
  

 

CSM INFO  

październik 2020 

…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: „No place for fake news” 

W tych wyjątkowych czasach rola mediów, czyli czwartej władzy, jest kluczowa, biorąc 

pod uwagę możliwość informowania obywateli o aktualnej sytuacji, a także wpływu na 

opinię publiczną – pisze Sabina Inderjit w komentarzu No place for fake news. 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

• Komentarz CSM: „ Zwrot na Bliskim Wschodzie” 

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami 

Arabskimi oraz Bahrajnem zdziwiło świat. A nie powinno. Relacje gospodarcze i 

wywiadowcze między państwami rozwijały się bowiem przynajmniej od dobrych kilku 

lat. Jak to możliwe, że Izrael – postrzegany do tej pory jako syjonistyczny wróg i 

oskarżany o aneksję ziem palestyńskich – stał się partnerem wojskowym i gospodarczym 

arabskich państw Zatoki? – pisze dr Wojciech Grabowski w komentarzu Zwrot na 

Bliskim Wschodzie.  

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

2. WYDARZENIA 

• 29.10 – udział dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezesa CSM, w spotkaniu Rady 

Interesariuszy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego 

• 27.10 – CSM LIVE TALKS. O co grają Chiny? Hongkong, Tajwan, Morze 

Południowochińskie. 

https://csm.org.pl/komentarz-csm-no-place-for-fake-news/
https://csm.org.pl/komentarz-csm-zwrot-na-bliskim-wschodzie/


Rozmawiali: dr Maciej Gaca (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, b. Dyrektor 

Biura Polskiego w Tajpej), Mirosław Adamczyk (prawnik, dyplomata, b. Konsul 

Generalny w Hongkongu). 

Więcej   

• 21.10 – Wykład otwarty Łukasza Polinceusza, współpracownika CSM, dla słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH nt. wpływu pandemii Covid-19 na politykę i 

gospodarkę UE. 

Dowiedz się więcej  

• 20.10 – CSM LIVE TALKS. Przyszłość organizacji międzynarodowych. Czy 

multilateralizm się utrzyma? 

Rozmawiali: prof. Paweł Wojciechowski (ekonomista, ekspert CSM, były ambasador 

RP przy OECD, b. wiceminister Spraw Zagranicznych), Kamil Wyszkowski 

(Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce, ekspert w zakresie polityk 

ONZ i UE). 

Więcej  

• 19.10 – wystąpienie dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezesa CSM, na konferencji o 

funduszach norweskich, zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

• 13.10 – CSM LIVE TALKS. Między Francją a Niemcami. 

Rozmawiali: prof. Klaus Bachmann (współpracownik CSM, historyk, politolog, 

profesor nauk społecznych Uniwersytet SWPS), dr Mathieu Zagrodzki (politolog, 

wykładowca akademicki, konsultant specjalizujący się w tematyce związanej z 

bezpieczeństwem publicznym). 

Więcej  

• 11.10 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, moderatorem panelu o relacjach 

transatlantyckich w dobie pandemii, podczas XXIX Międzynarodowej Konferencji 

Bezpieczeństwa, zorganizowanej przez krakowski Instytut Studiów Strategicznych. 

Dowiedz się więcej 

• 09.10 – dr Małgorzata Bonikowska oraz dr Bartłomiej Nowak panelistami na 

Konferencji European Liberal Forum.  

Dowiedz się więcej 

• 06.10 – CSM LIVE TALKS. Jak pandemia zmienia Afrykę? 

https://www.facebook.com/153282818027787/videos/714231655866155
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3755993807756652?__cft__%5b0%5d=AZXNeb_wwxFmUFMg-D5ufU7dIXnUHwPEISwEjEzOKqOrkZqGgawvke6xpAmq9XJikcSsummrarAslXHgiCOM-rjbB3StuUPos_huwln0FG4L_LtIVWRg7cXs2Kq-tsLjp7-sQSGKu7-vn-aqA4i7VxZJu34O1H_H87rI_VEOzCnnCEc2sn5NzB0u6fOrM8NdhwfoVUj6gnZnPrRcojuoXCyD&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/671208763822892
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/3356540054423878
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3724991900856843?__cft__%5b0%5d=AZWksn3g1cCVirt7G-aOh4QemQ6L2C_XjQmpuCH7kjK1wsb46rJaZRWdVsfC6SCaptq5Ux8aV-rkEPDE9aaeyPqKrxnHV-2lLL6ucq7KbXfhYuyByAUnGyKy2nIYDTK8-snr4fFZpDMaJ-0pfb0aIfwhQxmLzXeQgpBs77imz8TbFKH_e9S_XFOST_6big0RkXd5iskHFXUo8q-ThdOh9zx06wp7yADi72oSSsX73_yXDn7P44bWE1aqmkbMmm8Y8ziO--K5QLUhku0V8r9MAis3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.liberalforum.eu/events/expert-forum-security-policy-and-foreign-affairs-liberal-white-book-europe-2030/


Rozmawiali: dr hab. Kamil Zajączkowski (dyrektor Centrum Europejskie UW 

Uniwersytet Warszawski, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego), Marek 

Zmysłowski (przedsiębiorca, inwestor, od 2013 prowadzi działalność biznesową w 

Afryce, autor książki "Goniąc czarne jednorożce"). 

