
 

CSM INFO  

styczeń 2020 

…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc 

Centrum Stosunków Międzynarodowych po raz kolejny znalazło się w TOP5 

polskich think tanków w światowym rankingu Global Go To Think Tank Index 

2019. Więcej informacji→tutaj. 

W lutym rusza nowa wersja naszej strony internetowej.  

Adres pozostaje bez zmian: www.csm.org.pl 

 

1. PUBLIKACJE 

Komentarz CSM „Europa lat dwudziestych” 

Po dekadzie zarządzania kryzysami Unia Europejska złapała w końcu drugi oddech. Po uporaniu się z 

turbulencjami w strefie euro i konsekwencjami zwielokrotnionego napływu imigrantów, przebrnęła 

przez trudny rok wyborów i zmian personalnych - pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum 

Stosunków Międzynarodowych, w komentarzu „Europa lat dwudziestych: co przed nami?” 

Cały komentarz dostępny jest tutaj. 

 

Publikacja "EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: 

Challenges and Prospects" 

Kiedy w 2004 roku podpisano Strategiczne Partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Indiami, obie 

strony były przekonane, że utworzona zostanie przestrzeń do wspólnych działań i projektów. Kilka lat 

później okazało się jednak, że współpraca ta zeszła na dalszy plan, ponieważ oba kraje zajęte są 

wyzwaniami wewnętrznymi - piszą dr Małgorzata Bonikowska i dr Arvind Kumar w publikacji „EU–

India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: Challenges and Prospects”. 

Cała publikacja dostępna jest tutaj.  

 

2. WYDARZENIA 

http://csm.org.pl/csm-po-raz-kolejny-wsrod-top5-polskich-think-tankow-w-corocznym-swiatowym-rankingu-global-go-to-think-tank-index-2019/
http://www.csm.org.pl/
http://csm.org.pl/komentarz-csm-europa-lat-dwudziestych-co-przed-nami/
http://csm.org.pl/eu-india-security-and-defence-cooperation-in-the-twenty-first-century-challenges-and-prospects/


• 30.01 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na konferencji „Disinfo 

horison. Responding to the future threaths”, Komisja Europejska, Bruksela 

Czytaj więcej 

• 30.01 – Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, na konferencji 

“FOTAR2020: The Transatlantic Security Partnership in Turbulent Times” w 

Hamburgu 

Czytaj więcej 

• 29.01 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na gospodarczym otwarciu roku 

KIG, Warszawa 

Czytaj więcej 

• 28.01 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na debacie zorganizowanej 

przez Community of Democracies, Warszawa 

Czytaj więcej 

• 28.01 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, w spotkaniu 

podsumowującym inicjatywę 30. Rok Wolności, której CSM jest partnerem 

Czytaj więcej 

• 26.01 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na obchodach indyjskiego Dnia 

Republiki w Warszawie 

Czytaj więcej 

• 22.01 – Warszawa - Davos: Nowy kapitalizm. Czy będzie receptą na trudne czasy?” - 

debata zorganizowana przez CSM i THINKTANK. 

Czytaj więcej 

• 15.01 – Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, na spotkaniu w 

Niemczech promującym książkę „Wartości”, której jest współautorem 

Czytaj więcej 

• 14.01 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, podczas IV Forum think tanków w 

Nowym Delhi, Indie 

Czytaj więcej 

• 10.01 – dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w debacie o międzynarodowych 

