Zydowskie Dziedzictwo
Rohatynia

EDUKACJA
Kluczowym komponentem programu Zydowskiego
Dziedzictwa Rohatynia jest edukacja. Stworzylismy
materiały dla nauczycieli i uczniów w kazdym wieku, by
losy rohatynskich Zydów znów pojawiły się w szkolnych
programach nauczania i samouczkach jako integralna
częsc ogólnej historii miasteczka i regionu. Tworzymy
projekty, które, wykorzystywane w szkołach i w domu,
maja za zadanie łaczyc potomków zydowskiej społecznosci w Rohatyniu. Wierzymy, ze sciezka edukacyjna
moze byc przeprowadzona w obydwu kierunkach.
Program dziedzictwa wyrósł z poszukiwan informacji
o historii i genealogii jednej z zydowskich rodzin. Moze
to słuzyc jako punkt wyjsciowy do zaangazowania
innych w nauczanie o zyciu rohatynskich rodzin, ich
pracy i zainteresowaniach, jakim poswięcali się w czasie
wolnym. Kolejnym elementem programu jest
zagadnienie geografii i na poziomie globalnym – miejsce
Rohatynia na swiecie – i lokalnym – kto, kiedy i gdzie zył
w miasteczku. Zródła moga dotyczyc wszystkich
mieszkanców Rohatynia i mamy nadzieję, ze dane
i narzędzia będa wykorzystywane do rozszerzania
wiedzy o bogatej historii miasteczka. Edukacja jest
długoterminowym składnikiem naszego programu.
Jestesmy otwarci na wkład i pomysły ze strony innych
osób.

Zydowskie Dziedzictwo Rohatynia to wolontaryjnie
prowadzony program ochrony dziedzictwa
i nauczania, majacy na celu ponowne połaczenie
historii rohatynskiej, teraz utraconej juz,
zydowskiej społecznosci z ludzmi i miejscami
nowoczesnego miasteczka. Zapoczatkowany
w 2011 roku, jest wspólna inicjatywa angazujaca
potomków rohatynskich rodzin zydowskich,
obecnych mieszkanców, władze miejskie,
lokalnych i regionalnych przewodników duchowych wszelkich wyznan oraz indywidualnych
wolontariuszy z Rohatynia oraz całego swiata.

Zydowskie Dziedzictwo
Rohatynia
Historia, edukacja
i ochrona dziedzictwa

Mozesz nam pomóc – swoja wiedza, czasem
i datkami. Darowizny sa odliczane od podatku
w Stanach Zjednoczonych.

Mozesz nas sledzic na facebooku, by byc na
biezaco z nowosciami i rozwojem programu oraz
nadchodzacymi wydarzeniami.

https://www.facebook.com/
RohatynJewishHeritage/

Nasza strona zawiera informacje kontaktowe
i szczegóły na temat historii programu oraz
obecnego wygladu projektu, a takze planów na
przyszłosc, oraz linie czasu zydowskiej
społecznosci i zródła wiedzy. To wszystko po to,
aby wzmocnic zwiazek między przeszłoscia,
terazniejszoscia i przyszłoscia Rohatynia.

www.rohatynjewishheritage.org

www.rohatynjewishheritage.org

HISTORIA

OCHRONA DZIEDZICTWA

Pierwsze pojawienie sie Zydów w Rohatyniu datuje sie
na XV wiek. Przez nastepne 500 lat rohatynskie zydowskie rodziny wraz z Ukraincami i Polakami brały udział
w dynamicznie rozwijajacej sie kulturze miasteczka, podczas gdy w biegu dziejów osoby, królestwa, panstwa,
granice, prawa i majatki ulegały zmianom. Rohatyn, nie
liczac społecznosci zydowskiej, cechowała ogromna
róznorodnosc religijna, ekonomiczna i kulturalna. Był on
waznym punktem przecinajacych sie szlaków – przez
niego przetoczyło sie wielu znaczacych ludzi i duzo
waznych idei.

