Przedbórz

Wydawnictwa - najnowsze ksiÄ…Åźki zwiÄ…zane z Przedborzem
03.09.2008.

Tadeusz Michalski "Ziemia Przedborska", rok wydania 2000
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa01.jpg] width:=[220]} WydawcÄ…
ksiÄ…Åźki jest Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. KsiÄ…Åźka jest opisem historii Przedborza,
zabytkÃłw miasta i innych ciekawych miejsc, okolicznych wiosek, oprÃłcz tego zawiera ciekawe anegdoty
oraz legendy zwiÄ…zane z Przedborzem, a takÅźe wiersze autora. CaÅ‚oÅ›Ä‡ uzupeÅ‚niona jest
kilkoma archiwalnymi i wspÃłÅ‚czesnymi zdjÄ™ciami.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 oraz w Muzeum
Ludowym Ziemi Przedborskiej przy ul. Kieleckiej 9.
Tadeusz Michalski "PrzedbÃłrz w fotografii i wierszu", rok wydania 2002
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa02.jpg] width:=[220]} KsiÄ…Åźka
wydana przez Muzeum Ludowe w Przedborzu. Zawiera kalendarium Przedborza, a takÅźe jak sam tytuÅ‚
mÃłwi wiele ciekawych fotografii zarÃłwno archiwalnych, jak i wspÃłÅ‚czesnych oraz wiersze autora
Tadeusza Michalskiego.
KsiÄ…Åźka posiada rÃłwnieÅź krÃłtki opis i historiÄ™ Przedborza w jÄ™zyku angielskim i czeskim.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 oraz w Muzeum
Ludowym Ziemi Przedborskiej przy ul. Kieleckiej 9.
Tadeusz Michalski "Przedborscy herosi i mocarze", rok wydania 2002/2003
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa03.jpg] width:=[220]} KsiÄ…Åźka
wydana przez Muzeum Ludowe w Przedborzu. We wstÄ™pie ksiÄ…Åźka zawiera krÃłtkie kalendarium
Przedborza, ciekawostki i najwaÅźniejsze informacje o Przedborzu, stare zdjÄ™cia, opisy zabytkÃłw,
cmentarze, a w dalszej czÄ™Å›ci autor opisuje wielkich ludzi zwiÄ…zanych z Przedborzem, ktÃłrych
nazywa 'przedborskimi herosami i mocarzami'.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 oraz w Muzeum
Ludowym Ziemi Przedborskiej przy ul. Kieleckiej 9.
Wojciech Zawadzki "Przedborski wrzesieÅ„. Obrona i zniszczenie miasta przez NiemcÃłw w 1939 r.", rok
wydania 2004
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa04.jpg] width:=[220]} KsiÄ…Åźka
wydana przez Towarzystwo PrzyjaciÃłÅ‚ Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy w 2004 roku.
Autor opisuje w niej pierwsze dni wrzeÅ›nia 1939 roku. Opisy sÄ… zarÃłwno relacjami wÅ‚asnymi
autora, jak i mieszkaÅ„cÃłw Przedborza. KsiÄ…Åźka zawiera rÃłwnieÅź kilka ciekawych zdjÄ™Ä‡
zniszczonego Przedborza.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5, cena: 11,50 zÅ‚.
Å•ukasz CzuryÅ‚Å‚o "Wspomnienia mojej sÄ…siadki", rok wydania 2006
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa05.jpg] width:=[220]} KsiÄ…Åźka jest
historiÄ… mieszkanki Przedborza, Marii Å»urawskiej, zmarÅ‚ej w maju 2004 roku. Jest to opis zesÅ‚ania
bohaterki na SyberiÄ™ wraz z mÄ™Åźem i cÃłreczkami oraz pobyt na zesÅ‚aniu, dramatyczne
przeÅźycia, Å›mierÄ‡ dzieci, nieludzkie traktowanie. KsiÄ…Åźka uzupeÅ‚niona jest archiwalnymi i
wspÃłÅ‚czesnymi fotografiami, a takÅźe dokumentami pochodzÄ…cymi z tamtych czasÃłw.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5, cena 12 zÅ‚.