migracjach w Kolegium Europejskim w Natolinie 

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 

http://csm.org.pl/
http://csm.org.pl/csm-na-konferencji-fotar2020-the-transatlantic-security-partnership-in-turbulent-times-w-hamburgu/
https://kig.pl/relacja-gospodarcze-otwarcie-roku-2020/
http://csm.org.pl/kalendarz/
http://csm.org.pl/kalendarz/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2992878837401490?__xts__%5b0%5d=68.ARBKvfFC5k05nYaHrP2toieN_x9ERCohTw2cKwFnCM1uDjsM0vnqVGJFlQdGEMWVC2QUbYe-2Kha8Kc1nfU8WV0Jbkc9wqYt6tTwb98Tvb8A_nCrY_QTTIJR4LFq0M5E9jCX8dFj66zGQXoyG-GrQL0eTJcjCgmnVnz5vqnCeT51ykunpglx5ZReBbdJYVu1FDrky8hFafvJbmFfCal0y_uvAFJfc2O85qFrlmZs2ojyDQ5LpmvFNiJSOrq95S-01jaKxVo--U5Jsghcr12OO5gl9oJvJbqF1COohAGCpxXnLo0u_pED9wqi70oaFIoArbGRtF464iYyUJVB41BUWbRNTg&__tn__=-R
https://think-tank.pl/muhammad-yunus-thinktank/
http://csm.org.pl/panel-csm-podczas-prezentacji-publikacji-wartosci-w-przedstawicielstwie-landu-hesji-w-berlinie-csm/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2968618703160837?__xts__%5B0%5D=68.ARBnZ02C9NNwsaspuhujYM6daRqP4LIh5KWxRPHL1kIelbkktcVk8vxPjQiaWIyYsPxrj1pUZbJ3foBbu4xkjiRz47luCQNHaRxI_MkKSb_KHrZpBF_nU5eNz86FvkqyJ5mlS2ISYShmBdH6_kcxx2PTXgdv15kWo1NQ1hDsBkztzoarHsvSXUAncnoow3JaxwdCcTHAo_KJZSrbm1kVByqaJL2vTfAEPlnYARl6NOq5DMKUwiXKp7-Qh2h7C9FLsbWxrwl_8Pn7FEwcyXHHBvkn8h4umOKQ9w_zwwROY3muovSd3nzYOTkSdWrOZs7SirmT2zGk9y8UrGm8yVkFt1gFV84oz_eq94LRrFBlYxMmUTuNr67UfbflrTPQC2jtlJAYK5gl8iKLUuavlVIFI_PuqEfDYZBV0wpjIWPndmE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2949661745056533?__xts__%5B0%5D=68.ARANMdRVBqkA0LLMYRTgOoUTRytxoUQIBO_akW--DZIDdK1xiU_7Piqq-MtQHGXkZIzZoZHYHDTZ1GL8tcMaY21cEhCGnAz4MLLzaZnS1B4epkJVqwKhKfDO9kb1KH1CDigLo5qnlg0dQPph1RgQIhFHgxOcMwMr8YwKeP-hm3MhoRg9EIM9zYkGbeV3Spga7yy98gbzxR8N9sbssTLjFaMhPvlB0wL2UUjshswZCKf91YS-f8fMnQPmEURhhcROlu-WR89PGRW5JiFEymhvSTx5ti74xuqyfuxijfVZRflZ1y3HAwG6ZP1m-MrgY45estMvnD6zBhOELDzJ7xLaFVh3QQ&__tn__=-R
http://csm.org.pl/projekt-dotyczacy-30-lat-przemian-politycznych-gospodarczych-i-spolecznych-w-16-krajach-europy-srodkowo-wschodniej-i-poludniowej/
http://csm.org.pl/chinskie-wplywy-w-krajach-v4-analiza-wplywu-na-elity-polityczne/


• 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                                     

• W dniu brexitu dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, komentowała to wydarzenie 

dla kilkunastu mediów, m.in. Polskiego Radia i TVP, wzięła także udział w wieczornym 

wydaniu specjalnym TVN24 [31.01] 

Czytaj więcej 

• dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o brexicie dla telewizyjnej „Panoramy” 

[30.01] 

Czytaj więcej 

• dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w programie „Racja Stanu” na antenie TVP 

Polonia [30.01] 

Czytaj więcej 

• To jest międzynarodowa reakcja. Wszyscy starają się razem współpracować i pomagać 

opanować tę epidemię – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o nowym wirusie i 

jego konsekwencjach w programie „Fakty o świecie” na antenie TVN24 BiŚ [29.01] 

Czytaj więcej 

• Wizyta Viery Jourowej w Polsce to sygnał ze strony Komisji Europejskiej, że jest chęć 

nowego otwarcia – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie Polskiego 

Radia 24 i w TVP [28.01] 

http://csm.org.pl/ue-indie-inicjatywa-partnerstwa-think-tankow/
http://csm.org.pl/projekt-forum-polsko-czeskiego-porownanie-czeskiego-i-polskiego-stosunku-do-chin-ocena-wyzwan-i-mozliwosci-pod-katem-bezpieczenstwa/
http://csm.org.pl/wplywy-rosyjskie-w-europie-centralnej-wspolny-projekt-think-tankow-z-grupy-wyszechradzkiej/
http://csm.org.pl/innowacje-polityczne/
http://csm.org.pl/european-round-table/
http://csm.org.pl/projekty-biezace/
http://csm.org.pl/media/
http://csm.org.pl/media/
http://csm.org.pl/media/
http://csm.org.pl/to-jest-absolutnie-miedzynarodowa-reakcja-wszyscy-staraja-sie-razem-wspolpracowac-i-pomagac-zeby-te-epidemie-opanowac-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-29-01-2020/


