
 

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 Chin w oczach elit politycznych krajów Grupy 

Wyszehradzkiej” 

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. 

 

 

http://csm.org.pl/pl/kalendarz/
http://csm.org.pl/pl/blog-sub3/117-wyroznione-publikacje/4314-wizerunek-chin-w-oczach-elit-politycznych-krajow-grupy-wyszehradzkiej


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 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2870352422987466?__xts__%5B0%5D=68.ARBrt6n8-sy5e3_8hRZbuFwckpF135wYSBu46jbVr9Dd8t8XKDLMC-q8MH2cmK5EAUiAsMswXpWTqG0DZtUvJWUnWCyTn2lsRvVloftBiNTX4-kDoOBg2QuaCCwTm_M_Ksf7QUv7vIuPw0FgUpmsrv4w7caQz2DrIbOgSMELHbYVCnRF_gG3Q5FB11z5JnPsC_vICuzOhpENTMozIebO89Od4qsynP2PvW8NLusHH7p5MyqA-dxxN_bJT_JUc66oios3n5Y0vFl9Ksj4-I70-p8vUFvcB0J_8hh-tn-4IPc9-qAliAf8pMg0vvWERnCCVoTHHF0p61j_AS981PkLKIl_lyqMULk2wK3Q-9CuQegjYmvKBQMXQY_iqMDqDGybO7kM9lRFbFPCvmZiEoyZlPrQoWd0GnYj_NdJO_LxjnQ8K9o&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2874373342585374?__xts__%5B0%5D=68.ARA0R3mywQ5yaHJmNgIhigKTdl0hYETVIYHugTS5U5bmU-E1Yj1sowYlLBTm3nB5PKk2bTBN0Pjf0zWKDOywADxpJduCqMfvwA_V81cYkM4OSSemi0_toslZtj-jAnb-LS1xRJ0wISNfm8Pg_W3TE-3oCUgjWKE5gqTaOUa2X7Dk5F8gchc69_uOjR60u5UKzptSH3J8RbhIkSeMyr6Nwc2i_2acCllQIfKWPMIc-EN5Tnx2v7xPhaFoomvdrHpPFQ6OJ9WSU7ap0WS-ArP2n2LYds9M-DqsooB2uLhMblaHiwKZNv_fXkTMCPe-W7rY8HCCakIoFw_T8ldt-EDYOT_xTw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2868133166542725?__xts__%5B0%5D=68.ARA9Q280stRXsUEyssYVZgmxc0wKlDKYm6sRwnoMxK88v1AcezoojJH8UMfM8aMAmyAicVMxQm5F53aAqZLf3p6fxt13KiUPb0RSk1-DXfm7KSMQcyho23coD_c-D33a0ojVP7SPp7_r8bRxS9HxZcib2DcYWjbaNISMJTXppsEmRjaK9O96E8MU-oaXR4roy0nXcFxEzqzmexlDPKhHrD0pqePnqA6-MbikQsXexGy53XkYqeZNwzwJoVg9kpGyezyMr8AapC86uvBeooKYxqXvMeysMq1UFbuZ_CD7wSxfbmwXP-AfWX-EoYz90r_dYWJQRoaVw8j7xusoKZcWaPPmoP_XnIg489kdIUa0-RNx91A9UJ65FMm4Y8DoZzZWlOaPiOwvBdBalVSlMyWKFkkWhEC4Vs_rfAA_s0U7Yg&__tn__=-R
http://csm.org.pl/pl/kalendarz/
http://csm.org.pl/pl/kalendarz/
http://csm.org.pl/pl/kalendarz/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2852621214760587?__xts__%5B0%5D=68.ARB3wiid8GA8KOuS6XwIPugPKUuvbXSjIGZ_nf_D4PJay8FiD2R_Ai3HVFc3yba7OQAV0zijJgl70tEJdJEKFgO9wkKmIwnctnwFR7pwmlW2G7ZDwo9xFv6ImANUTGt8wz_Jn6b0kjCIenqouJnK4fa_WNxu90Ddbbyr57t4Ul6LEClljdn6mRlyJgvsQAwS5aWX_--J1GxlgBiWZyM3WNkGA8qWCL2FjvDD9IB_LnHyJY4iEVKC0-h1Si4Sot7hev7IhTK881zaIhbYOXYMgwVlaA-9g0POcmFxIisPDFVht7pDWWSRP3i_e_SapXnNEwyOUhgChfJxiIBvdCRwiPLgjA&__tn__=-R
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/4243-projekt-dotyczacy-30-lat-przemian-politycznych-gospodarczych-i-spolecznych-w-16-krajach-europy-srodkowo-wschodniej-i-poludniowej
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/4052-v4-a-inicjatywa-pasa-i-szlaku-analiza-porownawcza-nowy-projekt-csm
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3885-ue-indie-inicjatywa-partnerstwa-think-tankow
http://www.csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3523-projekt-forum-polsko-czeskiego-porownanie-czeskiego-i-polskiego-stosunku-do-chin-ocena-wyzwan-i-mozliwosci-pod-katem-bezpieczenstwa
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/2991-wplywy-rosyjskie-w-europie-centralnej-wspolny-projekt-think-tankow-z-grupy-wyszechradzkiej


