HERBACIARNIA NAUKOWA „AROMATY WIEDZY”
7 stycznia 2021, godz. 16.00

Wacław Radziwinowicz „O Rosji przyjaźnie”
Zapraszam na 131. spotkanie Herbaciarni Naukowej z wielkim znawcą rosyjskiej duszy i polityki,
Wacławem Radziwinowiczem i jego 173. opowieścią o Rosji. Dlaczego to będzie akurat
173. opowieść, skoro 131. spotkanie herbaciarni? – o tym dowiecie się Państwo, dołączając do nas
poprzez platformę Zoom.
Wacław Radziwinowicz to dziennikarz, publicysta i reportażysta, wieloletni korespondent „Gazety
Wyborczej”, wydalony z Rosji w 2015 roku, kiedy to cofnięto mu akredytację i nakazano
opuszczenie Rosji w ciągu 30 dni. Zdążył jednak zabrać stamtąd coś niezwykle dlań cennego, co?
– o tym też będzie podczas spotkania.
Związany z Olsztynem, gdzie ukończył liceum, studia na Filologii Polskiej, następnie studia
dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1992 roku stanął na czele regionalnego oddziału „Gazety Wyborczej” w Olsztynie, a od 1997
został stałym korespondentem tego dziennika w Rosji. Właśnie Rosji, jej sprawom i jej
mieszkańcom poświęca się w pracy zawodowej. Jest też autorem trzech książek o Rosji: Gogol
w czasach Google'a, za którą w 2014 roku był nominowany do Nike; Soczi. Igrzyska Putina i Crème de la
Kreml z 2016 roku.
W 2014 roku został laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby,
a w 2016 roku studenci dziennikarstwa z 13 uczelni państwowych, którzy co roku wybierają swoich
mistrzów zawodu w ramach MediaTorów, przyznali mu statuetkę w kategorii NawigaTOR, czyli
dla publicysty, dzięki któremu „nasze poglądy zaczynają iść własną drogą”.
O Rosji i Rosjanach wie chyba niekiedy więcej niż oni sami o sobie. Pisze o nich i mówi ciepło,
z wyczuciem i zrozumieniem. Dziennikarze „Nowoj Gaziety” (Dmitrij Muratow red. nacz.
i Andriej Lipskij zastępca) w rekomendacji jego książki „Crème de la Kreml” piszą o nim, że świetnie

potrafi oddać naszą trudną do zrozumienia rzeczywistość, najpierw przepuszczając ją przez swoje serce i umysł (…)
Nie ma w nim ani rusofobii, ani rusofili; nie ma propagandowej „aktualności” ani zapleśniałych mitologicznych
klisz. Pozwala poznać prawdziwą Rosję.
Miłośnik wędkarstwa i kotów – tę drugą miłość odziedziczył zapewne po babci Annie. Od niej
i jej opowieści zaczęła się także opowieść Wacława Radziwinowicza o „jego Rosji”. Na tę opowieść
zapraszam.
Katarzyna Kanowska
Koordynatorka Herbaciarni Naukowej
http://zawszewarto.pl/
https://www.facebook.com/herbaciarnia
------------------------------------------------------------------------------------------------------Od 2008 roku w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.00 spotykamy się w auli PAU
z wyjątkowymi gośćmi, którzy młodym ludziom przybliżają świat i opowiadają o swoich pasjach.
Herbaciarnia Naukowa Akademii Młodych nawiązuje do Kawiarni Naukowej, czyli tradycji
Wykładów Otwartych członków PAU, którzy spotykają się, aby wieść dyskusje popularnonaukowe. Naszym pragnieniem jest wzbudzenie w młodych ludziach potrzeby delektowania się
wiedzą i uzależnienie od jej zgłębiania.
Rok szkolny 2020/21 to już XIV edycja Akademii Młodych. Ze względu na sytuację
epidemii, najbliższe spotkania odbywać się będą poprzez platformę Zoom, więc niestety
nie wypijemy wspólnej herbaty z dyskusją w tle, ale za to, przy herbatce domowej, możemy
do wirtualnej Auli PAU zaprosić uczestników z całej Polski. Co niniejszym z radością czynimy.
Kwestie organizacyjne
 Spotkanie odbędzie się poprzez platformę Zoom.
 Program zoom można pobrać tutaj: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Link do spotkania będzie aktywny tylko 7 stycznia, zaczynamy od godz. 16.00. Prosimy
o zalogowanie się chwilę wcześniej i podpisanie imieniem i nazwiskiem. Link pojawi się na stronie
http://zawszewarto.pl/ i oraz https://www.facebook.com/herbaciarnia
 Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
https://drive.google.com/drive/folders/1SpKLPEofEQT8WIAjORreoQygkVvEpxj?usp=sharing
 Uczestników - uczniów/studentów i nauczycieli - pragnących brać udział w konkursie na
indeks/certyfikat Akademii Młodych prosimy o wysłanie potwierdzenia swojej obecności
na wykładzie za pomocą formularza https://forms.gle/VKbM5UtgkCzHEqAF9
Wśród naszych dotychczasowych gości Herbaciarni Naukowej byli m.in.: Franciszek Ziejka,
Krzysztof Zanussi, Michał Turała, Krzysztof Globisz, Michał Rożek, Zofia Gołubiew, Jacek
Purchla, Adam Wsiołkowski, Andrzej Franaszek, Wanda Półtawska, Ryszard Tadeusiewicz, Anna
Dymna, Bogusław Kaczyński, Krzysztof Kozłowski, Paweł Skawiński, Adam Michnik, Andrzej
Zoll, Grzegorz Kołodko, Janusz Majcherek, Andrzej Chwalba, Leszek Mazan i Mieczysław Czuma,
Anna Lutosławska, Bogusław Sonik, Ewa Lipska, Jerzy Vetulani, Czesław Dźwigaj, Adam
Boniecki, Anna Polony, Leszek Balcerowicz, Michał Rusinek, Jan Miodek, Wojciech Bonowicz,
Stanisław Janicki, Marek Zając, Grzegorz Turnau.