Andrzej Stolecki "KoÅ›ciÃłÅ‚ Å›w. Aleksego w Przedborzu", rok wydania 2006
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa06.jpg] width:=[220]} KsiÄ…Åźka jest
prÃłbÄ… rekonstrukcji dziejÃłw przedborskiego koÅ›cioÅ‚a. Autor opisuje kolejne etapy budowy
koÅ›cioÅ‚a, biografie proboszczÃłw parafii PrzedbÃłrz XX wieku. Opisy sÄ… uzupeÅ‚nione rysunkami
oraz zdjÄ™ciami. KsiÄ…Åźka zawiera wiele ciekawostek zwiÄ…zanych z miastem i koÅ›cioÅ‚em.
Niedawno pojawiÅ‚o siÄ™ wznowione wydanie, uzupeÅ‚nione o kilka ciekawych zdjÄ™Ä‡, m. in.
zdjÄ™cia portretu SiemieÅ„skiego oraz zdjÄ™cie ks. PraÅ‚ata Antoniego RÄ™czajskiego.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5.
Å•ukasz CzuryÅ‚Å‚o "Kapliczki i krzyÅźe przydroÅźne parafii PrzedbÃłrz", rok wydania 2007
http://www.przedborz.com.pl
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{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/wydawnictwa07.jpg] width:=[220]}
Na ksiÄ…ÅźkÄ™ SkÅ‚adajÄ… siÄ™ kolorowe zdjÄ™cia okoÅ‚o 50 maÅ‚ych obiektÃłw sakralnych i ich
opisy zebrane w 12 miejscowoÅ›ciach. CaÅ‚oÅ›Ä‡ napisana jest w formie czegoÅ› w rodzaju
przewodnika czy zapiskÃłw z podrÃłÅźy skuterem &ndash; gawÄ™da literacka peÅ‚na anegdot, faktÃłw
historycznych, legend, fragmentÃłw kronik i opowieÅ›ci grozy. ObjÄ™toÅ›Ä‡: 152 strony.
NakÅ‚ad wyczerpany. KsiÄ…Åźka znajduje siÄ™ w Miejskiej Bibliotece Publicznej M. Konopnickiej w
Przedborzu przy ul. Mostowej (Ratusz Miejski, I piÄ™tro).
Tadeusz Michalski "Oblicze zdrowotnoÅ›ci", rok wydania 2007
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/oblicze_zdrowotnosci.jpg] width:=[220]}
Od listopada 2007 roku moÅźna nabyÄ‡ nowÄ… ksiÄ…zkÄ™ Tadeusza Michalskiego pt. "Oblicze
zdrowotnoÅ›ci".
SÅ•OWO WSTÄ™PNE
Celem niniejszej ksiÄ…Åźki jest ukazanie tradycji zdrowotnych i nie tylko, od koÅ„ca XIX wieku do
wspÃłÅ‚czesnoÅ›ci, w oparciu o ZiemiÄ™ PrzedborskÄ…. PrzedbÃłrz jest maÅ‚ym miasteczkiem,
ktÃłrego historia siÄ™ga ponad 650 lat miejskoÅ›ci, a wioski poÅ‚oÅźone wokÃłÅ‚ niego wchodzÄ…ce
w skÅ‚ad tzw. Ziemi Przedborskiej sÄ… rÃłwnie stare. CzÄ™Å›Ä‡ z nich jest pochodzenia krÃłlewskiego
zwiÄ…zanych z Kazimierzem Wielkim, majÄ… bogatÄ… tradycjÄ™, jakiÅ› czas tworzyÅ‚y Przedborskie
starostwo niegrodowe. Przez wiele wiekÃłw Åźyli tu i koegzystowali Polacy i Å»ydzi, ktÃłrzy przybyli do
Przedborza juÅź w XV wieku. Poczucie ludowoÅ›ci jest silne, a wiÄ™zi tych dwÃłch nacji namacalnie oraz
wyjÄ…tkowo mocne. Tradycje zdrowotne ksztaÅ‚towane gÅ‚Ãłwnie przez te spoÅ‚ecznoÅ›ci
dotyczyÅ‚y przede wszystkim Åźywienia, zdrowotnego budownictwa drewnianego, szeroko pojÄ™tej
