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Uwaga: aktualizacja 20.01.2011 r.
Przedborski grÃłd na przestrzeni kilku stuleci swego istnienia goÅ›ciÅ‚ w swych progach wiele
znakomitych postaci, wÅ›rÃłd ktÃłrych bywali krÃłlowie, ksiÄ…ÅźÄ™ta czy teÅź biskupi jaki i inni znani
Polacy i nie tylko Polacy.
Pierwszymi udokumentowanymi wizytami sÄ… wizyty ksiÄ…ÅźÄ…t piastowskich w XIII wieku na
colloquiach czyli wiecach z udziaÅ‚em moÅźnych duchownych i rycerstwa. I tak w lipcu 1239 roku
dochodzi w Przedborzu do spotkania ksiÄ…ÅźÄ…t Konrada I Mazowieckiego i jego syna Siemowita z
trzynastoletnim BolesÅ‚awem Wstydliwym, ktÃłry przybyÅ‚ ze swÄ… matkÄ… ksiÄ™ÅźnÄ…
GrzymisÅ‚awÄ…, wdowÄ… po Leszku BiaÅ‚ym. W wiecu uczestniczyÅ‚ teÅź arcybiskup gnieÅºnieÅ„ski
PeÅ‚ka-Fulko. Dochodzi wtedy do ugody miÄ™dzy dwoma ksiÄ…ÅźÄ™tami, na mocy ktÃłrej Konrad
zrzeka siÄ™ na korzyÅ›Ä‡ BolesÅ‚awa pretensji do ksiÄ™stwa sandomierskiego. Wystawiony teÅź
zostaje przez BolesÅ‚awa Wstydliwego z datÄ… 9 lipca 1239 roku, dokument, w ktÃłrym potwierdza on
nadanie przez biskupa PeÅ‚kÄ™ wsi KÄ™pino dla klasztoru cysterskiego w Sulejowie. W dokumencie
tym pojawia siÄ™ nazwa PrzedbÃłrz zapisana jako Predbor. Historycy oceniajÄ…, Åźe zapadÅ‚a teÅź
wtedy decyzja o Å›lubie ksiÄ™cia BolesÅ‚awa z ksiÄ™ÅźniczkÄ… wÄ™gierska KingÄ….
Po raz kolejny Konrad I Mazowiecki rÃłwnieÅź ze swym synem Siemowitem pojawia siÄ™ w naszym
grodzie w listopadzie 1241 roku w otoczeniu dostojnikÃłw Å›wieckich jak np. wojewodowie Å‚Ä™czycki
Bogusz i krakowski MÅ›ciwÃłj. Fakt ten potwierdza nadanie jakiego dokonaÅ‚ Konrad w postaci
czÄ™Å›ci wsi BogumiÅ‚Ãłw, na rzecz zniszczonego przez najazd tatarski, klasztoru Benedyktynek ze
StaniÄ…tek. Pojawia siÄ™ w tym dokumencie kolejny zapis Przedborza jako Predbrij.
2 grudnia 1260 roku PrzedbÃłrz goÅ›ciÅ‚ uczestnikÃłw nastÄ™pnego wiecu pod przewodnictwem
BolesÅ‚awa Wstydliwego, na ktÃłry przybyli zwaÅ›nieni miÄ™dzy sobÄ… synowie zmarÅ‚ego Konrada
Mazowieckiego: Siemowit Mazowiecki oraz ojciec WÅ‚adysÅ‚awa Å•okietka - Kazimierz I Kujawski.
Przy udziale arcybiskupa gnieÅºnieÅ„skiego Janusza i biskupÃłw kujawskiego i krakowskiego
doprowadzono do ugody miÄ™dzy walczÄ…cymi o schedÄ™ po Konradzie braÄ‡mi.