• 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 

http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3379-ogolnoeuropejski-projekt-innovation-in-politics
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3753-european-round-table
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/840-eu-russia-civil-society-forum
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/840-eu-russia-civil-society-forum
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
https://audycje.tokfm.pl/podcast/84710,Przyszlosc-UE-Model-wspolnotowy-nie-bedzie-oznaczal-wszystkich-na-pokladzie?fbclid=IwAR1SMYn2KaFeVRS5ZTHZfX3_Plz5BnhjH06SY1PqdZZ_s4Atqj_BsVFCCr0
https://tvn24.pl/swiat/janusz-reiter-o-stosunkach-miedzynarodowych-w-nadchodzacej-dekadzie-ra996338-2979583?fbclid=IwAR15VAGzWI-Z8oMSc3hvSHj6U7BGtMod6JmnkzCOKeEoO-yKA--dVbtJG1I
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1445598,salvatore-babones-chiny-wpadly-w-pulapke-sredniego-rozwoju-wywiad.html?fbclid=IwAR2VN8kcdek1SSg9tlnSi2j7LhkMaCDMu3n35APHCIBcbZv5f_cCqHK0ick
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25534599,imperium-americanum-trumpa-nie-dziekuje.html?fbclid=IwAR3TPj7k_jvpiMBEUQfVXbs6xwy__l4rKwJHNGLbnvxsjAFS-n4BXv7WYww
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2887287321293976?__xts__%5B0%5D=68.ARDI2rZmqF6KjycmKI2dR5JN64kq2946aQYZKBmlI9RaS0DOjVRUX9XdgXqgXCO_z69mNC_GBX1oEL_ZmA2KPcTIVRWmeKb9H3YF2DhM9_xaoVni157ceMwGjVHXB8ychm0Hi9Nx7HtH2eZ4cvVKTyBHFw5RPC8kJ2jL4DWOdsizZMK4MqPPjyuB-Dmh8jP2shHPz4FHKCIZ64c8gR6h5-fMHTjAyjnIH7YaESsvJimVTUSFgdLtIYxt7fXpqi7NKmn9unyF-wJIJn7Rm8wzEgMT4ZsYpIH6xmgvoNzJW-iYHE_2tiXNlT2deuGMWyUuMWJA7ggIyce2H6x1CSaYk_qVag&__tn__=-R
https://panorama.tvp.pl/45482522/13122019-1800
https://www.polskieradio.pl/8/3660/Artykul/2421567,Szczyt-UE-w-Brukseli-na-temat-neutralnosci-klimatycznej


