Borszczów

Historia społeczności
Pierwsze wzmianki na temat miejscowości Borszczów pochodzą z 1456
roku. W 1629 roku Borszczów uzyskał prawa miejskie. W XVII w. miasto
posiadało zamek i mury obronne. W 1655 r. Borszczów zajęły wojska
moskiewsko-kozackie. W 1763 roku w miejscu dawnego zamku wzniesiono
kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy.
W wyniku I rozbioru Polski Borszczów znalazł się w zaborze austriackim. W
okresie międzywojennym był miastem powiatowym.
Początki osadnictwa żydowskiego w Borszczowie sięgają XVII wieku. W
kolejnych wiekach nastąpił znaczny rozwój społeczności żydowskiej w
mieście. W 1890 r. w Borszczowie mieszkało 1808 osób wyznania
mojżeszowego, które stanowiły 41,7% populacji. Trwająca do wybuchu I
wojny światowej emigracja (głównie do Stanów Zjednoczonych)
spowodowana głównie kryzysem gospodarczym doprowadziła do
zmniejszenia o 1/3 tamtejszej społeczności żydowskiej. Wzrost liczby
Żydów nastąpił dopiero w okresie I wojny światowej, kiedy przybyli do
Borszczowa uchodźcy z innych miejscowości.

Zdjęcie: Rynek w Borszczowie w 1905 r.
Źródło: https://kehilalinks.jewishgen.org

W 1931 roku w powiecie borszczowskim mieszkało: 52 612 Ukraińców (50,9%),
46 153 Polaków (44,7%) oraz 4302 Żydów (4,2%).
17 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez wojska sowieckie.
Następnie, po ataku III Rzeszy na ZSRR, 7 lipca 1941 r. do Borszczowa wkroczyli
Niemcy. Po zakończeniu II wojny światowej Ukraińska Powstańcza Armia
dokonała mordów na tutejszej ludności polskiej oraz grabieży i niszczeń
polskich zagród i wsi. W Borszczowie zginęło wówczas 35 Polaków, a ok. 2 tys.
osób zostało wysiedlonych.

Zdjęcie: Borszczów w 1937 r.
Źródło: Zbiory Biblioteki Narodowej

II Wojna Światowa

1939-1941
17 września 1939 – Armia Czerwona
wkracza do Borszczowa;
7 lipca 1941 – miasto zajęły wojska
niemieckie;
1942
1 kwietnia 1942 r. powstało getto w
Borszczowie. Obowiązywała w nim
godzina policyjna od 18:00 do 6:00 rano,
zakaz wejścia dla osób
nienależących do społeczności
żydowskiej oraz zakaz kontaktów
Żydów z pozostałymi mieszkańcami;
W kwietniu 1942 r. doszło do pierwszej
egzekucji, w wyniku której śmierć
poniosło kilkuset Żydów;

1942
W dniach 26 i 27 września Niemcy
przeprowadzili akcję deportacyjną, w
wyniku której ok. 800 osób wysłano do
obozu zagłady w Bełżcu, a ponad 100
osób, przeważnie starszych i chorych,
zamordowano na miejscu. Grupę
młodych ludzi wysłano do obozu
janowskiego.

1942

Niedługo po deportacji władze
niemieckie przesiedliły do Borszczowa
Żydów z okolicznych miejscowości
takich jak Jezierzany, Korolówka,
Mielnica, Skałat i Krzywcze. Wówczas
liczba mieszkańców sięgała 4000.
Od 1 grudnia 1942 r. getto w
Borszczowie zostało przekształcone z
otwartego na zamknięte.

1943
13 marca 1943 r. odbyła się kolejna
akcja, w której ok. 400 osób wysłano do
obozu janowskiego lub rozstrzelano w
Borszczowie.
19 kwietnia na cmentarzu żydowskim
rozstrzelano 800 osób.
5 czerwca 1943 r. Niemcy rozstrzelali
kolejnych 700 Żydów.
W dniach 9–12 czerwca miała miejsce
likwidacja getta, zamordowano
1800 osób, a miasto ogłoszono
Judenrein („wolne od Żydów”).
14 sierpnia 1943 r. miała miejsce
ostatnia egzekucja 360 Żydów,
którzy podczas likwidacji getta ukryli się
w schronach i kryjówkach, a następnie
podczas porządkowania getta zostali
wykryci przez niemieckich
żołnierzy i kolaborantów.

Borszczów w czasie okupacji niemieckiej
w relacji Fannie Szechter
"Borszczów liczył 3 tysiące Żydów. W roku 1939 zaczął się napływ ludności
żydowskiej z okolicznych wsi i miasteczek, bo Borszczów był miastem
powiatowym. Niemcy weszli do Borszczowa 24 czerwca 1941 roku. Przed
wejściem ich wielu ludzi uciekło do Z.S.R.R., przeważnie ci, którzy byli
zaangażowani u Sowietów, bądź pracowali na stanowiskach, bądź znani byli
ze swoich przekonań politycznych. Obok Niemców przeważnie tępili nas
Ukraińcy, natomiast polska ludność odnosiła się do nas życzliwie. (…) w
Borszczowie nosiliśmy opaski białe z gwiazdą Dawida. W oknie każdego
żydowskiego mieszkania była gwiazda Dawida w ramkach pod szkłem i na
murach. Zakazano nosić szale , aby nie móc zakrywać opasek. Nie wolno
było kupować na rynku, ani przejść główna ulicą. (…)
Żydzi pracowali na okolicznych folwarkach, w magazynie tytoniu, na
żandarmerii, w policji tajnej /Kripo/, wszędzie pracowało się przy czarnej
robocie. Judenrat miał płacić za tę pracę, ale dostawało się czasem tylko
kilka groszy.
Od Żydów zabrano futra, wełnę, srebro. Od czasu do czasu były nałożone na
nas kontrybucje sięgające wysokości 10.000 złotych naraz. Zabierano od nas
meble, jeden z obecnych gestapowców, przybyły w tym celu z Czortkowa,
powiedział: „Zuerst das Möbel, nachher das Leib, am Ende das Leben”/
"Najpierw meble, potem ciało, a na końcu życie."/. Struchleliśmy od tych
słów. Z okolicznych wiosek (…) przywieziono do Borszczowa Żydów i tak się
zrobiło ciasno i duszno, że od razu wybuchła epidemia tyfusu plamistego,
który po prostu szalał. Codziennie było 6-7 trupów.