Czytaj więcej 

• Magda Wierzycka, gość specjalny CSM, na antenie Polsatnews.pl w audycji „Dzień 

na świecie” [26.01] 

Czytaj więcej 

• Tak długo jak Trybunał Sprawiedliwości nie orzeknie, że w Polsce nie ma wolnych 

sądów, problem nie istnieje - Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, o sporze o środki 

unijne na łamach Gazety Pomorskiej [19.01] 

Czytaj więcej 

• Odwilż w stosunkach Unii Europejskiej z Rosją nadchodzi wielkimi krokami. Podczas 

gdy instytucje UE są coraz mniej widoczne w polityce zewnętrznej, państwa 

członkowskie coraz bardziej uprawiają ją na własną rękę – pisze dr Bartłomiej E. 

Nowak na łamach Forbes [15.01] 

Czytaj więcej  

• Szef unijnej dyplomacji ma pewnego rodzaju kartę przetargową – Łukasz Polinceusz, 

ekspert CSM, o uruchomieniu mechanizmu rozstrzygania sporów z Iranem [15.01] 

Czytaj więcej                                                 

• Wartości demokratyczne bronią się tam, gdzie stosuje się takie metody jak dialog  – 

Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, o  reformie sądownictwa w Polsce na łamach 

„Rzeczpospolitej” [12.01] 

Czytaj więcej 

• W sporze na linii Iran - USA chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo - Eugeniusz 

Smolar, członek Rady Fundacji CSM, na antenie Radia TOK FM [09.01] 

Dowiedz się więcej 

• Z punktu widzenia Unijnego, Europa bardzo się boi wszelkiej destabilizacji na Bliskim 

Wschodzie – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM o konflikcie USA z Iranem w 

programie „Więcej świata” na antenie Jedynki Polskiego Radia [07.01] 

Dowiedz się więcej 

• Zachód dochodzi do wniosku, że dzieciom może być gorzej, niż rodzicom – dr 

Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o perspektywach Europy na arenie 

międzynarodowej w programie „Fakty o Świecie” telewizji TVN [02.01] 

Czytaj więcej 

• Wielka Brytania chce być bardziej Singapurem niż Hong Kongiem, czyli być niezależna 

– dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o nadchodzącym brexicie w programie 

„Racja Stanu” [02.01] 

Czytaj więcej 

• Ogromną słabością opozycji jest brak sensownego kandydata, który mógłby zagrozić 

Trumpowi – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, komentuje szanse na reelekcję 

Donalda Trumpa na antenie Polskiego Radia 24 [02.01]  

Czytaj więcej 

• dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w programie EKG na antenie Radia TOK FM 

[2.01] 

 

