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PrzedbÃłrz w czasie II wojny Å›wiatowej, zniszczenia wojenne.
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Opisy do zdjÄ™Ä‡: Miejsce, w ktÃłrym dziÅ› jest rondo, wojska niemieckie zajmujÄ… PrzedbÃłrz,
wrzesieÅ„ 1939 rok|Widok na ul. BrowarnÄ…, w dali zniszczone budynki przy ul. Krakowskiej|Å»ydzi
przedborscy podczas rozbiÃłrki ruin kamienic przy dawnej ul. BÃłÅºniczej, 1941 r.|Spalony Rynek, na
pierwszym planie ruiny Sukiennic, 1940 r.|Odbudowa spalonego mostu w 1939 r.|Spalony czoÅ‚g
sowiecki T-34 na Rynku, 1945 r.|Zniszczone budynki pomiÄ™dzy ul. KrakowskÄ… a KoÅ›cielnÄ… (widok
od strony ul. Krakowskiej) 1939 r.|Widok z BÅ‚oni na koÅ›ciÃłÅ‚ i ul. BrowarnÄ…, z prawej ruiny
domÃłw przy ul. Krakowskiej i KoÅ›cielnej|Rozbity czoÅ‚g niemiecki Pz Kpfw V "Panther" Ausf. G na ul.
Trytwa, po lewej dawny budynek "Wrzeciona" (ze zbiorÃłw OSP PrzedbÃłrz)|Rozbity czoÅ‚g sowiecki T34/85 na ul. Krakowskiej|76,2 mm sowiecka armata broniÅ‚a niemieckich umocnieÅ„ w Przedborzu w
ul. Stodolnianej|Spalony czoÅ‚g sowiecki T-34 na Rynku, 1945 r.|KoÅ›ciÃłÅ‚|Przedborska
Å»ydÃłwka|Zniszczona wieÅźa koÅ›cielna i plebania|Zniszczony niemiecki transporter opancerzony typu
Sdkfz|Getto, Å»yd z obciÄ™tÄ… brodÄ…|...|Odbudowa wieÅźy koÅ›cielnej po zniszczeniach|Ratusz, 1939
rok|Odbudowa koÅ›cioÅ‚a po zniszczeniach wojennych|"nieznany" ÅźoÅ‚nierz|Odbudowa
koÅ›cioÅ‚a|...|Prawdopodobnie ruiny piekarni przy ul. Piotrkowskiej|Prawdopodobnie ruiny piekarni
przy ul. Piotrkowskiej, w gÅ‚Ä™bi park i w prawo kulminacja mÅ‚yna Bieleckich|ul. Trytwa, vis a vis
kamienicy pp. Brzechowskich|Zniszczenia wojenne|Rynek, pierzeja poÅ‚udniowa (dziÅ› stojÄ… tutaj
dawne budki GS-owskie), widoczna pompa w miejscu spalonej studni|PrzedbÃłrz (?). Zniszczenia
wojenne|PrzedbÃłrz (?). Zniszczenia wojenne|...|...|Zniszczone zabudowania, przy ul. Krakowskiej, 8
wrzeÅ›nia 1939 roku|Kolumna samochodÃłw Wehrmachtu na ul. Trytwa, 5 wrzesieÅ„ 1939|Jak na
poprzedniej fotografii|Zniszczone zabudowania na rogu ul. Trytwa i CzÄ™stochowskiej, wrzesieÅ„
1939|Zniszczone budynki przy ul. CzÄ™stochowskiej, wrzesieÅ„ 1939|Most odbudowany po spaleniu
przez NiemcÃłw we wrzeÅ›niu 1939 roku|Å»oÅ‚nierze na tle zniszczonych zabudowaÅ„ na rogu ul.
Trytwa i CzÄ™stochowskiej - domu P. Bieleckich (por. zdj. 35)|Panorama miasta, widok z Majowej GÃłry,
widaÄ‡ zniszczone zabudowania manufaktury i piekarni Konopackich (pocztÃłwka niemiecka z 1939
roku)|Odbudowany most na Pilicy obok pozostaÅ‚oÅ›ci spalonego przez NiemcÃłw mostu|Odbudowa
spalonego mostu na Pilicy|Odbudowa spalonego mostu na Pilicy|...|Zniszczone zabudowania na rogu ul.
Trytwa i CzÄ™stochowskiej (por. zdj. 35 i 38)|Å»oÅ‚nierze na przedmoÅ›ciu, w dali ul. Trytwa (w
miejscu spalonego domu po prawej dziÅ› jest Auto Centrum)|Jak na poprzedniej fotografii, tylko inne
ujÄ™cie|Jak wczeÅ›niej|Zniszczony Rynek|Ruiny zabudowaÅ„ miÄ™dzy ul. KoÅ›cielnÄ… i KrakowskÄ…
(zdjÄ™cie z albumu ÅźoÅ‚nierza 192 puÅ‚ku piechoty Wehrmachtu)|Å»oÅ‚nierze niemieccy na gruzach
Przedborza (zdjÄ™cie z albumu ÅźoÅ‚nierza 192 puÅ‚ku piechoty Wehrmachtu)|Å»oÅ‚nierze niemieccy
na gruzach Przedborza (zdjÄ™cie z albumu ÅźoÅ‚nierza 192 puÅ‚ku piechoty Wehrmachtu)|Zniszczone
zabudowania miÄ™dzy ul. KrakowskÄ… i KoÅ›cielnÄ…|...|Widok na ul. PiotrkowskÄ… i zniszczone
zabudowania Konopackich wraz z ruinami fabryki sukna (por. zdj. 41)|Zniszczony Rynek|Zniszczony
Rynek (por. zdj. 28)|RozbiÃłrka spalonych Sukiennic|Zniszczony Rynek i Sukiennice|Spalone
Sukienice|RozbiÃłrka spalonych Sukiennic|Zniszczona pÃłÅ‚nocno-zachodnia pierzeja Rynku (dziÅ› w
tym miejscu stoi MDK)|Ul. Trytwa, w dali widoczna spalona prawobrzeÅźna czÄ™Å›Ä‡ miasta wraz z
Rynkiem|Zniszczona prawobrzeÅźna czÄ™Å›Ä‡ Przedborza|...|Rynek - spalone
sukiennice|Sukiennice|Rynek - spalone sukiennice|Ul. Trytwa, naprzeciw Auto-Centrum|Ul. Piotrkowska,
naprzeciw ZSP, kamienica P. Koskich|Rynek - pierzeja poÅ‚udniowa|Rynek - pierzeja poÅ‚udniowa, w
tym miejscu stoi dziÅ› Polomarket|Ruiny zabudowaÅ„ przy dawnym MaÅ‚ym Rynku|MaÅ‚y Rynek, w
miejscu budynku po prawej jest park, w miejscu kamienicy po lewej biegnie ul. Krakowska (odcinek za
budynkiem MDK)|Jak na poprzedniej fotografii|Jak wczeÅ›niej|MaÅ‚y Rynek (dziÅ› ul. Krakowska, w
miejscu widocznego budynku znajduje siÄ™ park)|Ul. Kielecka, po lewej widoczny spalony dom
NiedÅºwieckich, za nim budynek wikariatu|...|...|...|5 wrzeÅ›nia 1939 roku, zniszczone zabudowania
przy ul. Krakowskiej|Jak na poprzedniej fotografii|5 wrzeÅ›nia 1939 roku, zniszczone zbaudowania
miÄ™dzy ulicami KrakowskÄ… i KoÅ›cielnÄ…|Ul. Trytwa|Przed koÅ›cioÅ‚em|Rynek.
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