
Instytut Pamięci Narodowej - Łódź
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/157262,Wystawa-plenerowa-Zaglada-Romow-i-Sinti-w-Europie-Lodz-12-styc
znia-2022-r.html
2023-05-23, 03:30

Wystawa plenerowa „Zagłada Romów i Sinti w
Europie” – Łódź, 12 stycznia 2022 r.
W związku z 80. rocznicą likwidacji obozu cygańskiego w Łodzi
edukatorzy z łódzkiego Oddziału IPN przygotowali wystawę
plenerową „Zagłada Romów i Sinti”. Otwarcie wystawy było
elementem uroczystych obchodów rocznicy, organizowanych 12
stycznia 2022 r. we współpracy z Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi.
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Wystawa  „Zagłada  Romów  i  Sinti”  przygotowana  przez  Oddziałowe  Biuro  Edukacji
Narodowej IPN w Łodzi powstała jako element obchodów 80. rocznicy likwidacji  obozu
cygańskiego w getcie łódzkim. Jest to próba przybliżenia i  upamiętnienia eksterminacji
ludności romskiej w Europie, wydarzenia nieobecnego w pamięci zbiorowej Europejczyków
przez wiele dziesięcioleci po zakończeniu II wojny światowej. Temat ten przez długi czas
pozostawał również na marginesie zainteresowań historyków. Sytuacja zmieniła się dopiero
w latach 80. wraz z rozpoczęciem zbierania relacji ocalałych i pierwszymi opracowaniami
naukowymi.

Na 12 panelach wystawy przedstawiono historię ludobójstwa Romów i Sinti oraz źródła tej
tragedii, jak wielowiekowe prześladowania, tendencje do modernizacji społeczeństw czy
rozwój aparatu przymusu w poszczególnych państwach  Europy przełomu XIX i XX w.
Ekspozycja przybliża sytuację ludności romskiej w III Rzeszy oraz etapy jej eksterminacji w
czasie wojny, w tym dzieje obozu cygańskiego w getcie łódzkim i rodzinnego obozu
cygańskiego w KL Auschwitz II – Birkenau. Poruszono również losy Romów w państwach
sojuszniczych wobec Niemiec. Na wystawie zaprezentowano wiele archiwalnych fotografii z
polskich i zagranicznych zbiorów.

Wystawę można oglądać w dniach 12-31 stycznia br. przed gmachem Centrum Dialogu im.
M. Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83.
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Plan obchodów:

11.00
Uroczystości upamiętniające likwidację obozu cygańskiego w getcie łódzkim
Miejsce: Kuźnia Romów – Oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 84 



12.00
Otwarcie wystawy plenerowej „Zagłada Romów i Sinti” 
Autor: Magdalena Zapolska-Downar (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi) 
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 
ul. Wojska Polskiego 83

Wystawa będzie prezentowana do 31 stycznia 2022 r.

12.30
Prelekcja: Obóz cygański w getcie łódzkim (1941–1942) 
Prowadzenie: Andrzej Grzegorczyk (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 
ul. Wojska Polskiego 83

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej
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