
Działania Fundacji Res Publica w 2019 roku 

 

 

  

Fundacja Res Publica kontynuuje działalność projektową i działalność wydawniczą.  

W roku 2019 udało się zachować ciągłość wydawniczą a nawet zwiększyć tempo            

wydawania Magazynu Res Publica Nowa oraz przenieść właściwie całkowicie te          

działania do sfery online. Jednocześnie wiele działań promocyjnych oraz łatwa          

dostępność kolejnych numerów pozwoliły na zwiększenie poczytności magazynu.        

Działania związane z wydawaniem magazynu Visegrad Insight również w dużej          

mierze zostały przeniesione do internetu, ale jednocześnie aktywność publikacyjna i          

działalność związana z organizacją międzynarodowych wydarzeń - debat, konferencji         

i spotkań publicznych - zyskała na popularności.  

 

Magazyn Res Publica Nowa -  wydawany z przerwami od 1979 tytuł wznowił swą            

działalność w 2008 roku i funkcjonuje obecnie hołdując, odziedziczonemu po          

poprzednikach, sposobowi myślenia i stylowi pisania. Od 2008 roku należy także do            

Eurozine – europejskiej sieci czasopism kulturalnych. Nasz tytuł przyciąga już blisko           

trzy tysiące czytelników wersji papierowej, ponad 20 tysięcy internautów miesięcznie          

i setki aktywnych uczestników spotkań i debat organizowanych w Polsce i krajach            

Wyszehradzkich oraz krajach Partnerstwa Wschodniego.  

 

wydania: w 2019 roku wydany został numer papierowy “Bitwa o suwerenność”, oraz            

następujące numery internetowe: 

● Potrzeba decentralizacji – RPN 1/2019 

● Suwerenność informacyjna – RPN 2/2019 

● Ja, obywatel – RPN 3/2019 

● Czas przyszły nienawistny? – RPN 4/2019 

● Cena suwerenności – RPN 5/2019 

● Jakie pożytki z decentralizacji – RPN 6/2019 

● Szkoła obywatelska – RPN 7/2019 

● Trzy dekady od końca zimnej wojny – RPN 8/2019 

● Spór o transformację – RPN 9/2019 

● Tak umierają wolne media – RPN 10/2019 

 
wybrane debaty i wydarzenia RPN:  

● Społeczeństwo obywatelskie. Regeneracja. A discussion about the future of         

civil society - 28.02.2019, organized with Embassy of Canada to Poland.           

Topics: What is the world young people want to live in?, Is it difficult to hand                

over the reins?, How to engage others in social activities? Guests: Leslie            

Scanlon (Ambasador Kanady w Polsce), Hanna Frejlak (Magazyn Kontakt /          

cooperates with ngo.pl), Anna Gromada (Fundacja Kaleckiego) TBC, Łukasz         

Pawłowski (Kultura Liberalna), Kaja Puto (Krytyka Polityczna), Piotr        

Trudnowski (Klub Jagielloński), Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska       

Watchdog Polska), Rafał Dymek (Polska Fundacja im. Roberta Schumana),         

Leszek Jażdżewski (Liberte!), Julia Borzeszkowska (Młodzi ponad       

Podziałami), Krzysztof Izdebski (Fundacja ePaństwo), Marcin Koziej (Akcja        

Demokracja) 



● Jak oszukują nas boty? - 3.06.2019, organized with Alliance4Europe, Kultura          

Niepodległa, Front Europejski. Guests: Agnieszka Holland, Maia       

Mazurkiewicz (Front Europejski), Wojciech Przybylski (Res Publica/ Visegrad        

Insight), Anna Gielewska (Fundacja Reporterów) 

● Debata “Wolne media gwarantem suwerenności informacyjnej” - 12.12.2019,        

organized together with Res Publica Nowa, with Wojciech Bartkowiak (Gazeta          

Wyborcza), Arleta Bojke (była korespondentka TVP w Moskwie), and Bernard          

Osser (Agence France-Presse) 

