
 

CSM INFO  

czerwiec 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 

• Relacja z debaty „Jak pogodzić wychodzenie z kryzysu z wprowadzaniem 

Zielonego Ładu?” 

Choć wiadomo, że gospodarki europejskie dotknie recesja, UE nie zamierza 

rezygnować z Europejskiego Zielonego Ładu, swojego flagowego projektu. Wręcz 

przeciwnie, chce go wykorzystać do odbudowania siły gospodarczej, a także do walki 

ze skutkami pandemii. W debacie okrągłego stołu, zorganizowanej online 16 czerwca 

2020 r. przez Fundację Centrum Stosunków Międzynarodowych i biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce wzięli udział eksperci, liderzy opinii, przedstawiciele 

instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. Dyskusja dotyczyła sytuacji, w której 

znajduje się gospodarka UE w czasie i po pandemii w kontekście zmian klimatu. 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

• Analiza CSM: „Hongkong wobec epidemii” 

Dla przeważającej większości państw świata walka z nowym koronawirusem oznaczała 

ogromne straty. Istnieje jednak kilka przykładów miejsc, gdzie z Covid-19 poradzono 

sobie szybko i skutecznie. Należy do nich Hongkong, miasto, które w XXI wieku z 

pandemią zmierzyło się dwukrotnie. Obywatele tego autonomicznego regionu Chin, 

którzy wielokrotnie manifestowali swoje niezadowolenie z działania władz, w obliczu 

kryzysu postawili na przestrzeganie procedur mających za zadanie powstrzymanie 

rozwoju choroby. Pytanie, co dalej – pisze Rafał Tomański, dziennikarz, 

współpracownik CSM, w analizie Hongkong wobec epidemii. 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

https://csm.org.pl/relacja-zielony-lad/
https://csm.org.pl/analiza-csm-hongkong-wobec-epidemii/


• Nie wracajmy do błędów przeszłości – rozmowa z prof. Muhammadem 

Yunusem 

To może być dla świata ostatnia dekada na przeprowadzenie koniecznych zmian. 

Katastrofa klimatyczna, masowe bezrobocie z powodu szybkiego rozwoju 

technologicznego, narastający proces koncentracji bogactwa i rażących nierówności 

społecznych w połączeniu z rosnącym międzynarodowym napięciem oraz wzrostem 

popularności ruchów radyklanych – to dziś główne problemy i wyzwania. Pandemia 

koronawirusa z jednej strony spowodowała największy od stulecia kryzys, ale z drugiej, 

w skutek przerwania funkcjonowania gospodarek i społeczeństw pokazała, że nie tylko 

można coś zmienić, ale te działania mogą być szybsze i bardziej radykalne. Do tego 

namawia laureat Pokojowej Nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus. 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

• Relacja z debaty „Gospodarka po pandemii. Perspektywy dla UE i Polski”  

W debacie okrągłego stołu, zorganizowanej on-line 2 czerwca 2020 r. przez Centrum 

Stosunków Międzynarodowych i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, przy 

współpracy ośrodka THINTKANK, wzięli udział przedsiębiorcy oraz reprezentanci 

największych organizacji biznesowych, a także eksperci  i przedstawiciele instytucji 

otoczenia biznesu. Dyskusja dotyczyła warunków umożliwiających powrót gospodarki 

UE,  w tym polskiej, na ścieżkę rozwoju.  

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

2. WYDARZENIA 

• 30.06 – CSM LIVE TALKS. Bliski Wschód i bezpieczeństwo po pandemii: powrót 

do starych zagrożeń, czy nowe wyzwania? 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), dr hab. Adriana Łukaszewicz 

(Akademia Leona Koźmińskiego) i Antoni Mielniczuk (doradca biznesowy 

specjalizujący się w krajach Zatoki) 

Dowiedz się więcej 

• 24.06 – Prezes CSM, dr Małgorzaty Bonikowska gościem debaty „W orbicie 

koronawirusa – powrót państw narodowych?, zorganizowanej przez Nową 

Konfederację. W rozmowie wzięli także udział prof. Tomasz Grosse (Instytut 

Europeistyki UW) i Adam Traczyk (Global.Lab). 

