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I. DZIAŁANIA THINKTANK 

1. ZAPOWIEDZI: 

 

• KAŻDY PIĄTEK. 10:00-11:00 → w wakacje nie zwalniamy tempa! 

     THINKTANK LIVE TALKS – SUMMER EDITION !!! 

W lipcu i sierpniu zapraszamy na letnią edycję rozmów THINKTANK NA 

ŻYWO na Facebooku. Będziemy poruszać tematy mogące się przydać latem. 

Bądźcie z nami! 

https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK 

 

• THINKTANK LIVE TALKS - SUMMER – 17 lipca 2020 godz. 10:00 

     Lato w Polsce: jak sobie dają radę hotelarze? 
Naszymi gośćmi będą: Elżbieta Lendo, Lendo Hotles Group, Łukasz Adamowicz, 

Wiceprezes Zarządu, BFC Travels oraz Małgorzata Broniarek, Dyrektor Pionu 

Handlowego Grupy Kapitałowej PHH 

Bądźcie z nami na Facebooku THINKTANK-@osrodekTHINKTANK 

 

• LIVE AIP THINKTANK – 20 lipca 2020 godz. 17:00 

     Jak skuteczniej trafiać do odbiorców? 
Naszymi gośćmi będą:  Monika Goszczycka i Julia Skurpel z Fabryki Marketingu - 

domu mediowego specjalizującego się w marketingu internetowym.  

Bądźcie z nami na Facebooku AIP - @inkubatorypl i THINKTANK-

@osrodekTHINKTANK 

 

• THINKTANK LIVE TALKS - SUMMER – 24 lipca 2020 godz. 10:00 

     Lato w Polsce: co się dzieje w dużych miastach? 
Bądźcie z nami na Facebooku THINKTANK-@osrodekTHINKTANK 

 

• PRZEGLĄD KSIĄŻEK THINKTANK – Lato 2020 
Jak co kwartał, eksperci ośrodka THINKTANK wyselekcjonowali spośród nowości 

wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i mogą być przydatne w 

podejmowaniu lepszych decyzji. 

Więcej informacji wkrótce na www.think-tank.pl 

 

http://www.think-tank.pl/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK
http://www.think-tank.pl/


 

• MAGAZYN THINKTANK OD LATA 2020 W WERSJI 

ELEKTRONICZNEJ  

     WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE NA NASZEJ STRONIE 

INTERNETOWEJ  www.think-tank.pl! 

2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

•      THINKTANK dla AIP LIVE: Jak zarządzać sobą i ludźmi w czasie kryzysu? 

29 czerwca 2020 

goście: Bartłomiej Brach (antropolog, ekspert THINKTANK)  

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      Premiera raportu THINKTANK i debata online o sztucznej inteligencji w 

sektorze publicznym we współpracy z Microsoft 

29 czerwca 2020 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS: Jak zmieni się sektor zdrowia po pandemii?  

26 czerwca 2020 

goście: dr n. med. Tomasz Maciejewski (Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka),  

dr n. med. Piotr Soszyński (Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Medycznego, 

Medicover) , Paweł Sieczkiewicz (CEO Telemedi.co) 

Więcej informacji TUTAJ  

 

•      THINKTANK LIVE TALKS: Jak zmieni się biznes po pandemii? 

19 czerwca 2020 

goście: Dominika Bettman (prezeska SIEMENS Polska), Marcin Bruszewski (CEO 

Philips Polska), Darek Żuk (prezes AIP) 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      DEBATA WARSZAWSKA w stylu oksfordzkim, zorganizowana przez 

NIENIEODPOWIEDZIALNI, podsumowanie dr Małgorzaty Bonikowskiej, 

prezesa THINKTANK 

18 czerwca 2020 

goście: Julia Patorska (Partner Associate Deloitte), prof. Krzysztof Piech (Uczelnia 

Łazarskiego), prof. Andrzej Rzońca (ekonomista, profesor SGH), Edwin Bendyk 

(dziennikarz, publicysta), Aleksandra Karasińska (redaktor naczelna Newsweek.pl), 

prof. Rafał Matyja (Politolog i publicysta, wykładowca WSIiZ w Rzeszowie, Leszek 

Jażdżewski (prezes Liberté!)  

