
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi mają zaszczyt zaprosić  

w dniu 27 stycznia na 

XI DNI PAMIĘCI  

Łódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

Edycja online 

 

PROGRAM 

27 stycznia 2021 (środa) 

12:00 – Uroczyste złożenie kwiatów na stacji Radegast . aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 

(transmisja na żywo online)  

14:00 –  "Piramida nienawiści. Jak powstają totalitaryzmy?" premiera online filmów edukacyjnych 

Przygotowane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zajęcia opierają się na analizie 

pięciostopniowej skali uprzedzeń stworzonej przez amerykańskiego psychologa Gordona Allporta. Praca 

na tytułowej Piramidzie Nienawiści pozwoli prześledzić krok po kroku jak powstawały i działały wielkie 

XX-wieczne totalitaryzmy: nazizm, faszyzm i komunizm. Na zajęciach uczniowie zdobędą wiedzę na 

temat tego, jak niebezpiecznymi zjawiskami są stygmatyzacja i wykluczenie społeczne oraz uświadomią 

sobie konsekwencje tych działań, prowadzące do dyskryminacji i agresji. Filmy mogą być 

wykorzystywane przez nauczycieli i edukatorów. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. 

Szkoły chętne do udziału w zajęciach prosimy o zapisy pod adresem e-mail: 

edukacja@centrumdialogu.com czas trwania: online 60min  

18:00 –  "Auschwitz-Birkenau. Historia obozu". 

Wykład online Adama Sitarka na temat historii obozu Auschwitz-Birkenau.  

26 stycznia – 28 stycznia 2021 (wtorek – czwartek) 

 „Pakiet Edukacyjny DNI PAMIĘCI” – Już po raz piąty realizujemy działania edukacyjne które są stałym 

elementem DNI PAMIĘCI. W tym roku ze względu na obostrzenia wszystkie zajęcia realizujemy zdalnie. 

Lekcje online przygotowane przez edukatorów Muzeum Getta Warszawskiego dla uczniów w wieku  

15-18 lat z Województwa Łódzkiego to program zajęć oparty między innymi na dziełach literackich 

poruszających temat Zagłady i stanowiących kanon lektur szkół średnich. Istnieje także możliwość 

skorzystania bezpłatnie z dodatkowej oferty edukacyjnej muzeum. Na zajęcia obowiązują zapisy pod 

adresem email: magdamajsterkiewicz@gmail.com 
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 

Wydarzenia towarzyszące online 

1 lutego 2021 (poniedziałek) 

17:00 – „Jeszcze…” specjalny program artystyczno – edukacyjny przygotowany we współpracy z 

Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu przez Towarzystwo 

Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce (Oddział Wrocław) 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i jego geneza (Tamara Włodarczyk) 

Wirtualne zwiedzanie wystawy fotograficznej „Jorcajt – czas chasydów” (Joanna Kurbiel) 

„Ger” – wspomnienia Mordechaja Canina z jego wizyty w Górze Kalwarii (Tomasz Kwietko-Bębnowski) 

„Opowieści ocalałych z Holokaustu” – historie dolnośląskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust  

(Tamara Włodarczyk) 

•Recital pieśni żydowskich w wykonaniu Eliezera Mizrachi – kantora Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 

we Wrocławiu 

 

Przypominamy, że w związku ze stanem epidemiologicznym osoby przebywające na Stacji Radegast w 

dniu 27 stycznia są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania zalecanego dystansu. 

www.tskz.pl  oraz na www.facebook.com/DniPamieci/ 

Wszystkie wydarzenia online są bezpłatne. 
 Szczegółowe informacje na www.tskz.pl lub www.teatr-jaracza.lodz.pl 
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