
 

 

CSM INFO  

marzec 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 

Komentarz CSM: „Syria. 10 lat później” 

Początkowe niepokoje społeczne na fali arabskiej Wiosny Ludów w Syrii przerodziły się w 

największy współczesny kryzys humanitarny. Choć od momentu wybuchu wojny mija dziesięć 

lat, to upływający czas w żaden sposób nie wpłynął na poprawę sytuacji Syryjczyków. W 

walkach zginęło prawie pół miliona obywateli. Połowa ludności syryjskiej została wysiedlona. 

Zniszczono jedną trzecią wszystkich domów –  pisze Sylwia Mazur w komentarzu. 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

Komentarz CSM: „Ameryka po wyborach. Era Bidena z Trumpem w tle” 

Donald Trump został uniewinniony przez Senat USA od odpowiedzialności za styczniowe 

zamieszki i szturm demonstrantów na Kapitol. Trudno było sobie wyobrazić inny wynik, skoro 

republikanie – nawet ci antytrumpowscy – obawiali się podziału partii. Trump – jedyny 

prezydent w historii USA, któremu wytoczono impeachment dwa razy – nadal ma miliony 

zwolenników i nie składa broni. Zapowiada start w wyborach za 4 lata. Ameryka pozostaje 

podzielona – pisze Janusz Reiter, Założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji CSM w 

komentarzu. 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

https://csm.org.pl/komentarz-csm-syria-10-lat-pozniej/
https://csm.org.pl/komentarz-csm-ameryka-po-wyborach-era-bidena-z-trumpem-w-tle/


Komentarz CSM: „Birma. Koniec eksperymentów” 

Zamach stanu w Birmie przerwał 10 lat eksperymentu demokratycznego i powróciły rządy 

generałów. Armia zawsze miała w tym kraju silną pozycję a w ostatnich dekadach udało się jej 

stworzyć tam własne „imperium gospodarcze”. Pucz miał je ochronić przed rozmontowaniem, 

był także konsekwencją osobistych ambicji politycznych wojskowych liderów – pisze dr Bruno 

Surdel w Przeglądzie Europa – Azja, prowadzonym przez CSM i Fundację Konrada Adenauera 

w Polsce.  

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

Publikacja internetowa – leksykon postaci 

Projekt Telling Stories to historie Polaków pochodzenia żydowskiego oraz Żydów o polskich 

korzeniach. Ludzie, prezentowani w naszej internetowej publikacji wyrażają się poprzez sztukę, 

biznes, muzykę, medycynę, edukację czy literaturę. 

www.people2people.site 

 

Internetowy zasób wiedzy o media literacy i zwalczaniu dezinformacji 

START2THINK to projekt, który powstał, aby uodpornić obywateli Europy na dezinformację. 

Jego celem jest ostrzeganie przed możliwymi narracjami, technikami i działaniami 

dezinformacyjnym i poprawa umiejętności krytycznego myślenia.  

www.start2think.info 

 

 

2. WYDARZENIA 

• 30.03 – Zoom na Świat: Gra o Białoruś. Czy Polska się liczy? 

Rozmawiali: Marek Budzisz (analityk, historyk, dziennikarz), dr Adam Eberhardt 

(dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich), Witold Jurasz (dziennikarz Onet, prezes 

Ośrodka Analiz Strategicznych), Agnieszka Romaszewska-Guzy (dyrektorka telewizji 

Biełsat).  

Więcej 

 

• 29.03 – 4 TAKES on the Middle EAST: Israeli elections  

Rozmawiali: Shai Bazak (CEO European Leadership Network (ELNET)-Izrael), Lahav 

Harkov (dziennikarka i korespondentka dyplomatyczna “The Jerusalem Post”), amb. 

Maciej Kozłowski (pisarz, dziennikarz i dyplomata), dr Artur Skorek (adiunkt w 

Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). 

Więcej 

https://csm.org.pl/przeglad-europa-azja/
https://csm.org.pl/birma-koniec-eksperymentow/
http://www.people2people.site/
http://www.start2think.info/
https://www.facebook.com/events/195516719040660/
https://www.facebook.com/events/465406934902834/


• 23.03 – Zoom na Świat: ITALY: new government - old problem 

Rozmawiali: prof. Luiza Bialasiewicz (geograf polityczny, profesor na Uniwersytecie 

w Amsterdamie i w Kolegium Europejskim (College of Europe), prof. Emidio Diodato 

(profesor nadzwyczajny polityki międzynarodowej i nauk politycznych na 

Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii). 

