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…czyli co przygotowaliśmy dla Ciebie przez ostatnie miesiące
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Krzysztof Płomiński,
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Arabii Saudyjskiej (2000 - 2004)

Zdobycie Kabulu przez Talibów po 20 latach od
wypędzenia ich z afgańskiej stolicy oraz zakończenie tam
obecności USA i NATO otwierają nowy etap w stosunkach
międzynarodowych

o

konsekwencjach

być

może

porównywalnych do wydarzeń 11 września 2001 roku.
Obecny rozwój sytuacji w Afganistanie i wokół niego
będzie bowiem w istotny i trwały sposób oddziaływał na
uwarunkowania bezpieczeństwa na szerokim Bliskim
Wschodzie, interesy i zachowania lokalnych i globalnych
graczy, w tym USA i Chin oraz Rosji, jak również na
amerykańską i europejską scenę polityczną

Autor:
Anna Ziółkowska, przedsiębiorczyni,
obserwatorka wydarzeń politycznych

Wybory do Bundestagu, które odbędą się 26 września tego
roku, budzą emocje nie tylko wśród obywateli Niemiec.
To, kto będzie rządził największą gospodarką Unii
Europejskiej (UE) i czwartą gospodarką świata ma
znaczenie dla całej Europy. Wydarzenie jest bacznie
obserwowane także dlatego, że kończy erę Angeli Merkel,
która pełniła obowiązki kanclerza rządu federalnego
przez ostatnie 16 lat, odgrywając kluczową rolę zarówno
w polityce niemieckiej, jak i europejskiej

AFGANISTAN: EMIRAT 2.0.
Autor:

dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków
Międzynarodowych

31 sierpnia 2021 r. ostatni żołnierze USA opuścili
lotnisko w Kabulu, kończąc tym samym najdłuższą wojnę
w historii USA. Dla Talibów – których Amerykanie
zbrojnie odsunęli od władzy 20 lat temu – stało się to
okazją do świętowania zwycięstwa nad USA i końca
zachodniej okupacji, co utożsamiają z przywróceniem
suwerenności. Dla Europy i Ameryki to wizerunkowa
klęska, ale także pytanie o formułę relacji z Afganistanem
pod rządami Talibów.

30.09 – Labour market in Poland and Germany.
Is pandemic a game changer?
Naszymi gośćmi byli:

prof. Lutz Bellmann, Szkoła Biznesu, Ekonomii i Społeczeństwa,
Norymberga, Niemcy
Sophie Debrunner Hall, Niemiecka Konfederacja Związków
Zawodowych (DGB), Niemcy
prof. Joanna Tyrowicz, Prezes GRAPE – Group for Research in Applied
Economics, Polska
Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu, BIGRAM SA, Polska

28 - 29.09 – udział założyciela CSM, b. ambasadora RP w Niemczech i USA
Janusza Reitera w wydarzeniu "Niemcy pod lupą - edycja specjalna konferencji
"Świat pod lupą", organizowane przez ECFR Warsaw wraz z Heinrich-BöllStiftung Warszawa.

28.09 – Zoom the World: Afghanistan. What next?
Naszymi gośćmi byli:

Patryk Kugiel, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
J.E. Tahir Qadiry, ambasador Afganistanu w Polsce

21.09 – Zoom na Świat: Na granicy.
Migranci nową bronią w wojnie hybrydowej?
Naszymi gośćmi byli:

Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych,
b. dyplomata, dziennikarz Onetu
Witold Repetowicz, ekspert ds. bezpieczeństwa, Defence24,
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

20 - 22.09 – udział eksperta CSM dr Bartłomieja Nowaka
oraz

dr

Małgorzaty

Bonikowskiej,

prezesa

CSM,

w

XIII

edycji

Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021.

14.09 – Zoom na Świat: Czy Zachód traci wpływy?
Naszymi gośćmi byli:

dr Magdalena El Ghamari, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych, Collegium Civitas
Marcin Wojciechowski, politolog, dziennikarz, publicysta

Historyczny zwrot się dokonuje,
i to nieważne, czy na czele USA
stoi populista i nie do końca
poważny
polityk,
czy
doświadczony i odpowiedzialny,
dobrze znający Europę jak Biden
– dr Bartłomiej E. Nowak
o europocentryzmie
na łamach wnp.pl [29.09]

Bruksela
niczego
nam
nie
narzuca bez wiedzy polskiego
rządu – Eugeniusz Smolar,
ekspert CSM, na łamach
“Gazety
Wyborczej”
[27.09.2021]

Wyłonienie rządu nie będzie
proste. Angela Merkel musi się
liczyć z tym, że będzie jeszcze
w polityce przez jakiś czas –
powiedziała o wyborach
w Niemczech na antenie
Polskiego Radia 24
dr Małgorzata Bonikowska
[27.09]

Dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM,
rezultatach
wyborów do Bundestagu
na antenie radia TOK FM
[27.09]

Eugeniusz Smolar, ekspert
CSM, o Rosji, Ameryce
i kryzysie energetycznym
na antenie TOK FM [22.09]

