Program „Wczoraj i dziś i bobowskich Żydów” opr. Małgorzata Molendowicz
Punkt wyjścia
Historia bobowskich Żydów jest nie tylko historią, jest też dziejącą się na naszych oczach teraźniejszością
– ona trwa. Choć od ponad 60 lat Żydzi nie mieszkają w miasteczku, ciągle na różny sposób są w nim
obecni:
- we wspomnieniach starszych mieszkańców,
- w pozostałych po nich zabytkach (synagoga, kirkut)
- w wycieczkach Żydów często odwiedzających swoje miejsca kultu,
- w literaturze związanej z Bobową,
- w opowieściach tych, którzy odwiedzili Izrael czy Nowy Jork i spotkali tam bobowskich Żydów lub ich
potomków,
- na starych fotografiach,
- w oficjalnych kontaktach władz miasta,
- jako motyw twórczości współczesnych bobowian ( plastyka, fotografia, film).
Wobec ponad trzechsetletniej obecności Żydów w historii Bobowej nie można zamknąć kwestii słowami :
„Kiedyś w Bobowej mieszkali Żydzi” i do tego ograniczyć wiedzę uczniów. Kiedy spotykają na rynku, koło

synagogi, czy w drodze na kirkut grupę ortodoksyjnych Żydów otwiera się przed nimi ogromny obszar
pytań – Skąd się tutaj wzięli? Po co przyjechali? Dlaczego tak dziwnie wyglądają? W co wierzą?
Warto wykorzystać te spontanicznie rodzące się pytania, by poszerzyć horyzonty myślowe młodego
człowieka, wzbogacić jego wiedzę.
Charakterystyka programu
Program wpisuje się w kalendarz roku szkolnego oraz uwzględnia wydarzenia , które będą miały miejsce
w nadchodzącym roku w lokalnej społeczności, dzięki czemu uczniowie poczują się współtwórcami,
współorganizatorami niektórych wydarzeń. Podczas realizacji programuuczniowie będą mogli uzyskać
odpowiedź na nurtujące ich pytania od osób kompetentnych, posiadających wiedzę na dany temat.
Cele programu:
Celem programu jest przybliżenie młodym ludziom zarówno faktów historycznych jak i budzenie w nich
szacunku wobec dawnych współmieszkańców. Świadomość wspólnej historii, wielopłaszczyznowego
współżycia naszych przodków z wyznawcami judaizmu powinny mieć wpływ na postawę współczesnego
młodego pokolenia. Uczyć tolerancji, szacunku wobec odmienności wyznania i kultury.
Spodziewane efekty
Realizacja programu przynieść powinna bogate efekty w różnych sferach rozwoju młodego człowieka. Oto
niektóre z nich:

- uczniowie wzbogacają wiedzę o swojej miejscowości,
- mają poczucie przynależności do swej „małej ojczyzny” (dla żydów Bobowa była tak ważna, że utworzyli
jej namiastki w Izraelu i Nowym Jorku, czym wiec powinna być dla jej współczesnych mieszkańców?)
- poznają inną religię,
- uczą się tolerancji,
- uświadamiają sobie i dostrzegają związki judaizmu z chrześcijaństwem, dostrzegają ich wspólne elementy,
- mają kontakt z literaturą i sztuką związaną z omawianym tematem,
- traktują odmienność etniczną jako źródło inspiracji do tworzenia własnych prac,
- rozwijają kreatywność, wykorzystując swoją wiedze podczas tworzenia prac plastycznych, - mają okazję
do autoprezentacji i wykorzystania umiejętności artystycznych podczas przygotowywania ”Wieczoru
psalmów”
- odkrywają swoje możliwości, uzdolnienia,
- poszerzają swoją wiedzą o świecie współczesnym,
- uczą się otwartości na inne kultury, potrafią dostrzegać ich oryginalność, ucząc się jednocześnie szacunku
i przywiązania do własnej tradycji.
Realizując wyżej wymienione cele wpisujemy się w założenia podstawy programowej uczącej szacunku
wobec odmiennych poglądów, umiejętności współistnienia z wyznawcami innych religii, zasady dialogu
i tolerancji. Podczas realizacji programu uczniowie uświadamiają sobie własną tożsamość, a tylko człowiek,
który zna i szanuje własne korzenie potrafi szanować innych.
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Podział programu na moduły ma nadać mu przejrzystość i ułatwić pracę, jest jednak rzeczą oczywistą, że
treści poszczególnych modułów będą się przenikać. Każde działanie będzie oczywiście odnotowywane,
fotografowane, tak, aby można było w końcowej gazetce zawrzeć najciekawsze materiały i zdjęcia. Myślę,
że szczegółowe konspekty mogłyby powstać jako aneks do zrealizowanego programu i służyć do jego
realizacji w kolejnych latach.
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