Rawa Ruska

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI
Historia Rawy Ruskiej sięga roku 1455, kiedy to książę bełski i mazowiecki
Władysław I założył miasto. Rawa nabrała większego znaczenia w XVII w.
Przyczynił się do tego szlak handlowy pomiędzy Lublinem a Lwowem
przechodzący przez miasto. W latach 1772–1918 miasto znalazło się w
zaborze austriackim i wówczas odgrywało rolę siedziby cyrkułu (siedziby
powiatu). W XIX wieku jeszcze szybszy rozwój możliwy był dzięki
doprowadzeniu linii kolejowych Sokal-Jarosław i Lwów-Bełżec. Rawa Ruska
stała się węzłem kolejowym i typowym małym miasteczkiem z drobną
prywatną produkcją i handlem. W 1880 roku miasto liczyło ok. 6,5 tys.
mieszkańców, z czego 1592 było rzymskimi katolikami, 1087
grekokatolikami a 3905 wyznawcami judaizmu. W okresie międzywojennym
miasto znalazło się w granicach Polski. 14 września 1939 roku Rawę zajęły
wojska niemieckie, pod koniec września w wyniku wcześniejszych ustaleń
(Pakt Ribbentrop-Mołotow) znalazła się pod okupacją sowiecką. W 1941
roku do miast ponownie wkroczyła armia niemiecka.

Zdjęcie: Droga wjazdowa do Rawy Ruskiej, 1939
Źródło: fotopolska.eu

Nie wiadomo dokładnie, kiedy w Rawie Ruskiej pojawili się pierwsi
Żydzi. W latach 1629-1643 posiadali oni w mieście przynajmniej
25 domów. Ich główne zajęcia to handel, karczmarstwo,
kuśnierstwo, kapelusznictwo, ciesielstwo. Po przejściu miasta w
1772 roku pod panowanie austriackie na ludność żydowską
zostały nałożone nowe podatki. Specjalnością Rawy Ruskiej stał
się skup i eksport jajek. Wielu biednych Żydów zajmowało się
handlem obwoźnym. Bogatsi otwierali niewielkie fabryki. W II
połowie XIX w. do Żydów należała większość domów w mieście.
Jednak bieda zmuszała wielu do emigracji. W 1910 roku Żydziemigranci z Rawy Ruskiej utworzyli w Nowym Jorku swoją
organizację "Merchaot Hewrat Bnai Lewi Jicchak - Anszei Rawa
Ruska". W Rawie Ruskiej było wiele synagog i klojzów.
Otrzymywały one nazwy zgodnie z położeniem. Jedną z
najbardziej znanych była tzw. Synagoga na Piaskach. W 1931 roku
spośród 11 146 mieszkańców Rawy Ruskiej 5688 było Żydami. W
przeddzień napaści Niemiec na ZSRR liczba ludności żydowskiej w
Rawie Ruskiej wynosiła 7120 osób.

Zdjęcie: Rynek w Rawie Ruskiej,1915
Źródło: wwww.fotopolska.eu

II Wojna Światowa

1939-1941
Rawa Ruska w okresie od września
1939 r. do czerwca 1941 r. znajdował
się na terenie okupowanym przez
ZSRR,
22 czerwca 1941 do miasta
wkraczają Niemcy. Od tego czasu
Rawa Ruska administracyjnie
znajdowała się w dystrykcie Galicja przyłączonym do Generalnego
Gubernatorstwa,
W lipcu 1941 r. nacjonaliści ukraińscy
zabili ok. 100 Żydów w lesie
Wołkowica;

1942
19-20 marca około 1000-1500 Żydów z
Rawy Ruskiej znalazło się w transporcie
wysłanym przez Niemców do obozu
zagłady w Bełżcu,
27 lipca nastąpiła druga akcja
eksterminacyjna przeprowadzona przez
niemiecki 133. batalion policyjny wraz z
miejscową niemiecką żandarmerią i
ukraińską policją pomocniczą. Do
obozu zagłady w Bełżcu wywieziono ok.
1200-2000 Żydów z Rawy Ruskiej, a
wraz z nimi część żydowskich
mieszkańców Magierowa, Niemirowa i
Uhnowa,
W sierpniu w mieście utworzono getto
otwarte. We wrześniu i październiku
Niemcy przesiedlili do Rawy Ruskiej
Żydów z okolicznych miejscowości. Z
powodu ogromnej ciasnoty, zimna,
braku wyżywienia i fatalnych warunków
sanitarnych w getcie wybuchła
epidemia tyfusu

1942

1942

W dniach 7-11 grudnia nastąpiła
likwidacja getta. Na miejscu
zastrzelono około 3000–5000 osób,
do Bełżca wywieziono od 2000 do
5000 osób. W mieście pozostała
niewielka grupa Żydów, którzy
musieli wywozić ciała zabitych z
terenu miasta na cmentarz. Oprócz
osób przebywających na terenie
getta legalnie w tzw. getcie
wtórnym, w kryjówkach przebywało
około 250–300 „nielegalnych”
Żydów. Dużą cześć z nich
znaleziono i zamordowano;

