
 

CSM INFO  

listopad 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 "Ducking the dragon. Delhi sending wrong signals" 

Zeszłotygodniowa wizyta prezydenta Chin, Xi Jinpinga, w Indiach nie wzbudziła tak 

żywiołowej debaty jak się tego spodziewano. Zwolennicy premiera Indii, Narendry Modi, 

starają się desperacko dostrzec w tym spotkaniu strategiczny krok Ministra Spraw 

Zagranicznych w kontekście ostatnich wydarzeń w Kaszmirze - pisze dr D.K. Giri w 

komentarzu „Ducking the dragon. Delhi sending wrong signals”. 

Czytaj więcej 

2. WYDARZENIA 

• 25-26.11 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na Weimer Transatlantic 

Forum,  Berlin.  

Czytaj więcej 

• 25.11 - Janusz Reiter, przewodniczący Rady CSM, na konferencji o 30 latach 

transformacji, zorganizowanej przez Akademię im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 

Czytaj więcej 

• 23.11 – dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, na konferencji Komitetu 

Prognoz PAN, Warszawa 

Czytaj więcej 

• 20.11 – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, na konferencji o południowej „flance” 

NATO, Skopje 

Czytaj więcej 

• 19.11 - dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, moderatorem debaty „Powstawanie 

tożsamości narodowych. Europa w wiekach XVIII–XX”, zorganizowanej wspólnie z 

ośrodkiem THINKTANK i Oficyną Wydawniczą Volumen z okazji polskiego wydania 

http://csm.org.pl/pl/kalendarz/4290-komentarz-csm-ducking-the-dragon-delhi-sending-wrong-signals
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2832033756819333?__xts__%5B0%5D=68.ARAcEDEa9OozamldnzSLgCurM_eZGi3KcOxD-7I6w5RqEwiuZkeibeaC_SXrxKc7jSk1G3S9AWjwmDCGK7pVARc4Xgqxq5VMLRdawGzUwEvoKIBGbwTQuiDMomwAhCiJwvmCVmX3Py4dH0IDdhhyG1FNruOLuFoC4sAmW04yO1ZPkbx12wvsCEm05jGDU4sav2uGdFkFBYe_EtxI68g4UAZREcZV5q48WneLp3qHRuhekSB85x50P3jXqbUeXoB6xq6N1bD48iZ0tu31SCI_m7TVFeIRKF1EpkYjiFEN2XMvD3UvPJT4j_GiFXU17q0ixjMN_VRKeeYxbbavLNykFYd6TQ&__tn__=-R
http://csm.org.pl/pl/kalendarz
https://www.facebook.com/hashtag/pan?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBzwydcaWcldTuK8tpCaAoVu4j8ipyZ9j0Ywl2LXzYYltTjy3w9ffLfDCgdki2ENCb3KAn8yuqJ5eCd7iv_o0_tR-BQmXL1323x9FDpdKh-UdyZkwkmnJnTaTSWun8mtKpGyUTHPoxq_aD23QSo3rV4Ss4rH8i8YqwYcwsy9nXKGG9atF3XgBlAR92H3D60UBmwB2DJ7y7xzPduGyqPVTOOM0A-m5kw1by5R-RB1ve13Dn6WDGFy4EoAE2AQNFGfvMeatiZiOkug0oXfwUd6QiLVPo2F8Cl8G4wNZLC3oNINY9OuobQFtWpvLRyNlTsk_DLGphT6n5fIFSlXE9GyQsohEFnPyQIRuOr9lsnWtL-MhdUwjwyNzZNC-xf-z0Objwt0YxiXj0DWPbIBhyMgtC3c3jRGFj7H0e_z7-DwMvJDXb0y4lKwfRAi6IP4u12RsT6d6Un9maxWuE2ScNWCx5m_zjA92ukZPi9EzGGyWhuMsDdF4CCg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2837623589593683?__xts__%5B0%5D=68.ARBBzwydcaWcldTuK8tpCaAoVu4j8ipyZ9j0Ywl2LXzYYltTjy3w9ffLfDCgdki2ENCb3KAn8yuqJ5eCd7iv_o0_tR-BQmXL1323x9FDpdKh-UdyZkwkmnJnTaTSWun8mtKpGyUTHPoxq_aD23QSo3rV4Ss4rH8i8YqwYcwsy9nXKGG9atF3XgBlAR92H3D60UBmwB2DJ7y7xzPduGyqPVTOOM0A-m5kw1by5R-RB1ve13Dn6WDGFy4EoAE2AQNFGfvMeatiZiOkug0oXfwUd6QiLVPo2F8Cl8G4wNZLC3oNINY9OuobQFtWpvLRyNlTsk_DLGphT6n5fIFSlXE9GyQsohEFnPyQIRuOr9lsnWtL-MhdUwjwyNzZNC-xf-z0Objwt0YxiXj0DWPbIBhyMgtC3c3jRGFj7H0e_z7-DwMvJDXb0y4lKwfRAi6IP4u12RsT6d6Un9maxWuE2ScNWCx5m_zjA92ukZPi9EzGGyWhuMsDdF4CCg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2831612383528137?__xts__%5B0%5D=68.ARDDE3yM125OR7tZ0pAQbLof9nyD_H7QOdan-UzyxUDxRiqf8bpTJ4P0jnLE14QgoG-h_rEM2zDNfNXWGrFT42-SfNv6lA2H0ei-s6RH8NYL9vLodPjp6f_k1LbxPElNdkXlFpdeUitafXF108_AKWNOH-NmwmD_g-uWM1yF6aBx4GfLEdEozfyD9JZrd7abRwLyUTkNL6dLe6d95ieTW0nG1QGoC947G-CzrnS3qqQmk7URm5ZMIsoKZS5HEp6m-j3bkkYjWmmzhOUB25VWvl8CLOtdzN8AJzr3wHBTrXTuUJZX7Ae8bx5s0XTz5unhd4vTZbUyjpQxEisLAlHY2HD4Xzcin6JwspgFCq7x7jPeu-5TE4a7SdOAnH_beeYn0LoTu0IxoGTyh-lUmiE8LMNQdkMRhVc6dIqIj7uYKvkVoxTZyOVSQi-kb7GRGA4JnFUrJyOWcHHr4xWXOPhm5bqR12hQEkwTPAcRdErqx1maapE53EBVUA&__tn__=-R