Więcej informacji TUTAJ 

 

http://www.think-tank.pl/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/posts/2871340959641640?__xts__%5b0%5d=68.ARDhT9IGe3Pl29RlRUoYmNA01OuHSW03pmq8i-T6TvhHOahEuhElgmvg43ZiD-m0CmlDC6TBbPocNMDLmHeDilD8-lzjKJUaVCllyF32aen_jyAk62-cqbUe9kgelE03cYtRfm-LM40GrwkmGSsaZnwv4xxFvKOsLsEJSOThSniuRbs0FUneFq7N5Jmr2Nu5wTfHi0Fa6RUPB2LGhD1HD2G7J-FJQ12IbESVvr2hYqUCI423fr7vIgJFOnwoZ4tShEqcr6wwUycuKPXoWTxPvx0hHLy8u3AUPDx8x9c65C8xcE0TBElJVTy5fpfA6qZ9e49DO3SG4uKTqOLmtpFsp3sj25T9Cf0-fZZWnT4pnNn_2aFyAjZ_vlvtsl2xwmy1ozIgkvBdFU3sgpr_IZKPuqdpKblQrY12lCvD7JTJN3RfAPg56cnd-nejIu4WJ7XSaARgMPm91hnDPH1Q40cF4Fj-BJwCdIPz08sX0yQpfGd86t063L2K1izsuNDj7MiZtw&__tn__=-R
https://think-tank.pl/premiera-raportu-thinktank-o-sztucznej-inteligencji-w-sektorze-publicznym-2/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/277394816676462/?__xts__%5b0%5d=68.ARCU0oyp3copap5JC27GyQqhv7mxjrLQ8S8J5UjamxuxPofEDpn255SLndfJW7n3kUM-0XCQmyu_CWBLN4oYC0OFEwZcTuuGtkjVH17VyHykw9xTrKlT18sM1FlXhO8yQWoELYFlUWuUalNKWa7GNLletDiJjGeRZPbJQbijdgXPjx70fmSpqHnUGrxdc6C4Yjp9IrKM636m9aZtaAkxgVtt99PXw1RqSvR1JY5Xyc-9Uqka4Pf7ASdsqwb916ODM5xx9jk9QEULDrmnRENY_Y5fY9aYHjRxtBUBiiBmGOnyv4FeiBJ3bgs2GO5sFfYswqGN3GbDaDRt__JNpzvw6ngkdXXRomLzNZ0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=186074092840497&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/events/308459216820255/permalink/314354932897350/


•      CSM THINKTANK LIVE TALKS: Jak wyleczyć gospodarkę? 

9 czerwca 2020 

goście: Grzegorz Hajdarowicz (prezes Gremi International), Magda Wierzycka 

(inwestorka, CEO Sygnia, RPA) 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS: Czy wzmocni się społeczeństwo obywatelskie? 

5 czerwca 2020 

goście: Paweł Łukasiak (prezes Akademii Rozwoju Filantropii), Paweł Rabiej 

(wiceprezydent Warszawy) 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      DEBATA ONLINE: Gospodarka po pandemii. Perspektywy dla UE i Polski, we 

współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce i CSM 

2 czerwca 2020 

goście: dr Grzegorz Baczyński (Lewiatan), prof. Joanna Tyrowicz (SGH) 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      WYKŁAD OTWARTY prof. Muhammada Yunusa, laureata Pokojowej 

Nagrody Nobla i członka Rady Strategicznej THINKTANK 

1 czerwca 2020 

prowadzenie: dr Małgorzata Bonikowska (prezes THINKTANK i szefowa Katedry 

Yunusa na uczelni Korczaka), prof. Mirosław Grewiński (rektor Uczelni Korczaka) 

Więcej informacji TUTAJ 

 

3. NASZE PUBLIKACJE 

A. 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. 

Więcej informacji tutaj. 