Ponadto byli uchodźcy z Węgier, Rumunii, których Ukraińcy przypędzili piechotą
i strasznie bili. Po kilku tygodniach Ukraińcy popędzili tych uchodźców do Rosji.
Również i miejscowych Żydów policja ukraińska tak biła przy pracy w polu, że
ofiary trzeba było zanieść do domu w prześcieradłach. (…) Cmentarz
borszczowski Niemcy zupełnie zniszczyli, a synagogę przerobili na magazyny
zbożowe. Getto borszczowskie zostało utworzone 1 kwietnia 1942 roku.
Właściwie to nie było getto, tylko dzielnica, która obejmowała okolice synagogi,
jatek i za „Narodowym Domem” ukraińskim, z którego zrobili sobie punkt
obserwacyjny. Mogliśmy swobodnie poruszać się po mieście do czasu
likwidacji. W tym ostatnim okresie zostało zabitych kilka osób które wyszły z
dzielnicy.

Zdjęcie: Ukraiński Dom Narodowy w Borszczowie
Źródło: Zbiory Biblioteki Narodowej

2 kwietnia 1942 roku odbyła się I akcja. Ogłosili, żeby wszyscy przyszli się
rejestrować, a gdy wszyscy nie podejrzewając podstępu zgromadzili się,
zabrano wszystkich do Borek (do obozu pracy). Poszła wtedy cała
inteligencja z rabinem borszczowskim, Salomonem Hercem na czele. Po
drodze ograbiono ich i w straszliwy sposób pobito. Gdy żony chciały dać
więźniom paczki, Niemcy je bili , jedną kobietę z Jezierzan przestrzelili, gdy
chciała podać synowi paczkę. Gdy która prosiła: „Lieber Herr, erlauben się
mir das zu geben“/ „Drogi panie, pozwól mi to podać“ – jeden z Niemców
odpowiedział „Jetzt sind wir lieb, aber früher habt ihr die sowietische
Tanken geküsst und mit Blumen beziert“/ „Teraz jesteśmy drodzy, ale
wcześniej całowałyście radzieckie czołgi i dekorowałyście je kwiatami”. W
tej akcji zabrano prawie całe miasto mężczyzn. To był okropny dla nas
dzień. (…)

Następna akcja odbyła się w Sukoth 1942. zabrano ofiary do Bełżca. Wtedy
jeszcze nikogo nie zabito. Potem już zaczęto masowo zabijać co pewien
czas. Ulubionym dniem zabójstw były nasze święta: Pesach, Szewuoth,
Sukoth, Purym. I-szej Wielkiejnocy zabito nam brata, a II-giej matkę. Każde
święto oblewaliśmy łzami. W Borszczowie odbyło się osiem akcji,
ostateczna zagłada nastąpiła 7 czerwca 1943 roku w Szewuot. Ludzi
zabierano na żydowski cmentarz, kazano tam wszystkim rozebrać się,
wpychano żywcem do wykopanych dołów i strzelano. Milicja ukraińska
wyrywała Żydom złote zęby zs ust przed zabiciem ich. Wiadrami nosili złote
zęby z cmentarza żydowskiego. Dużo ludzi zostało żywcem zakopanych i
ziemia ruszała się nad zbiorowymi mogiłami. Nieraz Niemcy kazali taki grób
odkopać i przekładać trupy. Pracę tę musieli wykonać Żydzi.

Z naszej rodziny 6 osób ocalało w bunkrze we wsi Wieśniakowce. Przez 11
miesięcy leżeliśmy pod ziemią, światła Bożego nie widzieli, a wieśniaczka
nosiła nam pożywienie. coraz groziła, że nas wyda, bo uprzykrzyło się jej
dbać o tyle osób. 10 kwietnia 1944 roku zostaliśmy zwolnieni z bunkra.
Źródło:Protokół spisany przed Żydowską Wojewódzką Komisją Historyczną w
Katowicach. Bytom 27.II.1946 r.

Przechodniu, przystań na chwilę!
W tym zbiorowym grobie pochowano
tysiące Żydów mieszkańców
Korolówki, Borszczowa, Skały
Podolskiej, Jezierzan, Mielnicy
Podolskiej i Krzywcz,
zamordowanych przez faszystów w
latach 1941–1943.
Pomódl się za ich dusze, żeby to
nigdy i z nikim się nie powtórzyło.
Inskrypcja na pomniku (po hebrajsku
i ukraińsku)
Zdjęcie: Pomnik ku czci ofiar Holokaustu w Borszczowie
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_w_Borszczowie