SpoÅ›rÃłd PiastÃłw odwiedzajÄ…cych PrzedbÃłrz byÅ‚ teÅź krÃłl Kazimierz III Wielki, ktÃłrego
udokumentowane sÄ… dwie wizyty w roku 1364 oraz 1370. Druga jego wizyta zwiÄ…zana jest z
wypadkiem, jakiego doznaÅ‚ podczas polowania w lesie pod wsiÄ… Å»elazne Nogi (obecnie Å»eleÅºnica) 9
wrzeÅ›nia 1370 roku podczas ktÃłrego spadajÄ…c z konia Å‚amie lewÄ… goleÅ„. Na skutek
osÅ‚abienia organizmu po tym wypadku i swojej nieroztropnoÅ›ci, Kazimierz umiera w listopadzie jako
ostatni z PiastÃłw na tronie Polski.
WÅ‚adcÄ…, ktÃłry najczÄ™Å›ciej odwiedzaÅ‚ PrzedbÃłrz byÅ‚ krÃłl WÅ‚adysÅ‚aw JagieÅ‚Å‚o. Z
jego woli nastÄ™puje rozbudowa wystawionego przez Kazimierza Wielkiego murowanego zamku. Z jego
ponad dwudziestu wizyt najwaÅźniejsze to ta z roku 1405, kiedy to 2 kwietnia lokuje miasto na prawie
magdeburskim zrÃłwnujÄ…c PrzedbÃłrz z powiatowymi wÃłwczas ChÄ™cinami, prÃłbujÄ…c w ten
sposÃłb dÅºwignÄ…Ä‡ miasto ze zniszczeÅ„ powstaÅ‚ych po poÅźarze. KrÃłlowi, co poÅ›wiadczone
jest w akcie lokacyjnym, w przedborskim zamku towarzyszy miÄ™dzy innymi MikoÅ‚aj Kurowski,
arcybiskup gnieÅºnieÅ„ski, ktÃłry jako kanclerz koronny spisaÅ‚ akt lokacyjny. Druga znaczÄ…ca w
dziejach wizyta wÅ‚adcy to ta z 29 lipca 1423 roku, podczas ktÃłrej WÅ‚adysÅ‚aw II JagieÅ‚Å‚o
nadaje tu dokument lokacyjny oparty na prawie magdeburskim dla wsi Lodzia - pÃłÅºniejszej Å•odzi.
KrÃłl WÅ‚adysÅ‚aw przebywaÅ‚ na przedborskim zamku np. jeszcze 1 maja 1388 roku co
udokumentowane jest wydaniem przywileju dla Sulejowa, nadajÄ…cemu mieszkaÅ„com tego miasta
prawa i swobody takie same jak mieszkaÅ„com Piotrkowa oraz prawo organizowania tam w Å›rody
targÃłw; 15 sierpnia 1419 roku spÄ™dza tu Å›wiÄ™to WniebowziÄ™cia NMP.
W zwiÄ…zku z poÅ‚oÅźeniem Przedborza na szlaku z Krakowa do Piotrkowa w ktÃłrym odbywaÅ‚y siÄ™
siÄ™ sejmy czÄ™stymi goÅ›Ä‡mi sÄ… nastÄ™pcy WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚y np. Kazimierz IV
JagielloÅ„czyk, ktÃłry 3 lipca 1453 przebywaÅ‚ w naszym mieÅ›cie ze swÄ… matkÄ… i wdowÄ… po
WÅ‚adysÅ‚awie Jagielle - ZofiÄ… HolszaÅ„skÄ…. Inne jego wizyty przypadajÄ… na lata: 1451, 1452
czy 1461, kiedy to w miesiÄ…cu czerwcu zatrzymaÅ‚ siÄ™ tu na postÃłj bÄ™dÄ…c w drodze na
wyprawÄ™ przeciwko KrzyÅźakom. PrzedbÃłrz goÅ›ciÅ‚ teÅź Jana Olbrachta, a o jego wizytach
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Å›wiadczÄ… zapiski dotyczÄ…ce wydatkÃłw krÃłlewskich wymieniajÄ…ce PrzedbÃłrz jako ostatnie
miejsce postoju przed Piotrkowem.