• 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  

https://www.forbes.pl/opinie/paryz-szczyt-czworki-normandzkiej-co-dalej-z-ukraina/ex44wwh
https://www.facebook.com/pages/TVN24-BiS/821424304670557?__tn__=K-R&eid=ARCTix0VkKlsg4MuEx-H9Z43RcOt6oXZVstKzvATwelHT_E2YCGFzLmTp1PbgZd265fEKhO5szcZONd2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRReD0eN3lvt50GOsTbeCS3Fv8hta68YQjiwoyJF_XOUDMymEZEyiPoNLmPlSdLFuG0FmrjWBTvb9-Ne4GDYXc8PCLg2dMsNVdhIMxJSnS8dX77YEHWeOvnHU3Wx3tcJgRdn4w4ZeidAirSqg2JoeuX0AmHmu4CxzZwCAamf22vNBpP2VzNBltzChFRM4rO1u0D6PhbF_k4J4g3tpCn6HneoFw21-fvVcMX8CegnwvFM1nXzdSarZpN73t7HuGPr5FCr1RnFshAI8j1Zd_61g3kzqV2K-LiPFLhEcHujHZQD-3LxWCB25JY4hIRcCMU-7Xkfm1oYkQfHxBdeJh3TAMbA
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2878933828795992?__xts__%5B0%5D=68.ARBTh8y2rRWi0_gqprzDQp0G6VCi6s3_cdHX6GD-gYHKo2jWp4vQGGOWcHwWxg_Q7MmPwsTeSr6vzucu2Roe1zQvRrkWVkaYhPVIFNWxr-yLEpvSlVuWUcl6iiu84FUEHJw3G_htcGxa7y6cOSgybppMIyJtC9lZVn59Haa-0YvFg7L85DHKXeg7Oy_QO-IH73Rfeu38ZCy2qArmcJPiWJ5cx9AoDKhcwoHOuWWoyQ4mbBn9OBv0o_8fufSB_WplqYM_IbyVCZckxEYvXH8DhYiGnEkNoCmPZQUdmsAYV9jhJGSqqQZQIDkgOE0yYGRRjhgBhvRJC9_Gs31yRDZLu1Vjng&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/photos/a.172197486136320/2876365069052868/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDEmNPlQNXPVaHpwDXkVaqz6f5cqe_aTrKkL134HZtzmzoB_K6CbxsFXL46GIc7SA-X1UeTBKb-_Evu-QHgdEWE2Zrt-WqG5h8U6y_ZLg_9uNdsYOrBEabDU9NibuwkzKKcSLDxWfhxildFy2Ajr6brNuLI0Y8A9bI-duTTnGUpn4Z8EJTWgID8CuixjgaJeUSpH9xDAg9YD7A_YbvIz49P-ytfPstkKPR7jqZ3DUxGm7akhsY38RIkYG69ZYSYacvY7Vo2PgV0prCYar9lH9buqar_-BUh3gnRl4tjW_NbLw9uAZO-zWazpTtO_KcjSNx7Mcf_Zl1TQnDAjb4D5d3uJA&__tn__=-R
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
https://polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2415921,O-DolesniakHarczuk-o-szczycie-NATO-Berlin-wie-ile-zawdziecza-NATO?fbclid=IwAR2TXjg28DsmlVAJuKWOSORqjfconTuG0ntX57j4Y69L9D3K0ELf768iVCs
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2857939814228727?__xts__%5B0%5D=68.ARDWU3rSE8UJvujzrfTvQe1OyG5rKe2yM5wdFcXpZDiNQCFqw7CnUKu41Ax4eK1g5md25B46FDMMT6iVc0SrDQm2hXV_8wtILSbRWT4bVUU3HLJujF2ldR3ymzyp6-JZaJTAIOW-pYPqCQAXvn72VKtCMy1Ypu1wLIPqAjnGEuDnWsfgTHYBrqgWAzWLHfitbNJbTadfghAaCyXjp5IhZkKAX0kUFioNbFcohK2W_R0oXGRwrI1reerL6f-ukl-qNf9KtC_L-gYZaTX4HN5SKT1YEB0FarFn0VLSwqnJNe6BTen931eXdQBBrVf9G_pSzywCvrm9U1o-WJ2_0Nm9X7xbz25JxDQXulFB6sL0wCwYjoUc-PonGtLxm_y2qIvs4TuPR3kGJDE87q13aVQbgsv0rDhjqHW_T7_nXewqcYM8YGVnXJ85TaovnzaBdtffOtw36FGh1oGAq4mYtQ10IHpsM8lOCC3gjN-a9m7piv_6b91mnn4P9w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/photos/a.172197486136320/2858884067467635/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAUqswjfT8OrFatDj2Yk9AAj0_53GV6HGJmjevFwZALLBNX4bCylcD7MwoDlQh8hQ6-AiBPuBapXXEv2LKcgmx7EAEUK48OEoJUagP6_DLm5xtdbIYsCfl6yumrZh55mT_hS7fvE80xolhtVdO6BwUVmfX-n7AKJqQH7bYZR9TNd0CpRf9X6yCpVD4plGoXF1XqLVlklNGdhjGqDrB9KlGGFOvJEMofrivXrhLB4I6k-XwTgScA51IwuXnDpNDfK4qg6nfcHsHXBzejtDPCP1ZMNhZiDYfnzk6MPZ3a94-9194N7yOdmc5vwHa7FuCgYhNh-X7Cvp_AksaXmz0OEANVzw&__tn__=-R
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
https://evenea.pl/event/briefing-davos-2019kopia1/
http://csm.org.pl/pl/wydarzenia-polecane/4288-21-lutego-2020-iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-terroryzm-zagrozenia-prewencja-perspektywy
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3866-raport-indie-w-procesie-reform-szanse-dla-polski


• 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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