Tekst powstał m.in. na podstawie rozmowy z prof. Yunusem, przeprowadzonej on-

line przez dr Małgorzatę Bonikowską, prezesa THINKTANK i CSM, 1.06.2020 r.  

→ TUTAJ 

 

 

https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/posts/2820196808089389?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2613754718867799&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=_vmFpEEYKa8&t=405s&fbclid=IwAR0j8uYA9f4eFl0J44qlCHKuG4ZUhKPBvbJVqunclIqHpoiEBqsXzCyoyUk
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/883736515371255/?__xts__%5b0%5d=68.ARDtPqi9qPsndicAy7TBqgojmLkcaZxDqOK4R-aC8-J1Y-7q2LaMGvLIfABnrQoXxspWTPpa5YyYx4LQDCnqZ8IgLZG9YDM0AX9r3Wggtgc8mcBGEaFDlaFJ-5UrHplfOtG-meMRz7JgiKlRN86ghlpVfU_Lqp-zGZTgbURAwYtgr34B9Dapp9qPjAmwWPjROBztP_LmyNdU9L-PHGHRQWeHbbUQBD0GBEFJa9W1F201834rv28b33LKqDe4Kl5ZuzrBg75azdGfA8KnXHAA3PpqUnq9Mk2tU54hyjufwSXQ9Lov_NV_yfF0v1NdTNtSMy06uIwsatDhExRJRLg70jROsrA3NW4kqQ8&__tn__=-R
https://think-tank.pl/nie-wracajmy-do-bledow-przeszlosci-rozmowa-z-prof-muhammadem-yunusem-2/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/883736515371255/?__xts__%5b0%5d=68.ARBJ2fqITAgzlsSfTCwtnroTJWFI1F76W2i9wC7abNqZ3-7dh-U9E7Bn_1YjzYbuk1-8CUMJ_bulf2NKHS8vNnxPpibjxK2b7PogYyjY5xvWStWnfYpg7ijbQ4bfngbb-D4WjNXSiWJBdDeqa9gBE6zN_-RorzMr7ng4o5TtdHm6jtfVvb7KyeaTWrBlvuPcAiL16LFgC-b0jtv8ZS0bH-ijOCxdAjbr_adIumaY8cS314LLTdXRHazk8GM4sKVZNI2Jm--rbivVcr8QOKuQPaE656ACsVGqHB93WQKnKTd0sDULQCgM7rrv7gOwyPP75mCU1fYz3Jfn3APmLjt7IHBAbRGbjLiqLlo&__tn__=-R


B. Raport THINKTANK o sztucznej inteligencji w sektorze publicznym 

Naszym zdaniem społeczne zaufanie do sztucznej inteligencji może wkrótce wrosnąć, 

ponieważ ma ona istotny udział w walce z pandemią koronawirusa. Chociaż aplikacje z 

udziałem SI samodzielnie ani nie zwalczają choroby, ani nie zastępują ekspertów i 

naukowców, to stały się ważnym narzędziem wspierania tych wysiłków. SI pomaga w 

diagnozowaniu osób zarażonych i identyfikacji nosicieli, analizuje zapotrzebowanie na 

sprzęt medyczny, ułatwia zarządzanie szpitalami i innymi zasobami medycznymi oraz 

bardzo znacząco wspomaga prace nad szczepionką. A wszystkie te zdania wykonywanie 

są dużo szybciej, niż zrobiłby to człowiek – piszą autorzy raportu THINKTANK, który 

powstał we współpracy z Microsoft Polska. 

Więcej informacji tutaj.  