Więcej 

• 18.03 –  dr Małgorzata Bonikowska uczestniczką debaty “Russian vaccine game in 

the EU”, zorganizowanej przez Polskie Radio w ramach "Tygodnia 

Europejskiego". 

Rozmawiały: dr Małgorzata Bonikowska (CSM), prof. dr hab. Agnieszka Legucka 

(PISM), Marta Kowalska (Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji). 

Więcej 

• 17.03 –  Eugeniusz Smolar uczestnikiem debaty Polska i Rosja - wojna historią czy 

o historię - na argumenty czy fake newsy? Siły, środki i metody walki, zorganizowanej 

przez Instytut Bronisława Komorowskiego 

Rozmawiali: dr Andrzej Grajewski, (redaktor „Gościa Niedzielnego”), Anna 

Mierzyńska (analityczka mediów społecznościowych) 

Więcej 

 

• 16.03 – Zoom the World: Who will run the Netherlands? 

Rozmawiali: Małgorzata Bos-Karczewska (redaktor naczelna portalu Polonia.nl), Tom 

de Bruijn (były ambasador Holandii przy UE, przewodniczący Rady Nadzorczej 

Instytutu Clingendael). 

Więcej 

 

• 09.03 – Zoom the World: Pacific and Australia. The West or the Rest? 

Rozmawiali: prof. Salvatore Babones (Uniwersytet w Sydney, australijski ekspert ds. 

globalizacji), prof. Hugh White (strateg, emerytowany profesor studiów strategicznych 

na Australijskim Uniwersytecie Narodowym). 

Więcej  

 

• 05.03 - Diplomatic Coffee: South Korea 

https://www.facebook.com/events/162994738993533/
https://www.youtube.com/watch?v=a0AJuS51QpI
https://www.facebook.com/watch/live/?v=804478793750991&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/events/509762227094659/
https://www.facebook.com/events/707031083321645/


Rozmawiali m.in.: H.E. Mira Sun (Ambasador Republiki Korei w Polsce), Michał 

Rejent (przedsiębiorca, inwestor, członek Rady Ekspertów ośrodka THINKTANK), dr 

Małgorzata Bonikowska (prezes CSM i ośrodka THINKTANK). 

Więcej  

 

• 02.03 - Birma. Wojna czy pokój? 

Rozmawiali m.in.: Patryk Kugiel (analityk w programie Azja-Pacyfik, Polski Instytut 

Spraw Międzynarodowych), dr hab. Michał Lubina (Instytut Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu, Uniwersytet Jagielloński). 

Więcej  

 

3. CSM W MEDIACH                                     

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o zielonych certyfikatach w programie 

„Więcej Świata, radiowa Jedynka [31.03] 

Czytaj więcej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o unijnym funduszu odbudowy „Next 

GenerationEU” w rozmowie dla Fakt.pl [30.03] 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, gościem programu EKG w radiu TOK FM 

[29.03] 

Czytaj więcej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska o napięciach pomiędzy Chinami i USA na antenie TVN24 

BiS [22.03] 

Dowiedz się więcej 

 

• Z Macronem można się nie zgadzać, ale jest on europejskim mężem stanu, który 

potrafi pociągnąć europejską debatę do przodu - dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM 

dla Euractiv [21.03]  

Dowiedz się więcej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o relacjach UE-Wielka Brytania i konflikcie 

ze szczepionkami w tle, program „Kontrapunkt”, radiowa Jedynka [16.03] 

