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W Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej od niedawna na zwiedzajÄ…cych czekajÄ… dwie nowe
ekspozycje. Pierwsza z nich to znachorÃłwka, druga to tablice edukacyjne o tematyce Åźydowskiej.
ZnachorÃłwka to niewielki drewniany budynek, wykonany przez Zygmunta Kaczmarka wedÅ‚ug projektu
i pomysÅ‚u dyrektora przedborskiego muzeum, Tadeusza Michalskiego, stojÄ…cy na 4 balach na
Å›rodku podwÃłrza muzeum (o budowie znachorÃłwki pisaliÅ›my na naszych stronach na poczÄ…tku
lipca, artykuÅ‚ moÅźna przeczytaÄ‡ TUTAJ). Do wejÅ›cia prowadzi dziesiÄ™Ä‡ drewnianych
schodkÃłw. W Å›rodku moÅźna podziwiaÄ‡ bogate zbiory eksponatÃłw zwiÄ…zanych ze znachorami
dziaÅ‚ajÄ…cymi niegdyÅ› na terenie ziemi przedborskiej. ZnajdujÄ… siÄ™ tam przyrzÄ…dy, zioÅ‚a,
mikstury uÅźywane przez znachorÃłw, a takÅźe galeria ich portretÃłw. Z zewnÄ…trz budynek ozdobiony
jest rzeÅºbami ludowymi, wykonanych przez lokalnych twÃłrcÃłw. Pod znachorÃłwkÄ… stoi stoliczek i
stoÅ‚ki, zrobione z pni drzewa, aby strudzeni goÅ›cie mogli siÄ…Å›Ä‡ i odpoczÄ…Ä‡. WkrÃłtce
zostanie wydany folder oraz pocztÃłwki promujÄ…ce ten nowy obiekt.
DrugÄ… nowoÅ›ciÄ…, ktÃłrÄ… moÅźna oglÄ…daÄ‡ od koÅ„ca paÅºdziernika w muzeum przedborskim
sÄ… cztery tablice edukacyjne dotyczÄ…ce judaizmu i historii przedborskich Å»ydÃłw. PomysÅ‚odawcÄ…
i autorem jest Å‚Ãłdzki judaista Dariusz Dekiert. Tablice znajdujÄ… siÄ™ na wewnÄ™trznej stronie muru
otaczajÄ…cego podwÃłrze muzeum, zaraz przy furtce. Pierwsza z nich opowiada ogÃłlnie o
zaÅ‚oÅźeniach judaizmu, symbolice Å›wiÄ…tynnej, czym siÄ™ kieruje ta religia, jakie Å›wiÄ™ta
obchodzi. Druga opowiada o Å»ydach w Przedborzu, o poczÄ…tkach ich osadnictwa oraz o drewnianej
synagodze, ktÃłra tutaj kiedyÅ› istniaÅ‚a (zostaÅ‚a spalona przez NiemcÃłw w 1939 roku). Trzecia
tablica opowiada o roli cmentarzy Åźydowskich w kulturze i tradycji, jako jednych z waÅźniejszych miejsc
w gminie. Czwarta tablica zawiera krÃłtki opis symboliki nagrobnej oraz tÅ‚umaczenia napisÃłw z trzech
nagrobkÃłw, ktÃłre sÄ… na podwÃłrku muzeum oraz tÅ‚umaczenie inskrypcji, znajdujÄ…cej siÄ™ na
tablicy wymurowanej na terenie cmentarza Åźydowskiego w Przedborzu, w miejscu pochÃłwku cadykÃłw.
Opisy uzupeÅ‚nione sÄ… archiwalnymi i wspÃłÅ‚czesnymi fotografiami. Jak mÃłwi dyrektor Michalski, w
przyszÅ‚oÅ›ci warto by wydaÄ‡ takÅźe folder z opisem tablic.
&ndash; ChciaÅ‚em za pomocÄ… tych tablic wypeÅ‚niÄ‡ takÄ… lukÄ™ edukacyjnÄ…, jeÅźeli chodzi o
Åźydowskich mieszkaÅ„cÃłw Przedborza, poniewaÅź na dobrÄ… sprawÄ™ w chwili obecnej nie jest ten
temat bardzo szeroko poruszany wÅ›rÃłd tutejszej spoÅ‚ecznoÅ›ci, natomiast pozostaÅ‚y w
Przedborzu w dalszym ciÄ…gu miejsca, ktÃłre chociaÅź sÄ… pustymi miejscami, to w jakiÅ› sposÃłb
nawiÄ…zujÄ… do bogatej tradycji i bogatej historii Å»ydÃłw przedborskich. Ja tymi tablicami staraÅ‚em
siÄ™ rÃłwnieÅź te miejsca zapeÅ‚niÄ‡, tzn. piszÄ™ i o synagodze, i o cmentarzu, obok tych miejsc
niewiele siÄ™ tych rzeczy juÅź zachowaÅ‚o, Åźeby troszkÄ™ przywrÃłciÄ‡ tÄ… pamiÄ™Ä‡ o
Åźydowskich mieszkaÅ„cach Przedborza &ndash; mÃłwi Dariusz Dekiert.(pg)
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