książki prof. Anne-Marie Thiesse 

Nagranie z debaty dostępne jest tutaj. 

• 18.11 - Janusz Reiter, przewodniczący Rady CSM  i dr Małgorzata Bonikowska, 

prezes CSM, na konferencji „Polacy i Niemcy: sąsiedzi partnerzy, przyjaciele”, 

zorganizowanej w związku z obchodami 30-lecia działalności w Polsce Fundacji 

Konrada Adenauera, Warszawa 

Czytaj więcej 

• 15.11 – Adriana Śniadowska, analityk CSM, na konferencji "China in the Eyes of 

European politicians", Bratysława 

Czytaj więcej 

• 11.11 – Janusz Reiter, przewodniczący Rady CSM, na „NATO Talk”, z okazji 70 

rocznicy Paktu Północnoatlantyckiego, Berlin 

Czytaj więcej 

• 6-7.11 dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na prezentacji policy papers podczas 

okrągłego stołu think tanków w ramach projektu „EU India think tank twinning 

initiative”, New Delhi 

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 

• UE –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 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh25b2P0pvs
http://csm.org.pl/pl/kalendarz
http://www.csm.org.pl/pl/kalendarz/4305-csm-na-konferencji-w-bratyslawie-china-in-the-eyes-of-european-politicians
http://csm.org.pl/pl/kalendarz
http://csm.org.pl/pl/kalendarz
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
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3379-ogolnoeuropejski-projekt-innovation-in-politics


• 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 o sytuacji w Hong Kongu dla TVN24 [28.11] 

Czytaj wiecej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o brexicie dla TVP INFO [27.11] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o sytuacji w UE w programie red. Grzegorza Dobieckiego 

„Dzień na Świecie”, Polsat News [27.11] 

Czytaj więcej 

• dr Małgorzata Bonikowska o przyszłości UE w radiowej Jedynce [27.11] 

Audycja dostępna jest tutaj 

• dr Małgorzata Bonikowska o kryzysie w brytyjskiej rodzinie królewskiej w programie 

red. Piotra Kraśki Fakty o Świecie TVN24 BiS [21.11] 

