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👉 NOWY CYKL CSM LIVE MEETING 

• Już od najbliższego czwartku 19 marca! 

• Zawsze RAZ w tygodniu 

• Rozmowa NA ŻYWO, moderowana przez ekspertów CSM 

• GOŚCIE: dyplomaci, przedsiębiorcy, liderzy opinii. 

• GORĄCE TEMATY i perspektywy z różnych STRON ŚWIATA 

 

 

1. PUBLIKACJE 

• Analiza CSM: „Azja Południowo-Wschodnia w czasach rywalizacji 

mocarstw.” 

 

Azja Południowo-Wschodnia, zamieszkiwana przez ponad 1 mld ludności, postrzegana 

jako Indo-Pacyficzny region ścierania się interesów geopolityki lądowej i morskiej, 

stała się obecnie jednym z najważniejszych kierunków ekspansji gospodarczej i 

politycznej z obszaru euroamerykańskiego. Powstały tam w ostatnich latach 

najbardziej dynamiczne gospodarki świata, które współpracując i konkurując między 

sobą poszukują dróg ekspansji – pisze Tomasz Gerlach, ekspert CSM, w analizie. 

Cała analiza dostępna jest tutaj. 

 

 

http://www.csm.org.pl/
https://csm.org.pl/csm-live-meeting/
https://csm.org.pl/analizy/
https://csm.org.pl/csm-live-meeting/


• Komentarz CSM: “Warsaw Declaration. Roadmap to democracy.”  

Prawie dwadzieścia lat temu, w czerwcu 2000 roku, reprezentanci 106 krajów z całego 

świata zebrali się w Warszawie podczas Konferencji “Ku Wspólnocie Demokracji”. The 

Community of Democracies (Wspólnota Demokracji) narodziła się wtedy jako wspólna 

inicjatywa byłej Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright oraz polskiego Ministra 

Spraw Zagranicznych, Bronisława Geremka – pisze w komentarzu Thomas E. Garrett, 

Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji. Cały komentarz dostępny jest tutaj. 

 
 

2. WYDARZENIA 

• 13.02 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na spotkaniu UK & 

Poland: from Katowice to Glasgow w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie 

Czytaj więcej 

 

• 10.02 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na konferencji Disinfo 

Horizon: Responding To Future Threats, Bruksela 

Czytaj więcej 

• 6.02 – prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, uczestnikiem Winter Reception w 

Ambasadzie Kanady 

Czytaj więcej 

 

• 5.02 – zespół CSM podczas wizyty ministra ds. Europejskich Wielkiej Brytanii w 

Warszawie 

Czytaj więcej 

 

3. PROJEKTY 

• Nowy projekt CSM “Stop fake. Start thinking” 

Czytaj więcej 

• 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 

https://csm.org.pl/komentarz-csm-warsaw-declaration-roadmap-to-democracy/
https://csm.org.pl/kalendarz/
https://csm.org.pl/agnieszka-ostrowska-na-konferencji-dot-dezinformacji-w-brukseli/
https://csm.org.pl/kalendarz/
https://csm.org.pl/kalendarz/
https://csm.org.pl/start-thinking/
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


• 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                                     

• Dla Polski te negocjacje to gorzki moment, a ich rezultat politycznie sprzedać będzie 

trudno –dr Bartłomiej E. Nowak o nowym budżecie UE dla „Forbes” [24.02] 

Czytaj więcej 

 

• dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM o pozycji Polski podczas negocjacji nowego 

budżetu Unii Europejskiej na antenie radia TOK FM [21.02] 

Dowiedz się więcej  

 

• Dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o negocjacjach wieloletniego budżetu UE w 

TVN24 [19.02] 

Czytaj więcej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska gościem audycji EKG w radiu TOK FM, [17.02] 

 

• Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, o wyborach parlamentarnych w Irlandii Północnej w 

programie „Puls świata” na antenie Radiowej Dwójki [12.02] 