 

C. Magazyn „THINKTANK” nr 35: „Kto uratuje wspólne 

dobro?” Wiodącym tematem numeru jest stan planety, zarówno 

w kontekście zmian klimatycznych i środowiska naturalnego, jak 

i polityczno- -społeczno-gospodarczych wyzwań, z którymi 

przyjdzie się mierzyć firmom i państwom. Kapitalizm się 

bowiem nie sprawdza, a rosnący, szeroko rozumiany egoizm nie 

pomaga. rozmawiamy o tym z Magdą Wierzycką i Mariuszem 

Grendowiczem (w kontrapunkcie) oraz opisujemy szerzej kryzys 

klimatyczny w tekście głównym. 
 

D. Wiosenny przegląd książek THINKTANK 

Jak co kwartał, eksperci ośrodka THINKTANK wyselekcjonowali spośród nowości 

wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i mogą być przydatne w 

podejmowaniu lepszych decyzji. Przegląd książek dostępny jest tutaj. 

 

E. „THINKTANK na weekend” 

• Prof. Krzysztof Obłój, Co się zmieni w gospodarce po pandemii – więcej informacji 

tutaj. 

• Zuzanna Skalska, Zdystansowana normalność – więcej informacji tutaj 

• Rafał Bauer, Gwiezdne wojny z wirusem – więcej informacji tutaj. 

 

F. NASZYM ZDANIEM (na www.think-tank.pl) 

• Grzegorz Hajdarowicz, Dajmy żyć gospodarce  – przeczytaj. 

• Grzegorz Lindenberg, Zabawa w przewidywanie – przeczytaj. 

• Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Wspierajmy firmy społeczne - przeczytaj. 

• Agata Stafiej-Bartosik, Sami i razem – przeczytaj. 

 

G. TRENDBOOKI: 

• „RE-THINK. Fundamenty kultury”. Publikacja dostępna jest tutaj. 

• „Nastaw się na kulturę”. Publikacja dostępna jest tutaj.   

• „Mapa Marek region Małopolska”. Publikacja dostępna jest tutaj. 

• „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Publikacja dostępna jest tutaj. 

https://think-tank.pl/premiera-raportu-thinktank-o-sztucznej-inteligencji-w-sektorze-publicznym-2/
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
https://think-tank.pl/co-sie-zmieni-w-gospodarce-po-pandemii/
https://think-tank.pl/zdystansowana-normalnosc/
https://think-tank.pl/gwiezdne-wojny-z-wirusem/
http://www.think-tank.pl/
https://think-tank.pl/dajmy-zyc-gospodarce/
https://think-tank.pl/zabawa-w-przewidywanie/
https://think-tank.pl/wspierajmy-firmy-spoleczne/
https://think-tank.pl/sami-i-razem/
https://think-tank.pl/fundamenty-kultury/
https://think-tank.pl/trendbook-nastaw-sie-na-kulture/
https://mapa-marek.pl/strony
https://www.zrozumdrugiego.pl/


4. AKADEMIA THINKTANK 

• Zainteresowanych naszą ofertą warsztatów, szkoleń i kursów (także on-line) prosimy 

o kontakt z: info@think-tank.pl 

 

II. NASZE REKOMENDACJE 

1. WYDARZENIA  

 

• CSM LIVE TALKS – bliżej świata! 

W każdy wtorek od polowy marca, w godz. 17.00-18.00, Centrum Stosunków 

Międzynarodowych prowadzi na swoim profilu Facebook rozmowy o 

konsekwencjach pandemii dla Europy i świata. Przez wakacje dr Małgorzata 

Bonikowska, Prezes CSM i THINKTANK, zaprasza co drugi wtorek. 

