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PrzedbÃłrz wciÄ…Åź nie moÅźe siÄ™ doczekaÄ‡ porzÄ…dnej monografii. Trudno stwierdziÄ‡, kiedy
osada PrzedbÃłrz powstaÅ‚a. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1145, ale oczywiÅ›cie pierwszy zapis
nie oddaje nam faktycznego momentu zaÅ‚oÅźenia osiedla ludzkiego. Tego momentu nie sposÃłb w
Åźaden sposÃłb uchwyciÄ‡. ByÅ‚oby to moÅźliwe w przypadku, gdyby ktoÅ› postanowiÅ‚ zaÅ‚oÅźyÄ‡
osadÄ™ na surowym korzeniu, czyli wybraÄ‡ do tej pory niezamieszkane miejsce i sprowadziÄ‡ tam
ludzi, ale na tych terenach osadnictwo jest bardzo stare, na pewno sprzed chrzeÅ›cijaÅ„skich. Bez
wÄ…tpienia wpÅ‚yw na rozwÃłj miasta miaÅ‚o poÅ‚oÅźenie na waÅźnych szlakach handlowych,
Å‚Ä…czÄ…cych wschÃłd z zachodem.
Inna sprawa, to pochodzenie nazwy miasta. Najbardziej popularna wersja mÃłwi o tym, Åźe osada
leÅźaÅ‚a przed borem. PrzyjmujÄ…c jÄ… moÅźna poczyniÄ‡ jeszcze jednÄ… uwagÄ™. OtÃłÅź Ãłw bÃłr
byÅ‚by PuszczÄ… RadomskÄ…. Skoro pÃłÅºniejsze miasto byÅ‚o ostatnim wiÄ™kszym skupiskiem
ludzkim przed wielkim lasem, to nazwa PrzedbÃłrz mogÅ‚a byÄ‡ nadana tylko z perspektywy terenÃłw
leÅźÄ…cych na pÃłÅ‚noc od Puszczy Radomskiej. StÄ…d teÅź PrzedbÃłrz naleÅźaÅ‚oby pierwotnie
Å‚Ä…czyÄ‡ z WielkopolskÄ… i dopiero pÃłÅºniejsze zmiany administracyjne na staÅ‚e przypisaÅ‚y go
do MaÅ‚opolski. Inna wersja pochodzenia miasta Å‚Ä…czy go z zaÅ‚oÅźycielem i jego imieniem PrzedbÃłr. Takie imiÄ™ rodowe (we wczesnym Å›redniowieczu charakterystyczne imiona byÅ‚y
przypisane do danego rodu) w najbliÅźszej okolicy wystÄ™powaÅ‚y u ZadorÃłw z CheÅ‚ma i BÄ…kowej
GÃłry oraz u PobogÃłw, pÃłÅºniejszych Koniecpolskich z WielgomÅ‚yn. Nie wiadomo u ktÃłrego z tych
rodÃłw imiÄ™ wystÄ™powaÅ‚o pierwotnie. Ale ewentualnego zaÅ‚oÅźyciela moÅźna by siÄ™
doszukiwaÄ‡ w jednym z nich.
IstotnÄ… kwestiÄ… jest teÅź czas nadania miastu praw miejskich. NajczÄ™Å›ciej przyjmuje siÄ™, Åźe
miaÅ‚o to miejsce za panowania Kazimierza Wielkiego. SÄ…dzÄ™ jednak, Åźe nastÄ…piÅ‚o to znacznie
wczeÅ›niej. Argumentem za tym jest dobre poÅ‚oÅźenie miasta na waÅźnym szlaku handlowym i na
rzece, na ktÃłrej, jak wskazujÄ… ÅºrÃłdÅ‚a (1145 rok), byÅ‚a komora celna. W Polsce XIII wieku
przypada okres kolonizacji. To czas przenoszenia miast z prawa polskiego na niemieckie. Tak dziaÅ‚o
siÄ™ w przypadku pobliskiego Radomska czy BrzeÅºnicy. ByÅ‚oby wiÄ™c dziwne, gdyby z lokacjÄ…
Przedborza zwlekano, tym bardziej, Åźe poÅ‚oÅźenie geograficzne mogÅ‚o tylko pomÃłc w rozwoju
miasta. Wydaje siÄ™ wiÄ™c, Åźe krÃłl Kazimierz albo przeniÃłsÅ‚ miasto z prawa polskiego na prawo
niemieckie, albo - co bardziej prawdopodobne - odnowiÅ‚ dawne prawo i obdarowaÅ‚ mieszczan
lepszymi przywilejami. Trudno odgadnÄ…Ä‡, co byÅ‚o tego przyczynÄ…, bo powodÃłw mogÅ‚o byÄ‡
wiele, np. poÅźar, po ktÃłrym miasto naleÅźaÅ‚o szybko odbudowaÄ‡. O najstarszej takiej tragedii
mamy wzmiankÄ™ z 1341 roku. PoÅźar, jaki nawiedziÅ‚ miasto w pierwszych latach XV stulecia,
spowodowaÅ‚ zniszczenie miasta i utratÄ™ dokumentu z przywilejem lokacyjnym. Zniszczenie
dokumentu uniemoÅźliwiÅ‚o zwyczajne potwierdzenie go przez kolejnego wÅ‚adcÄ™. KoniecznoÅ›ciÄ…
staÅ‚o siÄ™ wystawienie nowego. Z proÅ›bÄ… o to zwrÃłcono siÄ™ do WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚y,
ktÃłry przychyliÅ‚ siÄ™ do proÅ›by mieszczan i nadaÅ‚ miastu przywilej z prawem niemieckim (2
kwietnia 1405 roku), wzorujÄ…c siÄ™ przy tym na ChÄ™cinach.
Kilka stÃłw trzeba wspomnieÄ‡ o herbie Przedborza i symbolice jego elementÃłw. Zalicza siÄ™ on do
grona tych, ktÃłre w swoim godle posiadajÄ… elementy architektoniczne. SkÅ‚ada siÄ™ z dwÃłch wieÅź,
ze stoÅźkowymi dachami, flankujÄ…cymi bramÄ™ bez podwoi. W XVIII wieku na pieczÄ™ci
burmistrzowskiej widniaÅ‚o nieco inne godÅ‚o. Nadal byÅ‚y to dwie wieÅźe, ale miaÅ‚y korony nad
sobÄ…, po Å›rodku zaÅ› byÅ‚a wieÅźa luzem, niÅźsza od wieÅź z bramy, zwieÅ„czona stoÅźkowym
dachem. Takie godÅ‚o w herbie miasta wiÄ…zaÅ‚o siÄ™ z obecnoÅ›ciÄ… w nim waÅźnego zamku
krÃłlewskiego. Henryk Seroka, heraldyk, ktÃłry zajÄ…Å‚ siÄ™ herbami miast MaÅ‚opolski, tÅ‚umaczy
pojawienie siÄ™ w herbie koron prÃłbami odbudowy autorytetu krÃłlewskiego w II pÃłÅ‚. XVII wieku po
okresie zniszczeÅ„ wojennych. Pierwsze dziesiÄ™ciolecia nastÄ™pnego stulecia przyniosÅ‚y kolejne
modyfikacje. W epoce saskiej zaczÄ™to w heraldyce miejskiej stosowaÄ‡ nie jednÄ… a kilka koron (trzy
w Przedborzu). Autor ten podkreÅ›la, Åźe charakterystyczne jest umieszczenie koron na wieÅźach
budowli, symbolizujÄ…cych krÃłlewskie zamki przypada na okres ich zniszczenia i degradacji. Korony
krÃłlewskie miaÅ‚y symbolizowaÄ‡ gwarancjÄ™ powrotu opieki krÃłla nad miastami i podniesienia ich z
upadku.
Zamek
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Zamek przedborski to chyba najbardziej znany zabytek miasta i nie byÅ‚oby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, Åźe obecnie nie istnieje, oraz Åźe tak na prawdÄ™ to bardzo niewiele o nim wiadomo. Nim
powstaÅ‚ zamek murowany, pewnie mniej wiÄ™cej w tym samym miejscu musiaÅ‚o istnieÄ‡ jakieÅ›
inne - zapewne drewniane - miejsce obronne. Genezy umocnieÅ„ tego typu naleÅźy dopatrywaÄ‡ siÄ™
wraz z powstaniem osady leÅźÄ…cej na przeprawie rzecznej. Gdy do tego dodamy, Åźe Pilica byÅ‚a
granicÄ… ksiÄ™stw, to umocniony grÃłd staje siÄ™ prawie faktem. Pytanie tylko, kiedy to nastÄ…piÅ‚o?
Powszechnie zamek w Przedborzu wiÄ…Åźe siÄ™ z fundacjÄ… Kazimierza Wielkiego. Kronikarz Janko z
Czarnkowa pisze o wybudowaniu na nowo dworu i miasta, czyli wczeÅ›niej jakieÅ› umocnienia istnieÄ‡
tu musiaÅ‚y. Jan DÅ‚ugosz piszÄ…cy w XV wieku juÅź wprost wyliczyÅ‚ przedborski zamek wÅ›rÃłd
fundacji krÃłla Kazimierza. I jest to caÅ‚kiem prawdopodobne. Archeolodzy badajÄ…cy sondaÅźowe
fragmenty miasta doszli do wniosku, Åźe pierwotny zamek powstaÅ‚ gdzieÅ› miÄ™dzy 1350 a 1375
rokiem. Usytuowany byÅ‚ na przeprawie przez rzekÄ™ na pÃłÅ‚noc od miasta. Na dawnym wzgÃłrzu
zamkowym dzisiaj stojÄ… budynki mieszkalne.
