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ZAJMUJEMY SIĘ TYMI,  
KTÓRE OKREŚLAJĄ KSZTAŁT JUTRA.  

Do dyskusji zapraszamy każdego  
bez względu na różnice zdań. Idee mają 

konsekwencje praktyczne. Rzetelna debata 
o nich jest podstawą inkluzywnych praw, 
a uproszczenia są z gruntu wykluczające. 

DLATEGO OD TRZECH POKOLEŃ NADAJEMY  
TON W SPORZE O REPUBLIKĘ
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U
legamy często 
pr zekonaniu , 
że historia na-
szej demokra-
cji jest jedyna 
i niepowtarzal-

na. Jest to twierdzenie słuszne w tym 
samym stopniu, co podobne twierdze-
nie każdego innego narodu. Rzadko się 
jednak zdarza, by to przekonanie za-
gnało kogoś w pułapkę intelektualnego 
autyzmu tak bardzo jak współczesnych 
polskich republikanów. Dominujący 

w Polsce dyskurs polityczny jest tak 
bardzo osadzony w kategoriach histo-
rycznych, że bywa nie tylko anachro-
niczny, ale potrafi tworzyć światy 
równoległe. Takim światem jest idea 
I Rzeczypospolitej, która w kręgach 
wielu inteligentnych skądinąd ludzi 
staje się mityczną arkadią, której tra-
dycja co prawda została przerwana, 
lecz należy uczynić wszystko, by ją 
wskrzesić. Pięknie jest dać się unieść 
wzruszającym wszystkich chwilom 
„wspomnień”, lecz szkodliwe jest trwa-
nie w przekonaniu, że są to idee żywe. 
Przywołując zerwaną nić tradycji Han-
ny Arendt, trzeba poddać polski język 
republikański testowi na mówienie ze 
zrozumieniem i o republikanizmie po-
dyskutować w kontekście współcze-
snych idei republikańskich. Wtedy być 

Trzy idee
WOJCIECH PRZYBYLSKI

może zobaczymy co nasza oryginal-
ność ma do zaoferowania światu, a co 
musimy w swoim dyskursie przewar-
tościować, by rozmawiać o naprawdę 
lepszej jakości życia publicznego.

Lektura idei republikańskich 
jest nie dla wszystkich; kieruję ją przede 
wszystkim do tych, których obchodzi dra-
matyczne pęknięcie rozwierające się na 
naszych oczach w przepaść między tym, 
co prywatne, a tym, co państwowe. Libe-
rałowie, szczególnie ci zdogmatyzowani 
zimnowojennym dyskursem, chcieliby 
jedynie, by woda była w kranie, a prąd 
w gniazdkach i by rząd i społeczeństwo 
nie wtrącały się w sprawy osób prywat-
nych. Pogrobowcy bliźniaczych braci Pił-
sudskiego i Dmowskiego sprzeciwiają się 
im, stojąc na straży sprawności państwa 
i budując co najmniej od stu lat polski 
etatyzm. Współczesny republikanizm 
jest wyzwaniem dla tych perspektyw. 
To, co republikańskie, nie znajduje się po-
między nimi. Republikanizm nie istnieje 
między lewicą a prawicą, ale jest akcep-
tacją porządku wyższego rzędu. Tego 
języka wyższego rzędu brakuje nam 
dziś, bo nawet symboliczne przejawy 
pamięci o republikańskim charakterze 
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naszej wspólnoty politycznej bywają 
przywłaszczone przez jedną z wojują-
cych frakcji z tą samą łatwością, z którą 
postkomunistyczna partia przyznaje się 
do dziedzictwa postulatów Solidarności.

Bardzo dziś trudno ulec 
wrażeniu, że język republikański służy 
za wspólny punkt odniesienia i że gdy 
zawołamy „Rzeczpospolita!” wnet zbiorą 
się pod sztandarami wszyscy współoby-
watele. Wręcz przeciwnie, o republice 
pamiętają przede wszystkim politycy 
i językiem rzeczy wspólnych próbują bu-
dować tożsamość swoich frakcji przeciw 
frakcjom innych. A przecież republika to 
budowanie, za każdym razem od nowa, 
instytucji przez obywateli, a nie państwa 
przez polityków. 