Dr Małgorzata Bonikowska o
skutkach decyzji Trybunału
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej
w
sprawie
kopalni Turów [21.09]

Francja jest przyzwyczajona, że
w relacjach międzynarodowych
odgrywa rolę wiodącą (…) i
odbiera to jako policzek –
powiedziała dr Bonikowska
o AUKUS w programie
“Studio Zachód” TVP [19.09]

Polska mogłaby być ważnym
graczem w Zachodniej Europie.
Myślę, że to jest nasza najlepsza
strategia – dr Małgorzata
Bonikowska, prezes CSM,
w programie Super Ekspresu
[22.09]

Dr Małgorzata Bonikowska
o
protestach
afgańskich
kobiet, wizycie prezydenta
Ukrainy w USA
oraz o upadku zaufania UE
do Waszyngtonu [21.09]

To właśnie Warszawa dzisiaj się
mocno izoluje wobec Brukseli –
stwierdził Łukasz Polinceusz
na antenie TOKFM w audycji
“Pierwsze Śniadanie w TOKu” [16.09]

Jesteśmy w pułapce. Bo jak
demokratyczne
kraje
mają
reagować
w
czasie
wojny
informacyjnej z dyktaturami,
takimi jak rosyjska czy chińska? –
powiedziała dr Bonikowska
w rozmowie z Izabelą Marczak
na portalu “Siedem Ósmych”
[15.09]

Na początku reakcja Europy i
krajów unijnych na pandemię
była bardzo chaotyczna, UE nie
była przygotowana, ale szybko
wyciągnięto
wnioski,
wprowadzono koordynację –
mówi
dr
Małgorzata
Bonikowska w Programie 1
Polskiego Radia [15.09]

Granie o własne interesy jest
typowym
zachowaniem,
wszystkie kraje tak robią.
Natomiast to wcale nas nie musi
doprowadzić
do
skrajnego
stanowiska – powiedziała dr
Bonikowska, prezes CSM, w
wywiadzie
Zuzanny
Dąbrowskiej w programie
“wPunkt” [11.09]

Mam nadzieję, że tego rodzaju
retoryka [antyunijna] zostanie
ukarana w jakiś sposób przez
wyborców i to się odbije w
sondażach – powiedział
dr Bartłomiej Nowak
na antenie TOKFM w audycji
TOK360 [09.09]

Obecny
kryzys
ukazał,
jak
szkodliwe jest budowanie przez
lata
braku
zaufania
–
Eugeniusz Smolar, ekspert
CSM,
na
łamach
Rzeczpospolitej [08.09]

Komisja Europejska po to
istnieje,
żeby
w
imieniu
wszystkich
państw
członkowskich
przestrzegać
funkcjonowania
prawa
europejskiego na jej terenie –
mówiła
w
“Faktach
po
Faktach”
dr
Małgorzata
Bonikowska [07.09]

Nie
ma
przymusu
bycia
członkiem Unii Europejskiej, co
pokazał Brexit. Jednak skoro
w niej jesteśmy to obowiązują
nas takie same zasady, jak
pozostałe kraje tej organizacji –
powiedziała dr Małgorzata
Bonikowska w wywiadzie na
łamach “Faktu” [06.09]

Dr Bonikowska o spotkaniu
ministrów
spraw
zagranicznych
Unii
Europejskiej
na
temat
Afganistanu i imigrantach w
programie Dzień na Świecie
na antenie Polsatu [03.09]

Jeśli
chodzi
o
nielegalne
przekraczanie
granic
Unii
Europejskiej, to (…) nie ma na to
zgody, a te zewnętrzne granice
Wspólnoty trzeba uszczelniać –
mówiła w Polskim Radiu 24
dr Małgorzata Bonikowska,
szefowa Centrum Stosunków
Międzynarodowych [02.09]

Rosja może chcieć testować
Zachód, gdy jest on zajęty
kryzysem
dotyczącym
Afganistanu - powiedziała dr
Bonikowska
na
antenie
Polskiego Radia 24 [02.09]

Dr Małgorzata Bonikowska
na antenie radia TOK FM
o Pakcie o migracji i azylu
oraz
problemach
migracyjnych
w
Unii
Europejskiej na przestrzeni
ostatnich lat [02.09]

Dr Małgorzata Bonikowska
o stanowisku Unii w sprawie
uchodźców oraz wizycie
prezydenta Ukrainy
w Białym Domu [01.09]

“Birma. Złota ziemia roni łzy"
książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo
akademickie Dialog
PANDENOMIA
Czy koronawirus zakończył erę
neoliberalizmu? – książka Piotra
Araka, wydawnictwo Poltext

Technologiczne magnolie.
Gdy większość z nas uwierzy,
że dzięki technologiom
zmienimy świat na lepsze
– książka Dominiko Bettman i
Pawła Oksanowicza,
wydawnictwo PWN

"Węgierski syndrom Trianon" –
najnowsza książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo
Dialog, 2020
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