Jedynym zachowanym reliktem po tej budowli jest dzisiaj przypora, wykonana z miejscowego piaskowca.
Pierwotnie przystawaÅ‚a ona do muru obwodowego w pÃłÅ‚nocno-wschodniej czÄ™Å›ci zaÅ‚oÅźenia
zamkowego. W niektÃłrych czÄ™Å›ciach miasta zachowaÅ‚y siÄ™ piwnice, takÅźe prawdopodobnie
bÄ™dÄ…ce pozostaÅ‚oÅ›ciami zamkowych budowli.
Archeolodzy wyrÃłÅźnili cztery fazy powstawania zamku. Pierwszy z nich moÅźna Å‚Ä…czyÄ‡ z
panowaniem Kazimierza Wielkiego. W trzeciej Ä‡wierci XIV wieku powstaÅ‚ budynek mieszkalny o
wymiarach 13 na 31 m. i czworoboczna wieÅźa 4,7 na 5,2 m. Drugi etap przypada na XV wiek i wiÄ…Åźe
siÄ™ hipotetycznie z WÅ‚adysÅ‚awem JagieÅ‚Å‚Ä…. Wzniesiono wtedy czworobok murÃłw
obwodowych z drewnianÄ… zabudowÄ… wnÄ™trza. Po dwÃłch kolejnych rozbudowach w czasach
nowoÅźytnych obiekt ten zostaÅ‚ doszczÄ™tnie zniszczony w trakcie wojen ze Szwedami i z upadku juÅź
siÄ™ nie podniÃłsÅ‚.
Spadku znaczenia militarnego zamku przedborskiego moÅźna siÄ™ dopatrywaÄ‡ juÅź znacznie
wczeÅ›niej. Paradoksalnie powodem tego byÅ‚ spokÃłj, jaki zapanowaÅ‚ w Polsce centralnej juÅź od
XV wieku. Wojen nie widziano tu aÅź do potopu szwedzkiego. W podobnej sytuacji byÅ‚o wiele tego typu
obiektÃłw w Polsce. Nikomu nie zaleÅźaÅ‚o na utrzymywaniu wartoÅ›ci obronnych zamku w spokojnych
czasach, tym bardziej, Åźe silne umocnienia nie byÅ‚y potrzebne dla utrzymania spokoju
wewnÄ™trznego. Na dawny juÅź zanik funkcji militarnych wskazuje takÅźe okreÅ›lenie przez
lustratorÃłw obiektu jako paÅ‚acu a nie zamku. Do tego dochodzi poÅźar, jakiemu ulegÅ‚ w 1638 r., z
ktÃłrego juÅź nie prÃłbowano go podÅºwignÄ…Ä‡.
Jednak dopiero po niszczycielskiej dziaÅ‚alnoÅ›ci wojsk szwedzkich nastÄ…piÅ‚ jego ostateczny kres.
Lustracja starostwa przedborskiego przeprowadzona gdzieÅ› w latach 1660 - 1664 tak opisaÅ‚a jego
stan: Jest zamek w Przedborzu murowany, w dolnych izbach dwa sÄ… piece i okna, w inszych gÃłrnych
pokojach okien i piecÃłw nie masz, jeno pod nie fundamenta wystawione, przÄ‡toÅź zalecamy panuj
staroÅ›cie, aby wczeÅ›nie zabieÅźal [zapobiegÅ‚] dalszej ruinie tak piÄ™knego paÅ‚acu, mianowicie
dachem nowym opatrzeÄ‡ kazaÅ‚. Przy tych ruinach byÅ‚ browar, ale takÅźe zniszczony i ograbiony ze
sprzÄ™tÃłw kotÅ‚a w nim, ani garnca nie masz.
Na nic byÅ‚y upomnienia i wciÄ…gu nastÄ™pnych kilkudziesiÄ™ciu lat ruina zamku siÄ™
powiÄ™kszaÅ‚a. Kolejna lustracja (z 1745 roku) ujawniÅ‚a, Åźe tylko nad czÄ™Å›ciÄ… budynku byÅ‚
jeszcze dach. Do murÃłw przylegaÅ‚y chatki biedoty. Dwa zamkowe obiekty sprzedano Å»ydom.
ZachowaÅ‚y siÄ™ jeszcze wÃłwczas fragmenty czworobocznej wieÅźy wjazdowej, ktÃłra istniaÅ‚a
jeszcze w poÅ‚owie XIX wieku, ale stopniowo byÅ‚a rozbierana. W 1765 roku zamek byÅ‚ juÅź
zupeÅ‚nie opuszczony. Lustratorzy zapisali, Åźe zamek w starych murach spustoszaÅ‚y, zrujnowany,
nad trzema izbami miaÅ‚ dach, reszta wali siÄ™.
Prawdopodobnie w koÅ„cu XV wieku zamek przestaÅ‚ byÄ‡ rezydencjÄ… krÃłlewskÄ… i przeszedÅ‚ w
formie dzierÅźawy, jako niegrodowe starostwo (tzn. Åźe starosta nie wykonywaÅ‚ Åźadnych funkcji
administracyjnych) w rÄ™ce dzierÅźawcÃłw.
DzierÅźawa taka byÅ‚a znacznym ÅºrÃłdÅ‚em dochodÃłw, starano siÄ™ wiÄ™c Å‚Ä…czyÄ‡ jak
najwiÄ™cej takich beneficjÃłw. DzierÅźawy takie nadawaÅ‚ krÃłl, przewaÅźnie doÅźywotnio, ale szlachta
traktowaÅ‚a je praktycznie jako czÄ™Å›Ä‡ wÅ‚asnego majÄ…tku. W takiej sytuacji po zmarÅ‚ym
ojcu obejmowaÅ‚ je syn. SpoÅ›rÃłd starostÃłw przedborskich znamy jedynie kilku. Pierwszym byÅ‚ w
1458 roku Marcin Chocimowski. PiastowaÅ‚ teÅź urzÄ…d kuchmistrza krÃłlewskiego i starosty
brzeÅºnickiego. Wraz z ÅźonÄ… DorotÄ… byli dostawcami wilczych skÃłr na dwÃłr krÃłlewski. Nie wiemy
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w jakich okolicznoÅ›ciach przedborskie starostwo przeszÅ‚o w rÄ™ce rodziny LeÅºeÅ„skich.
W 1519 roku od wdowy po Hieronimie LeÅźeÅ„skim i jego synÃłw starostwo przedborskie odkupiÅ‚
Abraham LeÅźeÅ„ski, starosta inowÅ‚odzki i ryczywolski. W 1521 roku mieszczanie z Przedborza
oskarÅźali go, Åźe zmusza ich do robÃłt, podwyÅźszonych opÅ‚at oraz Åźe wykorzystujÄ…c swoje
stanowisko i mieszaÅ‚ siÄ™ w wewnÄ™trzne sprawy samorzÄ…du. Abraham zmarÅ‚ zapewne ok. 1529
roku, od tej daty na tej dzierÅźawie widzimy jego syna Jana (ur. ok. 1498 r.), ktÃłry byÅ‚ rÃłwnieÅź
kasztelanem konarskim i sieradzkim (od 1541 roku), kasztelanem poÅ‚anieckim (od 1540 roku) i
maÅ‚ogoskim (od 1545 roku), starostÄ… stromieckim (od 1549 roku). Od 1531 roku byÅ‚ takÅźe
wÃłjtem przedborskim i soÅ‚tysem w Zuzowych. Z tego ostatniego ustÄ…piÅ‚ w 1546 roku na rzecz
niejakiego HondzyÅ„skiego.
Jan i Urszula LeÅźeÅ„scy otrzymali w doÅźywocie PrzedbÃłrz i naleÅźÄ…ce do niego wsie. W maju 1547
roku Zygmunt Stary nadaÅ‚ im doÅźywotnio niektÃłre dochody (tzw. stacje) ze starostwa
przedborskiego. Nadanie to zostaÅ‚o uznane na sejmie warszawskim z 1563/64 roku, z tym Åźe czwarta
czÄ™Å›Ä‡ dochodÃłw miaÅ‚a iÅ›Ä‡ do skarbca Rzeczpospolitej. W 1550 roku Jan LeÅźeÅ„ski
odstÄ…piÅ‚ w doÅźywocie swemu synowi, dworzaninowi krÃłlewskiemu - noszÄ…cemu to samo imiÄ™ dobra przedborskie. DarowiznÄ™ tÄ™ zakwestionowaÅ‚ wspomniany juÅź wyÅźej sejm z 1563/64 roku.