Republikanizm III RP stał się 
republikanizmem prawicy, językiem kon-
testacji i konfederacji barskiej. A powi-
nien być językiem żywych i bliskich oby-
watelowi instytucji, których na początku 
dwudziestego pierwszego wieku wielu 
– może poza Urzędem Regulacji Elektro-
nicznej – nie mamy. Jest to pierwsze wy-
zwanie dla ciekawych państwa umysłów. 
Bowiem dla zaistnienia republika potrze-
buje z jednej strony własnego ducha – 
powszechności i uczestnictwa – z drugiej 
strony ciała instytucji, które tego ducha, 
te emocje i tę energię kumulują i porząd-
kują dla dobra ogółu. Oczywiste jest, że 
instytucje, które odziedziczyliśmy z XIX 
i XX wieku, przeżywają współcześnie 
kryzys. To nie tylko korupcja znana nam 
z afery Rywina, ale kryzys biurokracji nie-
mieckiej niezdolnej do powstrzymania 
prywaty kanclerza Schroedera, wielokul-
turowy model społeczny Holandii, w któ-
rym mniejszość islamska dąży do przeję-
cia władzy w imię niedemokratycznych 
wartości, zawodne i same w sobie nie-
bezpieczne instytucje bezpieczeństwa 
w USA, degradacja modelu socjalnego 
Francji, kryzys instytucji debaty publicz-
nej i wolności słowa w Wielkiej Brytanii 
i wiele innych. Gdzie nie spojrzeć, tam 
fundamenty republikańskich z ducha 

wolności zrzucano kajdany politycznej 
demagogii despotów, uchwalano kon-
stytucje, ustanawiano parlamenty i bu-
dowano związki wolnych demokratycz-
nych państw i wolnych, niezależnych 
ludzi – społeczeństwo obywatelskie. Dziś 
republikanizm wydaje się być ledwie ko-
rektą liberalizmu, która zabezpiecza nas 
przed demagogią technokratów. Nigdy 
go nie zastąpi. Jest pieśnią przeszłości, 
ale z drugiej strony odżywa co chwilę 
w ideach, które dały siłę nowoczesnej 
Europie i Ameryce. Wolność, Równość, 
Braterstwo – hasła w tej właśnie kolej-
ności są dla wschodzących imperiów 
drogowskazem potęgi.

Uzmysłówmy sobie na ko-
niec, że republika i republikanizm nie 
są idyllą. W imię republiki mordowano, 
ustanawiano terror i dyktaturę, w repu-
blice istniało niewolnictwo oraz poniże-
nie kobiet. Republika to ciągłe wyzwanie 
i dlatego warto o niej przede wszystkim 
mówić, lecz w działaniu obywatelskim 
zaufać politycznym republikanom nie 
warto dopóty, dopóki sami się republi-
kanami z przekonania nie staniemy.

państw ulegają erozji. A jednocześnie 
kolejne narody świata manifestują chęć 
republikańskiego przewrotu i odnowy tej 
tradycji. Czego potrzeba, by odnowić ją 
u nas?

Drugim wyzwaniem jest 
wychowanie do tychże nowych wyzwań. 
Jak odwrócić bieg demokratycznej erozji 
razem, w odpowiedzialności za ogół 
spraw wspólnych? Jak zamienić opty-
mizm młodości w pragmatyzm instytucji 
bez utraty tego ducha i świeżości, który 
daje nam sens istnienia w zbiorowości? 
Odpowiedź nie jest łatwa, ale pozostaw-
my to pytanie na razie na boku. Podob-
nie jak trzecie wyzwanie, które związa-
ne jest z upadkiem ideologii, niejasnym 
statusem religii i galopującym postępem 
technologicznym. Jeśli wierzyć Benedyk-
towi Andersonowi, który identyfikował 
początek współczesnych państw na-
rodowych we wspólnych wyobrażeniu 
umożliwionym dzięki rozwojowi druku 
i prasy, to dziś stoimy u progu kolejne-
go cywilizacyjnego skoku, który jeszcze 
nie został nazwany. Technologia kruszy 
delikatne spoiwo tradycji i burzy auto-
rytety z mozołem budowane w czasach 
spokoju i stagnacji. To są wyzwania dla 
nowych form republikańskiego ducha, 
który nie powinien porzucać pamięci 
o swych korzeniach, ale tym bardziej nie 
powinien się tą pamięcią więzić. Wy-
zwaniem republikanizmu na nowe czasy 
jest nowy język reformy, uczestnictwa 
i wpływu wielu na życie nas samych. Ta-
kim przejawem republikańskiego ducha, 
nieokrzepłego jeszcze w instytucjach, ale 
wyłaniającego się w poszukiwaniach pra-
wa do miasta, szerokich konsultacjach, 
pragnieniu wpływu, ale jeszcze bez zro-
zumienia własnej odpowiedzialności.

