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Biogramy

Katarzyna Kowalewska
Studentka piątego roku stosunków międzynarodowych Wydziału Politologii i Studiów mię-
dzynarodowych Uniwersytetu mikołaja Kopernika w Toruniu. W sierpniu 2011 r. w ra-
mach iV edycji Wakacyjnych Staży Studenckich odbyła staż w Wydziale analiz międzyna-
rodowych Departamentu analiz Strategicznych BBN.

Stanisław Koziej
Prof. dr hab., gen. bryg. w stanie spoczynku. absolwent oficerskiej Szkoły Wojsk Zmecha-
nizowanych we Wrocławiu oraz akademii Sztabu generalnego WP w Warszawie. Ukończył 
szereg kursów zagranicznych. 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 profesor w Uczelni Łazarskiego oraz akade-
mii obrony Narodowej w Warszawie. autor wielu publikacji, w tym kilkunastu podręcz-
ników i książek z dziedziny wojskowości, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego 
i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego.

Przemysław Pacuła
absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Szkoły głów-
nej Handlowej. Pracował w Zakładzie Badań nad gospodarką amerykańską Kolegium 
gospodarki Światowej SgH oraz w Sekcji Handlowej ambasady republiki Korei (Korea 
Trade Center). W BBN pracuje od stycznia 2007 r. Zajmuje się tematyką związaną z NaTo, 
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz problemami regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2008–2010 był naczelnikiem wydziału euroatlan-
tyckiego w Departamencie Bezpieczeństwa międzynarodowego BBN. obecnie analityk 
w Departamencie analiz Strategicznych.

Katarzyna Przybyła
absolwentka stosunków międzynarodowych – studiów strategicznych i stosunków mię-
dzynarodowych o specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe na Uczelni Łazarskiego. 
Słuchacz podyplomowych studiów wschodnich Studium Europy Wschodniej przy Wy-
dziale orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008–2010 dziennikarka 
„Dziennika gazety Prawnej” (do września 2009 r. „gazety Prawnej”). W BBN pracuje od 
września 2010 r. jako analityk w Departamencie analiz Strategicznych. 

Przemysław Siejczuk
absolwent Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie europejskich stosunków ekonomiczno- 
-prawnych w Szkole głównej Handlowej w Warszawie. W BBN pracuje od marca 2007 r., 
obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się problema-
tyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Janusz Tomaszewski
absolwent instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz instytutu Histo-
rycznego UW. interesuje się współczesnymi systemami politycznymi oraz polityką bezpie-
czeństwa Stanów Zjednoczonych. W BBN pracuje od października 2009 r., obecnie w De-
partamencie analiz Strategicznych.
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Paweł Turowski
absolwent instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od 2007 r., 
obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. te-
matyką bezpieczeństwa energetycznego.

Wojciech Zaborowski
absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Studium Bezpieczeństwa 
Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu w 2004 r. Studium oficerskiego 
przy Wyższej Szkole oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w czynnej służbie wojsko-
wej, w tym od 2007 r. specjalista do spraw współpracy cywilno-wojskowej w Centralnej 
grupie Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej, a później Centrum Przygotowań do 
misji Zagranicznych w Kielcach. Uczestnik i i X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego w afganistanie oraz iii zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie.


