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PrzedbÃłrz nad PilicÄ… w woj. Å‚Ãłdzkim to stare, o bogatej historii miasto, liczÄ…ce siÄ™ dawniej
wÅ›rÃłd innych polskich miast, malowniczo poÅ‚oÅźone w PaÅ›mie Przedborsko-MaÅ‚ogoskim, na
skraju GÃłr ÅšwiÄ™tokrzyskich. BÅ‚Ä™dna jest informacja podawana w lokalnej literaturze, ktÃłra
mÃłwi, Åźe w ÅºrÃłdÅ‚ach pisemnych PrzedbÃłrz po raz pierwszy zaistniaÅ‚ we wzmiance historycznej z
1136 roku w bulli gnieÅºnieÅ„skiej, ktÃłra wymienia tutejszÄ… komorÄ™ celnÄ…. Andrzej Stolecki,
piszÄ…c ksiÄ…ÅźkÄ™ o koÅ›ciele przedborskim dotarÅ‚ do kserokopii bulli w GnieÅºnie (zamieÅ›ciÅ‚
jÄ… w swojej ksiÄ…Åźce). W dokumencie jest jedynie zapis o istnieniu rzeki Pilicy, nie wystÄ™puje tam
sÅ‚owo "PrzedbÃłrz" ani przeprawa przez rzekÄ™ w Przedborzu. Pierwsza wiÄ™c historyczna wzmianka
stwierdzajÄ…ca istnienie Przedborza pochodzi z 1145 roku, zawarta jest w tzw. Falsyfikacie
TrzemeszeÅ„skim. Stwierdza on istnienie Przedborza, ktÃłry ma rzekomo obowiÄ…zek uiszczaÄ‡
opÅ‚aty na rzecz klasztoru w Trzemesznie.
Na przestrzeni wiekÃłw uÅźywano nazw: Pretbora, Przedbora, Pretborius, PrzedbÃłr. Pochodzenie nazwy
miasta tÅ‚umaczone jest dwojako, od imienia znanego w Å›redniowieczu rycerza Przedbora lub od
poÅ‚oÅźenia "przed borami", gdyÅź powstaÅ‚ na pograniczu wielkich borÃłw Puszczy
ÅšwiÄ™tokrzyskiej.
W Przedborzu goÅ›ciÅ‚o wielu krÃłlÃłw polskich. Pierwszym krÃłlem odwiedzajÄ…cym PrzedbÃłrz byÅ‚
Kazimierz Wielki. Miasto odwiedzali teÅź WÅ‚adysÅ‚aw JagieÅ‚Å‚o i Zygmunt August.
Prawa miejskie nadane przez Kazimierza Wielkiego w poczÄ…tkach XIV w. (dokument lokacyjny
zaginÄ…Å‚), odnowiÅ‚ w 1405 roku WÅ‚adysÅ‚aw JagieÅ‚Å‚o, przenoszÄ…c je z prawa polskiego na
magdeburskie.
Z czasÃłw kazimierzowskich pozostaÅ‚a wieÅźa gotycka koÅ›cioÅ‚a Å›w. Aleksego (pierwotnie
Å›wiÄ™tego MikoÅ‚aja) wzniesionego w 1278 roku jako fundacja BolesÅ‚awa Wstydliwego. Kazimierz
Wielki funduje rÃłwnieÅź zamek, ktÃłry spÅ‚onÄ…Å‚ w 1655 roku podczas "potopu szwedzkiego"
(zachowaÅ‚y siÄ™ do dziÅ› resztki muru). CzÄ™sto prze-bywaÅ‚ w nim w czasie polowaÅ„ w puszczy
przedborskiej. BÄ™dÄ…c na polowaniu we wsi Å»elazne Nogi (obecnie Å»eleÅºnica) 9 wrzeÅ›nia 1370
roku ulegÅ‚ wypadkowi, co byÅ‚o pÃłÅºniej przyczynÄ… jego Å›mierci. ZmarÅ‚ na Wawelu w
Krakowie.
PrzedbÃłrz jest historycznie zwiÄ…zany z Å•odziÄ…, ktÃłra tu 29 lipca 1423 roku otrzymaÅ‚a prawa
miejskie nadane przez WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚Ä™.
