
WOLNOŚĆ
MYŚLI, WYPOWIEDZI I PUBLIKACJI DOŚWIADCZENIA ROSYJSKIE  

I POLSKIE KONTEKSTY

SIERGIEJ PARCHOMIENKO – dziennikarz, wydawca 
i organizator projektów obywatelskich. Autor i prowadzący 
cotygodniowego programu „Istota wydarzeń” w radiu „Echo 
Moskwy”. Starszy doradca Kennan Institute (USA) oraz 
kierownik programu Russian Newsroom Project, mającego 
na celu wspieranie niezależnych rosyjskich dziennikarzy 
i organizowanie sieci kontaktów między rosyjską społecz-
nością dziennikarską i dziennikarzami z Europy i Stanów 
Zjednoczonych.

JURIJ SAPRYKIN – dziennikarz i kulturoznawca. Kierow-
nik projektu i portalu „Polka”, popularyzującego wiedzę 
o literaturze rosyjskiej. W przeszłości redaktor naczelny 
magazynu „Afisza”.

NINA ROŻANOWSKAJA – koordynatorka projektów 
badawczych i edukacyjnych Kennan Institute w Rosji. 
W latach 2008–2014 pracowała na Uniwersytecie Państwo-
wym w Tomsku, gdzie wykładała, organizowała konferencje 
i szkoły letnie, a także koordynowała projekty międzyna-
rodowe. Zajmuje się tworzenie sieci kontaktów między 
rosyjskimi organizacjami i ich zagranicznymi partnerami 
w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, komercjalizacji 
technologii, biznesu i inwestycji.

ANASTASIJA ŁOTARIEWA – dziennikarka i redaktor-
ka. Ukończyła historię na Moskiewskim Uniwersytecie 
Państwowym im. Łomonosowa. Specjalizuje się w historii 
Związku Radzieckiego i zagadnieniach społecznych. Praco-
wała m.in. w Newsru.com, gazecie RBK oraz Pravmir.ru. Od 
2016 r. korespondentka, a od 2018 r. redaktorka naczelna 
portalu „Takie dieła”. 

SOFIA KRAPOTKINA – redaktorka i konsultantka ds. 
mediów. Redaktorka naczelna portalu 7x7-poświęconego 
tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego w rosyjskich 
regionach. Współpracowała z Nową Gazetą, magazynem 
Tinkoff i wieloma innymi czasopismami. Konsultantka 

medialna dla inicjatyw non-profit: pomagała w tworzeniu 
rosyjskiego biuletynu Amnesty International i budowie 
serwisu informacyjnego dla Centrum Praw Człowieka 
Stowarzyszenia „Memoriał”.

LUIZA ŁUKMANOWA – niezależna dziennikarka. Lau-
reatka nagrody „Riedkollegija”. Pisze artykuły i reportaże 
z Dagestanu pod pseudonimem Rita Rojtman.

HIERONIM GRALA – doktor habilitowany, historyk 
i dyplomata. W latach 1980–2013 pracownik Instytutu 
Historycznego UW, od 2013 r. pracownik Wydziału „Artes 
Liberales”. W latach 2000–2009 pracował w przedstawi-
cielstwach dyplomatycznych RP w Federacji Rosyjskiej. 
Członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN (od 2016). 
Profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki 
i Prawa (2011); członek honorowy Akademii Dziennikarstwa 
Kazachstanu (2015). Uczestnik licznych gremiów eksperc-
kich, m.in. Komisji Historyków Polski i Rosji (od 1994). 

JAN KIENIEWICZ – historyk, profesor zwyczajny w Uni-
wersytecie Warszawskim. Kierownik Katedry Iberystyki 
UW 1975–1981, wicedyrektor Instytutu Historycznego UW 
1981–1988, ambasador RP w Hiszpanii 1990–1994, wicedy-
rektor OBTA/IBI AL 1996–2008. Autor ponad 600 publikacji 
naukowych i popularnonaukowych. Obecnie prowadzi 
badania nad porównawczymi dziejami cywilizacji.

ROBERT A. SUCHARSKI – filolog klasyczny, profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992 r. 
członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF); 
1995–2001 sekretarz generalny PTF; 2001–2005 kanclerz 
PTF. Od 1999 r. dyrektor wykonawczy Międzynarodo-
wej Szkoły Humanistycznej (MSH). W latach 2008–2012 
zastępca dyrektora Instytutu Badań Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales” UW, w latach 2012–2016 prodziekan ds. 
studenckich na Wydziale „Artes Liberales” UW, a od 2016 r. 
dziekan tego Wydziału.
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