Trzeba również powiedzieć 
o tym, co nas pociąga w republice naj-
bardziej. To przede wszystkim wolność, 
ale nie tylko zwykła swoboda indywi-
dualna, ale wolność polityczna, której 
bliźniaczymi hasłami są równość i po-
czucie solidarności z innymi. To w imię 

TEKST PROGRAMOWY  
– WSTĘP DO KSIĄŻKI  
„IDEE REPUBLIKAŃSKIE”,  
RES PUBLICA, 2011



R E S  P U B L I C A  N O W A
redaktor naczelny: Wojciech Przybylski

Czasopismo idei prezentuje opinie oraz analizy najważniejszych współczesnych 
badaczy kultury i polityki, takich jak: Ian Buruma, Przemysław Czapliński, Chantal 
Delsol, David Harvey, Ivan Krastev, Marcin Król, Iwona Kurz, Jacek Kurczewski, 
Bronisław Łagowski, Pierre Manent, Elżbieta Matynia, Philip Pettit, Adam Daniel 
Rotfeld, Saskia Sassen, Aleksander Smolar, Timothy Snyder, Jadwiga Staniszkis, 
czy Szymon Wróbel

Czytelnikami są liderzy opinii, środowiska think tanków i kadra akademicka oraz 
wyróżniający się studenci

Nakład papierowy 2800 egzemplarzy dostępny w sieci Empik, sieci kiosków prasowych 
na terenie Polski i w księgarniach akademickich

Wydania elektroniczne na czytniki dostępne na stronie internetowej czasopisma oraz 
w popularnych serwisach prasowych. Czytelnictwo strony internetowej kwartalnika 
sięga  25 tysięcy wejść

Od 2013 roku RPN ma status czasopisma naukowego

Kwartalnik wydawany w języku polskim. Numery specjalne wydawane w języku 
angielskim

D Z I A Ł A L N O Ś Ć 
W Y D A W N I C Z A



Pierwsze numery „Res Publiki” wydano w 1979 roku. Podczas komunizmu została 
pomyślana jako przestrzeń wolnej myśli, „duchowy i demokratyczny parlament” 
debatujący nad kształtem przyszłej Polski, bez ograniczeń ze względu na poglądy 
polityczne, przynależność organizacyjną czy religię. 
Obecny zespół redakcyjny kontynuuje te cele. Tworzymy ramy dla wielostronnego 
dialogu, wyostrzając nasz republikański charakter i odkłamując zarazem jego partyjne 
zaszufladkowanie. Zajmujemy się sprawami wspólnotowymi, żywiąc przekonanie, że 
nasze redakcyjne punkty widzenia są wyrazem tego, co leży w interesie publicznym, 
z poszanowaniem prawa do spraw prywatnych.

M A G A Z Y N  M I A S T A
redaktorka naczelna: Marta Żakowska

Współwydawca: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Współpraca merytoryczna: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Kongres Ruchów 
Miejskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Patronat: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia 
Metropolii Polskich

Czytelnikami tytułu są urzędnicy, samorządowcy, naukowcy, architekci, aktywiści, 
specjaliści dziedzin związanych z rozwojem miast i metropolii w całej Polsce oraz 
aktywni mieszkańcy

Magazyn Miasta poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast 
i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architek-
turę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych). Ogólnopolskie, jedyne 
w pełni poświęcone kwestiom miejskim pismo współtworzą specjaliści z różnych 
dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy oraz 
urzędnicy i prezydenci/burmistrzowie. Na jego łamach poruszane są kluczowe tematy 
dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się zurbanizowane przestrzenie pol-
skie. Zjawiska te prezentowane są z różnych perspektyw – zarówno administracji, jak 
i mieszkańców oraz specjalistów. Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk 
zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące 
środowiska ich pracy.