MaÅ‚o kto wie, Åźe to miasteczko miaÅ‚o dwa koÅ›cioÅ‚y. OprÃłcz wspomnianego koÅ›cioÅ‚a Å›w.
Aleksego, byÅ‚ teÅź koÅ›ciÃłÅ‚ek przyszpitalny Å›w. Leonarda. Fundatorem tego koÅ›cioÅ‚a wraz ze
szpitalikiem dla ubogich byÅ‚ w 1615 roku ks. Wojciech Simo-nides z Radomska, ktÃłry jako wikary
przedborski nabyÅ‚ od przedborskich mieszczan kilka pÃłl. Kupna i dotacje na uposaÅźenie koÅ›cioÅ‚a
szpitalnego potwierdziÅ‚ w Warsza-wie 20 paÅºdziernika 1615 roku krÃłl Zygmunt III. W 1616 roku ks.
Wawrzyniec Gembicki, arcybiskup gnieÅºnieÅ„ski erekcjÄ™ tej prepozytury podpisaÅ‚. Ks. Simonides
byÅ‚ pierwszym proboszczem tego szpitalnego koÅ›cioÅ‚a. W 1622 roku ks. BartÅ‚omiej Buthler,
sufragan wendeÅ„ski, koÅ›ciÃłÅ‚ szpitalny poÅ›wiÄ™ciÅ‚.
Ubodzy szpitalni obowiÄ…zani byli koÅ›ciÃłÅ‚ i cmentarz utrzymywaÄ‡ w porzÄ…dku, co niedzielÄ™ i
Å›wiÄ™to Å›piewaÄ‡ w przedsionku koÅ›cielnym pieÅ›Å„ "Bogarodzica". W koÅ›-ciele Å›w.
Leonarda byÅ‚ oÅ‚tarz Å›w. Antoniego, do ktÃłrego prezentowano prebendarzy. Tak na przykÅ‚ad w
1717 roku po Å›mierci ks. Franciszka PeÅ‚czyÅ„skiego, Seb. Simo-nides, Andrzej Wyciszkiewicz wÃłjt,
Jan Foxowicz podwÃłjt, obywatele przedborscy przedstawili na prebendarza X. Antoniego ZarembÄ™,
bakaÅ‚arza nauk wyzwolonych i filozofii. Po spaleniu siÄ™ koÅ›cioÅ‚a parafialnego w 1834 roku
koÅ›ciÃłÅ‚ek Å›w. Leonarda wyremontowano i wprowadzono doÅ„ naboÅźeÅ„stwa parafialne.
W oÅ‚tarzu gÅ‚Ãłwnym byÅ‚ obraz N.M.P., zaÅ› wyÅźej Å›w. Barbary. Dwa boczne oÅ‚tarze - po
lewej rÄ™ce Å›w. Walentego, po prawej Å›w. Antoniego - przeniesiono tu z parafialnego koÅ›cioÅ‚a.
Jak siÄ™ zdaje, byÅ‚y one stamtÄ…d wziÄ™te dawniej do koÅ›cioÅ‚a parafialnego, bo konfrateria
Å›w. Antoniego, jak wiemy, byÅ‚a przy koÅ›ciele szpitalnym. KoÅ›ciÃłÅ‚ek byÅ‚ wtedy bardzo
ubogi. WejÅ›cie jedno prowadziÅ‚o od zachodu, drugie z nawy do zakrystii, okien byÅ‚o trzy, w nawie
brak posadzki, w prezbiterium licha podÅ‚oga. Po wyrestaurowaniu koÅ›cioÅ‚a parafialnego,
zaniedbanie koÅ›cioÅ‚a szpitalnego byÅ‚o jeszcze wiÄ™ksze, aÅź w 1878 roku rozebrano go na
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obmurowanie cmentarza przy koÅ›ciele parafialnym. Grunty szpitalne magistrat corocznie
wydzierÅźawiaÅ‚, czynsz oddajÄ…c proboszczowi. Tak o koÅ›ciÃłÅ‚ku szpitalnym Å›w. Leonarda
pisaÅ‚ ks. J. WiÅ›-niewski w ksiÄ…Åźce "Dekanat konecki" z 1913 roku. Dzisiaj w miejscu gdzie staÅ‚
ko-Å›ciÃłÅ‚ek (rozwidlenie ulic KoÅ›cielnej i Krakowskiej) jest modrzewiowy skwerek. Obok znajduje
siÄ™ krzyÅź i kapliczka sÅ‚upowa Å›w. Floriana. Za posesjÄ… Wojciecha Szu-staka, gdzie byÅ‚
cmentarz, przy odkrywkach gruntu wykopywane sÄ… koÅ›ci ludzkie.