Dowiedz się więcej 

• 23.06 – CSM LIVE TALKS. Bezpieczeństwo militarne Polski. 

https://csm.org.pl/nie-wracajmy-do-bledow-z-przeszlosci-rozmowa-z-prof-muhammadem-yunusem/
https://csm.org.pl/relacja-gospodarka-po-pandemii/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/223025415356878/?__cft__%5b0%5d=AZUfNB80-0qHg86MCmc36FxavuBiWH98WYsoo78BVhBLIb8Fe6AbRMJ9PWOUUfHehOtrHv_BHGRmAPCj6K0WOY4H_83wtrzE_jybnN509omZD6K0DrKn8F9WLQVsIpbmT1QiXi-ONK3as9UtovFhRU--Kd6azBvt1MQeOyIR_i-5vQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3418020614887308?__cft__%5b0%5d=AZVgbIxntlmykXko8IFsA-mbxcqF-hm7KgToqBjLTj07dKP8Nr7sey4tyXQdovRkE8H8OXAvzrXiVTSWIu-6b2VRVJm3ZPlPs5mI-HUlB50r4Myk9EQjnsvu8cdjggol0QepnPIFRFynN1iXVETi0LWD92Te6ytVD_yNMDbvgiA9OA&__tn__=%2CO%2CP-R


Rozmawiali: Witold Jurasz (onet.pl), płk Piotr Gąstał (b. d-ca Jednostki Wojskowej 

GROM) , gen. Jarosław Stróżyk (generał brygady rezerwy). 

Dowiedz się więcej 

• 16.06 – Debata „Europa po pandemii. Jak pogodzić wychodzenie z kryzysu z 

wprowadzaniem Zielonego Ładu?”, zorganizowana przez Centrum Stosunków 

Międzynarodowych i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

Dowiedz się więcej 

• 16.06 - CSM LIVE TALKS. Świat po katastrofie: Europa wałczy z wirusem. 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Helfried Carl (partner, 

Instytut Innowacji Politycznych w Wiedniu) i Jiri Schneider (dyrektor, ASPEN 

Insitute CEE) 

Dowiedz się więcej 

• 09.06 - CSM LIVE TALKS. Świat po pandemii: Jak wyleczyć gospodarkę? 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Grzegorz Hajdarowicz 

(prezes Gremi Intr i konsul honorowy Brazylii w RP) oraz Magda Wierzycka 

(inwestorka, CEO Sygnia Ltd, RPA) 

Dowiedz się więcej 

• 09.06 - Eugeniusz Smolar, członek Rady Fundacji CSM, uczestnikiem webinarium 

„Świat między pandemiami: Covid-19 i autokracji”. 

Dowiedz się więcej 

• 02.06 – Debata „Gospodarka po pandemii. Perspektywy dla UE i Polski", 

zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce, przy współpracy ośrodka THINTKANK. 

Dowiedz się więcej 

• 02.06 - CSM LIVE TALKS. Świat po pandemii. Europa, USA, Chiny 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Thomas E. Garrett (Sekretarz 

Generalny Community of Democracies) i Bo Ji (przedstawiciel Uniwersytetu Cheung 

Kong Graduate School of Business na Europę). 

Dowiedz się więcej  

• 01.06 – Wykład otwarty prof. Muhammada Yunusa, zorganizowany przez CSM, 

ośrodek THINKTANK oraz katedrę Przedsiębiorczości Społecznej na uczelni 

Korczaka w Warszawie.  

https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/603763296918995/?__cft__%5b0%5d=AZV-FR34sQ-uRYwyrOwzM-eSN3bf5iAbARxHY9BW6JKUd5fZety1FyItEiIzZ1ziSvoWwlBQRf_PhsdHUiAsXnQO87dnL7o4W0Ys0YDS-JFkdrwUFBsLfLNeQv0udQoAlDbwXNe7IQykQDWIimlIrzL0aCQyCErplXOx4SaALSLQuA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3420638027958900?__cft__%5b0%5d=AZVKbgseW_2TZHF84dUOwFqAmAumN6Zix7gFBQz8CRT__IXEr98CDc-xBgbQVAcgMpXvXsc85-EJMRxox4f5-kSmuaISM0neBds4sObYHEK4e47tScdoReL9c1TgdlNrFa20NY8ZxmZbdt_YC-mjRQYr_WSwQm85hm7qb0Xqua9I9A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/298072131582987/?__cft__%5b0%5d=AZW_wCJKuelIsTpn1NqYe9J9GhDu284nTn0V6e7H2kFsjJtMufyTKo_9Eg2BWE4IDA0G9VeGVw_NSgqDVFbKvb5cgQQvPKzcYUB1Z3VXLjB72IVJJyRhsoPaDcfkrcVtjGBq6LNcEZwJM9-FMXmzODVT2-ErE-WXXRANXVwKBNwFFA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/547552179257308/?__cft__%5b0%5d=AZVrijlwKErrt6O2hN9AzmONxXJ1DqExOwMSJgrE0GaQ1Y35cvCj9ri18Xhnb0hwi979a5GwN9JoBf7oYgkWLUliNBVxgcHwg4dzgSocAU3U66HASEMKFbec35CbmvDZaXNqnDOlT3Q2c6L64_I8j_zFX0FJ93Z11J-pJcvAf5Baxg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3352113064811397
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3382650888424281?__cft__%5b0%5d=AZV9cDTjq_nEeNjjaOyYBH84zE1E3A3SYPkrJisY9t7AiuiR8BVYNaIrhpXEd1hCDcwdqutFrf1nTpV1QZMUHFtvsWzeQH1v72M8e8dXRovaC3DKoc3B6ujztwe1YBnV82k9DWIRdA_OFgHv3vkqT1MQaa3bzPGzUi6hr3IljqQjYA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/275552276832195/?__cft__%5b0%5d=AZUrOxHKb5-k-fsbGkX6cxNkkULJgfXBkwdVdZoyFTqk5rf_wXJQT4ySzvrq3lR9-3JSFVMqJRah5UgMd-U7SXHEjvEFR96LvOwBz_5mMXqxUArprt8bj70Sz792_Av9oxUWY2MwIXKH0YwPrIr9izaipjwCkFzHdxrA3ni5WF27ow&__tn__=%2CO%2CP-R