5. POLECAMY 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2996979673658073?__xts__%5B0%5D=68.ARBx_uGloT7Mys7Dgqt9K3ji8G4PPrpcWw8y5dcQAYVzp1WszTQ19wA5hpyS5pkESZL8bMtM38TZCLJwAXyHLFYezLu7zy6FWqIukbaBtfoOreTS9u654_Ejky4Zf5LpBdY9FHpzCrsJYUrCEPwRWgrHNUAFoqh21R1suDk92S_Lo_O9gpI_aqA6WdNLLrykXHijbeUCdrm0i5M_FSrG3kpWaDiO2Kx5woYMV1I2SBlJs3pjT5m3nKFNyZhoJPhRFA7wZPiTN--kIqsabMN8vYMbv3U94uBV2y-Y1TswvFqW30svq0VzYMIscET8QFeQYbr3DIxkpC8sDV68NtI2wCAghg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2992148967474477?__xts__%5B0%5D=68.ARBMCi91wqHl74UHro6xY7M6x7_yXqw8p8h1XY-DKKs3B3KhCSy8aCt_q1ZIF28Zxddu_HMxfNW1Mo9wc_PhZ4_cWkcQLnsXHoP6v151J29L4gFHp10JQrOzhopYUp0w97LX_S4Sk4slEYbkSmKTl_BXlwnDLrsuo7eZXkPx8esEC-MucocgMZyiThdlLEdehbnqsG-Um0J27bzfcV6qM-K4B5nUjf-CC9AIBST6G7_fxF5b_au4OjiXzlWEtagdLIB69c6MisttzOlWwbY0qALsgXOjGtktPiCzQG46qkY_yUCEHq0NUsIuvEct4Ub6Yreb15Kjvg_gUtwm950do079NM59che2BicG7xNYKcrrHXTIbkFjYOzTmFaRFnVXA67KtWXa7cZ0Wqq916DmlpQuv93MF7HvPcsQM8n5qxF0WFYDfkF8dvi-IFTUjg0IiUfWhTmb3Z2Bo-7O4VDwj7d8HqvtZv0kkD4XOWlrt8YWHdf8kCgKIeCW&__tn__=-R
http://csm.org.pl/tak-dlugo-jak-trybunal-sprawiedliwosci-nie-orzeknie-ze-w-polsce-nie-ma-wolnych-sadow-problem-nie-istnieje-piotr-maciej-kaczynski-ekspert-csm/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/2985422614813779?__xts__%5B0%5D=68.ARAvO9cKXfO3RhMwDJB8pZh-Srt7g8kSvuOwaa1owMulzxhEX4GAjKZW0YvAnU2X3d22Z7arglRi1POzSsr7oEbixR4M5IJ_rV6Rw4AXYu0XAqJ03p42gw4dlq4reV3fvq1MtXxTmpaMALcI_-FleUpVyHB5OKoPlHnkP63tGL5Bgq6N0-CkeSuW4f3rIH5Ft0jlHKvEX7YrHPogfZvxPP8Zese4q5crXooKZBB7HPHQsWfpy43oV4cqr9gGPLLVRL-ZEowYXuPjWTcIrP7HeO0qIUNJ_S1BTPsepulKaAnIvkq8irnJyNvjbRNWWAeRCavNRxnO0zTH6tyONVpzP846LQ&__tn__=-R
http://old.csm.org.pl/pl/csm-w-mediach-2/4332-szef-unijnej-dyplomacji-ma-pewnego-rodzaju-karte-przetargowa-raczej-bedzie-to-stanowisko-idace-w-kierunku-checi-porozumienia-i-zalagodzenia-sytuacji-w-iranie-lukasz-polinceusz-ekspert-csm-15-01-2020
https://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/301089993-Piotr-Maciej-Kaczynski-jak-sprawic-by-politycy-rzadowi-i-opozycyjni-usiedli-do-stolu.html?fbclid=IwAR18Cn6V6C-pSAUbz6tTHzqwF6zYc-iksBDCFivJCBfNecYzonG02fT53mQ
https://www.facebook.com/eugeniusz.smolar?__tn__=K-R&eid=ARClVyZ2_4922AB-Wv8vSIRszHPrUTrT8_c5jPadV68bpFK2l-euiZnFSTMlecaADg_idriQjsuDeLCQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeajOKcCHvIhX-bkgVO8BzK2TPI7Jz_K2xQYKLNdxkZn-X06dgvQq2ujyPFPSsmdCPC70VRBX_UjUVDxi0fVKM93zRbGzP5QN2P3eKhnHnLj1pRHyYisoFnCri16YCw2JzzZqLPD4trtebn_hTsk57a0GhG78Qcg7OhY7W3GQU39-VSSk20MAqxuxg3_OjlBSAWzN6Y0BodeswXrWypwqIIY9FDP-wZVEt7UwT-rT6a6I2Fm3j3RUnRyZvP2UR7HL6OMjFUBb6qRM6YifVEJR15ziAoX0VYUye6wQehF1zFtN6gmr9yqC5eeGrCCq0kGgBFKxCrAUvGn5SWmjlPpz8lA
https://www.facebook.com/eugeniusz.smolar?__tn__=K-R&eid=ARClVyZ2_4922AB-Wv8vSIRszHPrUTrT8_c5jPadV68bpFK2l-euiZnFSTMlecaADg_idriQjsuDeLCQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeajOKcCHvIhX-bkgVO8BzK2TPI7Jz_K2xQYKLNdxkZn-X06dgvQq2ujyPFPSsmdCPC70VRBX_UjUVDxi0fVKM93zRbGzP5QN2P3eKhnHnLj1pRHyYisoFnCri16YCw2JzzZqLPD4trtebn_hTsk57a0GhG78Qcg7OhY7W3GQU39-VSSk20MAqxuxg3_OjlBSAWzN6Y0BodeswXrWypwqIIY9FDP-wZVEt7UwT-rT6a6I2Fm3j3RUnRyZvP2UR7HL6OMjFUBb6qRM6YifVEJR15ziAoX0VYUye6wQehF1zFtN6gmr9yqC5eeGrCCq0kGgBFKxCrAUvGn5SWmjlPpz8lA
https://www.facebook.com/tokfm/?__tn__=K-R&eid=ARBQMDviyR36vrBHUXJGZAB2gOnzJT7838uoWPGs6Agp48WYTdb5A2mBYF5mXBv6nLpi_2vIddPN__OG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeajOKcCHvIhX-bkgVO8BzK2TPI7Jz_K2xQYKLNdxkZn-X06dgvQq2ujyPFPSsmdCPC70VRBX_UjUVDxi0fVKM93zRbGzP5QN2P3eKhnHnLj1pRHyYisoFnCri16YCw2JzzZqLPD4trtebn_hTsk57a0GhG78Qcg7OhY7W3GQU39-VSSk20MAqxuxg3_OjlBSAWzN6Y0BodeswXrWypwqIIY9FDP-wZVEt7UwT-rT6a6I2Fm3j3RUnRyZvP2UR7HL6OMjFUBb6qRM6YifVEJR15ziAoX0VYUye6wQehF1zFtN6gmr9yqC5eeGrCCq0kGgBFKxCrAUvGn5SWmjlPpz8lA
https://audycje.tokfm.pl/podcast/85086,E-Smolar-W-sporze-na-linii-Iran-USA-chodzi-przede-wszystkim-o-bezpieczenstwo?fbclid=IwAR3EM_GnUNlXsArPOrOIIDQqwnotb9wP8gMwE6CHBgpcChQB9e4EaVV0YJ8
https://audycje.tokfm.pl/podcast/85086,E-Smolar-W-sporze-na-linii-Iran-USA-chodzi-przede-wszystkim-o-bezpieczenstwo?fbclid=IwAR3EM_GnUNlXsArPOrOIIDQqwnotb9wP8gMwE6CHBgpcChQB9e4EaVV0YJ8
https://fakty.tvn24.pl/fakty-o-swiecie,61/malgorzata-bonikowska-i-leszek-mellibruda-o-perspektywach-na-rok-2020,997425.html?fbclid=IwAR00g-Ny2LtBJYRi6VU180ieqPk1vh16lJZgPDdaUQF4Oir8Vk7m37pUmEY
http://csm.org.pl/media/
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2430164,Dr-Malgorzata-Bonikowska-Donald-Trump-zrobi-wszystko-by-uzyskac-reelekcje?fbclid=IwAR2af4RiPntcFb0ikYe8T684agB9KHUlNv4zH4XkyRLQxyprQ741kIv6GJI