To zapewne tej sprawy dotyczy uczyniona wÃłwczas wzmianka, Åźe nadano LiezeÅ„skiemu staroÅ›cie
przedborskiemu wszi kilka od Piotrkowa na wiecznoszcÅź. Pod koniec Åźycia (w 1563 roku) LeÅźeÅ„ski
zrzekÅ‚ siÄ™ kasztelani maÅ‚ogoskiej i odstÄ…piÅ‚ starostwo przedborskie w 1569 roku
Å»uliÅ„skiemu (Å»abiÅ„skiemu). Dnia 31 paÅºdziernika 1558 roku w Przedborzu Jan LeÅźeÅ„ski
zawarÅ‚ kontrakt z MikoÅ‚ajem MaÅ‚achowskim, dworzaninem krÃłlewskim, na wieczysta zamianÄ™
gruntÃłw we wsi Majkowice. Po tej transakcji obie strony mogÅ‚y swobodnie budowaÄ‡ tam stawy.
Dokument ten potwierdziÅ‚ 7 grudnia tego samego roku krÃłl Zygmunt August w Piotrkowie.
Kolejnym starostÄ…, ktÃłrego ujawniÅ‚y ÅºrÃłdÅ‚a jest Jan Baranowski herbu JastrzÄ™biec, Åźonaty z
MariannÄ… PieniÄ…Åźek, zmarÅ‚Ä… w 1631 roku. ByÅ‚ od 1619 roku kasztelanem maÅ‚ogoskim i od
1624 roku wojewodÄ… sieradzkim. BraÅ‚ udziaÅ‚ w wojnie z Turkami w 1621 roku wraz z wojskiem
wystawionym przez wojewÃłdztwo sandomierskie (na wÅ‚asny koszt wystawiÅ‚ 6 husarzy). W 1624
roku nabyÅ‚ za zgodÄ… krÃłlewskÄ… starostwo nowokorczyÅ„skie. Jako wojewoda sieradzki braÅ‚
udziaÅ‚ w sejmikach sieradzkich w latach 1626 i 1627. Sejmy z lat 1627, 1629 i 1631 wyznaczyÅ‚y go
komisarzem do uspokojenia zatargÃłw granicznych od strony ÅšlÄ…ska. W czasie bezkrÃłlewia po
Å›mierci Zygmunta III Wazy wystÄ…piÅ‚ na sejmiku w Szadku z projektem wyboru na tron polski
obcokrajowca, czym Å›ciÄ…gnÄ…Å‚ na siebie niechÄ™Ä‡ szlachty. Przypuszczano, Åźe uczyniÅ‚ to na
zlecenie elektora brandenburskiego, ale nie znaleziono na to dowodÃłw. Nie wiadomo dokÅ‚adnie od
kiedy byÅ‚ starostÄ… przedborskim. Jego biograf prof. WÅ‚adysÅ‚aw CzapliÅ„ski przypuszcza, Åźe
staÅ‚o siÄ™ to w 1621 roku. Jednak juÅź w 1619 roku nadaÅ‚ dziesiÄ™cinÄ™ z Woli Przedborskiej na
rzecz koÅ›cioÅ‚a w CheÅ‚mie. Z racji sprawowanego w Przedborzu urzÄ™du starosty byÅ‚ Å›wieckim
opiekunem parafii i miaÅ‚ do tego prawo. Jeszcze innÄ… datÄ™ podaje spis urzÄ™dnikÃłw
wojewÃłdztwa sieradzkiego. WedÅ‚ug tego opracowania objÄ™cie tego stanowiska nastÄ…piÅ‚o w 1610
roku. Na stanowisku pozostawaÅ‚ do Å›mierci, ktÃłra nastÄ…piÅ‚a 1634 roku.
Po nim starostwo objÄ…Å‚ prawdopodobnie StanisÅ‚aw KoryciÅ„ski, kasztelan biecki, zmarÅ‚y w 1659
roku Najprawdopodobniej starostwo to odstÄ…piÅ‚ Karolowi Zygmuntowi PrzerÄ™bskiemu. Ten na
przedborskim urzÄ™dzie byÅ‚ do roku 1657.
Przez okoÅ‚o 60 lat nie wiemy nic na temat obsady starostwa. W 1724 roku wynikÅ‚ spÃłr pomiÄ™dzy
mieszczanami a Ãłwczesnym starostÄ… Janem Bobrownickim. ChodziÅ‚o o sprawÄ™ wyrobu gorzaÅ‚ki.
UgodÄ™ zawarto 13 grudnia 1724 roku, na mocy ktÃłrej kaÅźdy mieszczanin palÄ…cy gorzaÅ‚kÄ™
winien pÅ‚aciÄ‡ miastu od garnca gorzaÅ‚czanego po l zÅ‚ i 18 gr.
Od 1758 roku starostÄ… byÅ‚ Adam MaÅ‚achowski, krajczy koronny. O tej postaci moÅźna
powiedzieÄ‡ juÅź znacznie wiÄ™cej. UrodziÅ‚ siÄ™ w 1706 roku a zmarÅ‚ w 1767 roku. ByÅ‚ bardzo
aktywny na Ãłwczesnej scenie politycznej. Publicznie debiutowaÅ‚ w 1732 roku jako marszaÅ‚ek
zerwanego sejmiku w Szadku. Na sejmie w 1758 roku byÅ‚ marszaÅ‚kiem, a na trzech nastÄ™pnych
posÅ‚em. ByÅ‚ wielkim przeciwnikiem rodziny Czartoryskich i ich reform. NajczÄ™Å›ciej w swej
praktyce sejmowej byÅ‚ narzÄ™dziem w rÄ™kach moÅźnych magnatÃłw. Tak dorabiaÅ‚ siÄ™
majÄ…tku. W XVIII - wiecznej Rzeczpospolitej byÅ‚ personÄ… znanÄ… i to z nienajlepszej strony.
MaÅ‚achowski to klasyczny przykÅ‚ad warchoÅ‚a, ale z wielkÄ… fantazjÄ…. W literaturze znany jest
przede wszystkim z dokonaÅ„ pijackich, ktÃłre uwieczniÅ‚ JÄ™drzej Kitowicz w swym "Opisie
obyczajÃłw za panowania Augusta III". PrzypomnÄ™ tylko, Åźe autor ten zaliczyÅ‚ go do czterech
najwiÄ™kszych pijakÃłw Ãłwczesnej Rzeczpospolitej. Jeden z obcokrajowcÃłw, ktÃłry przybyÅ‚ do Polski
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w 10 lat po Å›mierci MaÅ‚achowskiego, takÅźe sÅ‚yszaÅ‚ o sÅ‚awie szlachcica i zapisaÅ‚, Åźe w ten
sposÃłb przepiÅ‚ astronomiczna wÃłwczas sumÄ™ miliona zÅ‚otych, ale wyczyny te nie zrobiÅ‚y
jakiegoÅ› wiÄ™kszego uszczerbku w jego majÄ…tku.
Po Å›mierci Adama wakujÄ…ce starostwo zostaÅ‚o nadane w 1767 roku Tomaszowi Pruszakowi
(Prusakowi), puÅ‚kownikowi wojsk koronnych. Ale nominacja ta natrafiÅ‚a na sprzeciw rodziny
MaÅ‚achowskich. Prawdopodobnie doszÅ‚o do ugody pomiÄ™dzy puÅ‚kownikiem a Piotrem
MaÅ‚achowskim, synem Adama. JednoczeÅ›nie specjalna komisja uznaÅ‚a to starostwo za wolne i
nadaÅ‚a je 26 lipca 1768 roku Piotrowi MaÅ‚achowskiemu. Ale dokument krÃłla StanisÅ‚awa Augusta
Poniatowskiego z 3 grudnia 1765 roku, w ktÃłrym wÅ‚adca bierze w opiekÄ™ przedborskich Å»ydÃłw
przed nadmiernymi obciÄ…Åźeniami ze strony starosty Piotra MaÅ‚achowskiego, wskazuje Åźe
starostÄ… zostaÅ‚ przynajmniej w tym roku i przez nastÄ™pne lata trwaÅ‚ spÃłr sÄ…dowy o te dobra.
ZarÃłwno Adam, jak i Piotr ( zm. 1799 r.) byli teÅź wÃłjtami we wsi Zuzowy, co oczywiÅ›cie wiÄ…zaÅ‚o
siÄ™ z kolejnymi dochodami.
Miasto
Nie zachowaÅ‚a siÄ™ bezpoÅ›rednia wzmianka na temat daty zaÅ‚oÅźenia miasta. Kronikarz Janko z
Czarnkowa - przypomnijmy - stwierdziÅ‚ tylko, Åźe miasto i dwÃłr zostaÅ‚y odnowione przez
Kazimierza Wielkiego. Nie znamy daty lokacji i kwestii z niÄ… zwiÄ…zanych. ZmieniaÅ‚a siÄ™ teÅź
lokalizacja miasta, ktÃłre pierwotnie byÅ‚o usytuowanie blisko Starej Wsi.