Więcej  

• 02.10 - Panele CSM podczas Europejskiego Forum Nowych Idei 

a) Rozmowa z prof. Bogdanem Góralczykiem „Węgierski Syndrom Trianon” 

Oglądaj tutaj 

b) „Iloraz sztucznej inteligencji” – debata i prezentacja raportu 

Oglądaj tutaj  

4. CSM W MEDIACH                                     

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o sytuacji we Francji w programie „Studio 

Zachód” na antenie TVP [25.10] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o drugiej debacie Trump-Biden w programie 

"Fakty o Świecie" w TVN24 BiS [22.10]  

Dowiedz się więcej 

• Mamy do czynienia z fikcyjnym obywatelstwem, tych ludzi nie ma na miejscu – dr 

Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o interwencji UE w sprawie „złotych 

paszportów” na antenie radiowej Jedynki [21.10]  

Czytaj więcej  

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla Polskiego Radia 24 [18.10] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE, sytuacji na Białorusi i 

wyborach w USA, w programie „Świat i Ludzie” w radiowej Trójce [17.10] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o negocjacjach budżetu UE w programie 

"Fakty o Świecie" w TVN24 BiS [15.10]  

Dowiedz się więcej 

• Dr Bruno Surdel, analityk CSM, na antenie Radia Wnet o sytuacji w Górskim 

Karabachu [15.10] 

Czytaj więcej 

• Mamy dwie skrajne pozycje, bardzo trudno znaleźć kompromis – dr Małgorzata 

Bonikowska, prezes CSM, o negocjacjach budżetu UE dla radiowej Jedynki [15.10]  

Dowiedz się więcej  

• W co gra Aleksander Łukaszenka? – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o 

politycznej sytuacji na Białorusi na łamach gazety „Fakt” [14.10]  

Czytaj więcej 

https://www.facebook.com/153282818027787/videos/421796625472690
https://www.youtube.com/watch?v=UHQBoXlp4vA&feature=share&fbclid=IwAR2awVKZIv0wJk93EPEushsGUsL-4m3Hqy7E4h2O2XC4mdWGCbfQZgimcYc
https://www.facebook.com/195786300530466/videos/651390388904273
https://www.tvp.info/50180928/25102020-1830
https://csm.org.pl/my-europejczycy-nie-chcielibysmy-swiata-w-ktorym-ameryka-jest-slaba-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-22-10-2020/
https://csm.org.pl/mamy-do-czynienia-tak-naprawde-z-fikcyjnym-obywatelstwem-poniewaz-tych-ludzi-nie-ma-na-miejscu-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-21-10-2020/
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2603719,Poprawnosc-polityczna-musi-sie-gdzies-konczyc-Dr-Bonikowska-o-aktach-przemocy-we-Francji
https://www.polskieradio.pl/9/8807/Artykul/2603735,Brutalny-atak-pod-Paryzem
https://tvn24.pl/go/programy,7/fakty-o-swiecie---rozmowa--odcinki,363713/odcinek-24,S00E24,381167
https://csm.org.pl/dr-bruno-surdel-o-sytuacji-w-gorskim-karabachu/
https://csm.org.pl/nie-mozna-sprowadzac-projekt-unii-europejskiej-wylacznie-do-mechanizmu-transakcyjnego-dr-malgorzata-bonikowska/
https://csm.org.pl/w-co-gra-aleksander-lukaszenka-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-o-politycznej-sytuacji-na-bialorusi-14-10-2020/


• Utrzymanie jedności państw europejskich będzie wielkim wyzwaniem – Piotr Maciej 

Kaczyński, ekspert CSM, na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” [12.10] 

Czytaj więcej 

• Obarczanie Unii za kryzys w państwach członkowskich jest narzędziem propagandy 

populistów – Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, na antenie radia TOK FM [08.10] 

Dowiedz się więcej 

• Najlepszym rozwiązaniem byłoby przyznanie Górskiemu Karabachowi autonomii w 

ramach Azerbejdżanu – dr Bruno Surdel, ekspert CSM, w radiu WNET [07.10] 

