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ByÄ‡ moÅźe wkrÃłtce macewy z cmentarza Åźydowskiego w Przedborzu, ktÃłre leÅźaÅ‚y przez
kilkadziesiÄ…t lat na placu ZespoÅ‚u SzkÃłÅ‚ Ponadgimnazjalnych, wkrÃłtce wrÃłcÄ… na swoje miejsce.
StaÅ‚o siÄ™ to moÅźliwe dopiero teraz, kiedy zaczÄ™to prace modernizacyjne przy szkole i
przygotowywano grunt pod kostkÄ™ brukowÄ….
Macewy zostaÅ‚y zabrane z cmentarza w okresie II wojny Å›wiatowej i wykorzystane jako pÅ‚yty
chodnikowe na placu przed budynkiem obecnego ZSP, a wÃłwczas siedziby Åźandarmerii. W latach 90tych czÄ™Å›Ä‡ macew zostaÅ‚a wydobyta i zniszczona. ResztÄ™ byÄ‡ moÅźe uda siÄ™ uratowaÄ‡.
Dyrekcja szkoÅ‚y powiadomiÅ‚a WojewÃłdzkiego Konserwatora ZabytkÃłw oraz GminÄ™ Å»ydowskÄ….
PeÅ‚nomocnikiem Gminy Å»ydowskiej w tej sprawie zostaÅ‚ Å•odzianin, Dariusz Dekiert. Konserwator
zaleciÅ‚ wyjÄ™cie macew i wybudowanie lapidarium na terenie cmentarza Åźydowskiego. Plany takie
byÅ‚y juÅź wczeÅ›niej, mÃłwiÅ‚ o tym podczas swojej prelekcji nt. cmentarzy Åźydowskich w
przedborskim MDK Dariusz Dekiert (pisaliÅ›my o tym TUTAJ). MiaÅ‚ powstaÄ‡ mur w ksztaÅ‚cie
prostokÄ…ta bez jednej Å›ciany bocznej, zwrÃłcony w stronÄ™ wschodniÄ…, na ktÃłrym byÅ‚yby
umocowane macewy. Jednak budowa takiego lapidarium nie bÄ™dzie moÅźliwa, poniewaÅź taki mur
wymagaÅ‚by kopania doÅ›Ä‡ gÅ‚Ä™bokich fundamentÃłw, gdyÅź cmentarz znajduje siÄ™ blisko rzeki
i wylanie wody mogÅ‚oby spowodowaÄ‡ obsuwanie siÄ™ i pÄ™kanie takiej budowli, a prawo
Åźydowskie nie zezwala na kopanie na terenie cmentarza, a jeÅ›li juÅź trzeba to nie gÅ‚Ä™biej, niÅź do
ok. pÃłÅ‚ metra. Ostatecznie postanowiono wybudowaÄ‡ fragment muru (ogrodzenia) w granicy
cmentarza od strony ul. Ogrodowej, wysokiego maksymalnie na 2 metry i na tym murze umieszczone
byÅ‚yby te macewy, po jednej lub po obu stronach, w zaleÅźnoÅ›ci od tego na jak duÅźy mur wystarczy
Å›rodkÃłw. Nie bÄ™dzie to kolidowaÄ‡ z prawem Åźydowskim.
- CaÅ‚e ogrodzenie nie bÄ™dzie zrobione, poniewaÅź wiÄ…Åźe siÄ™ to z ogromnymi nakÅ‚adami
finansowymi, a nawet najlepsze ogrodzenie nie zabezpieczy przed zÅ‚Ä… wolÄ… ludzi, tym bardziej, Åźe
to nie chodzi o to Åźeby chroniÄ‡, bo tam nie ma czego chroniÄ‡, tylko Åźeby zrobiÄ‡ jakiÅ›
symboliczny poczÄ…tek. JeÅ›li chodzi o tradycjÄ™ ÅźydowskÄ… to teren cmentarza zawsze jest
ogrodzony, aby nie wchodziÅ‚y i nie pasÅ‚y siÄ™ tam zwierzÄ™ta, poza tym to jest teÅź pewnego
rodzaju symbolika. W momencie, kiedy zakÅ‚ada siÄ™ nowy cmentarz, to ten teren jest obchodzony
przez specjalnÄ… procesjÄ™, w ten sposÃłb wytyczane sÄ… jego granice i pÃłÅºniej jeÅ›li sÄ… na to
Å›rodki to taki teren siÄ™ od razu grodzi i to jest podstawa istnienia jakiegokolwiek cmentarza - mÃłwi
Dariusz Dekiert.
Aby nie blokowaÄ‡ prac na placu szkoÅ‚y macewy zostaÅ‚y stamtÄ…d zabrane i sÄ… przechowywane
do czasu podjÄ™cia pewnych ustaleÅ„, takie byÅ‚y teÅź zalecenie konserwatora oraz Gminy
Å»ydowskiej, aby do czasu przeniesienia ich na miejsce te nagrobki zabezpieczyÄ‡. Burmistrz Przedborza
obiecaÅ‚ pomoc przy przewiezieniu nagrobkÃłw na teren cmentarza. Na wiÄ™kszoÅ›ci macew
zachowaÅ‚y siÄ™ kolory, dlatego teÅź majÄ… one byÄ‡ zabezpieczone lakierem, co ma byÄ‡ takÅźe
skuteczne w sytuacji, gdy zostanÄ… pomalowane, wtedy bÄ™dzie moÅźna farbÄ™ zmyÄ‡.
- Jak najbardziej chcÄ™ zabezpieczyÄ‡ te nagrobki, poniewaÅź nagrobki kolorowe z rÃłÅźnego rodzaju
malowankami sÄ… bardzo rzadkie z tego prostego powodu, Åźe na cmentarzach one siÄ™ nie
zachowujÄ…. Warunki atmosferyczne sprawiajÄ…, Åźe ta farba, ktÃłra jest na bazie organicznej, szybko
siÄ™ zÅ‚uszczyÅ‚a, nawet pod wpÅ‚ywem deszczu, po kilku latach. Tutaj w Przedborzu przez to, Åźe
te nagrobki leÅźaÅ‚y licem do doÅ‚u farba zachowaÅ‚a siÄ™ w bardzo dobrym stanie i jest to jedno z
niewielu miejsc w Polsce, gdzie ja coÅ› takiego widziaÅ‚em i gdzie to jest na skalÄ™ masowÄ… - mÃłwi
Dekiert.
Macewy sÄ… wykonane z piaskowca, najstarsza pochodzi z przeÅ‚omu XIX i XX wieku, a
wiÄ™kszoÅ›Ä‡ z lat 20-tych i 30-tych XX wieku. DuÅźa czÄ™Å›Ä‡ ich jest poÅ‚amana.
Jak kaÅźda tego typu inwestycja, tak i ta wiÄ…Åźe siÄ™ z nakÅ‚adami finansowymi. Pomoc w realizacji
projektu obiecaÅ‚o juÅź kilka osÃłb i instytucji, m. in. obywatele USA, ktÃłrych rodziny pochodziÅ‚y z
Przedborza oraz Gmina Å»ydowska, choÄ‡ do tej pory nie padÅ‚y Åźadne wiÄ…ÅźÄ…ce deklaracje,
dlatego teÅź nie wiadomo kiedy projekt bÄ™dzie zrealizowany.
- Moim marzeniem byÅ‚aby realizacja jeszcze w tym roku, ale zostaÅ‚o maÅ‚o czasu i trzeba by
byÅ‚o to zaczÄ…Ä‡ juÅź teraz, a na razie nie ma na to Å›rodkÃłw - mÃłwi Dariusz Dekiert.
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