
 

  

 

CSM INFO  

wrzesień 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 

• CSM Raport specjalny: „Pandemia 2020. Świat do góry nogami” 

Kiedy jesienią  2019 roku pojawiło się ognisko zapalne COVID19 w chińskim, istotnym 

dla gospodarki światowej mieście Wuhan w  prowincji Huwei  zdawało się, że mamy do 

czynienia z rodzajem ciekawostki medialnej, odległą chorobą innej cywilizacji. Wkrótce 

się okazało, że to początek nowej pandemii, która postawiła nasz świat na głowie. Wciąż 

żyjemy w trybie awaryjnym, ale już wiemy, że „nowa normalność”, będzie inna niż to 

co było – pisze dr hab. Adriana Łukaszewicz, współpracownik naukowy CSM, w 

raporcie poświęconym sytuacji w Azji i na Bliskim Wschodzie w czasie pandemii. 

 

Cały raport dostępny jest tutaj.  

 

• CSM Refleksje: „Izrael. Covid 19 – cichy przeciwnik demokracji?” 

Kryzys związany z pandemią nałożył się w Izraelu na ostry konflikt społeczno-

polityczny, w którym społeczeństwo zdaje się być trwale podzielone pół – na pół. To 

walka światopoglądów, modeli demokracji i rządów prawa bardziej niż wizji 

bezpieczeństwa państwa. Zarówno Izrael jak i świat jako taki zdały sobie sprawę, że 

znajdujemy się w nowej epoce, której podstawową cechą – prócz digitalizacji 

‘wszystkiego’ – jest narastający deficyt przywództwa – utrudniający koordynację 

zmagań z nowymi, powszechnymi i niespodziewanymi zagrożeniami – pisze dr Bruno 

Surdel, ekspert CSM, w stałej rubryce na stronie CSM. 

 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

https://csm.org.pl/raport-pandemia-2020/
https://csm.org.pl/swiat-po-pandemii-izrael-covid-19-cichy-przeciwnik-demokracji/?fbclid=IwAR3e7ZzNa6p7G5dy7jTQWmjg8WAxcWa31FNZ2bdW_82P8IEInaU9vV9e2KY


 

2. WYDARZENIA 

• 29.09 – CSM LIVE TALKS. India-China relations. 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM), dr D. K. Giri (Jamia Millia 

Islamia University, New Delhi, India), dr Yuan Hang (Sichuan University, Chengdu 

Chiny), dr. Arvind Kumar (Manipal University, India), prof. Zhihui Song (Sichuan 

University, Chengdu, Chiny). 

Dowiedz się więcej   

 

• 26.09 – DABATA o amerykańsko-chińskiej rywalizacji, zorganizowana przez Nową 

Konfederację, z udziałem m.in dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezesa CSM.  

Dowiedz się więcej 

 

• 22.09 – CSM LIVE TALKS. Migracje międzynarodowe 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM), Piotr Maciej Kaczyński 

(ekspert CSM, ekspert w projekcie badającym migrantów w obozach na Lesbos, Samos 

oraz Malcie), Rafał Kostrzyński (rzecznik polskiego przedstawicielstwa UNHCR – 

Agencji ONZ ds. Uchodźców). 

Dowiedz się więcej  

 

• 15.09 – CSM LIVE TALKS. Węgry a UE: o co gra premier Orban? 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM), prof. Bogdan Góralczyk 

(politolog i sinolog, prof. UW, były wysoki rangą dyplomata na Węgrzech), Wojciech 

Przybylski (prezes Fundacji Res Publica Nowa, redaktor naczelny Visegrad Insight). 

Dowiedz się więcej 

 

• 08.09 – CSM LIVE TALKS. Bliski Wschód znów w ogniu? 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM), Adam Balcer (politolog, 

dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- 

Jeziorańskiego), dr Jerzy Wójcik (politolog, ekspert CSM, współpracownik Muzeum 

Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Badań Holokaustu w Krakowie). 