    Najbliższa rozmowa już 21 lipca 2020 o godz. 17:00 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/ 

• Rozmowa LIVE z udziałem prezes THINKTANK, dr Małgorzaty Bonikowskiej  

#HRInsights Zmiana rynku pracownika? Jak zarządzać karierą w dobie gwałtownej 

zmiany na rynku pracy 

Czytaj więcej 

 

2. EDUKACJA 

 

• WOMAN UPDATE 

Ogólnopolska kampania społeczna zachęcająca kobiety do wejścia w świat 

nowych technologii 

Rewolucja technologiczna stała się faktem. W nowej rzeczywistości i nowej 

gospodarce o sukcesie ludzi, firm i całych państw zadecyduje umiejętność wdrożenia i 

efektywnego wykorzystania nowych technologii. #WomanUpdate to ogólnopolska 

kampania informacyjno-edukacyjna organizowana przez Future Collars i wspierana 

przez kilkadziesiąt firm i instytucji, dzięki której każda kobieta, bez względu na 

doświadczenie, wiek czy miejsce zamieszkania, ma szansę opuścić swoje 

dotychczasowe ramy i zdobyć kompetencje przyszłości. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• STRATEGIE WZROSTU FIRMY 

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

Dla członków THINKTANK przysługuje zniżka 10% od podstawowej ceny tj. 7 800 

zł (zniżki nie kumulują się). 

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach 

rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż -  zdolność skutecznego 

zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem 

do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi 

przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom 

mailto:info@think-tank.pl
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.youtube.com/watch?v=3gtc-jGz5SQ
https://think-tank.pl/woman-update/


dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy. 

Więcej informacji tutaj. 

• AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA  

Studium podyplomowe adresowane do managerów średniego i wyższego szczebla  

Specjalna oferta dla członków THINKTANK! Grupa Firm Doradczych Values wraz 

ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej zapraszają do udziału w kolejnej edycji 

studium podyplomowego adresowanego do managerów średniego i wyższego 

szczebla. Słuchaczom studium proponujemy unikalny program, uwzględniający 

praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju 

własnym lidera. Cechą wyróżniającą studium jest kompleksowe ujęcie, integrujące 

akademicki porządek z głęboko praktycznym podejściem - wynikającym z realnych 

wyzwań i problemów. 

Więcej informacji tutaj.  

 

• EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION oraz 

EXECUTIVE DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 

Studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 

Specjalna oferta dla członków THINKTANK! Globalna gospodarka stawia 

nieustannie nowe wyzwania i zadania przed kadrą kierowniczą oraz wymaga 

podnoszenia i doskonalenia umiejętności kadry zarządzającej organizacjami 

gospodarczymi, instytucjami państwowymi, czy też o charakterze lokalnym. Wielu 

managerów odczuwa brak nowoczesnej wiedzy między innymi z zakresu finansów, 

zarządzania i marketingu, negocjacji. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• LEADERSHIP ACADEMY FOR POLAND (LAP) 

To program rozwoju przywództwa, realizowany przez Center for Leadership. Co roku 

gromadzi 40 osób wysokiego szczebla z różnorodnych środowisk, wybranych w 

kilkustopniowym procesie rekrutacyjnym. Oferuje stypendium na 4-miesięczny, 

intensywny kurs z udziałem wykładowców Uniwersytetu Harvarda oraz roczne 

wsparcie w ramach Alumni Network.  

Jako partner nominujący do programu, mamy możliwość proponowania 

kandydatów z rekomendacji THINKTANK. 

Więcej informacji tutaj. 

 

3. PUBLIKACJE 

 

• Gazeta Wyborcza PRACA, numer czerwcowy – wywiad z dr Małgorzatą 

Bonikowską, prezes THINTKANK,  o przywództwie i znaczeniu liderów w trudnych 

czasach. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Rozmowy o odpowiedzialności, tom III, Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2019 

Nasi rozmówcy w swoich wędrówkach zawodowych, życiowych, intelektualnych 

dotarli do miejsc, z których widać więcej. W tej książce dzielą się z nami swoją 

perspektywą, szukając odpowiedzi na pytanie o rolę odpowiedzialności i gniewu w 

różnych dziedzinach naszego życia. Rozmowę z prof. Jerzym Buzkiem 

przeprowadziła dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK, a rozmowę z prof. 

prof. Bolesławem Rokiem, przeprowadził Zbigniew Gajewski, partner THINKTANK. 

https://www.kozminski.edu.pl/wzrost_firmy/
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
http://inepan.pl/studia-ine-pan/
https://center-for-leadership.org/
https://think-tank.pl/prezes-thinktank-w-wywiadzie-dla-wysokich-obcasow-praca/


PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻKI PRZEZNACZONY JEST NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU NIENIEODPOWIEDZIALNI.                                    

