Już po raz dziewiąty Łódź będzie obchodzić DNI PAMIĘCI, w dniach 25-28 stycznia
2019 uczczony zostanie ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu. Po raz kolejny dzięki współpracy Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Żydów w Polsce, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi przez cztery dni w ramach IX DNI PAMIĘCI obejrzeć
będzie można sztuki teatralne, wziąć udział w interesujących spotkaniach,
projekcjach filmów dokumentalnych, zapoznać się z ciekawymi wystawami a 28
stycznia w Teatrze im. Stefana Jaracza wysłuchać Koncertu Galowego IX DNI
PAMIĘCI w wykonaniu zespołu Magda Brudzińska Klezmer Trio. 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. To bardzo ważny dzień bo bardzo ważna
jest pamięć, a w dzisiejszym świecie szczególnie. Kultura potrafi ją podtrzymać. Dlatego
cieszę, że z roku na rok dołączają do nas kolejni partnerzy. - przypomina Artur Hofman,
przewodniczący
zarządu
głównego
TSKŻ.
W Łodzi już dziewiąty rok z rzędu, podczas DNI PAMIĘCI, w przestrzeniach Teatru im. Stefana
Jaracza, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Muzeum Tradycji Niepodległościowych,
Muzeum Miasta Łodzi 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 25 stycznia w Teatrze im. Stefana Jaracza, gdzie o
godzinie 12.00 nastąpi uroczyste otwarcie IX DNI PAMIĘCI połączone z konferencją prasową.
Specjalnymi gośćmi tej konferencji będą przedstawiciele władz miasta i regionu oraz Ambasady
Izraela. Na godzinę 17.00 zaplanowano otwarcie wystawy Żydowskiego Instytutu
Historycznego „Julia Pirotte” w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, a na 18.00 projekcję
filmu „W Poszukiwaniu portretów”. Film opowiada historię poszukiwania dzieł Moshe
Ryneckiego, artysty malującego sceny z życia społeczności polsko-żydowskiej w okresie
międzywojennym. Został zamordowany na Majdanku. Po Holokauście jego żona zdołała
odzyskać tylko małą część jego prac, wiele z nich jednak przetrwało bez wiedzy rodziny.
Poszukiwania zaginionych prac prowadzone przez prawnuczkę Moshe - Elizabeth Rynecki przez
ponad 10 lat zakończyły się niespodziewanie ogromnym sukcesem.
W sobotę 26 stycznia, o godz. 15.00 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, będzie można
wysłuchać opowieści o Gustawie Herlingu- Grudzińskim. Sylwetkę pisarza przybliży Prof. dr
hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Godzinę później odbędzie się
projekcja spektaklu Teatru Telewizji „Okno na tamtą stronę” w reżyserii Artura Hofmana.
Projekcji będzie towarzyszyło spotkanie z reżyserem który opowie o tym dlaczego warto sięgać
po poezję Władysława Szlengla. O 18.00, także w Teatrze im. Stefana Jaracza, na Scenie
Kameralnej Teatr im. Aleksandra Seweruka w Elblągu zaprezentuje monodram „Słoń”.
W niedzielę 27 stycznia o godz. 12.00, organizatorzy zapraszają na uroczyste złożenie wieńców
na Stacji Radegast. O 14.00 w Centrum Dialogu odbędzie się promocja albumu „Zarys Historii
Żydów Ziemi Kutnowskiej”. O 15.00 można obejrzeć film dokumentalny pt.: „Rachunek
Szczęscia”. Obraz przybliża sylwetkę Stelli Czajkowskiej, wybitnej pianistki, która przeżyła
łódzkie getto. Projekcji towarzyszy spotkanie z reżyserem. Wieczorem, o godz. 18.00 można
też wybrać się do Teatru Jaracza na spektakl „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Przedstawienie
odbywa się w ramach obchodów Roku Marka Edelmana w Łodzi, a w postać patrona wcieli się
Jerzy Mazur.
W poniedziałek 28 stycznia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej będzie
można wysłuchać wykładu Artura Kołodziejczyka „Jeśli możliwe było coś takiego, to co jeszcze

może się wydarzyć? Człowiek po Zagładzie”

Tegoroczne DNI PAMIĘCI zakończy koncert zespołu Magda Brudzińska Klezmer Trio w Teatrze
im Stefana Jaracza w Łodzi. To jeden z najbardziej znanych w Europie zespołów wykonujących
muzykę klezmerską. Odważne i piękne połączenie tradycji z nowoczesnością. Folkowe i
klezmerskie brzmienie przeplatane elementami jazzu, muzyki klasycznej i popu. Inspiracją dla
zespołu są tradycyjne pieśni i melodie diaspory galicyjskiej, muzyka romska i bałkańska.
Zarówno na koncert jak i na spektakle obowiązuje rezerwacja bezpłatnych wejściówek, które
od 18 stycznia będą dostępne w Teatrze Jaracza.
Organizatorzy DNI PAMIĘCI z roku na rok rozszerzają ofertę o nowe elementy. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców kontynuujemy 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 specjalne warsztaty
ni wykłady w Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki MS2 oraz spektakl dla najmłodszych
„Skrzynia tajemnic” w wykonaniu Teatru Grupa Zaplecze. Kolejnym, niezwykle ciekawym
punktem tego pakietu jest warsztat historyczny „Co znaczy zostać zamkniętym wbrew swej
woli – czym było getto w czasach Zagłady?” podczas którego młodzież szkolna będzie miała
okazję pracować z historykami, edukatorami z Muzeum Getta Warszawskiego. PAKIET
EDUKACYJNY zaplanowaliśmy na piątek 25 stycznia i poniedziałek 28 stycznia. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie internetowej TSKŻ oraz na facebooku DNI PAMIĘCI.
Przez ostatnie osiem 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 2019 roku, tak jak w latach ubiegłych, 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.

