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Biogramy

Katarzyna Bis 
absolwentka nauk politycznych (specjalizacja: administracja publiczna) na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. od marca 2011 r. jest 
słuchaczką XXiii Promocji „Polskie Państwo Podziemne” Krajowej Szkoły administracji 
Publicznej. od 1 marca do 25 kwietnia 2012 r. odbywała staż administracyjny w Biurze 
Bezpieczeństwa Narodowego. W maju 2012 r. przebywała na stażu zagranicznym w szwedz-
kiej agencji Cywilnego Zarządzania Kryzysowego (myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap). 

Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz
absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja: iranistyka) na Wydziale orientalistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów licencjackich w Katedrze Stosunków między-
narodowych Collegium Civitas. Ukończyła podyplomowe studia na temat bezpieczeństwa 
narodowego w akademii obrony Narodowej oraz studia doktoranckie w Zakładzie irani-
styki Wydziału orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od marca 
2007 r., obecnie jako analityk w Departamencie analiz Strategicznych.

Michał Grzelak
absolwent stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płoc-
ku oraz komunikacji społecznej i public relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania 
w Warszawie. absolwent studiów podyplomowych zarządzania informacją i technologii 
informacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. W BBN pracuje od 2009 r., obecnie jako 
analityk w Departamencie analiz Strategicznych.

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. Ukoń-
czył szereg kursów zagranicznych. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w minister-
stwie obrony Narodowej, w 2007 roku – doradca rzecznika praw obywatelskich, w 2008 r. 
– doradca ministra obrony narodowej. od kwietnia 2010 r. szef Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego. 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 międzynaro-
dowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego.

Zdzisław Lachowski
Dr nauk humanistycznych (specjalizacja: stosunki międzynarodowe). absolwent Wydzia-
łu Historycznego 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 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. Jest autorem licznych prac w tym zakresie. od października 2010 r. jest 
zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i redaktorem naczelnym kwartalnika 
„Bezpieczeństwo Narodowe”.
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Krzysztof Liedel 
Doktor w specjalności zarządzania bezpieczeństwem. Prawnik, specjalista w zakresie ter-
roryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontr-
terrorystycznym w USa. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Ter-
rorystycznym w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego mSWia. Dyrektor Centrum 
Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Wykładowca w Collegium Civitas i na Uni-
wersytecie Warszawskim. obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawa i Bezpie-
czeństwa Pozamilitarnego BBN.

Ewa Mazur-Cieślik 
Politolog, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz Szkoły 
Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Pracowała jako dziennikarka w kilkunastu tytułach 
prasy ogólnopolskiej, na placówkach zagranicznych oraz jako analityk w Komendzie głów-
nej Policji (analiza strategiczna). Działaczka organizacji ekologicznych. W BBN pracuje od 
września 2010 r. jako analityk w Departamencie analiz Strategicznych. 

Przemysław Pacuła
absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Szkoły głównej 
Handlowej. Pracował w Zakładzie Badań nad gospodarką amerykańską Kolegium go-
spodarki 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, polity-
ką zagraniczną i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz problemami regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej. W latach 2008–2010 był naczelnikiem wydziału euroatlantyckiego 
w Departamencie Bezpieczeństwa międzynarodowego BBN. obecnie analityk w Departa-
mencie analiz Strategicznych.

Paweł Pietrzak
absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sty-
pendysta Deutscher akademischer austauschdienst (roczne studia w Bonn) oraz niemiec-
kiego Bundestagu (półroczna praktyka parlamentarna). W latach 2000–2010 pracował 
w ministerstwie obrony Narodowej, ostatnio jako radca generalny podsekretarza stanu  
ds. polityki obronnej. W BBN pracuje od października 2010 r., początkowo w Departamen-
cie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, obecnie jako zastępca dyrektora Departamentu 
analiz Strategicznych BBN. 

Paweł Świeżak
absolwent stosunków międzynarodowych Szkoły głównej Handlowej. W BBN zajmuje się 
analizą polityk zagranicznych i bezpieczeństwa państw-adresatów Partnerstwa Wschod-
niego i azji Środkowej oraz bezpieczeństwa energetycznego na obszarze Eurazji. W BBN 
pracuje od stycznia 2007 r., obecnie jako analityk w Departamencie 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. te-
matyką bezpieczeństwa energetycznego.


