
Drohobycz



Pierwsze wzmianki o Drohobyczu pochodzą z czasów Rusi
Kijowskiej. Miasto przeżyło pierwszy okres dynamicznego
rozwoju kiedy Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Czerwoną do
Królestwa Polskiego.
 
Pierwsze informacje o Żydach w Drohobyczu pochodzą z 1404 r.   
W mieście osiedlali się Żydzi, którzy dzierżawili kopalnie soli.
Pozostali członkowie społeczności żydowskiej mieszkali na
przedmieściach. Drohobycz był jednym z najważniejszych
ośrodków handlowych w całym regionie.

H I S T O R I A

Drohobycz panorama
Żródło: Biblioteka Narodowa



W 1772 r. miasto znalazło się w granicach Cesarstwa
Austriackiego, następnie Monarchii Austro-Węgierskiej. Drohobycz
był trzecim co do wielkości miastem w Galicji, po Lwowie i
Krakowie. W 1869 r. mieszkało w nim: 4 000 Polaków, 5 000
Ukraińców i 8 000 Żydów. Od 1874 r. do II wojny światowej
przedstawiciel społeczności żydowskiej był wybierany na zastępcę
burmistrza miasta. W 1919 r. Drohobycz stał się częścią
niepodległej Polski. Przed drugą wojną światową mieszkało w nim
ok. 12 tys. Żydów (44% ogółu mieszkańców).

Drohobycz panorama
Żródło: https://dzieje.pl/sites/default/files/201704/widok_drohobycza2.jpg



W Drohobyczu urodził się i mieszkał Bruno Schulz
prozaik, grafik, malarz, rysownik. 19 listopada 1942 roku
Bruno Schulz został zastrzelony na ulicy przez Niemców.
Stał się on symbolem życia kulturalnego Drohobycza, a od
drugiej wojny światowej jego twórczość cieszy się
niesłabnącym powodzeniem.

B R U N O  S C H U L Z

Bruno Schulz, Autoportret
Żródło: Wikimedia Commons



Dr Chaim Deutschmeister o życiu w Drohobyczu:
"Większość Żydów w Drohobyczu i Borysławiu stanowili rzemieślnicy,

drobni przedsiębiorcy i pośrednicy; niewielka mniejszość zajmowała się

zawodami prestiżowymi. Żydowscy rzemieślnicy, tacy jak krawcy,

szewcy, młynarze, tokarze, stolarze, ślusarze, zegarmistrzowie, drukarze,

kuśnierze, szczotkarze itp. mieli niewielkie warsztaty, w których

pracowali bardzo długo, by związać koniec z końcem. Oprócz pracy jako

rzemieślnicy i właściciele małych firm, kilka tysięcy żydowskich

robotników pracowało w przemyśle woskowym i naftowym w

Borysławiu. […] W tym samym pokoju żony gotowały skromne posiłki , a

w nocy członkowie rodziny spali, odpoczywając na pryczach. Czasem

nawet pomocnicy też tam spali. Wyposażenie, ubrania i jedzenie były

ubogie i skromne. Podstawowym pożywieniem były ziemniaki.

Gospodynie domowe były umiejętne i kreatywne w przygotowywaniu

potraw z ziemniaków: ze skórką, bez skórki, pieczonych lub gotowanych,

tłuczonych. Ziemniaki były jedzone z kwaśnym mlekiem lub ogórkami.

Zostało to przedstawione w pieśni ludowej: "Ziemniaki niedzielne,

ziemniaki poniedziałkowe... i na szabat, kugel z ziemniakami". Posiłki z

mięsem były bardzo rzadkie, tylko w szabat. Rodzina pięcio- lub

sześcioosobowa dzieliła się tylko funtem mięsa. Nawet wtedy rodzajem

mięsa były podroby: płuca, serce lub wątroba. Czasami gospodyni

domowa przygotowywała „przysmak”. Kupowała tani kawałek zepsutego

sera i przygotowywała pastę. Nic dziwnego, że w tych warunkach

choroby były powszechne w tych rodzinach".

 
Żródło: https://www.jewishgen.org/Yizkor/Drohobycz/dro105.html

 



I I  W O J N A  Ś W I A T O W A

Drohobycz w okresie od września

1939 do czerwca 1941 roku

znajdował się na terenie

okupowanym przez ZSRR. Latem

1941 roku do miasta wkraczają

Niemcy. Od tego czasu

administracyjnie znajdował się w

dystrykcie Galicja - piątym

dystrykcie Generalnego

Gubernatorstwa.