W okresie sprzed wybuchu II wojny swiatowej Zydzi stanowili jedna trzecia populacji Rohatynia i byli integralna
czescia społecznej i ekonomicznej struktury miasteczka.
Dzieki swoim mieszkancom, którzy byli przedstawicielami
wszystkich grup etnicznych, Rohatyn był komunikacyjnym i handlowym osrodkiem, łaczacym najwazniejsze
miasta w regionie. Cegły, drewno, chleb, alkohol itp. były
wytwarzane i sprzedawane przez rohatynskich Zydów.
Czescia ich obywatelskiego i społecznego zycia było
wybudowanie, wspieranie i utrzymywanie przynajmniej
pieciu domów modlitwy (synagog), obu – religijnej
i swieckiej – szkół oraz dwóch cmentarzy.

Spokojne zycie Zydów w Rohatyniu zakonczyło sie wraz
z wybuchem II wojny swiatowej, a dzis namacalnych dowodów ich obecnosci w miescie jest niewiele. W dodatku,
długa i skomplikowana historia zydowskiej społecznosci
jest niemal całkowicie zapomniana i poza mała liczba
potomków rozrzuconych po całym swiecie oraz kilkoma
osobami z okolicy, które pracuja nad utrzymaniem
pamieci, nikt nie zdaje sobie sprawy z bogatej historii
miasteczka. Nasz program ma za zadanie odkrycie i odnowienie utraconego dziedzictwa rohatynskich Zydów i
udostepnienie wiedzy o nim wiekszej liczbie osób. Nasze
zródła sa bogate i ogólnoswiatowe, ale zakorzenione w
ukrainskich i polskich archiwach oraz ludziach dobrze
znajacych historie regionu. Wiemy, ze spojrzenie w
przeszłosc pomoze nam spojrzec w przyszłosc.

Waznym składnikiem projektu Zydowskiego Dziedzictwa
Rohatynia jest towarzyszenie zwiedzajacym dzisiejszy
Rohatyn, by mogli dowiedziec sie czegos o bogatej
przedwojennej zydowskiej przeszłosci miasteczka
oraz odnalezc zachowane miejsca z namacalnymi
dowodami dawnej zydowskiej obecnosci. Chociaz liczba
Zydów odwiedzajacych Rohatyn jest obecnie mała, to
zjawisko turystyki w poszukiwaniu utraconego
dziedzictwa w centralnej i wschodniej Europie cieszy
sie coraz wieksza popularnoscia wsród zydowskiej
diaspory.
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Wojna zniszczyła rohatynska społecznosc zydowska
i wiekszosc budynków zwiazanych z judaizmem, nawet
cmentarze zostały obrabowane z ich historii i sztuki.
Niewiele pozostało dzis po znacznym kiedys dorobku
zydowskiej kultury. Ocalone miejsca i przejawy
zydowskiej obecnosci sa ciezkie do identyfikacji
i odnalezienia bez dobrze wykształconego przewodnika
lub asysty kogos ze społecznosci ukrainskiej. Program
Zydowskiego Dziedzictwa Rohatynia ma za zadanie
pomóc w ochronie materialnych pozostałosci dziedzictwa
rohatynskich Zydów i dac mozliwosc mieszkancom
miasta oraz odwiedzajacym zlokalizowanie i zwiedzenie
waznych miejsc.

Znalezienie i udokumentowanie zydowskich kamieni
nagrobnych (oraz ich fragmentów) rozproszonych
dookoła Rohatynia jest jednym z najwazniejszych celów
naszego programu. W planowane przyszłe projekty
wchodzi: czyszczenie i odnawianie starego cmentarza
zydowskiego, wzniesienie skromnego pomnika dla
upamietnienia odkrytych fragmentów nagrobków,
konserwacje i pielegnacje dwóch pomników przy
masowych grobach z czasów II wojny swiatowej na
obrzezach miasteczka oraz montaz synagogi i punktów
informacyjnych w kluczowych lokalizacjach w obrebie
miasteczka, by mozliwe stało sie opowiedzenie historii
rohatynskich Zydów i pokazanie pozostałosci po ich
dziedzictwie.

www.rohatynjewishheritage.org