V I S E G R A D  I N S I G H T
redaktor naczelny: Wojciech Przybylski

Czytelnikami są decydenci, redaktorzy mediów zainteresowanych regionem, 
analitycy z ośrodków naukowych i think tanków, dyplomaci, liderzy NGO nastawieni 
na współpracę wyszehradzką i studenci

Nakład papierowy: 6000 egzemplarzy dystrybuowany w Europie Środkowej, 
a także  w Wielkiej Brytanii, Belgii, USA, Niemczech, Australii

Visegrad Insight jest dostępny podczas następujących konferencji: 
– Central European Forum (Bratysława) 
– Central European Symposium (London) 
– Europejski Kongres Ekonomiczny / European Economic Congress (Katowice) 
– European Remembrance Symposium (Praga) 
– Europejskie Forum Nowych Idei / European Forum of New Ideas (Sopot) 
– Forum 2000 (Praga) 
– Forum Ekonomiczne / Economic Forum (Krynica) 
– Lennart Meri (Tallin) 
– Letnia Szkoła Wyszehradzka / Visegrad Summer School (Kraków) 
– Nagroda Sergio de Mello (Kraków) 
– Wrocław Global Forum (Wrocław) 
–  Wyszehradzka Szkoła Studiów Politycznych / Visegrad School  

of Political Studies (Warszawa, Strasbourg)

Visegrad Insight jest czasopismem opiniotwórczym poświęconym Europie Środkowej. 
Materiały przygotowuje zespół doświadczonych redaktorów z Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier. Jego celem jest stymulacja międzynarodowej debaty na temat perspektyw 
i wyzwań towarzyszących współpracy gospodarczej, politycznej, społecznej i kultu-
ralnej w Grupie Wyszehradzkiej i w jej sąsiedztwie

wybrani autorzy:  Timothy Garton Ash, Edward Lucas, Ivan Krastev, Adam Michnik, 
Jacques Rupnik, Michael Sandel, Tomáš Sedláček, Karel Schwarzenberg



K S I Ą Ż K I
Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu,  
red. Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski, 2013

Idee republikańskie. Trzy idee, red. Wojciech Przybylski, 2011

Ronald D. Asmus, Mała Wojna, 2010

Cezary Wodziński, List do Janusza Palikota, 2010

John Stuart Mill, O naturze, 2008 

Benjamin Constant, Zasady polityki, 2008

W przygotowaniu

Doświadczenia polskich miast startujących o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016,  
red. Artur Celiński, jesień 2014

Reinhart Kosseleck, Krytyka i kryzys, jesień 2014

10/25: Momenty definiujące współczesną Polskę. 10 najważniejszych przemówień  
25-lecia wolnej Polski, red. Maciej Kuziemski, Wojciech Przybylski, jesień 2014

Marcin Król, Styl myślenia. O Polsce i Europie z odwagą. Zbiór publicystyki z „Res Publiki” 
1979–2007, lato 2014



N E W  E U R O P E  1 0 0
Od jesieni 2014 roku „Res Publica” publikuje coroczną listę New Europe 100, która 
opisuje najciekawszych liderów z Nowej Europy (Europy Środkowej i Wschodniej). 
Pochodzą z różnych rejonów i z różnych środowisk zawodowych, ale łączy ich jedno 
– potencjał zmiany naszego życia na lepsze. Główną ideą jest wzmocnienie głosu tej 
części Europy. Współpracujemy z organizatorami najważniejszych konferencji, takich 
jak Europejskie Forum Nowych Idei w Polsce, konferencja Lennarta Meri w Estonii, 
Forum 2000 w Czechach czy Globsec na Słowacji. W przygotowaniu jest doroczna 
konferencja NE100 poświęcona polityce innowacyjności i twórczości w regionie. 