Dowiedz się więcej 

 

• 01.09 – CSM LIVE TALKS. Jak pandemia wpływa na Europę i świat? 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/367475004389749/?__cft__%5b0%5d=AZVf4kneZEUfSyMsGBo9YhFtmrvms0jFxJ_orVbD7Ad3jYuhzdoK2xyIRbsA3PvOVRgy7Z1DpVKokM4W981twDvAXBkqewJXZYflBbUCleI0jzAdWJ8mhX6POCP_mdBy6NlgV5f07dzpBJTt7SUerwFChiuX4tlqzjGn_X5TmDf433Zk6jC9Kmz26IhjMMAHYVYRKqYsp8Em_gi31qMF5Oqa&__tn__=%2CO%2CP-R
https://csm.org.pl/rywalizacja-chinsko-amerykanska-europe-dzieli-to-jest-czynnik-dzielacy-panstwa-czlonkowskie-a-nie-spajajacy-dr-malgorzata-bonikowska/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3664758596880174?__cft__%5b0%5d=AZUqubZBjT7ZoYfxs28PiqgOhRmQSsPeIGWfVIWSY4fcp6__an0b52ZE2Gqjm9lRTMHVikxbXki08iGfWi9RPzerfm26nDwdRJx_lJK1Z1Kh4h5O_0aQBTkAC28OuqO9Pf1_nE9JXFwErFQKa513_3-Gc67eZXrAeMDzEXNYLHPiIt9LUs7y8ziLg39t6tiqatkEZG_GclCxuz1EVDfyoY0A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/688212868452369/?__cft__%5b0%5d=AZUTXsIxOLQLc_sAguzym-yPnJDWslnMKzT6shJ8o0kq-nqxEH04Qv4PI9LH1CoO1d-NYs9ylkmPYtLe6Uk1YR5TMgYzxG_p-5fYnjzKlcqf2XcNsclA4KMV71oGKLaEYIJpE8GYinDYBPSL7kEvkkiUPgMdQ1fjTtHGaccVwxUxwlnU9pIKK-yJ8TWbidtneEOztM_scNg6FjMg-Xd7SpGO&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/1312632285573746/?__cft__%5b0%5d=AZU35QyTqMiHJs5f6sVnZPl98D4IzjlWSFidLBzFxq9bayXXWbfXzwCXUY3iTV2KmRcW7dkwU7_g2czdvAPJfm8gW23EKlaJXzJagS3qeFTIXfDMClWk3mqgxfrPiOoz1hg6szjp2iPxBdrVD9TP-rg98sCrjuXDu0OUMqydcDm_lHwI4rObGH1lQDaBlJ2RIpVCJhctDMBMvJ2ANMIrrJ3I&__tn__=%2CO%2CP-R


Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Bartłomiej Radziejewski 

(dyrektor i założyciel think tanku Nowa Konfederacja, politolog i publicysta), 

Eugeniusz Smolar (członek Rady Fundacji CSM, b. dziennikarz BBC). 

Dowiedz się więcej 

 

4. CSM W MEDIACH                                     

• Dr Małgorzata Bonikowska o sytuacji polskich think tanków dla miesięcznika PRESS 

[30.09] 

• W debacie nie było zwycięzcy. Przegranym była publiczność – dr Bartłomiej Nowak o 

debacie prezydenckiej w USA [30.09]  

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o polityce UE wobec Białorusi w programie „Studio 

Zachód” TVP [29.09] 

• Dr Małgorzata Bonikowska i red. Jarosław Guzy (PAP) gośćmi programu 

„Kontrapunkt”, Polskie Radio 24 [29.09] 

• Czy Europejczycy dadzą radę stać się brokerami w wojnach chińsko-amerykańskich? – 

zastanawia się Piotr Maciej Kaczyński w portalu onet.pl [28.09]  

Dowiedz się więcej  

• Dr Małgorzata Bonikowska w podsumowaniu wydarzeń międzynarodowych ostatniego 

tygodnia w programie „Świat i Ludzie”, radiowa Trójka [26.09] 

• Ostatni kryzys polityczny w Polsce był związany z walką o władzę i kontrolę – Piotr 

Maciej Kaczyński dla Balkan Insight [25.09] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o polityce migracyjnej UE dla radiowej Jedynki [23.09] 

