia m. in. w „Polsce w Europie”, „Res Publice”,
„Tygodniku Solidarność”, „Gazecie Wyborczej”, a także w prasie węgierskiej.
W l. 1988-91 pracownik Wydziału Neofilologii UW. W l. 1990-91 specjalista
ds. Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Międzynarodowych Senatu RP. W
tym
samym
czasie
współtworzył
Fundację
Centrum
Inicjatyw
Międzynarodowych. Jako niezależny ekspert brał udział w pierwszej wizycie
premiera T. Mazowieckiego w Budapeszcie (1990), a także w szczycie
powołującym Grupę Wyszehradzką (1991).
W l. 1991-92 II sekretarz Ambasady RP w Budapeszcie ds. naukowych,
następnie w latach 1992-97 – jako I sekretarz, a potem radca ambasady dyrektor Instytutu Polskiego na Węgrzech, autor Festiwalu Sztuki Polskiej
„Ekspres Polonia” (1997). Autor koncepcji reformy polskiej dyplomacji
kulturalnej (1997).
W centrali MSZ od jesieni 1997 r., najpierw jako naczelnik Wydziału Europy
Środkowej, następnie (1998) jako pełnomocnik ministra SZ ds. promocji kultury
polskiej w świecie, a potem (1998-2001) jako dyrektor koordynujący pionu
informacji, promocji i kultury. Współautor rządowej strategii międzynarodowej
promocji akcesji Polski do Unii Europejskiej (2000).
W l. 2001-2005 ambasador RP w Budapeszcie.
Od listopada 2005 r. do sierpnia 2007 r. podsekretarz stanu w MSZ
odpowiedzialny za sprawy pomocy rozwojowej, zagranicznej polityki
ekonomicznej, informacji, promocji i kultury. Odpowiadał m. in. za stworzenie
dyplomacji ekonomicznej w ramach struktur MSZ. Następnie ambasador
tytularny w Departamencie Strategii i Planowania Polityki.
16 listopada 2007 r. powołany na stanowisko dyrektora generalnego Służby
Zagranicznej. Odpowiedzialny za zainicjowany na przełomie 2007 i 2008 r.
proces wszechstronnej modernizacji resortu, w tym zwłaszcza
za
przygotowanie i przeprowadzenie połączenia MSZ z Urzędem Komitetu
Integracji Europejskiej.
Od września 2010 r. ambasador RP w Kopenhadze.
Odznaczony m. in. Krzyżami Zasługi Republiki Węgierskiej oraz resortową
odznaką „Bene Merito” (2010).
Żonaty, dwie córki.