Nowa Europa jest wyjątkowym miejscem na mapie.To tu, w ciągu ostatnich 25 lat, 
nastąpiły wielkie przemiany polityczno-gospodarcze, wyznaczające demokratyczną 
wizję rozwoju społeczeństw. Warto o tym pamiętać. Ale jeszcze ważniejsze jest to, co 
w ciągu kolejnych 25 lat dopiero może się wydarzyć. Dlatego spoglądamy w przyszłość. 
Dziś trudno jest nadążać za wszystkimi światowymi trendami i właściwie diagnozować 
to, co najbardziej istotne. Spośród wielu idei, które dzisiaj nas pasjonują, tylko niektóre 
po latach zostaną uznane za rewolucyjne. Dlatego zamiast próbować opisywać szerokie 
zjawiska i problemy, wolimy wskazywać na konkretnych ludzi i ich historie.

współorganizatorzy: Google, Financial 
Times, Fundusz Wyszehradzki
pozostali partnerzy to m.in.: Aspen 
Institute Prague, BridgeBudapest, 
Central European Forum, European 
Digital Forum, Fundacja im. Lesława 
Pagi, German Marshall Fund, Global 
Lithuanian Leaders, Instytut Lecha 
Wałęsy, Konfederacja Lewiatan, Slovak 
Atlantic Commission, Sofia Platform, 
Startup Weekend czy The Ukrainians

D Z I A Ł A L N O Ś Ć 
P R O G R A M O W A



D N A  M I A S T A 
Od 2009 roku pomagamy w tworzeniu mądrej polityki kulturalnej w miastach. Uważamy, 
że ta dziedzina polityki publicznej ma niebagatelny wpływ na rozwój miast i całego pań-
stwa. Jest realnym narzędziem zmiany społecznej. Metoda „DNA Miasta” jest procesem 
planowania i wprowadzania zmiany oddolnie we współpracy z aktorami społeczeństwa 
obywatelskiego, biznesu, ekspertami i władzami miast. Nasze rekomendacje tworzymy 
na podstawie setek godzin spotkań, dyskusji i warsztatów. Mamy na celu doprowadzenie 
do systemowej zmiany polityki publicznej w dziedzinie kultury, a przez to uczynienie 
z niej efektywnego narzędzia wzmacniającego społeczności lokalne i zarządzane przez 
nie miasta.

Wspieramy merytoryczną dyskusję nad polityką kulturalną i pomagamy w przygotowaniu 
konstruktywnych wniosków i propozycji, zarówno w postaci spisanych strategii, jak i mniej 
formalnych pomysłów na rozwiązanie istniejących problemów. Obok spisanych doku-
mentów i strategii na równi szanujemy także sam proces, który poprzedza ich stworzenie.

Nasze największe sukcesy:

Przygotowanie ogólnopolskiego raportu DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne –
unikalnego źródła wiedzy o polityce kulturalnej w miastach

Realizacja procesu DNA Miasta w Bydgoszczy, Gdyni, Elblągu, Łodzi, Radomsku 
i Warszawie i całościowe lub częściowe wdrożenie ustaleń z mieszkańcami przez 
władze miasta

Prezentacje programu w 5 miastach Ukrainy, w Kiszyniowie (Mołdawia) i Pradze 
(Czechy)

Zainicjowanie prac Zespołu ds. miejskich polityk kulturalnych działającego przy 
Narodowym Centrum Kultury i stworzenie systematycznego programu współpracy 
merytorycznej z urzędami miast w całej Polsce

Współorganizacja spotkania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne” – pierwszego 
tego typu wydarzenia z udziałem przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych 
z małych, średnich i dużych miast, którzy mieli okazję wspólnie zastanowić się nad 
warunkami tworzenia efektywnych polityk miejskich w sferze kultury



P R O G R A M  Ś R O D K O W O E U R O P E J S K I
Międzynarodowe intelektualne przedsięwzięcie mające na celu zrozumienie i reflek-
sję nad ideami politycznymi w Europie Środkowej, biorąc pod uwagę, że sam termin 
Europa Środkowa jest niejednoznaczny i wymaga kontekstu tych idei. Program składa 
się z seminariów, debat i konferencji, których rezultatem jest publikacja serii artykułów 
o politycznej debacie w regionie.

