Przedbórz

TytuÅ‚y ksiÄ…Åźek oraz czasopism, w ktÃłrych moÅźna znaleÅºÄ‡
wzmiankÄ™ o Przedborzu
05.09.2008.

- Jan z Czarnkowa (1320 - 1387) - polski kronikarz, podkanclerzy, archidiakon gnieÅºnieÅ„ski "Kronika
Jana z Czarnkowa: 4. O Åšmierci Kazimierza, KrÃłla Polskiego": "Roku paÅ„skiego 1370-go, miesiÄ…ca
wrzeÅ›nia dnia Ãłsmego, ktÃłry byÅ‚ dniem Narodzenia NajÅ›wiÄ™tszej Panny Maryi, gdy tak czÄ™sto
wzmiankowany najjaÅ›niejszy krÃłl Kazimierz bawiÅ‚ na dworze PrzedbÃłrz, &mdash; przezeÅ„ na
nowo razem z miastem zaÅ‚oÅźonym, a przepiÄ™knie i zbytkownie urzÄ…dzonym, &mdash; chciaÅ‚,
jak to byÅ‚o w jego zwyczaju, iÅ›Ä‡ na Å‚owy jelenie. Gdy juÅź wÃłz jego krÃłlewski byÅ‚
przygotowany i krÃłl chciaÅ‚ wsiadaÄ‡ do niego, niektÃłrzy z wiernych radzili mu, aby w ten dzieÅ„
jechania na Å‚owy zaniechaÅ‚. ZgadzajÄ…c siÄ™ na to krÃłl zamierzaÅ‚ juÅź byÅ‚ pozostaÄ‡; atoli
ktÃłryÅ› niecnota podszepnÄ…Å‚ mu parÄ™ sÅ‚Ãłw o jakiejÅ›, &mdash; jak podobniej do prawdy
sÄ…dzÄ…, &mdash; zabawie, wskutek czego krÃłl, nie zwaÅźajÄ…c na rozsÄ…dnÄ… radÄ™, wsiadÅ‚ na
wÃłz i poÅ›pieszyÅ‚ do lasu na Å‚owy. Tam, nazajutrz, goniÄ…c jelenia, gdy siÄ™ koÅ„ pod nim
przewrÃłciÅ‚, spadÅ‚ z niego i otrzymaÅ‚ niemaÅ‚Ä… ranÄ™ w lewÄ… goleÅ„";
- &bdquo;Kazimierz Wielki&rdquo; - komiksowy zeszyt historyczny (istniejÄ… 3 wersje: polsko &ndash;
angielska, ~ niemiecka, ~ rosyjska, ~ francuska): "W roku 1370 krÃłl Kazimierz bawiÅ‚ na dworze
PrzedbÃłrz. Szykowano siÄ™ do Å‚owÃłw na jelenie...";
- PÅ•OMYK NR 9, ROCZNIK 1934/35, ArtykuÅ‚ Kazimierza Konarskiego pt. "KrÃłlewskie Å‚owy":
"Gwarno byÅ‚o w przedborskich lasach 8 wrzeÅ›nia 1370 roku. KrÃłl Kazimierz Wielki polowaÅ‚.";
- JÃłzef Ignacy Kraszewski - &bdquo;KrÃłl chÅ‚opÃłw&rdquo; (Tom IV, KsiÄ™ga VIII, KrÃłl
ChÅ‚opÃłw): "Rawa spuÅ›ciÅ‚ gÅ‚owÄ™ i potrzÄ…snÄ…Å‚ niÄ…. - W Przedborzu byliÅ›my - rzekÅ‚
- na samo Narodzenie NajÅ›wiÄ™tszej Panny. KrÃłlowi siÄ™ na Å‚owy wcale nie chciaÅ‚o, choÄ‡ go
na nie namawiano. NieszczÄ™sny dzieÅ„, nieszczÄ™sna godzina...";
- WÅ‚adysÅ‚aw Reymont - &bdquo;Pielgrzymka do Jasnej GÃłry&rdquo;;
- WÅ‚adysÅ‚aw Reymont - "ChÅ‚opi" (tom II "Zima", RozdziaÅ‚ X): "Do dziÅ› oglÄ…daÄ‡ moÅźna
onÄ… figurÄ™ w DÄ…browie pod Przedborzem";
- Henryk Sienkiewicz - "Potop" (tom II, RozdziaÅ‚ XIII): "Kmicic nie spaÅ‚, byÅ‚ na murach przy panu
Czarnieckim (...) opowiadaÅ‚ przebieg wojny z ChowaÅ„skim, nic oczywiÅ›cie nie mÃłwiÄ…c o tym,
jaki sam braÅ‚ w niej udziaÅ‚; a pan Piotr prawiÅ‚ o potyczkach ze Szwedami pod Przedborzem,
Å»arnowcami i w okolicach Krakowa, przy czym cheÅ‚piÅ‚ siÄ™ on nieco...";
- Lucjan Rudnicki - &bdquo;Stare i nowe&rdquo; (tom I);
- JÃłzef ÅšmiaÅ‚owski - "Wojciech Lange (1783-1830) Dzieje jednego awansu" (Wydawnictwo
Biblioteka, Å•ÃłdÅº 2000). KsiÄ…Åźka jest opisem losÃłw Wojciecha Lange, zaÅ‚oÅźyciela przedborskiej
manufaktury. Zawiera duÅźo opisÃłw Przedborza, gÅ‚Ãłwnie ekonomii przedborskiej, folwarku Wola
Przedborska oraz fabryki sukna, ciekawe ryciny autorstwa Langego, m. in. manufaktury, browaru
przedborskiego czy komory celnej w Przedborzu, plan Przedborza z XIX w. i inne ciekawostki.
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