• Handel z UE jest dźwignią gospodarki tureckiej, bez tej współpracy Turcja pogrążyłaby 

się w upadku – dr Bruno Surdel o antytureckich sankcjach UE dla Radia Wnet [23.09] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska gościem programu Polska i Świat w TVN24 BiS [23.09] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o polityce migracyjnej  UE dla TVP [22.09] 

• Dr Małgorzata Bonikowska i prof. Kamil Zajączkowski (CE UW) o sytuacji 

międzynarodowej w programie „Kontrapunkt”, radiowa Jedynka [22.09]  

• Dr Małgorzata Bonikowska o  pierwszym w historii wirtualnym zgromadzeniu 

ogólnym ONZ w programie „Dzień na świecie” Polsat News2 [22.09] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o obradach ministrów spraw zagranicznych UE w sprawie 

Białorusi dla radiowej Jedynki [21.09] 

• Polityka premiera Borissova i jego bliskie kontakty z elitą Europejskich Partii Ludowej 

spowodowała, że pozycja UE wobec rządu Bułgarii jest dość łagodna – dr Małgorzata 

Bonikowska o protestach w Bułgarii dla Panoramy TVP [20.09] 

Dowiedz się więcej 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/305271564101470/?__cft__%5b0%5d=AZW9oR4f9H3qhXe76sbZAoiYKH_ugaaM64iIm_TNB07SHOiLVomVlKq7Cj8ZG96x9dIztumCMUP7J1_G1FzHvuIcxybgRxsJbkcMJ_JfDVq9uLirdC7lTvwLanybs1odnwVTT2Vi7L2IbQ3VEQNWVISt8DPhcv2ULuxIojcbsZU3hobbNPn2TTElOdu9fds6vxluURvxzliFOUm89RH5NLi5&__tn__=%2CO%2CP-R
https://csm.org.pl/w-debacie-nie-bylo-zwyciezcy-przegranym-byla-publicznosc/
https://csm.org.pl/czy-europejczycy-dadza-rade-stac-sie-brokerami-w-wojnach-chinsko-amerykanskich/
https://balkaninsight.com/2020/09/25/not-so-much-a-truce-as-temporary-ceasefire-for-polands-government/?fbclid=IwAR1UYdCV55v0j9Ra3hbgtzdcXrpLAzsUcs-KiFmWU1pX3ny1vZ4_kWA24_o
https://csm.org.pl/handel-z-ue-jest-dzwignia-gospodarki-tureckiej-bez-tej-wspolpracy-turcja-pograzylaby-sie-w-upadku-dr-bruno-surdel-ekspert-csm-23-09-2020/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3666689983353702?__cft__%5b0%5d=AZWot_uz-antwAo2YxYiXuWimtkcgaUv285ClqhHvFZYkPy8oaX5rSpzLPCah9KOGJr_hsDnbr-LEknhJQdDDk3NmNEr3CBdPI46tYIJJrMfiy6krpjf1ba6xFPiz1dXktmcaOnBxAX9wlIB1hEuj8eF65qtIyOfbaeJXaSikCyJUO-kMo0fKpx1R5GIQo9V_ck&__tn__=%2CO%2CP-R
https://csm.org.pl/polityka-obecnego-premiera-boyko-borissova-spowodowala-ze-europa-nie-upiera-sie-tak-mocno-wobec-przygladaniu-sie-sytuacji-w-bulgarii-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-20-09-2020/


• Dr Małgorzata Bonikowska podsumowała tydzień w polityce europejskiej na antenie 

Polskiego Radia 24 [20.09] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o sytuacji na Białorusi w Polskim Radiu 24 [17.09] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o wizycie polskiego premiera na Litwie dla Panoramy TVP 

[17.09] 

• Jak na standardy unijne, to było bardzo wyraziste przemówienie - Dr Małgorzata 

Bonikowska o orędziu o Stanie Unii, wygłoszonym przez Przewodniczącą Komisji 

Europejskiej, dla Panoramy TVP 

• Von der Leyen położyła nacisk na powiązanie funduszy pomocowych z zielonym ładem. 