Miasto dosyÄ‡ wczeÅ›nie odgrywaÅ‚o waÅźnÄ… rolÄ™ w Åźyciu gospodarczym kraju. LeÅźaÅ‚o na
waÅźnym szlaku handlowym, o charakterze nie tylko krajowym, ale teÅź i europejskim. MajÄ…c takie
warunki oczywiÅ›cie samo teÅź na tym korzystaÅ‚o. Przez MaÅ‚opolskÄ™ prowadziÅ‚ trakt z Rusi
przez HrubieszÃłw &ndash; Krasnystaw &ndash; Lublin &ndash; Kazimierz do Radomia. StÄ…d do
WrocÅ‚awia wiodÅ‚a droga przez Skrzynno- Opoczno &ndash; Å»arnÃłw &ndash; PrzedbÃłrz- Radomsko
&ndash; BrzeÅºnicÄ™ &ndash; WieluÅ„. Traktem tym szli teÅź kupcy Å›lÄ…scy do Krakowa, Lublina i
dalej na wchÃłd.
Nieco Å›wiatÅ‚a na dzieje miasta rzucajÄ… ustalenia znanego historyka prof. Felika Kiryka. W 1424
roku znany jest wÃłjt, Marcin, ktÃłry kupiÅ‚ u dziedzica RÄ…czek, Macieja, czÄ™Å›Ä‡ boru przy drodze
z Prawkowic (Pratkowic) do RÄ…czek. Las ten wnuk Marcina, Maciej, przekazaÅ‚ w 1439 roku
prebendarzowi przedborskiemu ks. StanisÅ‚awowi. WÃłjtostwa w miastach byÅ‚y ÅºrÃłdÅ‚em
pokaÅºnych dochodÃłw, bowiem przynaleÅźaÅ‚y do nich prawa do poboru rÃłÅźnych opÅ‚at, np. z
Å‚aÅºni miejskiej, z dzierÅźaw jatek i kramÃłw, czy wreszcie z posiadania pÃłl. Na przeÅ‚omie XV i XVI
wieku wÃłjtostwo przeszÅ‚o w rÄ™ce rodziny WnukÃłw. W 1501 roku zostaÅ‚o ono sprzedane przez
Wojciecha i Jana WnukÃłw mieszczaninowi przedborskiemu StanisÅ‚awowi Bowczowskiemu za 120
grzywien, w 1514 roku odkupiÅ‚ je Jan Wantuszek, wÃłjt radomszczaÅ„ski wraz z soÅ‚ectwem w
Zuzowych i z kolei sprzedaÅ‚ w niewiadomym czasie Marcinowi Ligoniowi z CheÅ‚ma. Ten odsprzedaÅ‚
je dziedzicowi CheÅ‚ma Janowi LeÅźeÅ„skiemu. LeÅźeÅ„ski w 1547 roku czÄ™Å›Ä‡ dÃłbr
wÃłjtowskich o wartoÅ›ci 100 grzywien odstÄ…piÅ‚ swemu sÅ‚udze Jerzemu Nowodworskiemu. W
pÃłÅºniejszych czasach naleÅźaÅ‚o do rodziny Kazanowskich, a od 1569 roku do Macieja ZaliÅ„skiego
(Å»uliÅ„skiego). W 1540 roku wÃłjtostwo to obejmowaÅ‚o 3 Å‚any ziemi, dwie duÅźe Å‚Ä…ki i
Å‚aÅºniÄ™. W sumie byÅ‚o warte 125 grzywien. W dzierÅźawÄ™ oddawano nie tylko dochody ze
starostwa, ale takÅźe z samego miasta. Jednak dla Przedborza udaÅ‚o siÄ™ wychwyciÄ‡ w ÅºrÃłdÅ‚ach
tylko dwa nazwiska dzierÅźawcÃłw miasta. Pierwszym znanym byÅ‚ od 1486 roku Marcin Chociamowski,
a drugim w 1576 roku Maciej LeÅźeÅ„ski.
Niewiele moÅźna powiedzieÄ‡ o samym mieÅ›cie i jego topografii. Jego centrum stanowiÅ‚ rynek i jego
najbliÅźsze okolice. Tu byÅ‚ koÅ›ciÃłÅ‚, karczma, w przyrynkowych domach byÅ‚y sklepy, warsztaty i
kramy. Na przeÅ‚omie XVII i XVIII wieku wybudowano w pierzei pÃłÅ‚nocnej domy z podcieniami. Po
ogromnych zniszczeniach miasta w 1939 roku do dziÅ› zachowaÅ‚y siÄ™ tylko nieliczne z nich. Nie
wiemy jak dÅ‚ugie i szerokie byÅ‚y ulice, czy posiadaÅ‚y bruki, ile byÅ‚o studzien (co jest istotnie ze
wzglÄ™dÃłw higienicznych), czy istniaÅ‚a kanalizacja w okresie staropolskim. Na wiele z tych pytaÅ„
odpowiedzi daÅ‚yby prace archeologiczne.
Most
Skoro miasto poÅ‚oÅźone byÅ‚o nad rzekÄ… niezbÄ™dnym byÅ‚ dla niego most. Kwestia ta wiÄ…Åźe
siÄ™ nie tylko z budowlÄ… uÅźytecznoÅ›ci publicznej, ale takÅźe z dochodami i sprawÄ… wÅ‚asnoÅ›ci
mostu. OczywiÅ›cie dzisiaj nie sposÃłb uchwyciÄ‡ momentu jego powstania, nim powstaÅ‚ musiano
sobie radziÄ‡ w inny sposÃłb - szukajÄ…c brodu. Pierwsza wzmianka o mostowym w Przedborzu
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pochodzi z 1425 roku. Most miaÅ‚ nie tylko znaczenie- komunikacyjne dla miejscowych, byÅ‚ teÅź
ÅºrÃłdÅ‚em dochodÃłw, choÄ‡ nie dla nich. Pobierane mostowe zasilaÅ‚o najpierw kasÄ™ kolegiaty
Å›w. Floriana na Kleparzu w Krakowie, a od 1507 roku dochody z tego ÅºrÃłdÅ‚a przeznaczono dla
Akademii Krakowskiej. W czasie lustracji z lat 1660 - 1664 mostowe byÅ‚o juÅź przekazane na rzecz
starosty przedborskiego, z zastrzeÅźeniem, by czerpane z tego korzyÅ›ci miaÅ‚ przekazywaÄ‡ na
remonty i utrzymanie w dobrym stanie mostu. MoÅźna siÄ™ wiÄ™c domyÅ›laÄ‡, Åźe poprzedni
wÅ‚aÅ›ciciele zbytnio o most nie dbali.
Ale i starostwo na staÅ‚e nie przejÄ™Å‚o mostu. Po jakimÅ› czasie przeszÅ‚o ono w rÄ™ce prywatne.
Lustracja z 1789 roku wspomina, Åźe naleÅźaÅ‚ do wspominanego juÅź starosty przedborskiego Piotra
MaÅ‚achowskiego. W tym czasie przedborski most, za zgodÄ… Komisji Edukacji Narodowej, zostaÅ‚
odnowiony duÅźym kosztem. Zdaje siÄ™, Åźe kwestia prawna mostu nie byÅ‚a w peÅ‚ni rozwiÄ…zana,
skoro nadal coÅ› do powiedzenia w jego sprawie miaÅ‚y wÅ‚adze KEN, czyli zwierzchnik Akademii
Krakowskiej. Po staroÅ›cie przedborskim odziedziczyÅ‚a most jego Åźona Tekla z Wodzickich (zm. 1829
r.).

MaÅ‚o wiadomo teÅź na temat struktury gospodarczej miasta. W 1536 roku PrzedbÃłrz posiadaÅ‚ 130
domÃłw i ok. 700 mieszkaÅ„cÃłw. W ciÄ…gu XVI wieku liczba mieszkajÄ…cych tu ludzi mogÅ‚a
dochodziÄ‡ do 1000. W 1636 roku liczyÅ‚o nawet 1200 mieszkaÅ„cÃłw. Samo miasto miaÅ‚o w 1540
roku 64 Å‚any ziemi, do ktÃłrych dochodziÅ‚y ogrody i Å‚Ä…ki. Taka liczba Å‚anÃłw ziemi w stosunku
do liczby mieszkaÅ„cÃłw pozwoliÅ‚a F. Kirykowi na wyciÄ…gniÄ™cie wnioskÃłw, Åźe pomimo
funkcjonowania tu rzemiosÅ‚a, PrzedbÃłrz miaÅ‚ przede wszystkim charakter rolniczy. W 1775 roku
byÅ‚o 154 dymÃłw, w tym 40 naleÅźÄ…cych do katolikÃłw, 21 domÃłw do duchowieÅ„stwa, 3 domy
folwarczne, 10 byÅ‚o w browarze, karczmach i mÅ‚ynach, budowle miejskie uzupeÅ‚niaÅ‚
zdezelowany paÅ‚ac. W 1790 roku wszystkich domÃłw byÅ‚o 123, a ogÃłÅ‚em mieszkaÅ„cÃłw byÅ‚o
758.
