CSM INFO
grudzień 2019
…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc
CSM jest w gronie najlepszych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej w
corocznym światowym rankingu opracowywanym przez Uniwersytet w
Pensylwanii

1. PUBLIKACJE
Komentarz CSM „Republika Korei. Lekcje dla Polski”
Korea Południowa ma podobną liczbę ludności i podobnie tragiczną historię co Polska.
Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku należała do najbiedniejszych krajów
świata, lecz w ciągu nieco ponad pół wieku przeistoczyła się w jeden z najbogatszych i
najbardziej technologicznie zaawansowanych – pisze Jarosław Gugała w komentarzu
„Republika Korei. Lekcje dla Polski”.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.
Raport „Wizerunek
Wyszehradzkiej”
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Wraz z partnerami z Czech (Association for International Affairs), Słowacji (Central
European Institute of Asian Studies) i Węgier (Central and Eastern European Center for
Asian Studies) opracowaliśmy raport na temat percepcji Chin w oczach elit politycznych
krajów Grupy Wyszehradzkiej. Staraliśmy się dokonać przeglądu tego, w jakich
kategoriach różni politycy i partie polityczne z naszego regionu postrzegają Chiny i co
miało wpływ na te wyobrażenia.
Cały raport dostępny jest tutaj.

2. WYDARZENIA
•

•

•

•

•

•
•

09.12 – „Świat i pieniądz w erze Internetu”- wykład świąteczny CSM i ośrodka
THINKTANK
Czytaj więcej
09.12 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM w panelu o cyberbezpieczeństwie
podczas Digital Sustainable Forum w Warszawie
Czytaj więcej
06.12 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w panelu podczas konferencji
"Europe at risk. New players in the EU", Kreisky Forum, Wiedeń
Czytaj więcej
5.12 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na World Changers Night
w Warszawie, wydarzeniu organizowanym przez Ambasadę Izraela
Czytaj więcej
4.12 – zarząd CSM na Gali Innovation in Politics Institute w Berlinie (CSM jest
przedstawicielem instytutu na Polskę i kraje bałtyckie)
Czytaj więcej
3.12 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, gościem fundacji Dunaj
Czytaj więcej
03.12 – Adrianna Śniadowska, analityk CSM, na jubileuszowym Szczycie NATO w
Londynie.
Czytaj więcej

3. PROJEKTY
•

Europa Środkowo-Wschodnia: 30 lat. Perspektywa gospodarcza – projekt CSM i
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami z Węgier,
Serbii i Chin.
Czytaj więcej

•

V4+ a inicjatywa Pasa i Szlaku. Analiza porównawcza - projekt międzynarodowy z
udziałem CSM
Czytaj więcej

•

EU -India think-tank Twinning Initiative – projekt z udziałem CSM i 9 najlepszych
think tanków z UE i Indii.
Czytaj więcej

•

Polska i Czechy wobec Chin – projekt CSM i Prague Security Studies Institute
Czytaj więcej

•

Obce wpływy w Europie Centralnej – projekt CSM w partnerstwie z think tankami
Grupy Wyszehradzkiej
Czytaj więcej

•

Innovation in Politics –międzynarodowy projekt z udziałem think tanków z 14 krajów
UE, w tym konkurs na innowacyjne projekty, oceniane przez 1000-osobowe jury z 47
państw Rady Europy
Czytaj więcej

•

European Roundtable – cykliczne spotkania polityków i ekspertów z UE,
organizowane przez Fundację im. Konrada Adenauera. Najbliższe spotkanie w
czerwcu w Lizbonie.
Czytaj więcej

•

EU- Russia Civil Society Forum – platforma współpracy organizacji z Europy i Rosji,
której CSM jest stałym członkiem.
Czytaj więcej

