
Konferencja „Przeciw Wojnie i Nienawiści”

Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej - w pierwszą rocznicę śmierci
Wrocław, 29 - 30 listopada 2014 roku

Na zaproszenie Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia i Fundacji „Za Wolność 
Waszą i Naszą” w dniach 29-30 listopada 2014 roku przyjaciele Natalii Gorbaniewskiej, 

byli uczestnicy demonstracji na Placu Czerwonym, weterani walki z komunizmem, 
politycy ze wschodu zbierają się, aby uczcić pamięć wielkiej obywatelki Europy 

i zaprotestować przeciw wojnie i nienawiści.

Natalia Gorbaniewska, razem z sześcioma kolegami i koleżankami, 25 sierpnia 
1968 roku wyszła na Plac Czerwony w Moskwie, by zademonstrować przeciw agresji wojsk 
Związku Sowieckiego i jego satelitów na Czechosłowację. Tego głosu sprzeciwu, mimo 
wysiłków propagandy komunistycznej, nie dało się zagłuszyć, mimo surowych represji nie 
udało się złamać uczestników protestu. Dziś w Europie znów trwa wojna. Gdyby Natalia 
Gorbaniewska była wśród nas dziś, jej głos protestu na pewno usłyszelibyśmy. Dlatego 
we Wrocławiu, mieście, które Natalia uważała za swoją „drugą ojczyznę”, w dniach 
29-30 listopada 2014 roku zbierają się weterani walki z komunizmem, politycy ze Wschodu, 
których głos protestu jest zagłuszany we własnej ojczyźnie, tak jak głos Natalii prawie 46 lat 
temu. Zbierają się, aby uczcić pamięć wielkiej obywatelki Europy i zaprotestować przeciw 
agresji.

Do Wrocławia przyjadą jej synowie z rodzinami, weterani ruchu dysydenckiego w Związku Sowieckim: 
Władimir Bukowski, Viktor Fainberg, Paweł Litwinow, Mustafa Dżemilew; weterani polskiej „Solidarności”: Mirosław 
Chojecki, Zbigniew Gluza, Karol Modzelewski, Henryk Wujec, Kornel Morawiecki, znani intelektualiści z Rosji: Grigorij 
Jawliński, Boris Niemcow, Wiktor Szenderowicz, Wiktor Jerofeew, ludzie pióra z Ukrainy, Białorusi, USA, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Francji, dla których imię Natalii Gorbaniewskiej jest sztandarem walki z komunizmem, walki 
o demokrację, prawa człowieka, przeciwko wojnie. Będą wśród nich również obrońcy praw człowieka, pisarze, 
znawcy twórczości i działalności społeczno-politycznej Natalii Gorbaniewskiej, jej uczniowie.



Program

Głównymi elementami Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej będą: odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
konferencja „Przeciw Wojnie i Nienawiści”, otwarcie wystawy biograficznej, pokaz filmu „Paralele, wydarzenia, ludzie” 
i wieczór wspomnień z recytacją jej wierszy.

Dokładny program na: zawolnosc.eu, facebook.com/zawolnosc
Kontakt: Tatiana Iwanow, kom. 530 991 002, zawolnosc1@gmail.com

Wydarzenie „Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej” odbywa się pod patronatem: Miasta Wrocław i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
Organizator: Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”.

Współorganizatorzy: Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Fundacja My razem, Centrum SEKTOR 3.
Patronat medialny: TVP Wrocław, Gazeta Wyborcza.

Natalia Gorbaniewska od samego początku, czyli 
od 2008 roku, we Wrocławiu przewodniczyła jury Nagrody 
Literackiej Europy Środkowej i Wschodniej „Angelus”. W 
roku bieżącym przyznano po raz pierwszy honorowe 
wyróżnienie „Angelusa” - Nagrodę Czytelników im. Natalii 
Gorbaniewskiej. Natalia aktywnie uczestniczyła w życiu 
kulturalnym stolicy Dolnego Śląska. Tu kierowała 
warsztatami poetyckimi dla rosyjskich tłumaczy poezji 
polskiej, publikowała swoje książki.

10:30

12:00-16:30

17:00

             nabożeństwo żałobne w intencji ś. p. Natalii Gorbaniewskiej, cerkiew prawosławna p. w. św. Cyryla 
                      i Metodego na Piasku, ul. św. Jadwigi 14 

  pokaz filmu „Paralele, wydarzenia, ludzie”
                      oraz wieczór wspomnień w Kinie Nowe Horyzonty, sala 145

             odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamienicy Rynek-Ratusz 7/9.
                      Zapalenie symbolicznej świecy pamięci

14:00-14:30

15:00-18:30

  otwarcie wystawy biograficznej „Natalia Gorbaniewska”, ul. Świdnicka 
                     (od przejścia podziemnego do pl. Teatralego)

  otwarcie Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej z udziałem Prezydenta Wrocławia,
                      Wojewody Dolnego Śląska, Dyrektora Instytutu Książki
                      oraz konferencja „Przeciw Wojnie i Nienawiści”, Sala Wielka, Stary Ratusz, Rynek

29 listopada (sobota) 

30 listopada (niedziela) 
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