
  

  

 

CSM INFO styczeń 2021 

…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc 

CSM ponownie w TOP5 najlepszych polskich think tanków  

Oraz TOP 100 najlepszych think tanków w CEE! 

(ranking “Global Go To Think Tank Index Report 2020”, Uniwersytet w Pensylwanii) 

 

1. PUBLIKACJE 

• Analiza CSM: „Polityka zagraniczna Arabii Saudyjskiej” 

Królestwo Arabii Saudyjskiej cechuje daleko idąca ciągłość polityki zagranicznej i 

wewnętrznej sięgająca lat trzydziestych XX wieku. Wtedy to, w wyniku stopniowej 

unifikacji różnych lokalnych ośrodków państwowych (Sułtanatu Nedżdu, Emiratu Hail, 

Królestwa Hedżazu i Emiratu Asir) powstało Królestwo Arabii Saudyjskiej (KAS). Dziś 

to potężny gracz w regionie, sojusznik i klient Amerykanów, rywal Iranu, jeden z liderów 

państw muzułmańskich – pisze Witold Śmidowski w analizie „Polityka zagraniczna 

Arabii Saudyjskiej”. 

Czytaj więcej  

 

• Komentarz CSM: “Polexit? Dwie drogi polskiego konserwatyzmu” 

„Exit” nie oznacza momentu wyjścia z Unii Europejskiej, lecz złożony proces który 

może trwać wiele lat. W tym sensie polexit to już rzeczywistość. Między Warszawą a 

Brukselą są budowane mury zamiast mostów. Jednocześnie, Polacy pozostają 

najbardziej proeuropejskim narodem we wspólnocie (88 proc poparcia dla 

członkostwa), bijąc na głowę nie tylko inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale 

nawet Francuzów i Niemców. Kluczem do pozostania Polski w UE nie będą działania 

opozycji, lecz podejście polskich konserwatystów – pisze Piotr Maciej Kaczyński, 

ekspert CSM w komentarzu „Polexit? Dwie drogi polskiego konserwatyzmu”. 

Czytaj więcej 

 

• Analiza CSM: “Afryka i Europa. W poszukiwaniu synergii” 

Zacieśnienie partnerstwa z Afryką jest jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej 

a relacje pomiędzy Unią Europejską (UE) a Unią Afrykańską (UA) mają obecnie 

znacznie większe znaczenie dla obu organizacji niż w poprzedniej dekadzie. Wyzwania 

https://csm.org.pl/analiza-csm-polityka-zagraniczna-arabii-saudyjskiej/
https://csm.org.pl/komentarz-csm-polexit/


we wzajemnych relacjach wynikają z ogromnej różnorodności kulturowej, ale także 

dywergencji interesów w obrębie obu kontynentów. Przesunięcie szczytu UE-UA na 

2021 rok daje szansę na wzmocnienie partnerstwa, co leży m.in. w interesie Polski – 

pisze dr Bruno Surdel w analizie „Afryka i Europa. W poszukiwaniu synergii” 

Czytaj więcej 

 

• Komentarz CSM: “President Joe Biden. Europeans love him, will he love them 

back?” 

Nowy amerykański prezydent, Joe Biden, obiecał współpracować z sojusznikami, 

przywrócić porozumienie nuklearne z Iranem, “pogodzić się” z NATO, stawić czoła 

Rosji i przekonać Europejczyków, aby ostrzej obchodzili się z Chinami. Europa zdaje 

się być szczęśliwa z wygranej Bidena. Unia Europejska spodziewa się powrotu do 

silnych relacji transatlantyckich i do “business as usual” z Amerykanami. Czy tak się 

stanie? – pisze prof. Salvatore Babones w komentarzu “President Joe Biden. Europeans 

love him, will he love them back?”. 

Czytaj więcej 

 

2. WYDARZENIA 

• 26.01 – Zoom na świat: Iran i Zatoka: odwilż, czy konflikt? 

Rozmawiali: dr Wojciech Grabowski, (politolog, wykładowca Uniwersytetu 

Gdańskiego), Witold Śmidowski (dyplomata, były ambasador RP w Iranie), dr 

Małgorzata Bonikowska (prezes CSM).  

Więcej   

• 22.01 – Debata “Program polityczny administracji Joe Bidena” z udziałem prezes 

CSM, dr Małgorzaty Bonikowskiej 

Więcej   

• 19.01 – Zoom na świat: USA. Biden przejmuje stery   

Rozmawiali: dr Ryszard Schnepf (dyplomata, b. ambasador RP w USA), prof. Bohdan 

Szklarski (kierownik pracowni badań nad przywództwem, OSA, UW), dr Małgorzata 

Bonikowska (prezes CSM). 