● w ramach Res Publica think-tank - wydarzeń i spotkań zamkniętych w           

Fundacji, gdzie w gronie ekspertów, przedstawicieli instytucji       

publicznych i dziennikarzy rozmawiamy o aktualnych i ważnych dla         

Polski kwestiach oraz szukamy propozycji rozwiązań -       

zorganizowaliśmy 9 spotkań, m.in.: 

- Przyszłość mediów publicznych. Czy będą gwarancją suwerenności       

informacyjnej obywateli? z udziałem głównego prelegenta Juliusza       

Brauna (były przewodniczący Krajowej Rady radiofonii i Telewizji oraz         

były prezes zarządu Telewizji Polskiej, a także członek Rady Mediów          

Narodowych, autor książki Rynek i Katedra. Polskie spory o media          

publiczne, która właśnie się ukazała), 

- Suwerenność Informacyjna A Zagraniczny Kapitał W Mediach  

- Nowe pokolenie społeczeństwa obywatelskiego 

 
 

Visegrad Insight - platforma internetowa i magazyn społeczno-polityczny        

prowadzony głównie w języku angielskim przez redaktorów z krajów Grupy          

Wyszehradzkiej: Czech, Polskim, Słowacji oraz Węgier. Visegrad Insight to główna          

środkowoeuropejska platforma debaty i analizy, która generuje przyszłe kierunki         

polityki dla Europy i partnerów transatlantyckich. Na łamach Visegrad Insight w           

2019 roku opublikowaliśmy ponad 200 artykułów i zorganizowaliśmy szereg         

wydarzeń i spotkań podzielonych według strumieni programowych.  

 

Wramamch VI budujemy platformę skupiająca ludzi, którzy mają wpływ na swoje           

społeczności, aby mogli dzielić się swoją wiedzą z innymi w Europie           

Środkowo-Wschodniej (CEE). Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, przed jakimi        

stoi dziś Europa Środkowo-Wschodnia (EŚW), jest wzrost centralnej kontroli nad          

politycznymi, społecznymi i gospodarczymi sferami życia, który próbuje        

wyeliminować społeczeństwo obywatelskie z oddolnej demokratycznej kontroli i        

inicjatywy. 

VI skupia wiele głosów różnych przywódców i opiniotwórców wysokiego szczebla, aby           

rozwinąć silniejszy i szerszy międzynarodowy dialog na temat tego, jak wspólnie           

bronić podstawowych wartości demokratycznego świata. Ponadto chcielibyśmy, aby        

te relacje stały się trampoliną do większych inicjatyw prodemokratycznych, które          

pobudzą i, miejmy nadzieję, poprawią jakość debaty publicznej w         

postkomunistycznej Europie oraz rozwiążą narastające problemy dominujące region. 

https://www.facebook.com/Alliance4EU/?eid=ARBLlW9QVi_7Cf7ZuHC_u02la9CzeKTdW9W6zIK5iz2jPqxlHA6ARjJJR6tFtLPsV7YixxX8LHAN0pdu
https://www.facebook.com/KulturaNiepodlegla/?eid=ARDWNwDtZyk_Y2uE9ehxWbr1jgfE_olkn27NDbkvbbn_70VTOJgCOD7WZX0r9EdKFngkdt6hpk_DBloX
https://www.facebook.com/KulturaNiepodlegla/?eid=ARDWNwDtZyk_Y2uE9ehxWbr1jgfE_olkn27NDbkvbbn_70VTOJgCOD7WZX0r9EdKFngkdt6hpk_DBloX
https://www.facebook.com/fronteuropejski/?eid=ARD-Wz1x_5yHpaj2cLw3gDu4yYfe-LXLOHNTgzURmd-fQZx9O8bUu_g6zhQp0xMT3F6cYNehg2qLuzSs


W ciągu ostatnich kilku lat każdy kraj Europy Środkowo-Wschodniej widział wpływ           

kampanii dezinformacyjnych, które negatywnie wpłynęły na ich rządy, instytucje         

demokratyczne i znacznie osłabiły podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Celem        

DemocraCE jest oferowanie artykułów, wywiadów i analiz, które, miejmy nadzieję,          

będą zwalczać fałszywe narracje, często pochodzące z Rosji lub innych          

niedemokratycznych mocarstw, które zakłócają i dezinformują ogół społeczeństwa. 