A. POLECANE WYDARZENIA 

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

prewencja, perspektywy" 

Czytaj więcej 

• Wydarzenia z okazji Dnia Europy, 9 maja 2020 

Więcej informacji wkrótce 

• Europejskie Forum Nowych Idei, 10 edycja, 30 września – 2 października 2020, Sopot 

Czytaj więcej  

B. POLECANE PUBLIKACJE 

• Co Polacy myślą o UE – publikacja autorstwa dr Małgorzaty Bonikowskiej, 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2019 

Czytaj więcej  

• Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania – publikacja ekspertów Team Europe, 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2018 

Czytaj więcej  

• Jak żyć z euro. Doświadczenia i perspektywy – raport współautorstwa dr Bartłomieja 

Nowaka, eksperta CSM, Fundacja Schumana, 2019 

Czytaj więcej  

• Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora – książka amb. Krzysztofa 

Płomińskiego, 2019 

Czytaj więcej  

• Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje – książka prof. Bogdana 

Góralczyka, wydawnictwo Dialog, 2019 

Czytaj więcej  

• The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts - bestseller 

prof. Salvatore Babonesa, doradcy naukowego CSM, 2019  

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, 2019  

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, 2019 

Czytaj więcej  
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• Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy. Zamówienia publiczne i projekty 

organizacji międzynarodowych - publikacja MSZ, 2018 

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. 
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