Więcej 

• 12.01 – Zoom the world: Brexit. How will it change the UK and Ireland? 

Rozmawiali: Prof. Wawrzyniec Konarski (rektor Uczelni Vistula w Warszawie), Bobby 

McDonagh (Irlandzki dyplomata, były ambasador w Wielkiej Brytanii), dr Małgorzata 

Bonikowska (prezes CSM). 

Więcej  

• 08.01 – Diplomatic Coffee: Indonesia (seria dla nie-ekspertów) 

https://csm.org.pl/analiza-csm-afryka-i-europa-w-poszukiwaniu-synergii/
https://csm.org.pl/komentarz-csm-president-joe-biden-europeans-love-him-will-he-love-them-back/
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/117111253620732
https://csm.org.pl/nie-bedzie-odgrywania-przez-stany-zjednoczone-roli-globalnej-jezeli-nie-bedzie-w-ameryce-spokoju-w-domu-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-22-01-2021/
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/321981985794746
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/418696332806101


Rozmawiali: Siti Mauludiah (Ambasador Republiki Indonezji w Polsce), dr 

Małgorzata Bonikowska (prezes CSM) oraz Michał Rejent (przedsiębiorca, inwestor, 

ekspert THINKTANK). 

Więcej   

3. CSM W MEDIACH                                     

• Dr Małgorzata Bonikowska o handlu szczepionkami i umowie UE z koncernami 

farmaceutycznymi dla PR24 [31.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o sytuacji w UE dla „Gazety Wyborczej” [28.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o pierwszych decyzjach prezydenta Joe Bidena dla PR24 

[25.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o planie UE wprowadzenia wymogu szczepień przy 

podróżach dla radiowej Jedynki [21.01] 

• Ameryka potrzebuje Polski jako lojalnego, silnego sojusznika w NATO – Janusz Reiter, 

były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, w wywiadzie dla Interii 

Biznes [20.01] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o nowym prezydencie USA dla TVP Info [20.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o relacjach Polska-USA dla TVN i TVN24 [20.01] 

• Polexit to stopniowy proces wychodzenia Polski z Unii Europejskiej. W tej logice buduje 

się nowe mury zamiast mostów między Europejczykami” – Piotr Maciej Kaczyński, 

ekspert CSM, na łamach Wyborczej.pl [20.01] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o relacjach UE-Rosja po powrocie Nawalnego dla TVN24 

[17.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska w podsumowaniu tygodnia w programie „Świat i Ludzie”, 

radiowa Trójka [16.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o kryzysie rządowym w Holandii dla telewizyjnej 

„Panoramy” [16.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o relacjach UE-UK dla radiowej Czwórki [18.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o zamieszkach w USA dla radiowej JEDYNKI [15.01] 

• Jeżeli Republikanie zdecydują się na strategię totalnej kontestacji Bidena 

dotychczasowymi metodami, to trumpizm zostanie z nami na długo - dr Bartłomiej 

Nowak dla portalu Crowd media [11.01] 

Dowiedz się więcej  

• To jest początek, a nie koniec procesu, który będzie trwał długo i będzie bardzo 

bolesny dla Ameryki – dr Małgorzata Bonikowska o zamieszkach w Stanach 

Zjednoczonych na antenie TVN24 [09.01] 

Dowiesz się więcej  

• Nie wydaje mi się, żeby nowa administracja chciała dokonać jakiejś rewizji 

zobowiązań amerykańskich w Europie – komentuje sytuację w Stanach 

Zjednoczonych były ambasador Janusz Reiter na antenie Polsatu [08.01] 

https://www.facebook.com/153282818027787/videos/308238663955205
https://csm.org.pl/tu-sie-toczy-gra-polityczna-w-ktorej-polska-powinna-brac-udzial-a-do-tego-na-pewno-jest-potrzebny-dialog-z-naszymi-najwazniejszymi-partnerami-zalozyciel-i-przewodniczacy-rady-fu/
https://csm.org.pl/polexit-to-stopniowy-proces-wychodzenia-polski-z-unii-europejskiej-w-tej-logice-buduje-sie-nowe-mury-zamiast-mostow-miedzy-europejczykami-piotr-maciej-kaczynski-ekspert-csm-na-lamach-wyborcze/
https://crowdmedia.pl/dr-bartlomiej-nowak-jakosc-amerykanskiej-demokracji-zalezy-od-republikanow-wywiad/?fbclid=IwAR2FbshekexFp1PhyR7ECF3djvXd4NLyUKu-4Kn0hBpY5ubjC1gKHzAqh6Y
https://csm.org.pl/to-jest-poczatek-a-nie-koniec-procesu-ktory-bedzie-trwal-i-bedzie-bardzo-bolesny-dla-ameryki-dr-malgorzata-bonikowska-o-zamieszkach-w-stanach-zjednoczonych-09-01-2021/