Nasz kurs obrany w programie #DemocraCE polega na tym, aby doświadczeni           

autorzy pisali artykuły dla ogółu społeczeństwa publikowane w ich ojczystym języku.           

Jednocześnie te artykuły i wywiady są publikowane na stronie Visegrad Insight w            

języku angielskim, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. 

● DemocraCE Fellows: 

(https://visegradinsight.eu/democrace/democracefellows/)  

● Special reports (4) 

○ Information Sovereignty 

(https://visegradinsight.eu/information-sovereignty-scenarios-for-ce/)  

○ Future of Work 

(https://visegradinsight.eu/future-of-work-scenarios-ce/)  

○ Civil Society Futures (https://visegradinsight.eu/civil-society-futures/)  

○ Human Security 

(https://visegradinsight.eu/human-security-in-central-europe/)  

● Report launch events (Breakfasts) 

● Examples of notable articles published 

(https://visegradinsight.eu/democrace/)  

● Partnerships with media outlets (Polityka, SME, Hospodárske noviny, 

HlidaciPes, Vikerkaar, HVG, Dziennik Gazeta Prawna, …) 

 

European #Futures series: 

W ramach programu European #Futures opracowujemy szereg scenariuszy dla         

Europy i jej regionów, które wykraczają poza obecny stan rzeczy i inicjują dyskusje             

polityczne i debaty publiczne zorientowane na przyszłość. 

Od 30 lat UE zapewnia bezprecedensowy stopień wolności i dobrobytu wszystkim           

narodom na kontynencie. Jednak pełen optymizm co do następnej dekady byłby w            

dużej mierze nieuzasadniony. Blok musi znaleźć strategie na niepewne czasy          

dotyczące liberalnego porządku światowego, kryzysu klimatycznego, ery cyfrowej i         

solidarności społecznej. 

2019-2020: Eastern European #Futures 

2018-2020: Central European #Futures  

2019-2020: Cohesive Growth #Futures 

https://visegradinsight.eu/democrace/democracefellows/
https://visegradinsight.eu/information-sovereignty-scenarios-for-ce/
https://visegradinsight.eu/future-of-work-scenarios-ce/
https://visegradinsight.eu/civil-society-futures/
https://visegradinsight.eu/human-security-in-central-europe/
https://visegradinsight.eu/democrace/


2019: EU Parliamentary #Futures 

 

#WomenAreNATO: 

Inicjatywa #WomenAreNATO służy rozwijaniu głosu opiniotwórczych kobiet, które        

stają w obronie bezpieczniejszego i bardziej demokratycznego świata stojącego przed          

różnymi wyzwaniami. Seria #WomenAreNATO koncentruje się na promowaniu        

równości płci w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. 

Inicjatywa wiążę się także z organizacją konferencji w zakresie sbezpieczeństwa i           

debat z udziałem wyłącznie kobiet-speakerek, m.in.: 

● Conference #WomenAreNATO 25.01.2019 with Canadian Ambassador Leslie       

Scanlon and Hungarian Ambassador Orsolya Z. Kovács 

● Debata #WomenAreNATO – Lublin – 28.05.2019, organized together with         

Res Publica Nowa, American Corner Lublin, Miasto Lublin. Guests: Prezydent          

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak and Prezes Beata Stelmach (PZL-Świdnik) 

 

 

inne programy i działania: 

 

American Center Warsaw 

Stworzone dzięki wspólnemu wysiłkowi Ambasady USA w Warszawie i gościnności          

Politechniki Warszawskiej, American Center Warsaw to przyjazna, nowoczesna        

przestrzeń, która buduje mosty między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zarządzane          

przez Fundację Res Publica American Center Warsaw oferuje możliwości rozwoju          

zawodowego i osobistego, prowokuje innowacyjną współpracę i stanowi forum         

ożywionych debat na temat polityki zagranicznej i kwestii gospodarczych. W 2019           

roku Fundacja rozpoczęła prace przygotowawcze i organizacyjne do uruchomienia         

ACW (od stycznia 2020 r.) 