kultury Åźycia, obyczajÃłw, zwyczajÃłw, naturalnego leczenia gÅ‚Ãłwnie przez znachorÃłw i tych
tkwiÄ…cych w tradycjach rodzinnych czy wreszcie w ludowej magii, nikomu nie szkodzÄ…cej. CzÄ™sto
nawiÄ…zujÄ…cej do kultury chrzeÅ›cijaÅ„skiej prowincjonalnego koÅ›cioÅ‚a, a nawet siÄ™gajÄ…cej
czasÃłw pogaÅ„skich. Nie bez znaczenia na zdrowie ma wpÅ‚yw wyjÄ…tkowy mikroklimat wynikajÄ…cy
z pagÃłrkowatej rzeÅºby terenu poroÅ›niÄ™tego rozlegÅ‚ymi borami po byÅ‚ej Puszczy
ÅšwiÄ™tokrzyskiej, zrÃłÅźnicowany ukÅ‚ad geologiczny gleb oraz stosunkowo czyste wody rzeki Pilicy
czy innych rzeczek i strumieni. Opis oparto na Åźmudnych badaniach. terenowych szczegÃłlnie bogatej
dziaÅ‚alnoÅ›ci znachorÃłw i sekretÃłw ich leczenia. Badania dotyczÄ… rÃłwnieÅź, zdrowotnych
wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci drzew i wizerunkÃłw duchÃłw. DawnÄ… tradycjÄ™ zdrowotnÄ… niejako obrazuje
Muzeum Ludowe w Przedborzu, ktÃłre znalazÅ‚o opis w tej ksiÄ…Åźce. Pikanterii temu opracowaniu
nadajÄ… przytoczone w nim starodawne receptury lecznicze, stosowane w dworach i domach bogatszych
Å»ydÃłw. WspÃłÅ‚czesnemu czÅ‚owiekowi, a szczegÃłlnie mÅ‚odzieÅźy, coraz bardziej skaÅźonym
antyzdrowotnÄ… cywilizacjÄ…, naleÅźy uÅ›wiadomiÄ‡ dawnÄ… tradycjÄ™ i sposoby prozdrowotne, w
postaci opisu receptur, bicia w stÄ™pie kaszy pÄ™czoku czy wytÅ‚aczania oleju w prasie rÄ™cznej.
ChciaÅ‚bym, aby ta ksiÄ…Åźka wzbudzaÅ‚a pozytywne refleksje, zachÄ™caÅ‚a do podtrzymania
szeroko pojÄ™tej tradycji MaÅ‚ych Ojczyzn oraz nawoÅ‚ywaÅ‚a do gruntowania naszego zdrowia
naturalnymi metodami.
- autor
KsiÄ…ÅźkÄ™ moÅźna nabyÄ‡ w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny przy ul. Trytwa oraz w Muzeum. Cena w
ksiÄ™garni 15 zÅ‚.

Tadeusz Michalski "Przedborskie krajobrazy, peÅ‚ne podziwu, poezji i wizji z obliczami zdrowotnoÅ›ci"
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/new_michalski_krajobrazy.jpg]
width:=[220]}KsiÄ…Åźka nosi tytuÅ‚ "Przedborskie krajobrazy, peÅ‚ne podziwu, poezji i wizji z
obliczami zdrowotnoÅ›ci". Ma 130 stron. Wydana jest w formie albumu. W ksiÄ…Åźce przewaÅźajÄ…
zdjÄ™cia krajobrazÃłw przedborskich, ale nie tylko, bo sÄ… teÅź ciekawe zdjÄ™cia okolic i sÄ…siednich
gmin, krajobrazy, zdjÄ™cia przyrody, zanikajÄ…cego krajobrazu dawnej wsi. CaÅ‚oÅ›Ä‡
uzupeÅ‚niona jest wierszami Autora. Jak sam Autor powiedziaÅ‚, ksiÄ…Åźka jest szczegÃłlna, bo jest to
KrÃłlowa KsiÄ…Åźek i w 85% zawiera nowy materiaÅ‚. Pozycja jest dostÄ™pna od 11 lutego w
KsiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa oraz w Muzeum Ludowym Ziemi
http://www.przedborz.com.pl
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Przedborskiej.