Audycja dostępna jest tutaj 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska o konsekwencjach brexitu dla Polski w radiowej TRÓJCE 

[10.02] 

 

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
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
https://www.forbes.pl/opinie/batalia-polski-o-korzystny-budzet-unii-europejskiej/wvswtvt?fbclid=IwAR2Qo-aUbW9ES6NAOqTJXXCozARLZS8G4JkUFdYXo5b_9HNa_diqy9lRyFA
https://audycje.tokfm.pl/podcast/86768,-Unia-zmienia-priorytety-Trwaja-negocjacje-budzetowe?fbclid=IwAR07Z_uuaORNZ4qZFXRsWckDwdVRzluW0d-vzhlRjdJseESlVMa1546dmx8
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3054497314572975?__xts__%5B0%5D=68.ARBJGvE_X48xtwFbwQniC_smsEP9vUez9JqhMQdYFyEzrdfp1GVycUNqQI-8FzsUQFoTPg6s_xCoheLGviMrXvTRWtJWAoR4voHXr_YB7X7nokiUbmqVv49lHLildeKVJauEDu4XUvk1yM4jXtABPPx_Ly3r3op3_HTlsQUZSuUnnsfUhCs38YwM0l1THSoDDMjKkSTT6x_3-CI_VmiNILX0UkYqalG_FieFncdXlK9LJ8hobldfd5KtjjzKRet0ZCrAmzJ-f9UyqY77sdw3DjuWGY6aVnJGVcNmeON1Ethw2nJqPek22QG0Uu5P_8-sxt7HxVDFgITgD1xsYvji-MCTyw&__tn__=-R
https://www.polskieradio.pl/8/3660/Artykul/2454650,Wybory-w-Irlandii-Najbardziej-rozdrobniony-parlament-w-historii


• Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, o sprzężeniu funduszy europejskich z zasadą 

praworządności oraz nowej układance politycznej w UE na antenie Polskiego Radia 

[10.02] 

Czytaj więcej  

 

• Gdy Emmanuel Macron mówi o Europie, to tak naprawdę mówi o Francji – dr 

Małgorzata Bonikowska na antenie Polskiego Radia 24 [07.02] 

Czytaj więcej 

 

• dr Małgorzata Bonikowska o skutkach i znaczeniu brexitu dla Unii Europejskiej w 

programie „Środek tygodnia” na antenie radia PLUS [05.02] 

Dowiedz się więcej 

 

• Wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona można uznać za pozytywny sygnał - 
Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Polskiego Radia 24 [04.02] 

Czytaj więcej 

 

• Jest to wyraźny sygnał ze strony Paryża co do tego, że następuje zainteresowanie 

Europą Wschodnią, Polską – ekspert CSM Łukasz Polinceusz w radiowej Dwójce 

[04.02] 

Czytaj więcej 

 

• Wizyta prezydenta Francji w Polsce jest sygnałem, że utrzymujące się chłodne relacje 

nie są korzystne dla żadnego z państw – dr Małgorzata Bonikowska na łamach 

dziennika „Fakt” [04.02] 

Czytaj więcej 

 

• Protesty przyniosły już pewne wymierne efekty. Rząd wstrzymał podwyżki paliwa i 

zaoferował dodatkowe pieniądze dla najmniej zamożnych – dr Małgorzata 

Bonikowska o nowych protestach „żółtych kamizelek” we Francji na antenie 

Polskiego Radia 24 [03.02] 

Czytaj więcej 

 

• Unia Europejska zmieni się po brexicie. Z punktu widzenia Francji to dobry moment 

na organizację działań Unii Europejskiej – Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na 

antenie Polskiego Radia 24 [02.02] 

Czytaj więcej 

 

• Wielka Brytania jest trzecim partnerem gospodarczym, więc jest to wyzwanie dla firm, 

które handlują czy współprodukują z partnerami z Wielkiej Brytanii – dr Małgorzata 

