DYSYDENTYZM: WCZORAJ I DZIŚ
DNI PAMIĘCI NATALII GORBANIEWSKIEJ

Wrocław, 26 - 27 listopada 2016 roku
Po raz trzeci we Wrocławiu w trzecią rocznicę śmierci Natalii Gorbaniewskiej
zbierają się na zaproszenie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Fundacji
«Za Wolność Waszą i Naszą» przyjaciele wybitnej poetki rosyjskiej, weterani walki
z komunizmem, politycy ze wschodu i zachodu, aby uczcić pamięć wielkiej
obywatelki Europy i uczestniczyć w konferencji «Dysydentyzm: wczoraj i dziś».
Dziś, kiedy świat znalazł się na krawędzi nowej «zimnej wojny», kiedy tli się
wojna na Ukrainie, w stolicy polskiego Dolnego Śląska zbierają się ci, którzy
25 sierpnia 1968 roku wyszli w Moskwie na Plac Czerwony razem z Natalią
Gorbaniewską na demonstrację protestu przeciwko agresji wojsk Związku
Sowieckiego i jego satelitów na Czechosłowację. Zbierają się ci, którzy przez długie
lata walczyli z dyktaturą komunistyczną w Związku Sowieckim i w krajach Europy
Wschodniej i Centralnej.
Do Wrocławia przyjadą ówczesne opozycjoniści oraz weterani ruchu
dysydenckiego: Lew Szlosberg, Ludmiła Uliсka, Wiktor Szenderowicz, Karol
Modzelewski, Zofia Romaszewska, Petruška Šustrova, Aleksander Milinkiewicz,
Mikhail Sokolow, znani opozycjoniści z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji,
dla których imię Natalii Gorbaniewskiej jest sztandarem walki z komunizmem,
walki o demokrację, prawa człowieka, przeciwko wojnie. Będą wśród zaproszonych
gości również pisarze, znawcy twórczości i działalności społeczno-politycznej
Natalii Gorbaniewskiej, jej uczniowie.
Głównymi elementami Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej będą: konferencja
pt. «Dysydentyzm: wczoraj i dziś», koncert Wiktora Szenderowicza «Blokada
mózgu i inne diagnozy ukochanej ojczyzny», spotkanie autorskie z Ludmiłą Ulicką
na temat współczesnej literatury rosyjskiej i jej wpływu na stan świadomości
narodu, premierowy pokaz filmu Ksenii i Kirilla Sacharnowych «Natalia
Gorbaniewska: «Nie jestem bohaterką»», wieczór wspomnień z recytacją wierszy.
Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej odbywają się pod patronatem: Miasta Wrocław,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki. Organizator:
Fundacja «Za Wolność Waszą i Naszą». Współorganizator: Wrocławski Dom Literatury.
Patronat medialny: Radio Wolności, Eastbook. Opieka medialna: TVP Wrocław.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.gorbaniewska.zawolnosc.eu/pl
www. zawolnosc.eu, www.facebook.com/zawolnosc.