Dowiedz się więcej 

• Wymiar polityczny integracji musi być oparty o wyjątkowo duży poziom zaufania i 

wspólnie podzielane wartości. Bez nich Unia Europejska byłaby jedynie rynkiem 

wewnętrznym – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o unijnym budżecie oraz zasadzie 

praworządności na łamach Forbes.pl [07.10]  

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o najważniejszych wydarzeniach w polityce 

międzynarodowej dla Polskiego Radia 24 [3.10] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE w radiowej Jedynce [2.10] 

Czytaj więcej 

• Praworządność jest częścią naszego dorobku - dr Małgorzata Bonikowska, prezes 

CSM, w programie "Fakty o Świecie" w TVN24 BiS [01.10] 

Dowiedz się więcej 

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• IGRZYSKA WOLNOŚCI → 13-15.11.2020 

Polecamy panel „Suwerenność cyfrowa”, w którym udział weźmie m.in. dr 

Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. 

Więcej informacji tutaj. 

• ROAD TO WARSAW SECURITY FORUM → 17-18.11.2020 

Więcej informacji tutaj. 

• CSM LIVE TALKS → w każdy wtorek o 17:00 na profilu Facebook Centrum 

Stosunków Międzynarodowych 

Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki 

międzynarodowe i gospodarkę. Cykl jest realizowany we współpracy z Fundacją 

Konrada Adenauera w Polsce. 

• THINKTANK LIVE TALKS → w każdy czwartek o godz. 16 na profilu 

Facebook THINKTANK 

Rozmawiamy o zmianach w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem pandemii. 

https://csm.org.pl/bedzie-wielkim-wyzwaniem-by-utrzymac-jednosc-panstw-europejskich-dr-piotr-maciej-kaczynski-ekspert-csm-12-10-2020/
https://audycje.tokfm.pl/podcast/96503,Eugeniusz-Smolar-Obarczanie-Unii-za-kryzys-w-panstwach-czlonkowskich-jest-narzedziem-propagandy-populistow
https://csm.org.pl/najlepszym-rozwiazaniem-byloby-przyznanie-gorskiemu-karabachowi-autonomii-w-ramach-azerbejdzanu-dr-bruno-surdel-ekspert-csm-07-10-2020/
https://csm.org.pl/wymiar-polityczny-integracji-musi-byc-oparty-o-wyjatkowo-duzy-poziom-zaufania-i-wspolnie-podzielane-wartosci-dr-bartlomiej-nowak-ekspert-csm-07-10-2020/
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2594638,Zdania-w-UE-sa-podzielone-Bonikowska-o-braku-Lukaszenki-na-liscie-osob-objetych-sankcjami
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2594377,Ekspert-o-sankcjach-Unii-przeciwko-Bialorusi-z-Lukaszenka-trzeba-rozmawiac
https://csm.org.pl/wydaje-sie-ze-intuicyjnie-czujemy-ze-praworzadnosc-jest-czescia-naszego-dorobku-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-01-10-2020/
https://igrzyskawolnosci.pl/
https://warsawsecurityforum.org/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/?__tn__=K-R-R&eid=ARCFzknOOh1FG5djvo3Q2OWvyyELgMB5HTYDI-SGVkd-Ry1AtN0IwMaK91b8Y-AZ41AKclaOZQGbNbP2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGlZHt43tGDC0yMMvx_tLQuqvPA16fM_Ze0jte4yZsXXNyXEveA_aAR2JYWYBU5XXng4vllMWNK-dc3YHNlz5XnjfdJzpiTFur4IKR_smI2bJp2_ooZca0WbhKRv_JDqjSe3HD8Sb-xRTC3jA5vLJynW7NJsgPPkW35JrbzYSP3DtzCpGfuvojQs1LYq0IeZlNiRaGHSPL1WbOg80jO0BR3IIGvoSEtvQN59x1fzG3t2QSFFMI6h5t2KJJlDUJ6v4rnOWqpU3axPPtdW6nPjQeJ5XCubZF_BVLai9nHKFM7U4JRotwP8PG4JNXaNMEqO63


 

B. POLECANE PUBLIKACJE 

• Węgierski syndrom Trianon -– najnowsza książka prof. Bogdana Góralczyka, 

wydawnictwo Dialog, 2020 

Czytaj więcej 

• 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  

Czytaj więcej  

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

Bogdana Góralczyka, wydawnictwo Dialog 

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  

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) 
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www.csm.org.pl 
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https://wydawnictwodialog.pl/wegierski-syndrom-trianon,80,2501.html
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3864-polska-w-unii-europejskiej-nowe-wyzwania
https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=657
http://www.pssi.cz/download/docs/490_final-publication.pdf
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