Bonikowska, prezes CSM, o brexicie w telewizyjnej „Panoramie” [01.02] 

Program dostępny jest tutaj 

 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3026467757375931?__xts__%5B0%5D=68.ARCdWfx0oB7gC_bNoo-PcpMTandhgdQtuCbK49RLBbtJqNApYzAvLDoI_mo290DE1fisxhtDi1iUoF6xiQl5RlOTIDref81BJ_DD-ygt6wDXcQAC8Rddu2LHt3a4-0fj0_3DY7g80AlRk3IShN89U3x6AcyWACgHHs6bLdbNOUcaVzp3g5d2jDPAKPdnjf-K9v-DtEYMAJuNT6ODUsFadtIBGZIbouEP893ooPTaU3QqPYD021SeQjbccnxp7S8dRef0D4LtcBxgbx-7kBqpYN3go8hNgKAf1Ht36noj7KlCU4aUs07IhccCjA3HZGpUau1Rqtk35E94lol565wxqAhp1g&__tn__=-R
https://polskieradio24.pl/130/4428/Artykul/2451397,Przemowienie-Emmanuela-Macrona-Dr-Bonikowska-moglby-powiedziec-ze-Europa-to-on
http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1214/130132/jak_rozmawiac_z_dziecmi_gdy_rodzice_choruja_na_raka_konsekwencje_brexitu_5_02_2020
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2448261,Ekspert-prezydent-Francji-przyciaga-Polske-do-Trojkata-Weimarskiego-i-wspoldecydowania-o-UE
https://www.polskieradio.pl/8/3660/Artykul/2448917?fbclid=IwAR0Nu8DDZdTPzjitUnfyW4KfsdoojEVqOIBfDSvlqfjnxaMn7dry2iJec90
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/dr-malgorzata-bonikowska-o-wizycie-macrona-w-polsce/mzq05fz?fbclid=IwAR12k3aURhNd_gb3mz3SbjGtPsa2QesLVcBWFw5eylZ9lfybz2MgNGW8Vq8
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2447911,Protesty-zoltych-kamizelek-Ekspert-pokazaly-brak-poparcia-dla-reform-Macrona
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2446770,Pobrexitowa-wizyta-prezydenta-Francji-w-Polsce-Ekspert-zmienia-sie-uklad-sil-UE-i-Macron-ma-swoje-plany
https://panorama.tvp.pl/46460439/brexit-jest-faktem


• Irlandia będzie chciała być całością. To jest proces, w którym Wielkiej Brytanii będzie 

coraz trudniej zarządzać Zjednoczonym Królestwem – dr Bartłomiej E. Nowak, 

ekspert CSM, w TVN24 [01.02] 

Czytaj więcej 

  

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• NOWY CYKL – CSM LIVE MEETINGS  - ŚWIAT W CZASACH ZARAZY 

na profilu Facebook Centrum Stosunków Międzynarodowych 

👉 Tajwan. Inspiracje dla Europy 

19 marca 2020, godz. 15:00, @CIR.CSM 

 Więcej informacji tutaj. 

 

• NOWY CYKL – THINKTANK LIVE na profilu Facebook THINKTANK 

👉Pandemia i jej skutki: prawdy i mity. Rekomendacje dla liderów. 

18 marca 2020, godz. 15:00, @THINKTANK 

Więcej informacji tutaj. 

 

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 

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/brexit-stal-sie-faktem-wielka-brytanie-czeka-okres-przejsciowy,1003125.html
https://csm.org.pl/csm-live-meeting/
https://think-tank.pl/nowy-cykl-internetowy-thinktank-live/
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
https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=657


• 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. 

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
mailto:info@csm.org.pl
http://www.csm.org.pl/
http://www.twitter.com/CIR_CSM
http://www.twitter.com/CIR_CSM
http://www.facebook.com/CIR.CSM
http://www.facebook.com/CIR.CSM
mailto:info@csm.org.pl?subject=REZYGNACJA%20Z%20NEWSLETTERA