Zygmunt Stary przebywaÅ‚ tu np. w 1531 roku w oktawÄ™ po Trzech KrÃłlach czyli 13 stycznia. Wtedy
to rozstrzygnÄ…Å‚ spÃłr pomiÄ™dzy starostÄ… przedborskim Janem CÄ…ÅźyÅ„skim a mieszczanami
tutejszymi, dotyczÄ…cy poÅ‚owu ryb przez tych ostatnich w rzece Pilicy. KrÃłl stajÄ…c po stronie
mieszczan daje im zezwolenie na poÅ‚awianie ryb z wyjÄ…tkiem miejsca zwanego Przemsza.
WybitnÄ… osobistoÅ›ciÄ…, jakie widziaÅ‚y mury przedborskiego zamku byÅ‚ bez wÄ…tpienia ostatni
Wielki Mistrz KrzyÅźacki i siostrzeniec polskiego krÃłla Zygmunta Starego Albrecht Hohenzollern, ktÃłry
przebywaÅ‚ tu juÅź jako Å›wiecki wÅ‚adca w Prusach. Jego wizyty datowane sÄ… na 21 sierpnia 1535,
kiedy to goÅ›ciÅ‚ wraz ze swÄ… ÅźonÄ… ksiÄ™ÅźnÄ… DorotÄ… w drodze na wesele Jadwigi Jagiellonki
z elektem Joachimem II w Krakowie i w kwietniu 1543 roku rÃłwnieÅź w drodze do Krakowa na Å›lub
tylko juÅź Zygmunta Augusta z ElÅźbietÄ… HabsburÅźankÄ…. Z kolejnej jego wizyty pozostaÅ‚ list
datowany na 15 sierpnia 1548 roku adresowany do Gabriela TarÅ‚o - dworzanina krÃłla Zygmunta
Augusta. W liÅ›cie tym ksiÄ…ÅźÄ™ Albrecht daje upust swej miÅ‚oÅ›ci do Katarzyny Jagiellonki siostry
krÃłla Zygmunta Augusta, ktÃłrÄ… chciaÅ‚ pojÄ…Ä‡ jako wdowiec za ÅźonÄ™.
JeÅ›li przebywaÅ‚ w Przedborzu ostatni z PiastÃłw na tronie krÃłlestwa, to zabraknÄ…Ä‡ nie mogÅ‚o
teÅź i ostatniego krÃłla z rodu JagiellonÃłw. I tak np. w roku 1550 podÄ…ÅźajÄ…c na sejm piotrkowski
Zygmunt II August zatrzymuje siÄ™ w Przedborzu i poÅźycza od starosty przedborskiego Jana
LeÅźeÅ„skiego 1000 zÅ‚. pod zastaw krÃłlewszczyzny.
W mieÅ›cie przebywaÅ‚ teÅź krÃłl Stefan Batory, ktÃłry 3 czerwca 1576 przebywajÄ…c tu krÃłtko po
swej koronacji wzywa stÄ…d biskupa kujawskiego StanisÅ‚awa Karnkowskiego na naradÄ™ do
Piotrkowa. Celem narady byÅ‚o znalezienie sposobu na pozyskanie przychylnoÅ›ci prymasa
UchaÅ„skiego - przeciwnika Batorego a zwolennika Habsburga na tronie Polski. Natomiast 11 marca
1585 Stefan Batory wystawia w Przedborzu dokument dla Kacpra SokoÅ‚owskiego, w ktÃłrym nadaje
mu dziesiÄ™Ä‡ opuszczonych wÅ‚Ãłk ziemi koÅ‚o zamku RzeÅźyca w doÅźywocie. Zapewne
towarzyszyÅ‚ krÃłlowi wtedy hetman wielki litewski bliski wspÃłÅ‚pracownik Batorego Lew Sapieha,
poniewaÅź znany jest list napisany przez niego wÅ‚aÅ›nie w Przedborzu z 12 marca 1585 roku.
