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Jak piszÄ… Maria i Kazimierz Piechotkowie w ksiÄ…Åźce "BoÅźnice drewniane" (W-wa 1957 r.) pierwsza
wzmianka o istnieniu przedborskiej boÅźnicy datowana jest na rok 1638. Jest tam szczegÃłÅ‚owy opis
jednej z piÄ™kniejszych boÅźnic modrzewiowych w Polsce.
UkÅ‚ad budynku byÅ‚ typowy z podÅ‚uÅźnÄ… salÄ… modlitw poprzedzonÄ… od zachodu
przedsionkiem z izbÄ… kahalnÄ…, na piÄ™trze izba dla kobiet. BoÅźnica wyrÃłÅźniaÅ‚a siÄ™
piÄ™knÄ… dekoracjÄ… drewnianego sklepienia, ktÃłre pokryte byÅ‚o siatkÄ… listew i esowato
wyciÄ™tych desek. Åšciany sali modlitw byÅ‚y polichromowane. Synagoga miaÅ‚a dwa wejÅ›cia,
gÅ‚Ãłwne od pÃłÅ‚nocy. ByÅ‚a piÄ™knie ozdobiona - stanowiÅ‚a cud architektury na owe czasy.
Legenda gÅ‚osi, Åźe Napoleon, ktÃłry jÄ… oglÄ…daÅ‚, zachwyciÅ‚ siÄ™ niÄ… tak, Åźe zdjÄ…Å‚ ze
swego konia derkÄ™ haftowanÄ… zÅ‚otem i podarowaÅ‚ jÄ… synagodze. Spisany w 1939 roku (tuÅź
przed spaleniem) inwentarz boÅźnicy rejestrowaÅ‚ m.in. pÅ‚askorzeÅºby, ktÃłre jakoby pochodziÅ‚y z
darÃłw Esterki i Berka Joselewicza. W skarbcu po prawej stronie od wejÅ›cia znajdowaÅ‚a siÄ™ kapa
ze sznurkÃłw jedwabiu o wymiarze 2 m2 nabijana cekinami ze zÅ‚ota, dwie kapy nabijane cekinami ze
srebra, kielichy podobne do katolickich, jeden zÅ‚oty i dwa srebrne bogato zdobione. CzÄ™Å›Ä‡
ÅźeÅ„ska znajdowaÅ‚a siÄ™ po stronie zachodniej i poÅ‚udniowej. Bima znajdowaÅ‚a siÄ™ blisko
wejÅ›cia. Synagoga byÅ‚a znana jako najbardziej kunsztowna w Polsce z powodu rzeÅºb, barwnych
malowideÅ‚ Å›ciennych wykonanych przez Yehuda Leb oraz kolorowanych szyb okiennych. Wymiary:
18 x 21 m., wysokoÅ›Ä‡: 14 m. Synagoga zostaÅ‚a spalona przez NiemcÃłw w czasie II wojny
Å›wiatowej 3.9.1939 r.
W 2000 roku w Berkeley na Florydzie podjÄ™to inicjatywÄ™ budowy boÅźnicy na wzÃłr przedborskiej.
BÄ™dzie ona z drewna cedrowego. Przedborskie muzeum posiada kserokopiÄ™ planÃłw tej budowli i ma
otrzymaÄ‡ makietÄ™. Z inicjatywy prof. Judit Kronberg Grenberg z USA (jej rodzice pochodzÄ… z
Przedborza) dla upamiÄ™tnienia spalonej przez hitlerowcÃłw boÅźnicy w miejscu, w ktÃłrym ona byÅ‚a
zostanie wybudowany obelisk przy Rynku, nad PilicÄ….
DokÅ‚adny opis boÅźnicy, duÅźo archiwalnych zdjÄ™Ä‡ oraz ciekawostek znaleÅºÄ‡ moÅźna w
ksiÄ…Åźce Tadeusza Michalskiego pt. "Z polichromii przeszÅ‚oÅ›ci. Å»ydzi przedborscy" wydanej przez
Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej.
(zdjÄ™cia: M. K. Piechotkowie "BoÅźnice drewniane", Warszawa 1957 r., T. Michalski "Z polichromii
przeszÅ‚oÅ›ci")
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