Dowiedz się więcej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o problemach wokół dostaw szczepionek w 

krajach UE, Polskie Radio 24 [12.03] 

https://www.facebook.com/events/498163291170788/
https://www.facebook.com/events/3677720259009184/
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2708143,Malgorzata-Bonikowska-sprawy-zdrowia-publicznego-trzeba-wyniesc-poza-biezaca-polityke
https://audycje.tokfm.pl/podcast/103910,-Czeka-nas-dluzsze-zamkniecie-niz-2-tygodnie
https://www.facebook.com/MMBonikowska/posts/2041964032613379
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/cofoe-ursula-von-der-leyen-pandemia-unia-europejska-david-sassoli-parlament-europejski-pe-emmanuel-macron-francja-polska-debata-demokracja-komisja-rada-ue-covid-19/?fbclid=IwAR1HN7RkAx6GcbeYt1iRdYz3mJBBFA_S1QCCGfNwgBYfV7wPsKZ0hDPgqio
https://www.polskieradio.pl/130/7263/Artykul/2698360,Relacje-UEWielka-Brytania-Dr-Lewandowski-Brytyjczycy-sa-oskarzani-o-szczepionkowy-nacjonalizm


Dowiedz się więcej 

 

• Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, w radiu TOK FM komentuje wpływ Unii 

Europejskiej na praworządność państw członkowskich [12.03]  

Dowiedz się więcej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o debacie Parlamentu Europejskiego o 

sytuacji w Polsce, Polskie Radio 24 [11.03] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o kobietach w polityce i biznesie, w 

programie „Dzień na Świecie”, Polsat News [08.03] 

• Indie nie są łatwym parterem w negocjacjach i widzą siebie jako supermocarstwo, 

podczas gdy Europa pozycjonuje Nowe Delhi zdecydowanie poniżej Chin — dr 

Małgorzata Bonikowska o relacjach UE-Indie w radiowej Trójce [06.03] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczepieniach w Europie na antenie 

TVN24BiŚ [05.03] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, gościem programu EKG w radiu TOK FM 

[4.03] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o procesie b. prezydenta Francji Nicolasa 

Sarkozy, dla Panoramy TVP [2.03] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o rosyjskiej szczepionce w krajach UE, 

Jedynka Polskiego Radia [1.03] 

Czytaj więcej 

• Okres bliskości z Donaldem Trumpem oraz jego administracją zakończył się przez 

wybór Bidena – Eugeniusz Smolar, członek Rady CSM, dla portalu wiadomo.co 

[01.03] 

Czytaj więcej 

 

4. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• ZOOM NA ŚWIAT → w każdy wtorek o 17:00 na profilu Facebook Centrum 

Stosunków Międzynarodowych 

Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki 

https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2694286,Prof-Ryba-o-rezolucji-PE-ws-strefy-wolnosci-LGBTIQ-pokazuje-jak-bardzo-umysly-elit-UE-opanowala-ideologia
https://audycje.tokfm.pl/podcast/103223,Czy-UE-nic-nie-moze-ws-mediow-w-Polsce-Notowania-rzadu-nie-maleja
https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2695070
https://csm.org.pl/indie-nie-sa-latwym-parterem-w-negocjacjach-i-widza-siebie-jako-supermocarstwo-podczas-gdy-europa-pozycjonuje-nowe-delhi-zdecydowanie-ponizej-chin-dr-malgorzata-bonikowska-o-relacjach-u/
https://www.facebook.com/MMBonikowska/posts/2026678840808565
https://audycje.tokfm.pl/podcast/102811,-Musimy-spodziewac-sie-wzrostu-cen
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2688899,Dr-Bonikowska-czlonkowie-UE-maja-klopot-ze-wspolnym-stanowiskiem-wobec-Rosji
https://wiadomo.co/eugeniusz-smolar-rzad-pis-jest-sfrustrowanym-obserwatorem/?fbclid=IwAR1ilNvmKUwmJyvqch52wj51iQ8NDFCyI9s5PRedIUztGBYCYtVBeKWGWFM
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/


międzynarodowe i gospodarkę. Cykl jest realizowany we współpracy z Fundacją 

Konrada Adenauera w Polsce. 

Kolejne spotkanie Prezydentura Bidena: pierwsze sto dni już w najbliższy wtorek, 

27.04 o godz. 17:00.  

Więcej informacji tutaj. 

• CYKL „ROZMÓW O EUROPIE” realizowany przez Komisję Europejską 

Przedstawicielstwo w Polsce, we współpracy z ośrodkiem THINKTANK →  

CZY EUROPEJSKA UNIA ZDROWOTNA JEST POTRZEBNA? 

29 kwietnia, godz. 17.00, 

Więcej informacji tutaj. 