Więcej informacji tutaj. 

 

• Mythbusters. Przewodnik krytycznego myślenia - raport Centrum Stosunków 

Międzynarodowych i partnerów 

Zawiera praktyczne wskazówki, jak odróżnić fakty od opinii, weryfikować 

prawdziwość informacji i nie dać się zwieść technikom manipulacyjnym. To 

szczególnie ważne w czasach fake newsów i rosnących praktyk dezinformacji w 

internecie. Przewodnik powstał w ramach projektu realizowanego od września 2018 

do stycznia 2019 roku z partnerami z Centre for Euro-Atlantic Integration and 

Democracy z Budapesztu, Prague Security Studies Institute z Pragi oraz Stopfake z 

Kijowa przy wsparciu International Visegrad Fund. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Doktryna Jakości, prof. Andrzej J. Blikle – książka oraz wykłady prof. Blikle, 

dostępne bezpłatnie na jego stronie internetowej www.moznainaczej.com.pl 

„Jestem głęboko przekonany, że w tych dramatycznych czasach, które przeżywa dziś 

cały świat, firmom turkusowym będzie łatwiej nie tylko przetrwać okres pandemii, ale 

też powrócić do normalnego funkcjonowania po jego zakończeniu. Opowiem jak się 

tworzą i działają turkusowe firmy oraz jak osiągają sukcesy — w tym i gospodarcze. I 

nie będzie to futurologia, bo takie firmy już istnieją i są coraz liczniejsze. Również w 

Polsce!” – mówi prof. Andrzej Blikle. 

Wykłady prof. Blikle dostępne są tutaj. 

Książka Doktryna jakości dostępna jest tutaj. 

• Co Polacy myślą o Unii Europejskiej? – publikacja Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce i Centrum Stosunków Międzynarodowych 

Polacy są jednym z czterech najbardziej przychylnie nastawionych do UE narodów – 

zaraz po Irlandczykach, Bułgarach i mieszkańcach Luksemburga. Jednak gdy 

spojrzymy na tę sprawę z bliska, okaże się, że unijne aspiracje pojmują po swojemu. 

Kiedy pytamy się o korzyści z członkostwa, większość Polaków mówi o funduszach 

unijnych, swobodnym przepływie osób – bo pracować można w całej Europie. Jednak 

gdy postawimy pytanie o wartości, które mogłyby Europejczyków łączyć i nadawać 

kierunek działania, pojawia się wyraźna linia podziału - czytamy we wstępie 

Ambasadora Marka Prawdy do publikacji przygotowanej przez dr Małgorzatę 

Bonikowską, prezes THINKTANK, dla Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwa w 

Polsce „Co Polacy myślą o Unii Europejskiej”. 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów: 

 

 

 

 

 

 

 

http://nienieodpowiedzialni.pl/wydawnictwa/
https://think-tank.pl/mythbusters-przewodnik-krytycznego-myslenia/
http://www.moznainaczej.com.pl/
http://www.moznainaczej.com.pl/homepage/moje-wyklady-i-warsztaty
http://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf
http://csm.org.pl/pl/blog-sub3/117-wyroznione-publikacje/4230-co-polacy-mysla-o-unii-europejskiej?highlight=WyJjbyIsInBvbGFjeSIsIm15XHUwMTVibFx1MDEwNSIsImNvIHBvbGFjeSIsImNvIHBvbGFjeSBteXNsYSIsInBvbGFjeSBteXNsYSJd
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/?ref=bookmarks
https://twitter.com/thinktankpl
https://www.youtube.com/channel/UCRRdA-7oteQDfkxYJ45i3Dg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/thinktank-magazine/
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