1943
1 maja do Rawy Ruskiej
przesiedlono część więźniów
zlikwidowanego obozu pracy w
Mostach Wielkich. Zaangażowano
ich do budowy i naprawy dróg,

1943

W dniach 8-10 czerwca 1943 r.
wszystkich żydowskich
mieszkańców rozstrzelano w lesie
koło wsi Borowe;

Zdjęcie: Rawa Ruska - dawna ul. Mickiewicza, 1941
Źródło: wwww.fotopolska.eu

"Pierwsze tak zwane "aktionen" miały miejsce w marcu 1942 r.,
kiedy to 1.500 Żydów zostało zatrzymanych na ulicach przez
niemiecką
policję,
przy
udziale
ukraińskiej
policji
pomocniczej, wracając do domu z ciężkiej pracy. Wielu z nich
zostało również wypędzonych z domów. Zostali, niestety,
załadowani, wciśnięci jak śledź, kobiety, mężczyźni i dzieci
wywiezieni do Bełżca, gdzie tego samego dnia zostali
eksterminowani. W tym czasie rozpoczął się oficjalny,
systematyczny mord na społeczności żydowskiej Rawy
Ruskiej.

W lipcu, czyli 5 miesięcy później, po raz kolejny 2000 Żydów, po
ciężkich, niekończących się trudach, odbyło tę samą tragiczną podróż
męczenników, z Rawy Ruskiej do Bełżca. Tym razem krwawe sceny
rozgrywały się na miejscu zbiórki, gdzie dziesiątki Żydów zostało
zastrzelonych na miejscu przez ukraińskich bandytów. Po tej właśnie
"akcji" perfidni Niemcy wypędzili razem wszystkie rodziny
żydowskie z okolicznych mniejszych miast. Od razu zrozumieliśmy,
co ten akt oznacza. [...] W niedzielę 7 grudnia mordercy ukraińscy i
niemieccy zaczęli zwozić starych i chorych (w getcie szerzyła się
wówczas epidemia tyfusu) do synagogi, po drodze zabijając dziesiątki
osób, ciąganych i popychanych przez wspomnianych wcześniej
bandytów. Ta "akcja" trwała tylko dwa dni, a we wtorek 9 grudnia
rozpoczęło się wypędzenie Rawy Ruskiej. Do getta wjechały
ciężarówki. W czasie straszliwej strzelaniny, w rzekach krwi,
ukraińscy mordercy ładowali zmarłych z żywymi Żydami do aut i
zabierali ich do lasu koło Sedlisk, gdzie wcześniej wykopano dwa
doły, przygotowane przez dwóch morderców, Meyersa i Tregnera,
którzy zastrzelili wszystkich z broni maszynowej.

Zdjęcie: Stacja kolejowa w Rawie Ruskiej, 1915
Źródło: www.fotopolska.eu

Pewien człowiek z naszego miasta, niejaki Yankl Tritt, cudem
znalazł sposób, żeby uciec, a potem wrócił do getta.
Opowiadał, jakie straszne sceny miały tam miejsce, kiedy
matki nie chciały wrzucać swoich małych dzieci do dołu.
Wielu innych po prostu straciło rozum, a ich głosy wypełniły
całą okolicę; ich głosy musiały sięgać do bram niebios. Na
cmentarzu znajdowały się także dwa duże zbiorowe groby;
większość transportów z ojcami, matkami i dziećmi z
żydowskiej Rawy Ruskiej pojechała także do Bełżca".
Źródło: Rawa Ruska Yizkor Book, https://www.jewishgen.org/yizkor/RavaRuska/files/Rava_Ruska_Hebrew.pdf, s.186-187

Zdjęcie: Cmentarz żydowski w Rawie Ruskiej. Na terenie nekropoli Niemcy dokonywali
masowych mordu Żydów. Do dziś na cmentarzu zachowało się co najmniej kilkadziesiąt
macew, złożonych na pryzmach, zdj. E. Koper

Zdjęcie: Widok na spalony ratusz,1939-1941
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie: Budowa lapidarium, 2013. We wrześniu 2013 r. w ramach projektu „Zachowajmy
pamięć” na nowym cmentarzu żydowskim i w miejscu masowej egzekucji rozpoczęto budowę
upamiętnienia. Grób zbiorowy został otoczony murem o wysokości ok. 80 cm. Z ułamków macew,
które wcześniej leżały na terenie cmentarza, wybudowano lapidarium w kształcie ściany
pamięci z bramą. Upamiętnienie uroczyście odsłonięto 29 czerwca 2015 r., fot. E. Koper

