
Любомир Кашуба                                             РАВА-РУСЬКА: Подорож історичним містом 

 

Парк «Дружби» 

 

Міський парк «Дружби» завжди був і є улюбленим місцем відпочинку для 

мешканців міста Рава-Руська. Сюди приваблює людей тиша серед природи, 

відсутність автомобільного гулу, наявність дитячих ігрових майданчиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський парк «Дружби» та Алея Слави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий майданчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майданчик для ігрових видів спорту 
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На початку 60-х років ХХ століття в місті Рава-Руська у міському парку 

«Дружби» збудували широкоекранний кінотеатр «Дружба». 

 

 

Колишня голова виконкому міської ради Раїса Новгородська згадує, що у  

приміщенні кінотеатру часто проводилися різноманітні художні виставки, які 

відвідували видатні художники, вихідці з Рави-Руської. 

Про одну з таких виставок у статті Раїси Новгородської «Виставка живопису» у 

випуску газети «Нове життя» №28 (6031) від 5 березня 1988 року написано: 

«Поетичне сприймання 

нашого мальовничого 

краю спонукало багатьох 

жителів міста Рава-Руська 

взятися за палітру, пен-

зель. 

Цими днями у фойє 

кінотеатру «Дружба» було 

відкрито виставку робіт 

художників-аматорів О.М. 

Малюжинського, С.О.Бі-

лецького, Ю.О.Скорупсь-

кого. У виставці брали 

участь члени гуртка юних 

художників Рава-Руського будинку піонерів (керівник М.І.Дідух), роботи дітей 

шкіл міста. 

… Хлібом-сіллю зустріли присутні на відкритті виставки члена Львівської 

спілки художників, доцента інституту прикладного і декоративного мистецтва 

М.В.Ткаченка. 

… На відкритті вирішено створити малу спілку художників міста…»  

Сьогодні, на жаль, будівлю кінотеатру продано. Тут тепер функціонує 

будівельний супермаркет. 

Однак виставки художніх робіт, тепер вже вихованців художнього відділення 

Рава-Руської музичної школи (керівник Уляна ), постійно відбуваються у малому 

залі Народного дому міста Рава-Руська.   
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Алея слави 

 

Голова ради ветеранів війни міста Рава-Руська В.Марунич у статті «Закладено 

алею слави», яка була опублікована у газеті «Нове життя» №49 (5584) 23 квітня 

1985 року розповідає про створення «Алеї слави» у міському «Парку Дружби». 

«На закладення Алеї Слави прийшли учасники Великої Вітчизняної Війни, 

депутати, піонерський і комсомольський активи шкіл міста. 

Мітинг відкрила голова виконкому міської ради Р.І.Новгородська, яка 

сказала, що всіх нас сюди привела пам’ять про тих, хто відстоював свободу і 

незалежність нашої Вітчизни. Цією Алеєю Слави ми увічнюємо славу 3-х 

поколінь: старшого, чия молодість пройшла в полум’ї війни; середнього – чия 

праця забезпечує могутність нашої Батьківщини; молодшого – майбутньої слави 

нашої Вітчизни. 

За 2,5 години посаджено біля 400 вічнозелених туй, які увіковічать 

безсмертну славу живих і полеглих в роки Великої Вітчизняної Війни.  

Допомогу в озелененні нашого міста надали працівники Рава-Руського  

лісгоспзагу. Під їхнім умілим керівництвом учнями школи-інтернат закладено 

сквер по вул.Львівській, учнями Рава-Руської середньої школи №1 висаджено 

плакучі верби в парку ім.Т.Г.Шевченка, учнями МСПТУ №60 – туї біля 

пам’ятного знака захисникам Рави-Руської. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятник Лесі Українці на Алеї Слави 

Доречно буде згадати, що саме на цьому місці, де тепер знаходиться міський 

парк «Дружба» у період з XVIII століття до 1941 року знаходилося єврейське 

кладовище. Достеменно не відомо коли воно було створене, однак на карті міста 

Рава-Руська виданій у 1884 році чітко видно місце розташування єврейського 

кладовища. Воно тягнулося з вулиці Я.Мудрого до вулиці Львівська. У 1941 році 

з приходом німецьких військ в Раву-Руську воно було повністю зруйноване. Про 

це ми поговоримо дещо пізніше.  
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Шаховий клуб «Біла тура» 

 

Враховуючи захоплення жителів м.Рава-Руська шаховою грою, виконком 

Рава-Руської міської ради народних депутатів (згідно заходів по благоустрою 

міста) зобов’язав Рава-Руське ремонтно-транспортне підприємство, Рава-Руський 

лісгоспзаг збудувати у затишному куточку скверу «Дружба» шаховий клуб «Біла 

тура». Таке повідомлення Раїси Новгородської було опубліковане у газеті «Нове 

життя». 

«У липні 1987 року шаховий клуб було відкрито. Обрано раду клубу в 

кількості 7 чоловік. Головою – Т.Г.Горячого. 

На шаховій дошці 5х5м фігурами до 1м першими провели зустріч керівники 

відповідальних підприємств Ф.М.Кушта та Р.В.Опалінський. Рахунок – нічия. 

Майже 4 години змагалися любителі шахів». 

Сьогодні шахова дошка під відкритим небом у міському  напівзруйнована, а 

молодіжні шахові турніри проводяться виключно у Рава-Руському будинку 

дитячої та юнацької творчості під керівництвом досвідченого вчителя Горечого 

Тараса Григоровича.  

 

 
 

Т.Г.Горечий зі своїми вихованцями 