Z bogatej przeszÅ‚oÅ›ci miasta naleÅźy nadmieniÄ‡, Åźe w Przedborzu od poczÄ…tku XIV w.
zamieszkiwali Å»ydzi, ktÃłrzy w XIX w. stanowili okoÅ‚o 50% mieszkaÅ„cÃłw. Å»ydzi przedborscy mieli
dynastiÄ™ ChasydÃłw, zaÅ‚oÅźonÄ… przez Isaiah (Izajasza) z Przedborza. ByÅ‚ on jednym z
najbliÅźszych uczniÃłw Jakuba Ischaka (WidzÄ…cego) z Lublina. Izajasz od 1788 roku byÅ‚ rabinem
przedborskim, a od 1815 roku zostaÅ‚ cadykiem. Jego syn Immanuel Weltfivied (1802-1865) od 1850
peÅ‚niÅ‚ obowiÄ…zki rabina w Przedborzu oraz zasÅ‚ynÄ…Å‚ jako cudotwÃłrca. WspÃłlnota
Åźydowska zostaÅ‚a zlikwidowana w dniach 9-12 paÅºdziernika 1942 roku, kiedy to hitlerowcy wywieÅºli
wszystkich Å»ydÃłw do obozu Å›mierci w Treblince. Jedna z Å‚adniejszych w Polsce boÅźnic
modrzewiowych wybudowana w 1754 roku za czasÃłw Augusta III Sasa (poprzednia wÅ‚aÅ›nie w tym
roku spÅ‚onÄ™Å‚a) przy Pilicy obok Rynku, zostaÅ‚a spalona przez NiemcÃłw 3 wrzeÅ›nia 1939 roku.
W roku 1822 powstaje fabryka sukna zaÅ‚oÅźona przez Wojciecha Lange, Inspektora Generalnego
Budowli Wodnych KrÃłlestwa Polskiego. ByÅ‚a to jedna z pierwszych i wiÄ™kszych fabryk w KrÃłlestwie
Polskim (podobna zostaÅ‚a wybudowana w Kaliszu w 1818 roku), ktÃłra daÅ‚a poczÄ…tek
przemysÅ‚owi wÅ‚Ãłkienniczemu znacznie wczeÅ›niej niÅź w Å•odzi. Fabryka ta upadÅ‚a, a w okresie
miÄ™dzywojennym jej budynki ÃłwczeÅ›nie bÄ™dÄ…ce wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Konopackich popadÅ‚y w
ruinÄ™, nastÄ™pnie zostaÅ‚y rozebrane podczas okupacji hitlerowskiej. KamieÅ„ zuÅźyto do
utwardzenia drogi do KoÅ„skich. CiekawostkÄ… jest, Åźe na Å‚Ä…kach otaczajÄ…cych fabrykÄ™ sukna
(starorzecze) w latach 20-tych XX wieku Ä‡wiczyÅ‚a rzut dyskiem Helena Konopacka, pÃłÅºniejsza
mistrzyni olimpijska i mistrzyni Å›wiata.