1941

lipiec 1941 - Niemcy

zainspirowali pogromy ludności

żydowskiej, zamordowano ponad

400 osób

 

listopad 1941 - w Puszczy

Bronickiej rozstrzelano około

300 Żydów



1942

25 marca 1942 - pierwsza deportacja do

niemieckiego nazistowskiego obozu

zagłady w Bełżcu, według szacunków

wywieziono od 1000 do 2000 Żydów

 

6-8 sierpnia 1942 – około 25 000 Żydów

zostało deportowanych do niemieckiego

nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu

 

 23/24 października 1942 – ponad 2000

Żydów zostało deportowanych do

niemieckiego nazistowskiego obozu

zagłady w Bełżcu

 

Listopad 1942 - kilkuset Żydów zostało

wywiezionych do Bełżca, a pozostałe do

obozu koncentracyjnego w Janowskiej we

Lwowie



1943-1944

Luty 1943 - zastrzelono

około 800 Żydów w Puszczy

Bronickiej

 

Czerwiec 1943 - likwidacja

getta w Drohobyczu

 

do kwietnia 1944 - pozostawiono

niewielką grupę pracujących

Żydów



Mates Heilig o akcjach deportacyjnych:

"Po tej akcji uświadomiliśmy sobie, co się dzieje. Po

poprzednim pogromie, w którym zabrano około 800 osób, w

tym moją matkę, z ich domów, nadal łudziliśmy się, że zabrano

ich gdzieś do obozu pracy. Trudno było sobie wyobrazić

mordowanie niewinnych ludzi bez powodu, tylko dlatego, że

byli Żydami. Chcieliśmy wierzyć, że oni żyją. Po sierpniowej

akcji nie mieliśmy już żadnych złudzeń. Trudno było sobie

wyobrazić, że małe dzieci i osoby starsze zabierano do pracy.

Zaczęły docierać do nas wieści o istnieniu obozów zagłady.

Ofiary sierpnia zostały przewiezione do Bełżca".

 
Źródło:https://www.drohobycz-boryslaw.org/en/drohobycz-boryslaw-and-vicinity/holocaust-and-survival-2

 

Pierwsza deportacja z Drohobycza do  niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu w marcu 1942 r.
Źródło: Ullstein Bld



Abraham Hauptman zeznał:
"Getto było opróżniane. Tylko
"niezbędni" pracownicy wraz z
ocalałymi członkami rodzin zostali
przeniesieni do obozu pracy w
mieście, który był wtedy silnie
strzeżony. Wraz z przygotowaniami
do likwidacji getta przez SS,
Beskidzka Kompania Naftowa
przystąpiła do selekcji pracowników
potrzebnych do niemieckich działań
wojennych. […] Wybrani Żydzi
otrzymali dokument zwany "R”[…]
(Ruestungsindustrie - przemysł
zbrojeniowy). Symbol "R" wraz z
identyfikatorem o tym samym
numerze obiecywał tym, którym
udało się go zdobyć, szansę na
przetrwanie w najbliższej
przyszłości. Wyboru dokonywał Herr
Keller. […] ludzie, którzy mogli
otrzymać upragnioną literę "R" byli
ludźmi zamożnymi, mającymi dużo
pieniędzy".

 
Źródło: https://www.drohobycz-boryslaw.org/en/drohobycz-

boryslaw-and-vicinity/holocaust-and-survival-2



Mordechaj Marakel

opowiada o sposobach

przetrwania:
"Dziesiątki Żydów chowało się w

lasach. Bunkry były wykopywane

przez różne grupy. Osoby z tych

bunkrów chodziły do wsi po

żywność. Ogólnie rzecz biorąc, było

to bardzo trudne i niebezpieczne.

Zdarzało się, że łapali ich Niemcy

lub miejscowi i oddawali. Niemcy

torturowali schwytanego Żyda, aby

zmusić go do ujawnienia kryjówki

grupy, a czasami, po ciężkich

torturach, osoba ta musiała

zaprowadzić Niemców do bunkra".

 

 
Źródło: https://www.drohobycz-

boryslaw.org/en/drohobycz-boryslaw-and-

vicinity/holocaust-and-survival-2



Bernard Mayer, który ukrywał się w bunkrze (na zdjęciu poniżej)

zeznał:
"Znaliśmy się z obozu pracy. [...] Bunkier miał tylko dziesięć stóp

szerokości, a piec, półki, łóżka zajmowały większą część powierzchni.

Droga do toalety była tylko półtora metra szeroka. [...] W bunkrze było

bardzo gorąco. [...] Na drewnianym podeście, na którym siedzieliśmy i

spaliśmy, co cztery stopy stał słup podtrzymujący sufit oddzielał każdą

rodzinę lub grupę. […] Każdy otrzymywał dokładnie taką samą ilość

jedzenia, ani grama więcej, żeby nie było walki. [...] Z powodu wielkiej

troski o nasz los, wszyscy byliśmy niespokojni i drażliwi. [...] Radio

odegrało ważną rolę w naszym przetrwaniu. Utrzymywało ono naszą

nadzieję przy życiu, aż do wyzwolenia. Niemcy wiedzieli, że gdzieś w

getcie jest bunkier, ale nie wiedzieli gdzie. Kiedy zlikwidowali getto

starali się znaleźć ten bunkier, ale kilka tygodni przed likwidacją ciężko

pracowaliśmy nad wyjściem ewakuacyjnym do kanałów".

Źródło: Entombed: My True Story: How 45 Jews Lived Underground and Survived the Holocaust, 1996

Dom pod którym zbudowano bunkier. W tym miejscu ukrywało się 45 Żydów, którzy przeżyli wojnę. Dom wciąż
istnieje w Drohobyczu.