Bez wÄ…tpienia waÅźnym wydarzeniem w mieÅ›cie byÅ‚a wizyta legata papieskiego kardynaÅ‚a
Henryka Gaetano. PrzybyÅ‚ on do Polski jako legat papieÅźa Klemensa VIII z misjÄ… namÃłwienia
polskiego krÃłla Zygmunta WazÄ™ do udziaÅ‚u w koalicji antytureckiej. Zapis tego pobytu znajdujemy u
jego sekretarza Paulo Mucante. Legat przybyÅ‚ do Przedborza w drodze z Warszawy do Krakowa
dokÄ…d zmierzaÅ‚ na pogrzeb Anny Jagiellonki. Wizyta ta miaÅ‚a miejsce z 8 na 9 (piÄ…tek/sobota)
listopada 1596 roku. Legat zatrzymaÅ‚ siÄ™ na nocleg w zamku, a rano nastÄ™pnego dnia wziÄ…Å‚
udziaÅ‚ w mszy Å›w. w koÅ›ciele parafialnym, do ktÃłrego z powodu wielkiego bÅ‚ota dojechaÄ‡
musiaÅ‚ karetÄ…. Orszak przybyÅ‚y do Naszego grodu zapewne byÅ‚ znaczny i towarzyszyÅ‚o
legatowi wiele osÃłb. Wystarczy tylko wspomnieÄ‡, Åźe orszak ten w drodze do Stolicy liczyÅ‚ sobie 25
karet, ok. 250 koni i 300 osÃłb.
Podczas szwedzkiego najazdu, 13 wrzeÅ›nia 1655 roku pod Przedborzem rozÅ‚oÅźyÅ‚ siÄ™ obozem ze
swymi wojskami Jan Kazimierz Waza, skÄ…d ruszyÅ‚ na bitwÄ™ pod Å»arnowem, po przegraniu ktÃłrej
16 wrzeÅ›nia 1655 roku, uciekaÅ‚ przez PrzedbÃłrz wraz z Stefanem Czarnieckim w kierunku
WÅ‚oszczowy i dalej na KrakÃłw. W poÅ›cigu za nim Szwedzi zajÄ™li miasteczko, ktÃłre zniszczyli wraz
z zamkiem.
Kolejnym krÃłlem, choÄ‡ nie polskim, ktÃłry byÅ‚ w mieÅ›cie podczas Potopu, byÅ‚ Karol X Gustaw krÃłl Szwecji, dowÃłdca wojsk palÄ…cych i grabiÄ…cych nasz kraj. ZnalazÅ‚ siÄ™ tu wraz z Erikiem
Jönsonem Dahlberghem - szwedzkim marszaÅ‚kiem, budowniczym, kartografem i rysownikiem, ktÃłry
pozostawiÅ‚ po swoim rocznym pobycie w Polsce dzieÅ‚o De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege
gestis, w ktÃłrym zamieÅ›ciÅ‚ rysunki zamkÃłw i miast polskich, jak i wydarzenia z czasÃłw
szwedzkiego najazdu na nasz kraj. Z dziennika prowadzonego przez Dahlbergha dowiadujemy siÄ™, iÅź
wraz ze szwedzkim krÃłlem przebywali w Przedborzu bÄ™dÄ…c w drodze na poÅ‚udnie Polski. MiaÅ‚o
to miejsce 4 kwietnia 1657 roku. Zapewne przejeÅźdÅźajÄ…c przez PrzedbÃłrz mieli okazjÄ™
"podziwiaÄ‡" dzieÅ‚o rÄ…k swoich ÅźoÅ‚dakÃłw, ktÃłrzy 2 lata wczeÅ›niej zniszczyli i spalili miasto i
zamek.