Obok manufaktury, ktÃłra przechodziÅ‚a rÃłÅźne koleje swego rozwoju i upadku, w drugiej poÅ‚owie
XIX w. stopniowo rozwijaÅ‚ siÄ™ drobny przemysÅ‚: fabryka kortÃłw Zacherta, fabryka pÅ‚Ãłtna
Goldberga, fabryki poÅ„czoch, Å‚yÅźek, noÅźy, cztery garbarnie, olejarnie, browar, miodosytnie,
cegielnia, wapiennik i inne. Do dziÅ› zachowaÅ‚a siÄ™ tylko fabryka noÅźy BolesÅ‚awa Michalskiego,
ktÃłrÄ… obecnie nadzoruje jego syn Antoni. Fabryka wyposaÅźona jest w urzÄ…dzenia i maszyny z XIX
(ktÃłre nadajÄ… siÄ™ do muzeum), gdzie wyrabia siÄ™ jeszcze noÅźe, w tym znane "koziki" z
drewnianym trzonkiem. Po II wojnie Å›wiatowej, spoÅ›rÃłd wielu fabryczek noÅźy do 1970 roku byÅ‚a
tu czynna druga fabryka prowadzona przez Franciszka Piotrowskiego. Znana fabryka miedzy innymi z
wyrobu noÅźy Lucjana WÃłjcickiego, ktÃłra konkurowaÅ‚a z Ger-lachem, po wojnie zostaÅ‚a
upaÅ„stwowiona, a na jej bazie powstaÅ‚ ZakÅ‚ad Produkcji NarzÄ™dzi "Staldrzew". UpadÅ‚y
rÃłwnieÅź fabryki: CzesÅ‚awa Brzechowskiego, Braci Wejnman - wyrabiajÄ…ce noÅźe, piÃłrniki i organki.
NaleÅźy wspomnieÄ‡, Åźe fabryki noÅźy w okresie okupacji wyrabiaÅ‚y potajemnie narzÄ™dzia
chirurgiczne dla partyzantÃłw.
Miasto wydawaÅ‚o rÃłwnieÅź gazetÄ™ "GÅ‚os Przedborza". IstniaÅ‚o rÃłwnieÅź Towarzystwo
MiÅ‚oÅ›nikÃłw Sceny, ktÃłre wystawiaÅ‚o wiele sztuk teatralnych. W teatrze amatorskim grali Jadwiga
ZieliÅ„ska, Jan Å»uchalski, ZdzisÅ‚aw LipiÅ„ski i inni.
PrzedbÃłrz zapisaÅ‚ siÄ™ rÃłwnieÅź w historii powstania styczniowego. Wielu przedborzakÃłw braÅ‚o
udziaÅ‚ w tym powstaniu w Przedborzu i okolicy, gdzie odbywaÅ‚y siÄ™ walki. W nocy z 14 na 15
lutego 1863 roku oddziaÅ‚y JezioraÅ„skiego zajÄ™Å‚y PrzedbÃłrz. OddziaÅ‚ JÃłzefa OxiÅ„skiego 27
czerwca stoczyÅ‚ w Przedborzu walkÄ™ z przewaÅźajÄ…cymi wojskami rosyjskimi. Od stycznia do
kwietnia 1864 roku w rejonie Skotnik, Å•Ä™k Szlacheckich, a szczegÃłlnie Przedborza oddziaÅ‚y
powstaÅ„cze kilkakrotnie prowadziÅ‚y walki. W powstaniu brali udziaÅ‚ m.in. przedborzanie:
WÅ‚a-dysÅ‚aw Gorzelski, Julian OpaliÅ„ski, Piotr Stradel, PaweÅ‚ PaÅºdzierski, Piotr NatkaÅ„ski,
Antoni BÄ™dkowski. Dziedzic Stefan Grabowski z RÄ…czek pomagaÅ‚ powstaÅ„com, zabezpieczajÄ…c
im schronienie i ÅźywnoÅ›Ä‡. Dziedzic z ZuzÃłw za udziaÅ‚ w powstaniu straciÅ‚ majÄ…tek.
Jako ciekawostkÄ™ moÅźna podaÄ‡, Åźe PrzedbÃłrz w 1855 roku liczyÅ‚ okoÅ‚o 3 tysiÄ…ce
mieszkaÅ„cÃłw, a wiÄ™c prawie tyle samo co Ãłwczesne Kielce, zaÅ› Å•ÃłdÅº liczyÅ‚a tylko 939 osÃłb.