 

New Europe 100 

Lista New Europe 100 ma na celu wspieranie innowacji w Europie           

Środkowo-Wschodniej poprzez wyróżnienie tych, którzy są motorem pozytywnych        

zmian. Projekt organizuje Res Publica we współpracy z Funduszem Wyszehradzkim,          

Google, Financial Times i wielona innymi instytucjami z Europy         

Środkowo-Wschodniej (m. in. Antall Jozsef Konwledge Centre, Aspen Institue        

Prague, European Digiral Forum, ImpactHub Romania, Startup Poland).  

 
 
European Futures Forum #EFF 

W ramach programu zorganizowaliśmy konferencję w Brukseli z udziałem szerokiego          

grona ekspertów i polityków poświęconą tematowi nowego budżetu UE. Celem          

konferencji było lepsze zrozumienie perspektyw krajów Grupy Wyszehradzkiej w         

kontekście nadchodzącego budżetu UE. Przez ekspertów współpracujących z        

Fundacją Res Publica została również opublikowana seria artykułów związanych z          

tematem konferencji. 

 

https://www.facebook.com/beata.stepaniuk
https://www.facebook.com/beata.stepaniuk


 
Lista spotkań i wydarzeń otwartych - 2019 r.: 

● Debata “Wolne media gwarantem suwerenności informacyjnej” - 12.12.2019,        

organized together with Res Publica Nowa, with Wojciech Bartkowiak (Gazeta          

Wyborcza), Arleta Bojke (była korespondentka TVP w Moskwie), and Bernard          

Osser (Agence France-Presse) 

● European #FuturesForum 30.09-1.10.2019, organized together with the CEPS        

– Centre for European Policy Studies (Brussels) and other partners. The           

European #Futures Forum develops a stronger and broader dialogue on how           

to improve understanding of the Visegrad Group’s perspectives regarding the          

upcoming‚ EU Budget’ and to engage with relevant stakeholders ahead of their            

negotiations on the MFF. Discussion on: Challenges of implementation and          

new methods of distribution. How the EC proposals will influence member           

states allocation efficiency?, Challenges in the light of Brexit: how will the gap             

in the budget be filled-in after Brexit?, Challenges for the Eurozone budget:            

what will it mean for the future of decision making in Europe?, Challenges for              

innovations: a new approach in different sectors of the MFF leads to resolving             

the question whether the aims will be achieved, e.g. in agriculture 

● Meeting with Ambassador Thomas W. Simons, Jr., PhD – 3.06.2019,          

organized together with Uniwersytet Gdański 

● Jak oszukują nas boty? - 3.06.2019, organized with Alliance4Europe, Kultura          

Niepodległa, Front Europejski. Guests: Agnieszka Holland, Maia       

Mazurkiewicz (Front Europejski), Wojciech Przybylski (Res Publica/ Visegrad        

Insight), Anna Gielewska (Fundacja Reporterów) 

● Debata #WomenAreNATO – Lublin – 28.05.2019, organized together with         

Res Publica Nowa, American Corner Lublin, Miasto Lublin. Guests: Prezydent          

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak and Prezes Beata Stelmach (PZL-Świdnik) 

