
 
podsumowanie sierpnia 2020  

www.think-tank.pl 
 

 

I. DZIAŁANIA THINKTANK 

1. ZAPOWIEDZI: 

 

• CZWARTEK, 10 września, godz. 12:00 

     ROZMOWA LIVE z Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego,  

Ewą Kopacz 

Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK 

https://www.facebook.com/events/330051041682606/ 

 

• Każdy PIĄTEK godz. 10:00  

     THINKTANK LIVE TALKS  

Jak co piątek zapraszamy na rozmowy eksperckie z cyklu THINKTANK LIVE 

TALKS. Bądźcie z nami na naszym profilu Facebook! 

https://www.facebook.com/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 tutaj. 

 

• MAGAZYN THINKTANK nr 36  

W WERSJI ONLINE jest już dostępny! 

     https://think-tank.pl/magazyn-thinktank-nr-36/ 
Od dawna planowane przejście od papieru do wydania 

w Internecie stało się faktem. Od dziś magazyn 

„THINKTANK” będzie się ukazywał online. 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

 

 

http://www.think-tank.pl/
https://www.facebook.com/events/330051041682606/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK
https://think-tank.pl/przeglad-ksiazek-thinktank-lato-2020/


2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

•      AIP THINKTANK LIVE: Jak skutecznie wdrożyć eCommerce? 

31 sierpnia 2020 

gość: Konrad Zach, ekspert eCommerce z ponad 15-letnim doświadczeniem w 

projektowaniu, implementacji i rozwoju strategii eCommerce oraz digital marketing 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS SUMMER: Co zostało z dziedzictwa 

Solidarności? 

28 sierpnia 2020 

goście: Adam Domiński, prezes Instytutu Lecha Wałęsy, Marcin Roszkowski, prezes 

Instytutu Jagiellońskiego 

Więcej informacji TUTAJ  

 

•      THINKTANK LIVE TALKS SUMMER: Przyszłość ruchu lotniczego 

21 sierpnia 2020 

gość: Sebastian Mikosz, wiceprezes IATA w Genewie, wcześniej prezes Zarządu 

Kenya Airways, w latach 2009-2015 był dwukrotnie prezesem PLL LOT 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS SUMMER: Turystyka i podróże w cieniu 

pandemii 

14 sierpnia 2020 

goście: Liliana Lesińska, Manager w Funclub Biuro Podróży, Zbigniew Popowski, 

Country Representative The Resort Group plc, Sławomir Szulc, Dyrektor Generalny 

Exim Tours Polska 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS SUMMER: Samorządy w czasach pandemii 

7 sierpnia 2020 

goście: Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, 

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego 

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 

https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/posts/3048368758605525?__tn__=-R
https://www.facebook.com/195786300530466/videos/3815391671822908/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/watch/live/?v=338701083932045&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=303632564296865&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3340445552686726&ref=watch_permalink


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 

 

 

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 36: „Nowa normalność szansą 

dla ludzkośći”  
 

Od dawna planowane przejście od papieru do wydania w 

Internecie stało się faktem. Od dziś magazyn „THINKTANK” 

będzie się ukazywał online. Przemodelowaliśmy rubryki i treść, 

ale podstawowa struktura pozostała ta sama. Znajdą więc Państwo 

nadal temat numeru, trendy, kontrapunkty, teksty powstałe w 

wyniku debat „okrągłego stołu” z ekspertami i praktykami oraz 

obserwacje naszych gości. Nowością są video, które uzupełniają 

teraz większość materiałów.  

 

Mamy nadzieję, że nowa formuła magazynu „THINKTANK” znajdzie Państwa uznanie 

a także przyciągnie nowych czytelników. Całe wydanie dostępne jest TUTAJ. 

 
 

D. „THINKTANK na weekend” 

• Dr Lidia Adamska, Biznes w kryzysie. Na jak długo? – więcej informacji tutaj. 

• Paweł Rabiej, Obywatel społecznie zaangażowany – więcej informacji tutaj. 

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

tutaj. 

 

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

• Zofia Dzik, Edukacja – nowa rzeczywistość, stare metody – przeczytaj. 

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
https://think-tank.pl/premiera-raportu-thinktank-o-sztucznej-inteligencji-w-sektorze-publicznym-2/
https://think-tank.pl/magazyn-online/
https://think-tank.pl/biznes-w-kryzysie-na-jak-dlugo/
https://think-tank.pl/obywatel-spolecznie-zaangazowany/
https://think-tank.pl/co-sie-zmieni-w-gospodarce-po-pandemii/
http://www.think-tank.pl/
https://think-tank.pl/edukacja-nowa-rzeczywistosc-stare-metody/


• Dr hab. Maciej Duszczyk, Hybrydowy świat edukacji – potrzeba nowej umowy 

społecznej – przeczytaj. 

• Zbigniew Gajewski, Polski nie stać na tanich polityków – przeczytaj. 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Od liderów wymaga się najwięcej – przeczytaj. 

 

F. 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. 

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, w godz. 10.00-11.00, Centrum Stosunków Międzynarodowych we 

współpracy z Konrad Adenauer Stiftung in Polen prowadzi na swoim profilu 

Facebook rozmowy o sytuacji w Europie i na świecie. 