Na koniec wspomnieÄ‡ jeszcze warto o ciekawos-tce natury filatelistycznej, tj. o znaczkach
przedborskich. W okresie od 18 grudnia 1917 do 27 czerwca 1918 roku UrzÄ…d Pocztowy w Przedborzu,
gdzie naczelnikiem byÅ‚ Piotr Franczak opracowaÅ‚ i wydaÅ‚ 5 edycji znaczkÃłw pocztowych w iloÅ›ci
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150 tys. sztuk, ktÃłre zostaÅ‚y ujÄ™te w katalogach polskich i zagranicznych. SÄ… one zÄ…bkowane i
ciÄ™te, w kolorach zielonym, niebieskim i fioletowym, ich kolekcjÄ™ posiada przedbor-skie muzeum.
PrzedbÃłrz dzisiejszy to odosobnione miasteczko, tkwiÄ…ce w dawnej historii, o duÅźym uroku, gdzie jest
spokÃłj i czysta, nieskaÅźona przyroda. Znajduje siÄ™ tu cieka-we Muzeum Ludowe, Przedborski Park
Krajobrazowy, odbywajÄ… siÄ™ OgÃłlnopolskie i Åšwiatowe Spotkania z PoezjÄ… Marii Konopnickiej,
OgÃłlnopolski PrzeglÄ…d PrzyÅ›piewki Ludowej. W Przedborzu dziaÅ‚a OÅ›rodek Edukacji
Åšrodowiskowej, ktÃłry orga-nizuje zajÄ™cia w ramach "zielonych szkÃłÅ‚".
W pobliÅźu Pilicy, na jej piaszczystych brzegach i na skraju borÃłw poÅ‚oÅźone sÄ… wsie: Taras,
Faliszew, ChaÅ‚upy, Wola Przedborska z prywatnymi kwaterami nocle-gowymi i moÅźliwoÅ›ciÄ…
namiotowania. Z Przedborza wiedzie wiele szlakÃłw turysty-cznych. StÄ…d blisko do Opactwa CystersÃłw
w Sulejowie, jednej z lepiej zachowanych cysterskich budowli obronnych w Europie. MoÅźna robiÄ‡
wypady w GÃłry ÅšwiÄ™tokrzyskie, do ChÄ™cin, Jaskini "Raj", do Muzeum ZegarÃłw w JÄ™drzejowie,
Mu-zeum Henryka Sienkiewicza w OblÄ™gorku i innych ciekawych zakÄ…tkÃłw.
Wielowiekowy kazimierzowski PrzedbÃłrz, ktÃłry juÅź w Å›redniowieczu liczyÅ‚ siÄ™ na mapie Polski,
byÅ‚ szanowany przez okoliczne miasta, o czym Å›wiadczÄ… m.in. nadane przez nie do dziÅ›
istniejÄ…cych nazw ulic "Przedborska" np. w Radomsku, Pio-trkowie Trybunalskim, KoÅ„skich,
WÅ‚oszczowie, ChÄ™cinach oraz w byÅ‚ych miastach FaÅ‚kowie i Å»arnowie. PrzedbÃłrz
promieniowaÅ‚ i oddziaÅ‚ywaÅ‚, co robi do dziÅ› na okoliczne wioski w okrÄ™gu ok. 15 km. Jest to
znaczny obszar, gdyÅź najbliÅźsze miasta znajdujÄ… siÄ™ od Przedborza w promieniu ok. 30 km, a
nawet dalej.
ZwiÄ…zki z Przedborzem dotyczÄ… m.in. sÄ…siadujÄ…cych gmin: MasÅ‚owic, WielgomÅ‚yn, RÄ™czna,
Aleksandrowa, czÄ™Å›ci terenÃłw KodrÄ™ba oraz FaÅ‚kowa, SÅ‚upii i Kluczewska, obecnie
znajdujÄ…cych siÄ™ w woj. Å›wiÄ™tokrzyskim.
PrzedbÃłrz poÅ‚oÅźony peryferyjnie zmieniaÅ‚ na przestrzeni wiekÃłw swÄ… przynaleÅźnoÅ›Ä‡
administracyjnÄ… odnoÅ›nie wojewÃłdztw i powiatÃłw. Przemiennie najczÄ™Å›ciej bywaÅ‚ w
wojewÃłdztwie kieleckim i Å‚Ãłdzkim, powiatach chÄ™ciÅ„skim, koneckim, radomszczaÅ„skim.
(na podstawie ksiÄ…Åźki T. Michalskiego pt. &rdquo;Ziemia Przedborska&rdquo; z 2000 r.)
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