W latach 1758-1767 starostÄ… przedborskim byÅ‚ wielki krajczy koronny Adam MaÅ‚achowski herbu
NaÅ‚Ä™cz sÅ‚ynÄ…cy na caÅ‚Ä… RzeczpospolitÄ… z pijackich uczt wystawianych w swym dworze w
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BÄ…kowej GÃłrze.
Ze Å›wiata nauki wymieniÄ‡ wypada Jana Ferdynanda Naxa, ekonomistÄ™, inÅźyniera i architekta
zwiÄ…zanego z obozem reform StanisÅ‚awa Augusta Poniatowskiego, ktÃłry w latach 70-tych XVIII
wieku badaÅ‚ PilicÄ™ w Przedborzu i jego okolicach w celu moÅźliwoÅ›ci wykopania kanaÅ‚u
Å‚Ä…czÄ…cego tÄ… rzekÄ™ z WartÄ…. Pod jego kierownictwem zaczÄ™to teÅź prace nad
poprawieniem spÅ‚awnoÅ›ci Pilicy na odcinku od Przedborza do Tarasu. Prace ze wzglÄ™du na brak
finansÃłw przerwano. W 1825 roku PrzedbÃłrz wizytowaÅ‚ sam StanisÅ‚aw Staszic, oglÄ…dajÄ…c
miÄ™dzy innymi fabrykÄ™ sukna oraz kamienioÅ‚om piaskowca na Majowej GÃłrze. Swe spostrzeÅźenia
z wizytacji zawarÅ‚ w raporcie pt. "Uwagi przy objeÅºdzie drÃłg, rzek i fabryk w roku 1825 miesiÄ…cu
wrzeÅ›niu." Raport ten niestety spÅ‚onÄ…Å‚ w czasie powstania w Warszawie w 1944 roku.
W maju roku 1799 przez PrzedbÃłrz przejeÅźdÅźaÅ‚ Wojciech BogusÅ‚awski, aktor, Å›piewak operowy,
reÅźyser, pisarz propagator idei oÅ›wieceniowych dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, nazywany
ojcem teatru polskiego. W swym pamiÄ™tniku opisaÅ‚ moment przekraczania granicy w Przedborzu jaka
wtedy istniaÅ‚a na Pilicy miÄ™dzy AustriÄ… a Prusami.
W Wielki PiÄ…tek 27 marca 1807 roku przez zielonÄ… granicÄ™ na Pilicy w okolicy Przedborza
przekroczyÅ‚ przyszÅ‚y generaÅ‚, adiutant samego cara Aleksandra I, szef wywiadu wojska
powstaÅ„czego w 1831 roku oraz komendant Gwardii Narodowej w Lwowie podczas Wiosny LudÃłw JÃłzef Bonawentura ZaÅ‚uski. PragnÄ…c dostaÄ‡ siÄ™ do KsiÄ™stwa Warszawskiego wyruszyÅ‚ z
MaÅ‚opolski i przez ChÄ™ciny dotarÅ‚ w okolice Przedborza. Do swego teÅ›cia pana Czaplickiego w
Bobrownikach skierowaÅ‚ go jeden z mieszczan z ChÄ™cin. Czaplicki chciaÅ‚ ZaÅ‚uskiego
przeprowadziÄ‡ przez granicÄ™ w Przedborzu gdzie byÅ‚ most i komora celna. Jednak z obawy, Åźe
Bonawentura moÅźe byÄ‡ przez AustriakÃłw zatrzymany z powodu braku paszportu i Åźe zniweczy to
jego plany postanowiono wybraÄ‡ innÄ… drogÄ™. Nijaki Relicki z RÄ…czek pomÃłgÅ‚ mu w
nielegalnym przekroczeniu granicy do ktÃłrego wykorzystano miejscowych flisakÃłw ktÃłrzy przewiezli na
swej tratwie ZaÅ‚uskiego z brzegu austriackiego na stronÄ™ KsiÄ™stwa Warszawskiego.