OczywiÅ›cie poza zajÄ™ciami rolniczymi mieszczanie parali siÄ™ rzemiosÅ‚em, choÄ‡ szczegÃłÅ‚Ãłw
nie znamy. Wiadomo, Åźe w mieÅ›cie istniaÅ‚y trzy mÅ‚yny. Jeden z nich wspominany jest juÅź roku
1430, jego dzierÅźawcÄ… byÅ‚ MikoÅ‚aj Kaczorek. Mieszczanie w XVI wieku mieli obowiÄ…zek
korzystania tylko z mÅ‚ynÃłw krÃłlewskich w Przedborzu i w mÅ‚ynie zwanym Owczarnia koÅ‚o
Zuzowych. W latach 60. XVII wieku jeden z nich zwany byÅ‚ &bdquo;Ceglanym". PoÅ‚oÅźony byÅ‚ na
Pilicy i wyposaÅźony byÅ‚ w dwa kola, w tym jedno zniszczone. Podczas czÄ™stych powodzi nie
pracowaÅ‚, podobnie byÅ‚ zresztÄ… w czasie suszy. Jego wÅ‚aÅ›ciciel miaÅ‚ obowiÄ…zek pÅ‚acenia
z niego czynszu 60 florenÃłw rocznie, ale uwaÅźaÅ‚, Åźe to za duÅźo. Lustratorzy przychylili siÄ™ do
jego proÅ›by i obniÅźyli czynsz o 10 florenÃłw. Poza tymi opÅ‚atami powinien hodowaÄ‡ dwa wieprze,
co oszacowano na 10 florenÃłw, 4 kapÅ‚ony, ale z tego obowiÄ…zku siÄ™ nie wywiÄ…zywaÅ‚. Powinien
teÅź w razie potrzeby chodziÄ‡ do pracy z siekierÄ… przy naprawie zamku. W poÅ‚owie XVIII wieku
jeden z mÅ‚ynÃłw nad rzekÄ…, niedaleko cmentarza Åźydowskiego, zwany byÅ‚ Robak. W tym czasie
istniaÅ‚ teÅź mÅ‚yn pod Policzkiem zwany WÃłjtowskim, co Å›wiadczy, Åźe mÅ‚yn ten byÅ‚ na
pierwotnym uposaÅźeniu wÃłjta przedborskiego). Inny mÅ‚yn nazywaÅ‚ siÄ™ MolendziÅ„ski (tj.
mÅ‚ynarski, Å‚ac. molendinum &ndash; mÅ‚yn) i poÅ‚oÅźony byÅ‚ na stawie za mostem. MiaÅ‚
jedno koÅ‚o, ktÃłrym mieliÅ‚ sÅ‚ody piwne i gorzaÅ‚czane. TakÅźe i on czÄ™sto miaÅ‚ przestoje w
pracy ze wzglÄ™du na susze. MÅ‚ynarz pÅ‚aciÅ‚ z niego 10 grzywien, karmiÅ‚ jednego wieprzka i
dwa kapÅ‚ony. RÃłwnieÅź i on byÅ‚ zobowiÄ…zany do prac przy zamku. W 1744 roku mÅ‚yn ten byÅ‚
zupeÅ‚nie zaniedbany i juÅź nie funkcjonowaÅ‚. Trzeci z przedborskich mÅ‚ynÃłw nazywany byÅ‚
Ligoniowskim. Nazwa zapewne pochodzi od zaÅ‚oÅźycieli z rodziny LigoniÃłw. W 1636 roku zostaÅ‚
przez BarbarÄ™ KarnickÄ… zapisany na rzecz miejscowego koÅ›cioÅ‚a. LeÅźaÅ‚ nad stawem, do
ktÃłrego pretensje roÅ›ciÅ‚ sobie ks. proboszcz. Lustratorzy spornej sprawy o staw nie rozstrzygnÄ™li,
ale nakazali staroÅ›cie zawarcie jakiegoÅ› porozumienia z ksiÄ™dzem.
Do najwczeÅ›niejszych potwierdzonych profesji w Przedborzu naleÅźÄ… rzeÅºnicy. Jatka miÄ™sna
wzmiankowana jest juÅź w 1430 roku. W 1588 w rynku byÅ‚o 7 jatek. W 1636 roku zaÅ› o 3 wiÄ™cej.
W tym roku otrzymali teÅź (w dniu 26 lipca w Krakowie) z rÄ…k Zygmunta III Wazy, swÃłj statut. Ich
handel byÅ‚ ograniczony poprzez tzw. wolnicÄ™. Od Å›w. BartÅ‚omieja (24 sierpnia) do Å›w. Marcina
(11 listopada) w kaÅźdy czwartek i niedziele mogli handlowaÄ‡ rzeÅºnicy z innych miejscowoÅ›ci. W
czasie wolnicy kaÅźdy sprzedajÄ…cy winien byÅ‚ odprowadzaÄ‡ podstaroÅ›ciemu bydlÄ™ce Å‚opatki.
W 1553 roku powstaÅ‚ cech zbiorowy zrzeszajÄ…cy kilka profesji: kowali, Å›lusarzy, kotlarzy,
miecznikÃłw. Ich statut na proÅ›bÄ™ wÅ‚adz cechowych w osobach kowali StanisÅ‚awa PieczyÅźaka,
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JÃłzefa OÅ›lizÅ‚o i StanisÅ‚awa Rakosza i Å›lusarza Jerzego, potwierdziÅ‚ w 1576 roku dzierÅźawca
miasta Maciej LeÅźeÅ„ski. Prawdopodobnie 25 stycznia 1595 roku Å›lusarze i kowale usamodzielnili
siÄ™ i otrzymali od Zygmunta III Wazy statut wÅ‚asnego cechu. Jego czÅ‚onkowie utworzyli teÅź
wÅ‚asne bractwo koÅ›cielne. DecyzjÄ™ o powstaniu tego bractwa podjÄ…Å‚ burmistrz i rada miasta 2
stycznia 1594 roku. Potwierdzenie uzyskali w 1601 roku od Zygmunta III Wazy, zaÅ› w 1633 od jego
syna WÅ‚adysÅ‚awa IV. Byli zwolnieni od wszelkich opÅ‚at na rzecz zamku.
Krawcy cieszyli siÄ™ wÅ‚asnym statutem od 4 listopada 1641 roku. ByÅ‚o to potwierdzenie uchwaÅ‚y
rady miejskiej z 10 sierpnia 1640 roku. JuÅź wczeÅ›niej jakiÅ› przywilej wydaÅ‚ im Stefan Batory. W
1664 roku byÅ‚o ich w Przedborzu tylko 2. Zwolnieni byli od opÅ‚at zwiÄ…zanych z wÅ‚asnÄ…
produkcjÄ…. KuÅ›nierze otrzymali przywilej od Zygmunta III Wazy w 1610 roku, potwierdziÅ‚ go
podczas koronacji WÅ‚adysÅ‚aw IV w 1633 roku w Krakowie. Szewcy doczekali siÄ™ swego przywileju
28 maja 1607 roku i jego potwierdzenia w dniu 10 marca 1633 roku. Podobnie i oni zwolnieni byli z
obciÄ…ÅźeÅ„ na rzecz zamku. Potwierdzenie swych przywilejÃłw uzyskali w 1744 roku.
OpÅ‚acaÄ‡ podatki powinni takÅźe i ci, ktÃłrzy zajmowali siÄ™ wytwÃłrstwem gorzaÅ‚ki. W 1636 roku
ustalono, Åźe od garnca gorzaÅ‚czanego naleÅźaÅ‚o pÅ‚aciÄ‡ po l zÅ‚ i 18 gr. Podobne opÅ‚aty
przewidziano przy produkcji piwa. Od kaÅźdych 7 korcy sÅ‚odu pÅ‚acono po 2 zÅ‚. OpÅ‚atÄ™
rocznÄ… wyliczono od wÃłdki na 8 zÅ‚, a od piwa na 60 zÅ‚. Postanowienia te powtÃłrzono w 1660
roku, 13 grudnia 1724 i w 1789 roku. Roczna produkcja wÃłdki nie byÅ‚a staÅ‚a, nie znamy
dokÅ‚adnych danych na ten temat. PrzedbÃłrz byÅ‚ silnym oÅ›rodkiem piwowarstwa, na co wskazuje
lustracja z 1564 roku. Na rzecz zamku miejscowi piwowarowie pÅ‚acili 12 beczek piwa.
W XVI wieku rzemiosÅ‚o przedborskie byÅ‚o znaczÄ…cÄ… siÅ‚a gospodarczÄ… miasta, o czym
Å›wiadczy duÅźa liczba cechÃłw rzemieÅ›lniczych. Niestety taka sytuacja nie trwaÅ‚a dÅ‚ugo i wraz z
upadkiem miasta w XVII wieku zaczÄ…Å‚ siÄ™ regres w rÄ™kodzielnictwie. Sytuacja pod tym
wzglÄ™dem byÅ‚a katastrofalna pod koniec XVIII wieku. W 1789 roku lustratorzy zanotowali, Åźe
krawcÃłw katolikÃłw byÅ‚o tylko 2. Jeden z nich miaÅ‚ wÅ‚asne domostwo, a drugi byÅ‚
komornikiem. W mieÅ›cie nie byÅ‚o Åźadnego Å›lusarza, tylko l kowal i kilku szewcÃłw. Na temat
przyczyn czytamy ludnoÅ›Ä‡ miasta uciski rÃłÅźne [...] ÅźoÅ‚nierskie najwiÄ™cej, do dziesiÄ…tej i
wiÄ™cej czÄ™Å›ci zmniejszona, to wszystko podupadÅ‚o, przywileje i prawa czcze zostaÅ‚y, ani
prowent staroÅ›ciÅ„ski Åźadnej z tych wszystkich cechÃłw prowencyi nie ma. Sytuacja poprawiÅ‚a
siÄ™ w nastÄ™pnym stuleciu, ale byÅ‚ to juÅź zupeÅ‚nie inny rodzaj gospodarki. W wieku XIX
rozwinÄ…Å‚ siÄ™ tu handel drewnem, ktÃłre spÅ‚awiano PilicÄ…, a takÅźe bydÅ‚em i
ziemiopÅ‚odami. ByÅ‚y tu teÅź kamienioÅ‚omy i wapienniki. Po upadku w poÅ‚owie XVII wieku
miasto zaczÄ™Å‚o siÄ™ podnosiÄ‡ na przeÅ‚omie XVIII i XIX wieku.