Audycja dostępna jest tutaj 

• Łukasz Polinceusz o szóstej rocznicy ukraińskich protestów na kijowskim Majdanie, 

na antenie Polskiego Radia [21.11] 

Audycja dostępna jest tutaj 

• Dr Małgorzata Bonikowska o protestach we Francji na antenie radiowej Trójki [20.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o kryzysie wizerunkowym wokół brytyjskiej rodziny 

królewskiej, TVN24 BiŚ [18.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o protestach we Francji na antenie TVP Info („Studio 

Zachód”) [17.11] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o przesłuchaniach kandydatów na komisarzy z Francji i 

Węgier, Polskie Radio 24 [14.11] 

Czytaj więcej 

• Nie spodziewam się, żeby Polska straciła w unijnych negocjacjach – Łukasz 

Polinceusz, ekspert CSM,  komentuje polskie stanowisko w negocjacjach wokół 

nowej perspektywy budżetowej UE [14.11] 

Audycja dostępna jest tutaj 

• Macron mierzy się dziś z odmienną rzeczywistością. Europa jest już inna -  pisze dr 

Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, na łamach Forbes [13.11] 

Czytaj więcej  

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
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2411606,Ekspert-o-przyszlosci-UE-bardzo-istotnym-wyzwaniem-jest-utrzymanie-spojnosci?fbclid=IwAR0zkL4hbSSgGIO3KUrlGLmRLrFu44VqAegPOUMS-fEmSfuv3PY89ZUmCP8
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://fakty.tvn24.pl/fakty-o-swiecie,61/malgorzata-bonikowska-i-maciej-woroch-o-skandalu-w-rodzinie-krolewskiej,987288.html?fbclid=IwAR0y3ABoPpbpUB4ywDw14V4sCXuGTWkasCDTNtOGHyc4damvm3D7MnQ4YtA
https://www.polskieradio.pl/399/7975/Artykul/2407689,Ukraina-uczcila-pamiec-bohaterow-Majdanu?fbclid=IwAR1dei37cQvMc-WbSI2AplxCm1BKvhqNIMP1nGElzfj3mMJraXl3T3PcY9Y
https://www.facebook.com/pages/TVP-Info/189020424480411?__tn__=K-R&eid=ARDD4EDayA8VZh15S5ZFmQ8jWPKd6NlMQ2_3M09qwBYT61j_g1esDTe2Qkna0-H69S9GDUrTqxYrffkI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCJl8zccDb54Ge9Gx-puj2coINNhcjulWdeZrMgPOy1DAdxYaAFQRxBMFSGrquFUShMypMt2g5oKGL8ClPF0ItF55xNO7MMXmCOAY4ZE4M11WUO4P8npsBlVtdZEMqjcT_1McO_-wVkwhrFsunypw3dPxwIlGv_XlIoqB2JtzT2NIXBLv2bo9_v1j_juHzayeJ2LMy8SjmaSh9u7aMuSA283KEMSxwl4w_qhPQaG8iYhLOxpTqwjtU6swPrMdCDHzezM7C8ORfkCoIsOOxXLF5s-xQeZPob0pel3z2l-Sxun5ULyG7O_sQcVgLLuHA8da24n6yAfjPra0chNn3vxFJhA
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2812999768722732?__xts__%5B0%5D=68.ARCCJl8zccDb54Ge9Gx-puj2coINNhcjulWdeZrMgPOy1DAdxYaAFQRxBMFSGrquFUShMypMt2g5oKGL8ClPF0ItF55xNO7MMXmCOAY4ZE4M11WUO4P8npsBlVtdZEMqjcT_1McO_-wVkwhrFsunypw3dPxwIlGv_XlIoqB2JtzT2NIXBLv2bo9_v1j_juHzayeJ2LMy8SjmaSh9u7aMuSA283KEMSxwl4w_qhPQaG8iYhLOxpTqwjtU6swPrMdCDHzezM7C8ORfkCoIsOOxXLF5s-xQeZPob0pel3z2l-Sxun5ULyG7O_sQcVgLLuHA8da24n6yAfjPra0chNn3vxFJhA&__tn__=-R
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
https://racjastanu.tvp.pl/45343874/wydanie-14112019?fbclid=IwAR2ttXY5ZzvRvDBqMwddSJpklKlILIybl8XEcAx6w-fDjRiYtEElFmuuEBQ
https://www.forbes.pl/opinie/emmanuel-macron-coraz-bardziej-kontrowersyjny-i-malo-skuteczny/y284qxd?fbclid=IwAR3dDFTKs3pFNEfs8QJT7JFejyDT3HmW1IGRcqMwtHoszs5UZxy0dCfT_3s


