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600-lecie miejskoÅ›ci Przedborza
18.03.2005.

Przez caÅ‚y weekend 17-18 wrzeÅ›nia 2005 roku na przedborskim Rynku trwaÅ‚y obchody z okazji
600-lecia odnowienia praw miejskich przez WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚Ä™. UroczystoÅ›Ä‡
poÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ takÅźe z 75 rocznica powstania miejscowego Banku SpÃłÅ‚dzielczego. ByÅ‚o
wiÄ™c podwÃłjna okazja do Å›wiÄ™towania.
Mimo, Åźe pogoda nie zachÄ™caÅ‚a - wiaÅ‚ lekki, ale przenikliwie zimny wiatr, na Rynku zgromadziÅ‚y
siÄ™ prawdziwe tÅ‚umy. Taka okrÄ…gÅ‚a rocznica zdarza siÄ™ raz na sto lat. Ciekawych punktÃłw
rocznicowego programu byÅ‚o wiele. W holu Miejskiego Domu Kultury otwarto poplenerowÄ…
wystawÄ™ malarskÄ… "PrzedbÃłrz 2005", a na Rynku odbyÅ‚ siÄ™ pokaz walk rycerskich w wykonaniu
Bractwa z Å•Ä™czycy. Do rycerskiej zabawy zaproszono oglÄ…dajÄ…cych ten barwny spektakl. Sporo
osÃłb gromadziÅ‚o siÄ™ przy licznych stoiskach. WystawiaÅ‚ siÄ™ m.in. Przedborski Park
Krajobrazowy, Stowarzyszenie Ars Poppuli, Stowarzyszenie Agroturystyczne W Dorzeczu Warty i Pilicy z
KrzÄ™towa, Muzeum Ludowe, Bank SpÃłÅ‚dzielczy. Natomiast na scenie miaÅ‚a miejsce gÅ‚Ãłwna
czÄ™Å›Ä‡ imprezy. Burmistrz miasta, Wojciech Åšlusarczyk skierowaÅ‚ kilka sÅ‚Ãłw do
publicznoÅ›ci, podziÄ™kowaÅ‚ rÃłwnieÅź wszystkim dziÄ™ki, ktÃłrym udaÅ‚o siÄ™ zorganizowaÄ‡ to
Å›wiÄ™to miasta i Å›wiÄ™to Banku zarazem. Po raz pierwszy oficjalnie do Przedborza zawitaÅ‚a
aktorka Aldona Orman, ktÃłra tu siÄ™ urodziÅ‚a i mieszkaÅ‚a przez kilka pierwszych miesiÄ™cy Åźycia.
Burmistrz wrÄ™czyÅ‚ piÄ™knej aktorce kopiÄ™ aktu lokacyjnego z 1405 roku oraz wyraziÅ‚
nadziejÄ™, Åźe bÄ™dzie ona w przyszÅ‚oÅ›ci czÄ™Å›ciej goÅ›ciÄ‡ w nadpilicznym miasteczku.
BawiÄ…cych siÄ™ na festynie przywitali takÅźe MarszaÅ‚ek WojewÃłdztwa Å•Ãłdzkiego, StanisÅ‚aw
Witaszczyk, wicewojewoda Å‚Ãłdzki Artur Ostrowski, starosta MichaÅ‚ Deszcz. Jako, Åźe partnerskim
miastem Przedborza jest czeski Pribor, to nie wypadaÅ‚o zaprosiÄ‡ jednej z najlepszych europejskich
orkiestr, ktÃłra akurat tam dziaÅ‚a. Wraz z orkiestrÄ… w Polsce goÅ›ciÅ‚ starosta Pribora, Milan
StrakoÄ…. Nie brakÅ‚o tez innych akcentÃłw muzycznych w postaci wystÄ™pu zespoÅ‚Ãłw Canoe i
ludowej Harnamy z Å•odzi, z ktÃłrego wystÄ™pujÄ…ca w nim mÅ‚odzieÅź moÅźe Å›miaÅ‚o
konkurowaÄ‡ z takimi klasykami jak Mazowsze. Nie przyjechaÅ‚a natomiast teatralna grupa Animagia z
Å»ytna. Za to podziwiaÄ‡ mogliÅ›my inscenizacje historyczne w wykonaniu mÅ‚odzieÅźy szkolnej.
GwiazdÄ… sobotniego wieczoru byÅ‚ folkowy zespÃłÅ‚ No To Co, przy ktÃłrego muzyce bawiÅ‚y siÄ™
rÃłÅźne pokolenia Przedborzan. A jako, Åźe wybory juÅź za pasem, wyjÄ…tkowo obrodziÅ‚o w
kandydatÃłw na posÅ‚Ãłw i senatorÃłw. Rozdawali potencjalnym wyborcom swoje ulotki i gadÅźety
wyborcze, aby w ten sposÃłb zachÄ™ciÄ‡ do powierzenia gÅ‚osÃłw na ich nazwiska. Jednak nie zawsze
byÅ‚o tak miÅ‚o. Nasz dziennikarz zostaÅ‚ okrzyczany przez jednego z kandydatÃłw prawej i
sprawiedliwej partii, kiedy ten prÃłbowaÅ‚ mu zrobiÄ‡ zdjÄ™cie. WidaÄ‡, niektÃłrych do Przedborza
Å›ciÄ…gnÄ™Å‚a nie historia, lecz tylko zimna kalkulacja wyborcza. Ten incydent nie mÃłgÅ‚ jednak
zakÅ‚ÃłciÄ‡ tak wspaniaÅ‚ej historycznej uroczystoÅ›ci, bo nastÄ™pna taka okrÄ…gÅ‚a rocznica
dopiero za niecaÅ‚y wiek.
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