To mocne zagranie – dr Bartłomiej Nowak w radiu TOK.fm [16.09]  

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o sytuacji na Białorusi dla gazety „Fakt” [15.09] 

• Dr Małgorzata Bonikowska blokadzie sankcji wobec władz Białorusi przez Cypr ze 

względu na spór z Turcją, dla radiowej Jedynki [12.09] 

• Polska musi dawać takie sygnały, żeby białoruskie społeczeństwo wiedziało, że ma 

sojuszników na Zachodzie – dr Małgorzata Bonikowska w „Studiu Zachód” TVP Info 

[08.09] Dowiedz się więcej  

• Dr Małgorzata Bonikowska o podejściu Unii Europejskiej do sytuacji na Białorusi dla 

Panoramy TVP, radiowej Jedynki i TVP INFO [7.09] 

• Prezydent Erdogan oświadczył […], że Turcja nie odda ani kropli z tych mórz. – dr 

Bruno Surdel o cypryjsko-tureckim sporze na Morzu Śródziemnym dla radiu Wnet 

[07.09] 

Czytaj więcej  

• Francja ma najwięcej muzułmanów ze wszystkich krajów UE – dr Małgorzata 

Bonikowska o polityce imigracyjnej Francji dla TVP [1.09] 

• Toczący się konflikt na południu UE może skłócić członków NATO i UE i łatwo 

wymknąć się spod kontroli – dr Bartłomiej Nowak o sporze cypryjsko-tureckim dla 

Forbes.pl [01.09]  

Czytaj więcej 

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• 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.  

 

Kolejne spotkanie PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH. Czy 

multilateralizm się utrzyma? już we wtorek, 20 października o godz. 17:00. 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/770653970161482 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/95580,Po-debacie-o-stanie-UE-Von-der-Leyen-polozyla-nacisk-na-powiazanie-funduszy-pomocowych-z-zielonym-ladem-To-mocne-zagranie
https://csm.org.pl/polska-musi-dawac-takie-sygnaly-zeby-bialoruskie-spoleczenstwo-wiedzialo-ze-ma-sojusznikow-na-zachodzie-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-08-09-2020/
https://wnet.fm/2020/09/07/dr-bruno-surdel-prezydent-erdogan-oswiadczyl-ze-turcja-nie-odda-ani-kropli-ze-swych-morz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dr-bruno-surdel-prezydent-erdogan-oswiadczyl-ze-turcja-nie-odda-ani-kropli-ze-swych-morz&fbclid=IwAR1IqHh0xBMk-bcMWejUvzsXYR1ZXiubPWXgGJlXwo8MCuEy4ytoIBneRE4
https://csm.org.pl/toczacy-sie-konflikt-na-poludniu-ue-moze-sklocic-czlonkow-nato-i-ue-i-latwo-wymknac-sie-spod-kontroli-pisze-dr-bartlomiej-nowak-ekspert-csm-01-09-2020/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/events/770653970161482


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

Facebook THINKTANK 

Rozmawiamy o zmianach w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem pandemii. 

• PANEL “What is PR's Role in Democracy and Freedom of Speech?”, w 

ramach  ICCO Global Summit. Jedną z prelegentek będzie dr Małgorzata 

Bonikowska, prezes CSM. 

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 

Studies Institute  

Pobierz tutaj  

• Jak budować odporność społeczną w przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni: 

przeciwdziałanie propagandzie i dezinformacji – raport opracowany we współpracy z 

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://mailchi.mp/iccopr/the-latest-news-from-icco-xvbuyloae8-933667?e=a7bd6e9446
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
http://www.pssi.cz/download/docs/490_final-publication.pdf


analitykami CSM, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji  

Czytaj więcej  

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) 
Centre for International Relations (CIR) 
ul. Ogrody 24, 

03-994 Warszawa, Poland (EU) 

info@csm.org.pl 

www.csm.org.pl 

www.twitter.com/CIR_CSM 

www.facebook.com/CIR.CSM 

 

http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3601-raport-capd-jak-budowac-odpornosc-spoleczna-w-przestrzeni-informacyjnej-i-cyberprzestrzeni-przeciwdzialanie-propagandzie-i-dezinformacji
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