• W najbliższych latach model przywództwa będzie ewoluować pod wpływem nowych 

pokoleń -  dr Małgorzata Bonikowska w rozmowie z Jackiem Santorskim o 

perspektywach zmian paradygmatu zarządzania [12.11] 

Audycja dostępna jest tutaj 

• Dr Małgorzata Bonikowska gościem programu „Horyzont” w TVN24 [2.11] 

Czytaj więcej 

• Jest kluczowe, żeby Komisja Europejska ruszyła do końca tego roku – prezes CSM, dr 

Małgorzata Bonikowska o opóźnieniu w rozpoczęciu pracy nowej KE na antenie 

radiowej Jedynki [1.11] 

Audycja dostępna jest tutaj 

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• 22 stycznia Briefing DAVOS, wydarzenie współorganizowane przez CSM, ośrodek 

THINKTANK, Urząd Miasta Warszawy oraz partnerów 

Czytaj więcej 

 

• 21 lutego 2020: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Terroryzm – zagrożenia, 

prewencja, perspektywy" 

Czytaj więcej 

• Koalicja polskich think tanków na rzecz wzmocnienia rzeczowej debaty o Unii 

Europejskiej (CSM jest członkiem koalicji) 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=bR3QcnjGY-I&fbclid=IwAR2_D2RDrmUY_hw57xuTgJ-xjxaWN_KBBw1lIJOxPxlTRJ5SzEGaTbcJe9I
http://csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2396558,Dr-M-Bonikowska-Komisja-Europejska-musi-ruszyc-w-nowym-skladzie
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
http://csm.org.pl/pl/wydarzenia-polecane/4190-koalicja-polskich-think-tankow-na-rzecz-wzmocnienia-rzeczowej-debaty-o-unii-europejskiej
http://csm.org.pl/pl/wydarzenia-polecane/4190-koalicja-polskich-think-tankow-na-rzecz-wzmocnienia-rzeczowej-debaty-o-unii-europejskiej
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3866-raport-indie-w-procesie-reform-szanse-dla-polski
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3864-polska-w-unii-europejskiej-nowe-wyzwania
http://schuman.pl/jakzyczeuro/?fbclid=IwAR1P7mTbJgGD1g44hWguPzucGyQcu4aihJofCYTjNySEx5ApbPvf2_T86Qg
http://csm.org.pl/pl/ksiazki-polecane/4170-arabia-incognita-raport-polskiego-ambasadora-autorstwa-krzysztofa-plominskiego


• 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  

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) 

Centre for International Relations (CIR) 

ul. Mokotowska 1, 

00-640 Warszawa, Poland (EU) 

tel. +48 22 628 20 04, info@csm.org.pl 

www.csm.org.pl 

www.twitter.com/CIR_CSM 

www.facebook.com/CIR.CSM 

 

ZREZYGNUJ Z OTRZYMYWANIA OD NAS WIADOMOŚCI. 

 

 

 
 

https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=657
http://csm.org.pl/pl/ksiazki-polecane/4030-the-new-authoritarianism-trump-populism-and-the-tyranny-of-experts-ksiazka-prof-salvatore-babonesa-wspolpracownika-csm
http://www.pssi.cz/download/docs/490_final-publication.pdf
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3601-raport-capd-jak-budowac-odpornosc-spoleczna-w-przestrzeni-informacyjnej-i-cyberprzestrzeni-przeciwdzialanie-propagandzie-i-dezinformacji
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3135-publikacja-msz-przewodnik-dla-polskiego-przedsiebiorcy-zamowienia-publiczne-i-projekty-organizacji-miedzynarodowych
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