● Civic Dialog with EC E.Bienkowska, presentation of #CentralEuropeanFutures        

in Wroclaw, PL 16.05.2019 

● The launch of the report: European Parliamentary #Futures – 1.04.2019, with           

Marcin Zaborowski, senior fellow and co-author of the report, Wojciech          

Przybylski, editor-in-chief and co-author of the report, and Dobromir Ciaś,          

CEO of ABT Shield, the New Europe 100 network member 

● Jakich scenariuszy dla Europy Śr. chciałyby uniknąć USA i Niemcy –           

29.03.2019, organized together with Regionalny Ośrodek Debaty       

Międzynarodowej w Krakowie and Ośrodek Myśli Politycznej 

● #CentralEuropeanFutures in Brussels, BE - 28.03.2019 with Paweł Świeboda,         

EU Commission, and EU Council 

● V/I and GMF event on Hate Speech in Warsaw, PL - 4.03.2019 organized with              

The German Marshall Fund 

https://www.facebook.com/Alliance4EU/?eid=ARBLlW9QVi_7Cf7ZuHC_u02la9CzeKTdW9W6zIK5iz2jPqxlHA6ARjJJR6tFtLPsV7YixxX8LHAN0pdu
https://www.facebook.com/KulturaNiepodlegla/?eid=ARDWNwDtZyk_Y2uE9ehxWbr1jgfE_olkn27NDbkvbbn_70VTOJgCOD7WZX0r9EdKFngkdt6hpk_DBloX
https://www.facebook.com/KulturaNiepodlegla/?eid=ARDWNwDtZyk_Y2uE9ehxWbr1jgfE_olkn27NDbkvbbn_70VTOJgCOD7WZX0r9EdKFngkdt6hpk_DBloX
https://www.facebook.com/fronteuropejski/?eid=ARD-Wz1x_5yHpaj2cLw3gDu4yYfe-LXLOHNTgzURmd-fQZx9O8bUu_g6zhQp0xMT3F6cYNehg2qLuzSs
https://www.facebook.com/beata.stepaniuk
https://www.facebook.com/beata.stepaniuk
https://www.facebook.com/hashtag/futures
https://www.facebook.com/hashtag/futures
https://www.facebook.com/RODMcracow/?eid=ARB4MRnkGbk8ytQMmEQXLXVYGM_RIv2anh_yFSHwUyHqEIc6-pmFEtNN7pRSaiO8TN0IIMWDxzUDqjdD
https://www.facebook.com/RODMcracow/?eid=ARB4MRnkGbk8ytQMmEQXLXVYGM_RIv2anh_yFSHwUyHqEIc6-pmFEtNN7pRSaiO8TN0IIMWDxzUDqjdD
https://www.facebook.com/OMPkrakow/?eid=ARCuZdf35IpMudd1Q-AHTU4_45kZKbEnEKJZst88eq7tznb3ojQJL5FA44MURT-5Gf1iI2HtNllcqYsN


● Społeczeństwo obywatelskie. Regeneracja. A discussion about the future of         

civil society - 28.02.2019, organized with Embassy of Canada to Poland.           

Topics: What is the world young people want to live in?, Is it difficult to hand                

over the reins?, How to engage others in social activities? Guests: Leslie            

Scanlon (Ambasador Kanady w Polsce), Hanna Frejlak (Magazyn Kontakt /          

cooperates with ngo.pl), Anna Gromada (Fundacja Kaleckiego) TBC, Łukasz         

Pawłowski (Kultura Liberalna), Kaja Puto (Krytyka Polityczna), Piotr        

Trudnowski (Klub Jagielloński), Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska       

Watchdog Polska), Rafał Dymek (Polska Fundacja im. Roberta Schumana),         

Leszek Jażdżewski (Liberte!), Julia Borzeszkowska (Młodzi ponad       

Podziałami), Krzysztof Izdebski (Fundacja ePaństwo), Marcin Koziej (Akcja        

Demokracja) 

● Wohin steuert Mitteleuropa? Fünf Szenarien für 2025 – 29.01.2019,         

organized together with Heinrich-Böll-Stiftung and Deutsche Gesellschaft für        

Osteuropakunde. 

● Conference #WomenAreNATO 25.01.2019 with Canadian Ambassador Leslie       

Scanlon and Hungarian Ambassador Orsolya Z. Kovács 

 

 

https://www.facebook.com/boellstiftung/?eid=ARBjPDy1ija1nD6Ix9USggtyZTItRi31GH8Uoy-h1bvOR1hv2487C-F28oy7L5etXWh5snsRGPIu9qOp
https://www.facebook.com/DGO.Berlin/?eid=ARBd1ttfcNHvHiY5fR4BcB_-C3GeIbEmYrbJAK4nnPxf8FT02dIAKC5IEXEebenQ2PQzjdKuAL3YAI3i
https://www.facebook.com/DGO.Berlin/?eid=ARBd1ttfcNHvHiY5fR4BcB_-C3GeIbEmYrbJAK4nnPxf8FT02dIAKC5IEXEebenQ2PQzjdKuAL3YAI3i

