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Negocjacje z afgańską zbrojną opozycją

BIogramy

Mariusz Fryc
Pułkownik, doktor nauk wojskowych. obecnie główny specjalista w Departamencie Zwierzchnictwa 
nad Siłami Zbrojnymi BBN. Wcześniej analityk w Strategicznym Centrum operacji w Naczelnym 
Dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych NaTo (SHaPE). Były adiunkt w Katedrze Strategii aoN. 
W 2011 r. skierowany z SHaPE do afganistanu w ramach prac nad strategią rozwoju zdolności mi-
litarnych w misji ISaF. Specjalizuje się w obszarze teorii wojny i strategii oraz problematyce kon-
fliktów zbrojnych XXI w. W 2009 r. za rozprawę doktorską „Wojny przyszłości” otrzymał nagrodę 
ministra obrony narodowej. autor książki „Wojna – współczesne oblicze”. Uczestnik licznych kur-
sów, m.in.: programu bezpieczeństwa Europejskiego Centrum Studiów Strategicznych im. george’a  
C. marshalla.

Sławomir Kamiński
absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Studium 
Bezpieczeństwa Narodowego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższych Kursów obronnych 
w akademii obrony Narodowej. W latach 1997–2006 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 
jako ekspert, a od 2005 r. zastępca dyrektora Departamentu obsługi rady Bezpieczeństwa Narodo- 
wego. W latach 2007–2010 dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Vendingu. obecnie główny 
specjalista w Departamencie analiz Strategicznych BBN. Doktorant na Wydziale Bezpieczeństwa 
Narodowego aoN. Uczestnik licznych kursów i programów studyjnych w kraju i zagranicą. 
Współautor książki „NaTo acquis” i autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny międzynarodo-
wych stosunków politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Stanisław Koziej
Prof. dr hab., gen. bryg. w stanie spoczynku. absolwent oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowa- 
nych we Wrocławiu oraz akademii Sztabu generalnego WP w Warszawie. Ukończył szereg kur-
sów 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 akademii obrony Narodowej w Warszawie. autor 
wielu publikacji, w tym kilkunastu podręczników i książek z dziedziny wojskowości, obronności, 
bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania 
kryzysowego.

Izabela Krawczyk
absolwentka międzynarodowych stosunków politycznych – specjalności: japonistyka i zarządzanie 
państwem – w Wyższej Szkole Studiów międzynarodowych w Łodzi oraz studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania kryzysowego w akademii obrony Narodowej. Były członek korpusu prezy-
dencji Polski w radzie Unii Europejskiej. W BBN pracuje od 2012 r. jako analityk w Departamencie 
analiz Strategicznych. absolwentka Seminar on regional Security (george C. marshall Center), wo-
lontariuszka misyjna w afryce (Tanzania).

Zdzisław Lachowski 
Dr nauk humanistycznych, specjalizacja stosunki międzynarodowe. absolwent Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1976–1990 pracował w Polskim Instytucie Spraw 
międzynarodowych jako redaktor „Zbioru Dokumentów”, a następnie jako pracownik naukowy 
w Zakładzie Bezpieczeństwa Europejskiego. od 1990 do 2010 r. był pracownikiem Sztokholmskiego 
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międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPrI), gdzie zajmował się tematyką zbrojeń 
konwencjonalnych i budowania zaufania wojskowego w Europie oraz w innych regionach świata, 
a także dziedziną bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Prowadził wiele projektów badawczych. Jest au-
torem licznych prac w tym zakresie. W latach 2010–2013 był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego i redaktorem naczelnym kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe”. obecnie niezależny 
analityk.

Paweł Pietrzak
absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta 
Deutscher akademischer austauschdienst (roczne studia w Bonn 1997–98) oraz niemieckiego 
Bundestagu (półroczna praktyka parlamentarna 1999–2000). W latach 2000–2010 pracował w mini- 
sterstwie obrony Narodowej, ostatnio jako radca generalny podsekretarza stanu ds. polityki obronnej. 
W BBN pracuje od października 2010 r. Początkowo w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi, od marca 2012 r. jako zastępca dyrektora Departamentu analiz Strategicznych. 

Paweł Turowski
absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od 2007 r., obecnie 
w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeń-
stwa energetycznego.