Dowiedz się więcej 

 

3. PROJEKTY 

• CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie. Cykl rozmów on-line na żywo na 

Facebook CSM 

Czytaj więcej 

• Media Literacy: Stop fake. Start thinking - projekt CSM i partnerów, realizowany 

dla Komisji Europejskiej  

Czytaj więcej 

• Europa Środkowo-Wschodnia: 30 lat. Perspektywa gospodarcza – projekt 

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z CSM i partnerami z 

Węgier, Serbii i Chin. 

Czytaj więcej 

• EU-India think tank Twinning Initiative – projekt z udziałem CSM i 9 najlepszych 

think tanków z UE i Indii. 

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                                     

• To walka dekady, w której nagrodą jest prezydentura – mówił Piotr Maciej 

Kaczyński, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych dla portalu Euractiv 

[30.06] 

Dowiedz się więcej 

• Wizyta Andrzeja Dudy na finiszu kampanii prezydenckiej była zagraniem 

hazardowym. Konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej mogły 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3330999143589456?__cft__%5b0%5d=AZX1bZJJ2Od90tEexbVek3cfT6yXUHDHuFQ-dJsqt6OpsZSYR5jo9jLcAYxCgTv9enhfFRnqePfqZAmSOPnOM4LHF9XZfqyGOepqAfEYwjNdOlUiRPxsDCnx_ZGOcuj8PJTElGvhLBDpMvEOVBeLt0ZujBW3b8i0vRzOH7nImfnSiXqNlP1fB2cQegjQpna3SDamB11B00ySYOP1pdUBmPyQom3Q7UWmYDJUGvguS81deA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://csm.org.pl/projekt-csm-live-talks-swiat-po-katastrofie/
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/3885-ue-indie-inicjatywa-partnerstwa-think-tankow
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
https://www.euractiv.com/section/elections/opinion/its-the-fight-of-the-decade-and-the-polish-presidency-is-the-prize/


być poważne – pisze dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, o wizycie A. Dudy w 

Stanach Zjednoczonych na łamach Forbes [26.06] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o relacjach UE-Chiny na antenie radiowej 

Jedynki [24.06] 

• dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o spotkaniu prezydentów Dudy i Trumpa w 

Waszyngtonie, dla gazety „Fakt” i portalu fakt.pl [24.06] 

Czytaj więcej 

• Na wszystkie zmiany unijnego budżetu muszą się zgodzić państwa członkowskie  – 

komentowała dr Małgorzata Bonikowska na antenie telewizyjnej „Panoramy” [19.06] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla łotewskiej telewizji publicznej (program 

„Panorama”) o wyborach prezydenckich w Polsce [18.06] 

Czytaj więcej 

• Rozmowy łatwe nie będą, ale z części europejskich stolic płyną pozytywne sygnały – dr 

Małgorzata Bonikowska o propozycji nowego budżetu w Programie 1 Polskiego 

Radia  [17.06] 

Czytaj więcej 

• Granice przywraca się w sposób nieskoordynowany, każde pojedyncze państwo 

podejmuje decyzje samodzielnie – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie 

Polskiego Radia [12.06] 

Dowiedz się więcej 

• Z porównania 27 programów pomocowych państw UE wyłania się zaskakujący spójny 

obraz – Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, na łamach Gazety Wyborczej [10.06] 

Dowiedz się więcej 

• Głosowanie korespondencyjne za granicą było już możliwe w 2011 i w 2015 roku dla 

chętnych. Tamte doświadczenia były dobre, ale dzisiaj mamy dużo krótsze terminy – 

Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, dla portalu onet.pl [10.06] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na łamach „Wysokie Obcasy-Praca” o 

przywództwie i znaczeniu liderów w trudnych czasach [09.06] 

Czytaj więcej 

• Amerykanie próbują na bazie G7 poszerzyć sojusze – mówi dr Małgorzata 

Bonikowska na antenie Jedynki Polskiego Radia [03.06] 

Czytaj więcej 

• Skalę obecnych protestów można chyba porównać do wystąpień z 1968 roku, choć 

wtedy kontekst był zupełnie inny – pisze dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, w 

Polskatimes.pl o zamieszkach w USA [03.06]  

Dowiedz się więcej 

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

https://www.forbes.pl/opinie/wizyta-andrzeja-dudy-w-stanach-zjednoczonych-jakie-rezultaty/yt2t87n?fbclid=IwAR30CJH0Y9jUQmabzOkTfPj0j3T0arKIOmJKNAcEFu8zomMBwUpxXPjDAU4
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/wizyta-prezydenta-dudy-w-usa-ekspertka-ostrzega-spotkanie-z-trumpem-ryzykowne/m9y5dmt?fbclid=IwAR01gBo5mshHJ6pSrlei9u-PWT2UbKV-_MHThBWjHKVBmeiaF7ax_qcEc1s
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3397847166904653?__cft__%5b0%5d=AZVrSvuBDvhzF-tBO-_DL4ZvfpGZD5Ky74mdPfgKJ2BRTZw8VDe8krjGLcXJzLHls_fX8zWWnvMdYAxiVZf5T2IRMBsEiYxb9uE2m-3rZRTq7Qq8n6gQoN48E1wSgXWGVLhc13ttLaeSlH2i34G5mQS-QtIQJ0YQoGXWIxRfFzs1vw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3382784128410957
https://polskieradio24.pl/7/1696/Artykul/2533753,Dr-Malgorzata-Bonikowska-UE-musi-zewrzec-szeregi-inaczej-sie-rozpadnie?fbclid=IwAR3BsZDYK8RwRx5Q-6iXtB74VWjjiHrAK0u3j8qEiMk4irzkscQuwu66T34
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2530645,Dr-Bonikowska-KE-zalezy-na-tym-aby-panstwa-czlonkowskie-otworzyly-granice-w-tym-samym-czasie?fbclid=IwAR1GCHmfaEQpFwZhayDDRsPo9Z1bffDzlkO6uhnU2ecsisYmsu2EpUx1tjg
https://wyborcza.pl/7,75968,26018648,co-mowi-wirus-o-wspolnej-europie.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR2HkBIEvxc--0mr7NRC0DLPKuoUMRQBKgjz3Kjd9UtIXxjrXrwgX7DMyxo
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wybory-prezydenckie-2020-jak-zaglosowac-za-granica-jak-zaglosuje-polonia/vjkvfzh?fbclid=IwAR31k4F8NvySdBpZd9LkIaxtr_rtY8mnrPVy7htv3NwoMQiQy1NJ8hI_1ko
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3355373167818720
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2524592,Dr-Bonikowska-Poprzez-szczyt-G7-Amerykanie-probuja-poszerzyc-sojusze?fbclid=IwAR2qpSP2gkb4wmS3R8KjwryWVtPI6pQUV3wwqAoZvQMMdPlHFUyXI7kBkUs
https://polskatimes.pl/zamieszki-w-usa-2020-dr-bartlomiej-m-nowak-donald-trump-dolewa-oliwy-do-ognia-w-obecnym-konflikcie/ar/c1-15002395?fbclid=IwAR3Elk6A8ZFSOY5pO2UVJS0RzEXl1HcKNKN0KVwgIW2g-QLAe6pZELAmoIw


• CSM LIVE TALKS SUMMER → co drugi wtorek o 17:00 na profilu Facebook 

Centrum Stosunków Międzynarodowych 

Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki 

międzynarodowe i gospodarkę.  

• THINKTANK LIVE TALKS SUMMER → w każdy piątek o godz. 10 na profilu 

Facebook THINKTANK 

Rozmawiamy o zmianach w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem pandemii. 

• ZOSTAŃ JUROREM The Innovation in Politics Awards! W corocznym konkursie 

organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z Wiednia biorą udział projekty 

z całej Europy.  

Więcej informacji tutaj. 

 

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  

• 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  

• 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 

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
https://innovationinpolitics.eu/pl/
https://wydawnictwodialog.pl/wegierski-syndrom-trianon,80,2501.html
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
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


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  

 

  

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