Wojciech Zawadzki "Eroica",
rok wydania 2008
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/eroica.jpg] width:=[220]}Jest to juÅź druga ksiÄ…Åźka
w dorobku ppÅ‚k. Wojciecha Zawadzkiego dotyczÄ…ca naszego miasta. Autor opisuje zagÅ‚adÄ™
przedborskich Å»ydÃłw, tragiczny koniec ich kilkusetletniej historii zwiÄ…zanej z naszym miastem.
KsiÄ…Åźka uzupeÅ‚niona jest zdjÄ™ciami, kopiami dokumentÃłw, a takÅźe relacjami naocznych
Å›wiadkÃłw.
KsiÄ…Åźka do nabycia w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul. Trytwa 5.
Wojciech Zawadzki "Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie Å›wiatowej",
rok wydania 2010
{jgxtimg title:=[Wydawnictwa zwiÄ…zane z Przedborzem]
src:=[images/stories/o_przedborzu/wydawnictwa/lista.jpg] width:=[220]}
KsiÄ…Åźka ma 40 stron. Jak mÃłwi Autor "to niewiele, ale to dowÃłd na 61% strat osobowych naszego
miasta podczas tej wojny".
Straty ujÄ™te sÄ… na 11 listach tematycznych: 1. ObroÅ„cy Przedborza we wrzeÅ›niu 1939 roku 2.
Å»oÅ‚nierze Wojska Polskiego polegli w kampanii 1939 r. 3. &bdquo;KatyÅ„czycy&rdquo; 4.
Å»oÅ‚nierze polegli w Polskich SiÅ‚ach Zbrojnych na Zachodzie 5. Partyzanci i ÅźoÅ‚nierze ruchu oporu
polegli Na Polu ChwaÅ‚y 6. CzÅ‚onkowie ruchu oporu i partyzanci zamordowani w niemieckich
wiÄ™zieniach i obozach koncentracyjnych 7. Ofiary niemieckich obozÃłw koncentracyjnych i innych
miejsc kaÅºni 8. ZginÄ™li w rÃłÅźnych okolicznoÅ›ciach 9. Å»ydzi przedborscy 10. Zdrajcy 11. Ofiary
okresu walk o niepodlegÅ‚oÅ›Ä‡ PaÅ„stwa Polskiego.

Ze WstÄ™pu:
(...)OddajÄ™ zatem Przedborzanom prÃłbÄ™ bilansu strat ludzkich naszego miasta w caÅ‚ej
rozpiÄ™toÅ›ci ich wojennych, dramatycznych wyborÃłw, postaw i zachowaÅ„. KaÅźda Å›mierÄ‡
byÅ‚a inna i kaÅźda tragiczna i niepotrzebna. O ile piÄ™kniejsze nasze Åźycie, bogatsze byÅ‚oby nasze
miasto, gdyby Åźyli.
Nie w polskiej sprawie byÅ‚a ta wojna, choÄ‡ Przedborzanie zachowali siÄ™ jak na PolakÃłw
przystaÅ‚o. Jak bolesna zadra tkwi tu grupka szpiclÃłw, zdrajcÃłw narodu polskiego &ndash; ku
przestrodze.
Ogromna wiÄ™kszoÅ›Ä‡ to honorowy apel polegÅ‚ych, godnych wiecznej pamiÄ™ci ObroÅ„cÃłw
Przedborza i ObroÅ„cÃłw Ojczyzny, w wiÄ™kszoÅ›ci bez grobu.
Å»al KaÅźdego i Åźal Ich Wszystkich.
Wojciech Zawadzki
PrzedbÃłrz-Bydgoszcz 2010

Od 26 czerwca ksiÄ…ÅźkÄ™ moÅźna kupiÄ‡ w ksiÄ™garni PaÅ„stwa Zimny w Przedborzu przy ul.
Trytwa 5. Kosztuje 8 zÅ‚.
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