• DEBATA ONLINE „MIGRACJE W EUROPIE. NOWY PAKT O MIGRACJI I 

AZYLU” 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Centrum 

Stosunków Międzynarodowych zaprasza na webinarium poświęcone polityce 

migracyjnej UE. 

6 maja, godz. 16.00 

Więcej informacji tutaj. 

• DIPLOMATIC COFFEE → raz w miesiącu na profilu Facebook Centrum 

Stosunków Międzynarodowych 

Razem z naszymi gośćmi rozmawiamy o tym, jak zmienia się świat dyplomacji, 

stosunków międzynarodowych i biznesu w dobie pandemii. 

Kolejna rozmowa z ambasadorem Meksyku w maju 2021.  

• INNOWACJE W POLITYCE (5 edycja) – zgłoszenia od 18 marca 2021 

Nagrody przyznawane co roku przez Instytut Innowacji Politycznych w Wiedniu, 

którego CSM jest przedstawicielem na Polskę i kraje Bałtyckie 

(www.innovationinpolitics.eu) mają na celu wyróżnić wyjątkowe projekty z zakresu 

polityk publicznych realizowane w 27 krajach UE. Zwycięzców wybiera jury złożone 

z 1000 Europejczyków z 47 krajów Rady Europy.  

Więcej informacji tutaj. 

• StartmeupHK Festival 2021 – 24-28 maja 2021 

Tegoroczna edycja StartmeupHK Festival obejmuje 14 głównych wydarzeń w ciągu 5 

dni, w tym przemówienia światowej sławy prelegentów, dyskusje na gorące tematy, 

takie jak AI, fintech, ESG, smart cities, opieka zdrowotna, proptech i oczywiście 

wprowadzenie do ostatnie kolaboracje w Greater Bay Area❗ 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

B. POLECANE PUBLIKACJE 

https://www.facebook.com/events/157910326147466
https://www.facebook.com/events/1030928097310974/
https://csm.org.pl/migracje-w-europie-nowy-pakt-o-migracji-i-azylu/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
http://www.innovationinpolitics.eu/
https://innovationinpolitics.eu/
https://www.investhk.gov.hk/en/events/invest-hong-kong-creative-lifestyle-sector-webinar-new-mindset-new-result-2021.html


• Brima. Złota ziemia roni łzy – najnowsza książka prof. Bogdana Góralczyka, 

wydawnictwo Dialog, 2021 

Czytaj więcej 

• A Political biography of Aung San Suu Kyi – najnowsza książka dr. hab. Michała 

Lubiny o Birmie, Routledge, 2020 

Czytaj więcej 

• Zmagania na peryferiach. Elity III Rzeczypospolitej o Rosji – książka dr Andrzeja 

Turkowskiego, wydawnictwo naukowe Scholar, 2021 

Czytaj więcej 

• Współpraca regionalna państw autorytarnych. Studium przypadku arabskich państw 

Bliskiego Wschodu – publikacja autorstwa dr Wojciecha Grabowskiego, wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 

Czytaj więcej 

• Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego – książka dr 

Szymona Zaręby, INP PAN, 2020. 

Czytaj więcej 

• Węgierski syndrom Trianon -– 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 i Prague Security 

Studies Institute.  

Pobierz tutaj  

 

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

03-994 Warszawa, Poland (EU) 

info@csm.org.pl 

https://wydawnictwodialog.pl/birma--zlota-ziemia-roni-lzy,133,2746.html
https://www.routledge.com/A-Political-Biography-of-Aung-San-Suu-Kyi-A-Hybrid-Politician/Lubina/p/book/9780367463847
https://scholar.com.pl/pl/glowna/4088-zmagania-na-peryferiachbr-elity-iii-rzeczypospolitej-o-rosji.html
https://kiw.ug.edu.pl/pl/nauka-o-cywilizacji/1545-wspolpraca-regionalna-panstw-autorytarnych-studium-przypadku-arabskich-panstw-bliskiego-wschodu.html
https://inp.pan.pl/ksiazki/skutki-braku-uznania-panstwa-w-prawie-miedzynarodowym/
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


www.csm.org.pl 

www.twitter.com/CIR_CSM 

www.facebook.com/CIR.CSM  

 
 

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