Dowiedz się więcej 

• To nie był protest przeciwko polityce jakiegokolwiek rządu, czy prezydenta i partii, to 

był protest przeciwko demokratycznym regułom, których ukoronowaniem są wybory  –

Janusz Reiter, założyciel i przewodniczący Rady CSM, w podcaście dla 

EURACTIV.pl [08.01] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska o zamieszkach w USA dla radia ESKA [07.01] 

• Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych obserwujemy w Europie z ogromnym smutkiem 

i niepokojem, bo niestabilna Ameryka to duży problem dla świata – dr Małgorzata 

Bonikowska w podcaście dla telewizyjnej edycji Super Expresu [07.01] 

Czytaj więcej   

• Dr Małgorzata Bonikowska o zamieszkach w USA w specjalnym wydaniu TVN24 

[06.01] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o umowie inwestycyjnej UE-Chiny dla Radia Nowy Świat 

[05.01] 

• Ataki islamistów mają miejsce w Nigrze na co dzień. Nędza pcha ludzi w szeregi 

dżihadystów – dr Bruno Surdel o zamachu dżihadystów na dwie wioski w Nigrze 

[05.01] 

Czytaj więcej 

• Dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, o scenariuszach przyszłości UE w radiu TOK 

FM [04.01] 

Czytaj więcej  

 

4. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• DIPLOMATIC COFEE: South Korea 

Rozmowy z dyplomatami na żywo na naszym profilu Facebook Centrum 

Stosunków Międzynarodowych 

→ Gość: H.E. Mira Sun, Ambasador Korei Południowej w Polsce 

• ZOOM NA ŚWIAT → 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. 

 

B. POLECANE PUBLIKACJE 

https://csm.org.pl/nie-wydaje-mi-sie-zeby-nowa-administracja-chciala-dokonac-jakiejs-rewizji-zobowiazan-amerykanskich-w-europie-janusz-reiter-zalozyciel-i-przewodniczacy-rady-fundacji-csm-08-01-2021/
https://csm.org.pl/to-co-wczoraj-sie-dzialo-to-nie-byl-protest-przeciwko-polityce-jakiegokolwiek-rzadu-czy-prezydenta-i-partii-to-byl-protest-przeciwko-demokratycznym-regulom-ktorych-ukoronowaniem-sa-wybory-mow/
https://csm.org.pl/wydarzenia-w-stanach-zjednoczonych-obserwujemy-w-europie-z-ogromnym-smutkiem-i-niepokojem-bo-niestabilna-ameryka-to-jest-bardzo-duzy-problem-dla-swiata-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-07/
https://wnet.fm/2021/01/05/dr-bruno-surdel-ataki-islamistow-maja-miejsce-w-nigrze-na-co-dzien-nedza-pcha-ludzi-w-szeregi-dzihadystow/?fbclid=IwAR2DLO3O1yB-r5m9D2g7YMRxd_5eQmDor-JPMHIdoJEQtoZn2woUPVihMMk
https://audycje.tokfm.pl/podcast/100244,Scenariusze-przyszlosci-UE-wczoraj-i-dzis?fbclid=IwAR2iZlWpCriwPAoEq4fkH8OiT04cXgmhqxtCk_dnSbmNe9upIfn1ADhSBEc
https://www.facebook.com/events/498163291170788
https://www.facebook.com/events/498163291170788
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


• Zmagania na peryferiach. Elity III RP o Rosji - książka dr Andrzeja Turkowskiego, 

wydawnictwo naukowe Scholar 

Czytaj więcej 

• Współpraca regionalna państw autorytarnych. Studium przypadku arabskich państw 

Bliskiego Wschodu – publikacja autorstwa dr Wojciecha Grabowskiego, wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego 

Czytaj więcej 

• 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  

• 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  
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https://csm.org.pl/zmagania-na-peryferiach-elity-iii-rzeczypospolitej-o-rosji/
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http://www.pssi.cz/download/docs/490_final-publication.pdf
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