Å»ycie gospodarcze miasta Å›ciÅ›le zwiÄ…zane byÅ‚o z odbywanymi w targami i jarmarkami. W dniu
10 sierpnia 1633 roku WÅ‚adysÅ‚aw IV wydaÅ‚ w Krakowie przywilej na jarmarki. Niestety zachowany
do dziÅ› pergamin jest zupeÅ‚nie nieczytelny i nie sposÃłb ustaliÄ‡, czego konkretnie dotyczy. W
czasach najwiÄ™kszego rozkwitu miasta odbywaÅ‚o siÄ™ tu 6 jarmarkÃłw. Trzy z nich trwaÅ‚y po
tygodniu. Pierwszy rozpoczynaÅ‚ siÄ™ w piÄ…tÄ… niedzielÄ™ Wielkiego Postu, drugi po Å›w. Michale,
czyli 30 wrzeÅ›nia i trzeci 22 listopada. JuÅź w drugiej poÅ‚owie XVII wieku skrÃłcono je do jednego
dnia. ByÅ‚y teÅź trzy jarmarki mniejsze, odbywajÄ…ce siÄ™ po jednym dniu. Ich termin to: piÄ…ta
niedziela Wielkanocy (czasami Å›wiÄ™to to obchodzono w terminie staÅ‚ym 23 -25 marca), po BoÅźym
Ciele i po Å›wietnym Aleksym, tj. 17 lipca. Cotygodniowe targi zaÅ› odbywano w czwartki. Kupcy
przyjeÅźdÅźajÄ…cy w owe dni na handel miÄ™li obowiÄ…zek opÅ‚acaÄ‡ na rzecz zamku od kaÅźdego
wozu, woÅ‚u, czworga drobiu, baranÃłw albo cielÄ…t po l gr. Od innych mniejszych wozÃłw po 6
denarÃłw. Garncarze opÅ‚acali siÄ™ swoimi wyrobami. Lustratorzy w XVII wieku obliczyli, Åźe rocznie z
tego ÅºrÃłdÅ‚a dochÃłd moÅźe dojÅ›Ä‡ do 5 florenÃłw (5 zÅ‚otych).
Z powodÃłw targÃłw lustratorom skarÅźyÅ‚ siÄ™ ks. proboszcz. KoÅ›ciÃłÅ‚ ponosiÅ‚ szkody gdy targi
nie w czwartkowe dni, jak byÄ‡ powinno, ale w niedzielne odprawiaÄ‡ siÄ™ zwykÅ‚y, pod ktÃłry czas
naboÅźeÅ„stwo rozerwane bywa, poniewaÅź wiÄ™cej ludzi targu, a nie naboÅźeÅ„stwa pilnuje. W
zwiÄ…zku z tym, Åźe przeniesienie terminu targu odbyÅ‚o siÄ™ bez zgody krÃłla, ale za to z
pobÅ‚aÅźaniem wÅ‚adz miejskich, lustratorzy nakazali powrÃłt do dni czwartkowych. ObowiÄ…zek
zmiany miano ogÅ‚osiÄ‡ najbliÅźszÄ… niedzielÄ™. Na nieprzestrzegajÄ…cych zakazu i nadal
dokonujÄ…cych zakupÃłw naÅ‚oÅźono duÅźÄ… karÄ™ w wysokoÅ›ci l grzywny na rzecz zamku. Nad
wykonaniem przez wÅ‚adze miejskie tego postanowienia miaÅ‚ czuwaÄ‡ podstaroÅ›ci.
Z czasem jarmarki i targi straciÅ‚y swe dawne znaczenie. Lustracja z 1789 roku stwierdza, Åźe w tym
czasie sÅ‚uÅźyÅ‚y tylko ludnoÅ›ci najbliÅźszej okolicy. Zaprzestano nawet pobierania dawnych opÅ‚at
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na rzecz starostwa. W XIX wieku przedborskie jarmarki i targi nie wrÃłciÅ‚y do dawnej Å›wietnoÅ›ci,
ale i tak odgrywaÅ‚y dla okolicy waÅźnÄ… rolÄ™. To tu kupowano narzÄ™dzia rolnicze, dziÄ™ki takim
targom rozprzestrzeniaÅ‚y siÄ™ np. Åźelazne pÅ‚ugi.
MieszkaÅ„cy Przedborza nie handlowali swymi towarami tylko tu. Widzimy ich na przestrzeni wiekÃłw w
rÃłÅźnych miastach. Pierwszym znanym jest MikoÅ‚aj, ktÃłry w poÅ‚owie XV wieku handlowaÅ‚
Å›ledziami, a zaopatrywaÅ‚ siÄ™ w nie w Toruniu. Mieszczanie zajmowali siÄ™ teÅź sprzedaÅźÄ… soli.
Na tym tle dochodziÅ‚o do sporÃłw z WiÅ›licÄ…. W poÅ‚owie XVI wieku na wiÄ™kszÄ… skalÄ™
zajmowaÅ‚ siÄ™ tym MikoÅ‚aj Stanioszek.
W 1593 roku w ksiÄ™dze celnej Krakowa zanotowano kupca Åźydowskiego z Przedborza - MojÅźesza. W
tym samym roku przedborskich Å»ydÃłw odnotowano tam ogÃłÅ‚em 7 razy. Natomiast w latach: 1636 2, 1661 - 16, 1681 - 4, 1701 - 6. Dane te wskazujÄ…, Åźe kupcy z miasta byli aktywni w skali caÅ‚ego
kraju, skoro licznie odwiedzali jedno z najwaÅźniejszych miast kraju. Do Krakowa woÅźono miÃłd, ktÃłry
byÅ‚ jednym z podstawowych produktÃłw wywoÅźonych z Przedborza.
PoÅ‚oÅźenie miasta na szlaku handlowym powodowaÅ‚o, Åźe PrzedbÃłrz byÅ‚ teÅź miejscem na szlaku
tranzytowym. Przez miasto szÅ‚y stada woÅ‚Ãłw pÄ™dzone z Rusi, ale teÅź i bursztyn, sukna, oÅ‚Ãłw,
Åźelazo, futra, skÃłry, wina, miody, piwo Å›widnickie, ryby solone ze Lwowa, Lublina, Kijowa, konie,
bydÅ‚o, owce. Kupiectwu przedborskiemu sprzyjaÅ‚o nie tylko poÅ‚oÅźenie geograficzne miasta, ale
takÅźe przywileje krÃłlewskie. W oparciu o jakieÅ› inne starsze dokumenty krÃłlewskie, w 1518 i 1570
roku zwolniono od cÅ‚a, targowego i jarmarcznego w miastach polskich, kupcÃłw jadÄ…cych po towary
lub z towarami. PÄ™dzone bydÅ‚o i trzodÄ™ chlewnÄ… zwolniono w okolicach miasta od mostowego i
pastewnego.
W Przedborzu byÅ‚o kilka karczem. Jedna z nich poÅ‚oÅźona w mieÅ›cie (chodzi zapewne o tÄ™
koÅ‚o koÅ›cioÅ‚a), w 1765 roku okreÅ›lona byÅ‚a jako wielka z pokojami goÅ›cinnymi po obydwu
stronach. Obok niej staÅ‚a duÅźa stajnia. DrugÄ… karczma nazywana byÅ‚a Bugaj i staÅ‚a pod
zamkiem. MiaÅ‚a wielkÄ… izbÄ™ i jednÄ… komorÄ™. W 1724 roku zastrzeÅźono, by prowadziÅ‚ jÄ…
wyÅ‚Ä…cznie katolik. ByÅ‚a teÅź i trzecia karczma za mostem, tÄ™ nazwano WidomÄ….