Proponujemy nowe podejście do mapowania politycznego dyskursu w regionie. Zbie-
rając prace przedstawicieli środowiska akademickiego, pisarzy i dziennikarzy, słownik 
działa w dwóch kierunkach: dostarcza analizy terminów powszechnie stosowanych 
we współczesnej polityce oraz filtruje te terminy przez wyjątkowy kontekst Europy 
Środkowej.

Od 2011 roku zorganizowaliśmy trzy doroczne konferencje umożliwiające wspólną 
dyskusję nad tekstami, które złożą się na książkę opublikowaną do końca 2015 roku. 
Przewodnik zawiera krótkie eseje ilustrujące polityczny język Europy Środkowej i jego 
odniesienia do zuniwersalizowanych konceptów. Autorzy biorą pod uwagę kontekst 
lokalny, ale nie tracą z oczu uniwersalnego wymiaru nowoczesnej polityki.



P R O G R A M  P A R T N E R S T W A  
W O L N E G O  S Ł O W A
Realizowany od 2009 roku, ma na celu tworzenie sieci środowisk opiniotwórczych, 
intelektualnych i kulturowych z krajów byłego bloku wschodniego. W jego ramach 
współpracujemy z redaktorami czasopism zarówno wydawanych tradycyjnie w wersji 
drukowanej, jak i nowoczesnych, wydawanych w wersji cyfrowej, które dbają o wysoki 
poziom refleksji nad otaczającym nas światem. 

Dotychczas program obejmuje ponad 50 redakcji. Obecnie skupiamy się na utrwaleniu 
i zawężaniu współpracy z redakcjami już należącymi do sieci, a także na zwiększaniu 
zasięgu naszej sieci o kraje bałtyckie oraz niezależne pisma z Rosji. Chcemy w niedługiej 
przyszłości zabierać wspólny głos w ważnych sprawach dotyczących społeczności 
międzynarodowej.

W ramach programu zorganizowaliśmy dotychczas trzy międzynarodowe konferencje, 
w których wzięło udział ponad 60 redaktorów z krajów Partnerstwa Wschodniego 
i państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Austrii, Niemiec i Rosji. Przeprowadziliśmy 
seminaria dla redaktorów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Opublikowaliśmy w ramach 
programu ponad 20 tekstów głównie w języku angielskim, polskim i rosyjskim, ale 
niektóre zostały też przetłumaczone na język niemiecki i włoski.

więcej informacji: www.freespeechpartnership.org



D A R C Z Y Ń C Z Y 
I  S P O N S O R Z Y

Prywatni:

Fundacja im. Stefana Batorego 

Fundacja Janusza Palikota 

RITA – program Fundacji Edukacja dla Demokracji

Google 

International Paper Polska 

Orange Polska 

PKN Orlen S.A. 

Plustek 

Publiczni:

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Instytut Adama Mickiewicza 

Narodowe Centrum Kultury 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Muzeum Historii Polski 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Ambasada USA w Polsce 

Fundacja im. Henricha Boella 

Austriackie Forum Kultury 

Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury – Warszawa 2016 

Biuro Kultury m.st. Warszawa 

Instytut Polski w Budapeszcie 

Instytut Polski w Kijowie 

Instytut Polski w Pradze 

„Res Publica” jest organizacją pożytku publicznego. Od 2013 roku przyjmujemy
z wdzięcznością 1% podatku od naszych sympatyków i przyjaciół.

Realizujemy ponadto działalność odpłatną statutową oraz działalność gospodarczą,
przeznaczając uzyskane środki na działalność programową Fundacji.

KRS: 0000218432



 
PUBLIKUJEMY ROCZNIE PONAD  

500 artykułów POCHODZĄCYCH  
OD 170 autorów

WSPÓŁPRACUJEMY Z PONAD  
60 instytucjami partnerskimi  

w 15 miastach w Polsce I Z PONAD 
30 parterami zagranicznymi

WSPÓŁPRACUJEMY Z think tankami, 
czasopismami, instytucjami 

samorządowymi, NGO, organizacjami 
biznesowymi i firmami PR

KRAJE, W KTÓRYCH  
REALIZOWALIŚMY PROJEKTY: Austria, 

Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, 

Słowacja, Ukraina, Węgry 