    Najbliższa rozmowa już 15 września 2020 o godz. 10:00 

https://www.facebook.com/events/1203166143380180/ 

 

• Projekt CSM “Stop fake. Start thinking” 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Scale Up by Polska Przedsiębiorcza - Demo Day runda II 

15 września 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Konkurs Złote Spinacze 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Konferencja in_Digital Marketing & Online meetings 2020 

Więcej informacji tutaj. 

https://think-tank.pl/hybrydowy-swiat-edukacji-potrzeba-nowej-umowy-spolecznej/
https://think-tank.pl/polski-nie-stac-na-tanich-politykow/
https://think-tank.pl/od-liderow-wymaga-sie-najwiecej/
https://think-tank.pl/fundamenty-kultury/
https://think-tank.pl/trendbook-nastaw-sie-na-kulture/
https://mapa-marek.pl/strony
https://www.zrozumdrugiego.pl/
mailto:info@think-tank.pl
https://www.facebook.com/events/1203166143380180/
https://start2think.info/
https://app.evenea.pl/event/demo-day-runda-2/
https://zlotespinacze.pl/
https://think-tank.pl/konferencja-in_digital-marketing-online-meetings-2020/


• Wolves Summit 

5-7 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• X Europejski Kongres Finansowy – ODPOWIEDZIALNE FINANSE  

W OBLICZU KRYZYSU 

12-14 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Gala French Touch – la vie est belle! 

17 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

2. EDUKACJA 

 

• STUDIA PODYPLOMOWE BIZNES.AI: TECHNOLOGIA, PRAWO, 

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 

Już jesienią startuje III edycja studiów podyplomowych dotyczących sztucznej 

inteligencji – Biznes.AI: Technologia, Prawo i Zastosowanie Sztucznej Inteligencji na 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

 

Połączenie unikatowego programu, eksperckiej kadry i zajęć warsztatowych pozwoli 

managerom i specjalistom z różnych branż nabyć praktyczną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej 

inteligencji w organizacjach, pozwalającej na inicjowanie i udział we wdrożeniach AI. 

Więcej informacji i zapisy tutaj. 

 

• PROGRAM MENTORINGOWY 2020 FUNDACJI LIDEREK BIZNESU 

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu powstał aby wspierać ambitne 

osoby - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w świadomym kształtowaniu kariery 

zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także aby wspierać je w ciągłym 

zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. 

 

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu obejmuje: 

- indywidualne sesje mentoringu (minimum 6 sesji w odstępie nie większym niż 4-5 

tygodni) 

- warsztaty rozwojowe dla Mentee poświęcone tematyce rozwoju zawodowego 

- warsztaty merytoryczne i sesje interwizyjne dla Mentorów wspierające metodycznie 

prowadzenie procesów mentoringowych i adresujące bieżące kwestie pojawiające się 

w procesach 

- moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM  

Dzięki unikatowemu programowi i eksperckiej kadrze, managerowie i specjaliści z 

https://www.wolvessummit.com/agenda/overview
https://www.efcongress.com/
https://www.frenchtouchlabellevie.pl/show
http://www.biznes.ai/
https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/mentoring/


różnych branż będą mogli nabyć praktyczną wiedzę w zakresie technicznych, 

prawnych i biznesowych aspektów cyberbezpieczeństwa. W trakcie studiów słuchacze 

poznają między innymi: zasady funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu 

cyberbezpieczeństwa, zasady tworzenia i wdrażania strategii i architektury 

cyberbezpieczeństwa w organizacji, wybrane techniczne aspekty cyber security, 

zasady tworzenia i zarządzania działami cyberbezpieczeństwa w organizacji (CERT/ 

CSIRT/SOC), zasady i metody prowadzenia audyty systemów informatycznych i inne. 

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 

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.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kozminski.edu.pl%2Fcyberbezpieczenstwo%3Ffbclid%3DIwAR1_SyJV-Hr6vkXYxdpZXGiOdaNVZ0lSrTIqUrDUc4kNjkfjb3T_jKHkDUE&h=AT2Z8hQP-qiTwYlzGxwLKhoSQDhmPuq96vtgRaSnJ8VmqslA8XEAfBFkiJ9jWvYIZ4Yu0L98xvhrIf8yZosMN629X9fDYbdM3uecGuAwHDq-OHLZOmZeXX39yDjjHym1V-iE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OV2I2N1VXe-5IVmRlK1SrWocVT_kinUfgjS_-2q5zLlXAIaTbSPsLbm4FWo-D7aStuiG4t-zqFhcPsww3-PpqyTMTMg4U7WZ6lQB3rvxfC0jFTzrNZYCldHt9DQCrWx69kUeq8Kx74vn7sVBYJt00g0uiZu-Gh_SivgZDFUHnkjqPV4dZAc_x3g
https://www.kozminski.edu.pl/wzrost_firmy/
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
http://inepan.pl/studia-ine-pan/


Jako partner nominujący do programu, mamy możliwość proponowania 

kandydatów z rekomendacji THINKTANK. 

Więcej informacji tutaj. 

 

3. PUBLIKACJE 

 

• 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. 

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 

https://center-for-leadership.org/
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


Polsce „Co Polacy myślą o Unii Europejskiej”. 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THINKTANK 
ośrodek dialogu i analiz 

centre for dialogue and analysis 

t: 22 628 20 04 

biuro: Business Link PGE Narodowy,  

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa 

www.think-tank.pl 

Facebook | Twitter | YouTube 

Proszę pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list. 

 
Zrezygnuj z otrzymywania od nas wiadomości. 

http://csm.org.pl/pl/blog-sub3/117-wyroznione-publikacje/4230-co-polacy-mysla-o-unii-europejskiej?highlight=WyJjbyIsInBvbGFjeSIsIm15XHUwMTVibFx1MDEwNSIsImNvIHBvbGFjeSIsImNvIHBvbGFjeSBteXNsYSIsInBvbGFjeSBteXNsYSJd
http://www.think-tank.pl/
http://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK
http://twitter.com/THINKTANKPL
https://www.youtube.com/user/thinktankmultimedia
mailto:info@mttp.pl?subject=REZYGNACJA%20Z%20NEWSLETTERA
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/