Å»ydzi
Od pewnego momentu dziejÃłw Przedborza waÅźnÄ… rolÄ™ w Åźyciu miasta zaczÄ™li odgrywaÄ‡
obywatele pochodzenia Åźydowskiego. Nie sposÃłb oczywiÅ›cie stwierdziÄ‡, w ktÃłrym roku pierwsi
Å»ydzi tu siÄ™ osiedlili. Wiadomo natomiast, Åźe za panowania krÃłla Stefana Batorego uzyskali przywilej
swobodnego osiedlania siÄ™ w tym mieÅ›cie. Szybko decyzja krÃłlewska przeÅ‚oÅźyÅ‚a siÄ™ na
znaczny napÅ‚yw Å»ydÃłw do Przedborza. W 1595 roku Zygmunt III Waza wydaÅ‚ dokument o
zupeÅ‚nie przeciwnej treÅ›ci aniÅźeli jego poprzednik. ZakazaÅ‚ on bowiem w ogÃłle dalszego
osiedlania siÄ™ starozakonnych. W razie zÅ‚amania przepisu przewidziano kary. WÅ‚adcy chodziÅ‚o o
niedopuszczenie do zwiÄ™kszania siÄ™ domostw naleÅźÄ…cych do Å»ydÃłw. W przypadku, gdyby
mieszczanin sprzedaÅ‚ dom Å»ydowi traciÅ‚ pieniÄ…dze uzyskane za niego, a kupujÄ…cy nabyty
budynek. Uzyskane w ten sposÃłb dochody miaÅ‚y byÄ‡ przekazywane na rzecz budowy ratusza, na
potrzeby miasta lub szpitala. Å»ydÃłw jednak przybywaÅ‚o, a co za tym idzie musieli gdzieÅ›
mieszkaÄ‡. Skoro nie moÅźna byÅ‚o sprzedawaÄ‡ im domÃłw, radzono sobie inaczej. Wielu mieszczan
wynajmowaÅ‚o im swoje domostwa. PowodowaÅ‚o to oburzenie miejscowego proboszcza ks.
RadziÄ…tkowskiego w 1637 roku, ktÃłry skarÅźyÅ‚ siÄ™ do konsystorza kurzelowskiego na przedborzan,
Åźe nie majÄ…c wzglÄ™du na zakazy i statuty koÅ›cielne przyjmowali ich do swych domÃłw i nie
wzdragajÄ… siÄ™ z nimi mieszkaÄ‡. SÄ…d koÅ›cielny nakazaÅ‚y usuniÄ™cie Å»ydÃłw z domÃłw
katolickich i wiÄ™cej ich nie przyjmowaÄ‡ pod karÄ… ekskomuniki. Ale jak siÄ™ to miaÅ‚o do praktyki,
tego nie wiadomo.
ZÅ‚e ustawodawstwo nie trwaÅ‚o dÅ‚ugo. Ustanowione prawo zmieniÅ‚ kolejny wÅ‚adca, syn
Zygmunta III, WÅ‚adysÅ‚aw IV. OkazjÄ… do uzyskania przywileju byÅ‚y straty, jakie miasto
poniosÅ‚o przed 1634 rokiem w czasie poÅźaru (nie wiadomo czy poÅźar strawiÅ‚ tylko ÅźydowskÄ…
dzielnicÄ™, czy caÅ‚e miasto). W dniu l sierpnia tego roku Å»ydzi otrzymali przychylnÄ… odpowiedÅº na
skierowane do wÅ‚adcy proÅ›by. [...] "przychylajÄ…c siÄ™ do supliki Å»ydÃłw Miasta Naszego
Przedborza, z dopuszczenia BoÅźego przez OgieÅ„ ze wszystkiem domostwem zniesionych. Daiemy im
ten przywiley y pozwolenie nasze aby mogli Domy swe na tymÅźe miejscu gdzie pierwej mieli, tak w
groncie mieyskim iako w Groncie Zamkowym budowaÄ‡, takÅźe BoÅźnice y Kierkow na swym mieyscu,
handel wszelaki odprawowaÄ‡, poÅźywienie wszelkie kupowaÄ‡ y wszelkie bydÅ‚o biÄ‡ y
przedawaÄ‡ na Starym Mieyscu, gorzaÅ‚kÄ™ paliÄ‡ y szynkowaÄ‡. Podatki iako przedtem dawali, tak
i teraz niemniey ani wiÄ™cey dawaÄ‡ bÄ™dÄ… powinni". Na uwagÄ™ zasÅ‚uguje okreÅ›lenie
Åźydowskiego cmentarza mianem kierkow a nie kirkut. Ciekawe teÅź jest, Åźe ta wersja nazwy
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utrzymaÅ‚a siÄ™ do dnia dzisiejszego. Takim mianem okreÅ›la siÄ™ miejsce, gdzie Ãłw cmentarz siÄ™
znajdywaÅ‚. Rok 1634 jest teÅź datÄ… pierwszej wzmianki o istnieniu tu gminy Åźydowskiej,
posiadajÄ…cej boÅźnicÄ™ i kirkut. W tym czasie byÅ‚o w mieÅ›cie 10 Åźydowskich domÃłw wraz z
boÅźnicÄ…. KaÅźdy z wÅ‚aÅ›cicieli pÅ‚aciÅ‚ po 2 floreny od domostwa, ci ktÃłrzy mieszkali
"komorÄ…" u innych pÅ‚acili po l florenie. WÅ›rÃłd Å»ydÃłw byÅ‚o trzech, ktÃłrzy byli rzeÅºnikami i ci
pÅ‚acili rocznie po 4 floreny.
W czasie swej bytnoÅ›ci w Przedborzu Jan Kazimierz Waza potwierdziÅ‚ przedstawiony mu do
podpisania przywilej wystawiony przez swego brata My tedy Jan Kazimierz krÃłl skÅ‚oniwszy siÄ™ do
proÅ›by iako sÅ‚uszney Å»ydÃłw pomienionych rzeczony List we wszystkich jego punktach, klausulach,
artikoÅ‚ach, koncylicyach aprobujemy, konfirmujemy, stwierdzamy i tym Listem naszym umacniamy,
poniewaÅź prawu pospolitemu w niczem nie jest przeciwny. StaÅ‚o siÄ™ to w obozie pod Przedborzem
15 wrzeÅ›nia 1655 roku. U progu narodowej katastrofy, jakÄ… byÅ‚ potop szwedzki, w Przedborzu
byÅ‚y tylko 4 domy Åźydowskie, reszta byÅ‚a zniszczona i opuszczona. Od kaÅźdego z nich pÅ‚acono
po 2 floreny. KomornikÃłw byÅ‚o 4 i kaÅźdy z nich pÅ‚aciÅ‚ podobnie jak dawniej po l florenie.
RzeÅºnikÃłw Åźydowskich byÅ‚o 3, ale tylko jeden z nich pÅ‚aciÅ‚ podatki w wysokoÅ›ci 4 florenÃłw.
Po przegranej przez Jana Kazimierza bitwie pod Å»arnowem wojska szwedzkie zajÄ™Å‚y miasto i
zniszczyÅ‚y go. UcierpiaÅ‚y nie tylko zabudowania miejskie, ale takÅźe ludnoÅ›Ä‡. W tym takÅźe
Åźydowska. W Przedborzu ucierpieÄ‡ miaÅ‚o 50 rodzin Åźydowskich. ZaznaczyÄ‡ jednak trzeba, Åźe
nie ma pewnoÅ›ci, czy rzezi dokonaÅ‚y wojska szwedzkie, czy moÅźe w pÃłÅºniejszym okresie (1657
rok) oddziaÅ‚y Stefana Czarneckiego. Mszczono siÄ™ w ten sposÃłb za rzekomÄ… lub faktycznÄ…
wspÃłÅ‚pracÄ™ z najeÅºdÅºcÄ…. W 1662 roku byÅ‚y tylko 4 zamieszkaÅ‚e domy Åźydowskie. W tym
roku jednak pogÅ‚Ãłwne zapÅ‚aciÅ‚o 40 starozakonnych, stÄ…d wniosek, Åźe musieli wynajmowaÄ‡
domy. WÅ›rÃłd opodatkowanych byÅ‚o teÅź 4 komornikÃłw, czyli ludzi nie posiadajÄ…cych wÅ‚asnego
domu i zmuszonych do wynajmowania u kogoÅ› komory. W ciÄ…gu nastÄ™pnych kilkudziesiÄ™ciu lat
liczba Å»ydÃłw wzrastaÅ‚a. W 1711 roku zapÅ‚acili pogÅ‚Ãłwnego 643 zÅ‚p, natomiast w 1737 roku
juÅź 1165 zÅ‚p. W dniu 9 stycznia 1745 roku August III zatwierdziÅ‚ prawa do nabytych przez Å»ydÃłw
domÃłw w mieÅ›cie w liczbie 25. PotwierdziÅ‚ to teÅź 17 listopada 1765 roku StanisÅ‚aw August
Poniatowski. Z tej liczby 9 pochodziÅ‚o z darowizny od miasta. W 1724 roku stwierdzono, Åźe Å»ydzi
zobowiÄ…zani byli do ponoszenia jednakowych ciÄ™ÅźarÃłw z resztÄ… mieszczan.
W 1754 roku poÅźar strawiÅ‚ dzielnicÄ™ ÅźydowskÄ…. Prawdopodobnie juÅź w rok pÃłÅºniej
odbudowano boÅźnicÄ™ z modrzewiowego drewna. Stara Å›wiÄ…tynia siÄ™gaÅ‚a czasÃłw
WÅ‚adysÅ‚awa IV, kiedy po poÅźarze starozakonni otrzymali prawo jej odbudowy. Pod koniec XVIII
wieku koÅ›ciÃłÅ‚ w CheÅ‚mie otrzymaÅ‚ zapis na synagodze przedborskiej, ale szczegÃłÅ‚y tej
sprawy nie sÄ… znane. ByÄ‡ moÅźe gmina poÅźyczaÅ‚a pieniÄ…dze na odbudowÄ™ Å›wiÄ…tyni i
zabezpieczeniem poÅźyczki byÅ‚a ona sama.