4. CSM W MEDIACH
•

•

•

•

•

•

•

•

Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, podsumowuje rok w polityce zagranicznej
dla Panoramy TVP [31.12]
Czytaj więcej
Wyzwania naszych czasów są takie, że może to oznaczać koniec zasady solidarności,
jaką znamy – dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, o przyszłości Unii Europejskiej
[29.12]
Dowiedz się więcej
Wszystkie konflikty czy linie konfliktów są już zarysowane. Tylko wynik tych konfliktów
jest niejasny – Janusz Reiter, założyciel i przewodniczący Rady Fundacji CSM, w
programie Horyzont na antenie TVN24 [29.12]
Dowiedz się więcej
Chińska ścieżka rozwoju jest atrakcyjna jedynie dla biednych państw, których rola w
światowej gospodarce jest marginalna – Salvatore Babones, doradca naukowy CSM,
w wywiadzie dla Gazety Prawnej [23.12]
Czytaj więcej
Chiny pędzą, Rosja się rozpycha, Korea Północna, Iran i talibowie w Afganistanie się
nie poddają, Bliski Wschód jest w ogniu. A Trump się miota – Eugeniusz Smolar na
łamach Gazety Wyborcza [21.12]
Czytaj więcej
Dr Małgorzata Bonikowska o szczycie Unii Europejskiej na antenie Panoramy TVP2
[14.12]
Czytaj więcej
Omijamy zagrożenie nieuregulowanego procesu wyjścia, a obywateli Polski w
Wielkiej Brytanii wiedzą, jaki jest ich status – dr Małgorzata Bonikowska o brexicie
2020 dla TVP [13.12]
Dowiedz się więcej
Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Radiowej Dwójki [13.12]
Audycja dostępna jest tutaj
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•

•

Kiedy Zachód przestał interesować się Białorusią, Rosja zapragnęła wcielić w życie
ideę głębszej integracji z tym krajem – dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, o
nowym integracyjnym kierunku Rosji oraz przyszłości Ukrainy [12.12]
Czytaj więcej
Dr Małgorzata Bonikowska o nadchodzącym brexicie w Studio TVN24 BiS [12.12]
Czytaj więcej
Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na łamach Faktu [12.12]
Czytaj więcej
Dr Małgorzata Bonikowska w podsumowaniu tygodnia, Polskie Radio 24 [8.12]
Czytaj więcej
W dobie tych rosnących niepokojów i zewnętrznych zagrożeń, sojusznicy porozumieli
się i chcą być razem – dr Małgorzata Bonikowska o szczycie NATO w Londynie dla
Polskiego Radia 24 [04.12]
Audycja dostępna jest tutaj
Kwestia paląca to sens NATO jako wspólnoty politycznej (…) nie wiadomo, co może
się stać, gdy nastąpi sytuacja krytyczna – pisze dr Bartłomiej Nowak na łamach
dziennika „Fakt” [04.12]
Czytaj więcej
Dr Małgorzata Bonikowska o londyńskim szczycie NATO na antenie telewizyjnej
Panorama [03.12]
Czytaj więcej
Dr Małgorzata Bonikowska o nowej Komisji Europejskiej dla dziennika „Fakt” [3.12]
Czytaj więcej

5. POLECAMY
A. POLECANE WYDARZENIA

•

22 stycznia: Briefing Warszawa – Davos „Nowy kapitalizm – czy będzie receptą na
trudne czasy?”
Czytaj więcej

•

21 lutego 2020: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Terroryzm – zagrożenia,
prewencja, perspektywy"
Czytaj więcej

B. POLECANE PUBLIKACJE

•

Co Polacy myślą o UE – publikacja autorstwa dr Małgorzaty Bonikowskiej,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2019
Czytaj więcej

•

Indie w procesie reform: szanse dla Polski – raport Patryka Kugiela, PISM
Czytaj więcej

•

Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania – publikacja ekspertów Team Europe,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Czytaj więcej

•

Jak żyć z euro. Doświadczenia i perspektywy – raport Fundacji Schumana,
współautorstwa eksperta CSM dr B. Nowaka
Czytaj więcej

•

Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora - autorstwa Krzysztofa Płomińskiego
Czytaj więcej

•

Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje – najnowsza książka prof.
Bogdana Góralczyka, wydawnictwo Dialog
Czytaj więcej

•

The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts - bestseller
prof. Salvatore Babonesa, doradcy naukowego CSM

•

Czytaj więcej

•

United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad
Countries - raport opracowany we współpracy z analitykami CSM, Prague Security
Studies Institute
Pobierz tutaj

•

Jak budować odporność społeczną w przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni:
przeciwdziałanie propagandzie i dezinformacji – raport opracowany we współpracy z
analitykami CSM, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Czytaj więcej

•

Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy. Zamówienia publiczne i projekty
organizacji międzynarodowych - publikacja MSZ
Czytaj więcej
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