Już po raz siódmy Łódź będzie obchodzić DNI PAMIĘCI, w dniach 27-31 stycznia 2017
uczczony zostanie ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Po raz kolejny dzięki współpracy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Polsce, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przez
cztery dni w ramach VII DNI PAMIĘCI obejrzeć będzie można cztery sztuki teatralne, wziąć
udział w interesujących spotkaniach, projekcjach filmów dokumentalnych, zapoznać się z
ciekawymi wystawami a 31 stycznia w Teatrze Wielkim wysłuchać premierowego wystawienia
oratorium „I Believe”. Uroczystości upamiętniające ofiary Zagłady zaplanowano w całym
kraju.
27 stycznia na całym świecie odbywają się liczne uroczystości poświęcone pamięci ofiar
Holokaustu. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce przypominało historię
Holokaustu, i pielęgnowało pamięć ofiar Zagłady, poczynając od czasów PRL-u, gdy tematyka
żydowska nie była ani modna, ani popularna. Wspólnie z Teatrem im. Stefana Jaracza oraz
Urzędem Marszałkowskim, postanowiliśmy dopisać Łódź do listy miast obchodzących
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - przypomina Artur Hofman,
przewodniczący
zarządu
głównego
TSKŻ.
W Łodzi już siódmy rok z rzędu, podczas DNI PAMIĘCI, w przestrzeniach Teatru im. Stefana
Jaracza, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum
Miasta Łodzi i Teatru Wielkiego zbliżyć się będzie można do świata kultury i historii polskich
Żydów. Mając na uwadze duże zainteresowanie poprzednimi edycjami wydarzenia, na tegoroczne
DNI PAMIĘCI organizatorzy wraz ze znamienitymi partnerami przygotowali liczne atrakcje:
wykłady, spektakle teatralne, wystawy, pokazy filmów dokumentalnych.
Tegoroczne uroczystości rozpoczną się 27 stycznia na Stacji Radegast (oddział Muzeum Tradycji
Niepodległościowych), gdzie o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem.
Na godzinę 14.00 zaplanowano otwarcie wystawy „Żydzi w Wojsku Polskim” w Muzeum przy
Gdańskiej, która przybliża historię zbrojnego wysiłku społeczności żydowskiej od czasów
Kościuszki, aż po II wojnę światową. Również 27 stycznia, organizatorzy zapraszają do Teatru im.
Stefana Jaracza o 17.00 na uroczyste otwarcie VII DNI PAMIĘCI w Łodzi, połączone z konferencją
prasową. Specjalnymi goścmi tej konferencji będą członek Knesetu oraz kanadyjski kompozytor
Zane Zalis.
W sobotę 28 stycznia, o godz. 16.00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, będzie
można wziąć udział w otwarciu wystawy Żydowskiego Instytutu Historycznego „Świat utracony”
przedstawiającej niezwykłe fotografie z lat 1918-1939. Otwarciu będzie towarzyszyło spotkanie z
kuratorem ŻIH. Godzinę później będzie można obejrzeć „W poszukiwaniu zaginionego krajobrazu”
film dokumentalny w reż. Leona Kantora, widzowie będą też mieli przy okazji projekcji spotkać się
z mieszkającym na co dzień w Szwecji twórcą. O 19.30, także w Centrum Dialogu teatr NN z
Lublina przedstawi „Opowieści z nocy” - spektakl muzyczno-literacki.
W niedzielę 29 stycznia, Grupa Zaplecze zaprasza najmłodszych widzów na spektakl „Opowieść o
Golemie” (Mała Scena Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, godz. 12.00). O 12.30 dla dorosłych w
Muzeum Miasta Łodzi będzie można wysłuchać wykładu „Tożsamość Żydowska w twórczości
braci Hirszenbergów”. O 13.00 można też wybrać się na oprowadzanie po wystawie „Atlas
nowoczesności” w Muzeum Sztuki. O 17.00 w Teatrze Jaracza wysłuchać będzie można „Pieśni o
zamordowanym narodzie” - spektaklu opartego na poezji i wspomnieniach z czasów wojny.

W poniedziałek 30 stycznia w Teatrze Jaracza zaprezentowany zostanie film dokumentalny
wyświetlany podczas ostatniego festiwalu Żydowskie Motywy. Wcześniej młodzież szkolna będzie
mogła skorzystać ze specjalnie przygotowanego pakietu edukacyjnego. O 19.00 będzie można
obejrzeć spektakl „Irena Sendlerowa – sprawiedliwa” w reż. Tomasza Balcerka.
Na wtorek organizatorzy zapraszają młodzież na spotkanie z ambasador Izraela Anną Azari w
Centrum Dialogu.
Tegoroczne DNI PAMIĘCI zakończy premierowe wystawienie w Teatrze Wielkim oratorium „I
Believe” kanadyjskiego twórcy Zane’a Zalisa. „I Believe” to dzieło koncertowe o Holokauście.
Przy użyciu środków muzyki i słowa, przedstawia opowieść o nienawiści, przetrwaniu i nadziei z
perspektywy ofiar i sprawców. Oratorium wykona stu osobowy chór ze Stuttgartu Solitude, soliści,
orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi oraz chór dziecięcy pod batutą Klausa Breuningera.
Organizatorzy DNI PAMIĘCI z roku na rok rozszerzają ofertę o nowe elementy. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców stworzyliśmy specjalny PAKIET EDUKACYJNY
dla szkół i grup zorganizowanych, zawierający spotkania i warsztaty oraz spektakl dla dzieci, dzięki
którym młodzież będzie miała okazję bliżej zapoznać się z kulturą i historią polskich żydów jak i z
historią drugiej wojny światowej. W pakiecie zaoferowaliśmy specjalny warsztat dotyczący Braci
Hirszenberg który poprowadzi Anna Łagodzińska z Muzeum Miasta Łodzi oraz spektakl dla
najmłodszych „Opowieść o Golemie”. Kolejnym, niezwykle ciekawym punktem tego pakietu jest
warsztat historyczno- muzyczny podczas którego młodzież szkolna będzie miała okazję pracować z
historykami, edukaturami oraz twórcami oratorium „I BELIEVE”. PAKIET EDUKACYJNY
zaplanowaliśmy na poniedziałek 30 stycznia.
Przez ostatnie sześć lat pod koniec stycznia, organizatorzy DNI PAMIĘCI dbali o to by zapoznawać
Łodzian z niezwykłymi wykładami, wystawami, filmami, sztukami teatralnymi i koncertami, a
wszystko to w ramach pielęgnowania pamięci o wspólnej historii, ofiarach wojny, świecie którego
już właściwie nie ma, a którego wspomnienia tylko czekają na odkrycie... na każdym kroku.
W 2017 roku, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce postanowiło upamiętnić 27
stycznia ofiary Zagłady, w miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie całego kraju. Członkowie
największej organizacji żydowskiej w RP będą składać kwiaty pod pomnikami w największych
miastach, w których znajdują się oddziały TSKŻ.