Ale nie obyÅ‚o siÄ™ bez problemÃłw. Chyba zaistniaÅ‚y jakieÅ› przy odbudowie dzielnicy. W obronÄ™
wziÄ…Å‚ Å»ydÃłw krÃłl StanisÅ‚aw August, ktÃłry 11 czerwca 1765 roku wystawiÅ‚ im glejt biorÄ…cy
ich w opiekÄ™, by po poÅźarze mogli powrÃłciÄ‡ do dawnej fortuny. Zdaje siÄ™, Åźe nieprzychylny
starozakonnym byÅ‚ starosta przedborski Piotr MaÅ‚achowski. Ponownie ujÄ…Å‚ siÄ™ za
poszkodowanymi krÃłl, ktÃłry wydaÅ‚ 3 grudnia 1765 roku dokument broniÄ…cy ich praw. Trzy dni
pÃłÅºniej wystawiÅ‚ &bdquo;list zwÅ‚oki", uwalniajÄ…c ich od pretensji wierzycieli na okres 6
miesiÄ™cy. W 1765 roku lustratorzy stwierdzili, Åźe ludnoÅ›Ä‡ Åźydowska przewyÅźsza liczebnie
katolikÃłw. MiaÅ‚o ich mieszkaÄ‡ 665 w caÅ‚ej gminie. Gospodarzy Åźydowskich byÅ‚o w mieÅ›cie
37 i 46 komornikÃłw Pod rokiem 1775 zanotowano, Åźe w mieÅ›cie byÅ‚o 49 domÃłw katolickich i 70
Åźydowskich, w tym 5 murowanych. Z czasem proporcje siÄ™ odwrÃłciÅ‚y. W 1790 roku wszystkich
domÃłw byÅ‚o 123, w tym 40 Åźydowskich. LudnoÅ›Ä‡ starozakonna miaÅ‚a problemy mieszkaniowe.
Å»ydzi mieszkali teÅź w austerii paÅ„skiej (czyli naleÅźÄ…cej do wÅ‚aÅ›ciciela miasta), w domu
paÅ„skim w rynku, w zamku (2 rodziny), browarze ksiÄ™Åźym i w browarku miejskim, ratuszu i
Åźydowskim szpitalu. LudnoÅ›Ä‡ Åźydowska w caÅ‚ej gminie liczyÅ‚a 498 ludzi, natomiast w samym
mieÅ›cie 268.
Przedborscy Å»ydzi byli aktywni na polu handlowym w caÅ‚ym kraju. DuÅźÄ… czÄ™Å›Ä‡
dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej miasta przejÄ™li Å»ydzi. Trudnili siÄ™ przewaÅźnie drobnym handlem, a
swÃłj towar najprawdopodobniej sprowadzali z GdaÅ„ska. W latach 1651 - 1738 kupcy z Przedborza
wyznania mojÅźeszowego widywani byli na jarmarkach wrocÅ‚awskich.
Ich obecnoÅ›Ä‡ zarejestrowaÅ‚y komory celne na Mazowszu. W 1764 roku zanotowano tu 12
przewozÃłw. W podwarszawskiej Pradze Å»awel Abramowicz przewoziÅ‚ 4 kopy rogÃłw bydlÄ™cych
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skupionych od garbarzy z Pragi. W lutym tego roku Jakub Markus (Marlus) przewiÃłzÅ‚ beczkÄ™
kramarszczyzny. Tym samym handlowaÅ‚ Å»awel, a ponadto teÅź workiem nici i baryÅ‚kÄ… lulek
glinianych. W czerwcu niejaki Zelman miaÅ‚ beczkÄ™ kramarszczyzny i baryÅ‚kÄ™ lulek, dwie sztuki
astrachanu i kopÄ™ pÅ‚Ãłtna woskowego. W lipcu ponownie Å»awel wiÃłzÅ‚ 3 beczki kramarszczyzny,
natomiast Herszko tylko wÃłr. W sierpniu Icek Fraimowicz do oclenia przedstawiÅ‚ 2 tuziny poÅ„czoch
biaÅ‚ych zimowych, l kopÄ™ pÅ‚Ãłtna w paski, l sztukÄ™ flaneli oraz wÃłr norymberszczyzny
(galanteria). Fraim miaÅ‚ do oclenia l sztukÄ™ multanu, Izaak 3 sztuki wstÄ…Åźki i wÃłr
norymberszczyzny. NajwiÄ™kszÄ… iloÅ›Ä‡ towarÃłw wiÃłzÅ‚ Lewek Lejzerowicz. ByÅ‚o to 10 par
maglowizny, 17 sztuk pÅ‚Ãłtna konopnego. 11 sztuk pÅ‚Ãłtna paczesnego oraz 2 kamienie anyÅźu. 23
czerwca 1764 roku Izrael z Przedborza (sÄ…dzÄ…c po wiÄ™kszym asortymencie mÃłgÅ‚ byÄ‡
handlarzem hurtowym) przewiÃłzÅ‚ przez komorÄ™ celnÄ… pÃłÅ‚ kamienia przÄ™dzy Å›lÄ…skiej, 2
tachry irchy, l tacher zamszu, l sztukÄ™ barchanu wÄ…skiego, l sztukÄ™ madzelanu, 4 kopy starchanu,
16 tuzinÃłw poÅ„czoch biaÅ‚ych zimowych oraz 6 tuzinÃłw poÅ„czoch dzieciÄ™cych. Tego samego dnia
IÄ‡ko miaÅ‚ ze sobÄ… 23 tuziny poÅ„czoch zimowych oraz beczuÅ‚kÄ™ lulek glinianych.
DuÅźa liczba Å»ydÃłw w mieÅ›cie utrzymywaÅ‚a siÄ™ nadal w XIX wieku. Å»ydowski charakter miasta
zauwaÅźyÅ‚ teÅź WÅ‚adysÅ‚aw StanisÅ‚aw Reymont. PisaÅ‚, Åźe PrzedbÃłrz to bardzo stare, bardzo
niechlujne i bardzo Åźydowskie miasto. RozÅ‚oÅźyÅ‚o siÄ™ na stokach kamienistego wzgÃłrza,
zbiegajÄ…cego do Pilicy i siedzi, jak przekupka obdarta i brudna. GÅ‚Ãłwny rynek ma bardzo stare,
piÄ™trowe domy, ale nic charakterystycznego, chyba trochÄ™ arkadowych
podcieni i szereg domÃłw, ktÃłrych piÄ™tro niezamieszkane rozwala siÄ™ z wolna. ZagÅ‚ada ludnoÅ›ci
Åźydowskiej przyszÅ‚a wraz okupacjÄ… niemieckÄ….
Trudno bÄ™dzie napisaÄ‡ peÅ‚nÄ… historiÄ™ miasta do koÅ„ca XVIII wieku. OczywiÅ›cie powodem
jest brak ÅºrÃłdeÅ‚. Przede wszystkim nie zachowaÅ‚y siÄ™ ksiÄ™gi miejskie, ktÃłre w przypadku
innych miast pokazujÄ… wewnÄ™trzne Åźycie spoÅ‚ecznoÅ›ci. W nich bowiem notowano wÅ‚adze
miejskie, wszelkie transakcje handlowe, spisy podatkowe (czyli listy mieszkaÅ„cÃłw), testamenty itp. Z
tego powodu historycy zajmujÄ…cy siÄ™ tym zagadnieniem powinni ze szczegÃłlnÄ… uwagÄ…
wychwytywaÄ‡ nawet pojedyncze informacje i na takiej bazie oraz analogiach z innymi miastami
prÃłbowaÄ‡ opisaÄ‡ dzieje miasta. Brak rzetelnych informacji jest bowiem doskonaÅ‚Ä… poÅźywkÄ…
dla powstawania zupeÅ‚nie fantastycznych opowieÅ›ci, ktÃłre powtarzane z biegiem lata zaczynajÄ…
uchodziÄ‡ za prawdÄ™ historycznÄ…. Nawet najmniejszy fragment dziejÃłw miasta jest lepszy od
rozbudowanych fantastycznych opowieÅ›ci o podziemnych tunelach, polowaniach krÃłlewskich, ktÃłre w
gruncie rzeczy byÅ‚y tylko epizodem, czy wreszcie o tym, Åźe PrzedbÃłrz byÅ‚ jakoÅ› specjalnie
hoÅ‚ubionym miastem przez Kazimierza Wielkiego. Nie moÅźna zaprzeczyÄ‡ sÅ‚owom kronikarza, Åźe
miasto siÄ™ rozwinÄ™Å‚o za jego panowania. KrÃłl byÅ‚ jego wÅ‚aÅ›cicielem i dbaÅ‚ o swoje dobra,
podobnie jak w przypadku kilkudziesiÄ™ciu innych oÅ›rodkÃłw miejskich.
Tomasz A. Nowak
Muzeum Regionalne im. StanisÅ‚awa Sankowskiego w Radomsku
Najstarsze dzieje Przedborza, opracowane przez Tomasza A. Nowaka z Muzeum Regionalnego im.
StanisÅ‚awa Sankowskiego w Radomsku opublikowane byÅ‚y na Å‚amach Gazety RadomszczaÅ„skiej
(numery 7-11 z 2009 r.).
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