Budowniczymi przedborskiej fabryki sukna byli John Cockerill i Wojciech Lange. Pierwszy z nich byÅ‚
belgijskim przedsiÄ™biorcÄ… i przemysÅ‚owcem, twÃłrcÄ… funkcjonujÄ…cych do dziÅ› pod nazwÄ…
kombinatu "Cockerill-Sambre" zakÅ‚adÃłw przemysÅ‚u metalowego, konstruktor pierwszej lokomotywy
parowej na kontynencie europejskim. ByÅ‚ jednym z najwiÄ™kszych potentatÃłw przemysÅ‚owych
pierwszej poÅ‚owy XIX wieku w Europie. Wojciech Lange natomiast zasÅ‚uÅźony bardzo dla Przedborza
jako wÅ‚aÅ›ciciel ekonomi przedborskiej byÅ‚ jednym z bliskich wspÃłÅ‚pracownikÃłw namiestnika
KrÃłlestwa Polskiego generaÅ‚a JÃłzefa ZajÄ…czka, blisko zwiÄ…zany ze Å›rodowiskami naukowymi i
ekonomicznymi w Warszawie.
W latach 20 XIX wieku w naszym mieÅ›cie mieszkaÅ‚ i pracowaÅ‚ jako nauczyciel trzech cÃłrek
przyszÅ‚ego burmistrza Leskiego - Piotr Åšciegienny, pÃłÅºniejszy ksiÄ…dz katolicki, dziaÅ‚acz
niepodlegÅ‚oÅ›ciowy i przywÃłdca chÅ‚opski, zesÅ‚aniec. Po latach 23 paÅºdziernika 1844 roku
spotkaÅ‚ w seminarium kieleckim syna swego chlebodawcy z Przedborza. Syn burmistrza Leskiego
postanowiÅ‚ bowiem zostaÄ‡ ksiÄ™dzem. Åšciegienny juÅź jako ksiÄ…dz tak przedstawiÅ‚ moment
spotkania: "WidziaÅ‚em siÄ™ takÅźe z klerykiem Leskim, ktÃłrego, bÄ™dÄ…c u ojca jego w Przedborzu
na rÄ™kach piastowaÅ‚em".
W Przedborzu i jego okolicach swe badania skaÅ‚ przeprowadzaÅ‚ pochodzÄ…cy z Saksoni znany
geolog Jerzy BogumiÅ‚ Pusch. PrzyjechaÅ‚ on do Polski, aby objÄ…Ä‡ stanowisko wykÅ‚adowcy w
organizowanej z inicjatywy StanisÅ‚awa Staszica Szkole GÃłrniczej w Kielcach. PoczÄ…tkowo
wykÅ‚adaÅ‚ chemiÄ™ ogÃłlnÄ…, metalurgicznÄ…, analitycznÄ… i hutnictwo, wkrÃłtce potem objÄ…Å‚
takÅźe dwa najwaÅźniejsze przedmioty: geologiÄ™ i mineralogiÄ™. StwierdzajÄ…c, Åźe znajomoÅ›Ä‡
budowy geologicznej Polski jest bardzo sÅ‚aba, juÅź w pierwszym roku pobytu podjÄ…Å‚ badania
geologiczne. Badania te wykraczaÅ‚y poza granice KrÃłlestwa Kongresowego, rozpoczÄ…Å‚ je od okolic,
w ktÃłrych wystÄ™powaÅ‚y zÅ‚oÅźa surowcÃłw mineralnych: Wieliczki, Bochni, Olkusza, Swoszowic i
Czarkowych. ProwadziÅ‚ je nieprzerwanie przez caÅ‚y okres pobytu w Kielcach 1816-1826, a ich wyniki
przedstawiÅ‚ w swym gÅ‚Ãłwnym dziele "Geognostische Beschreibung von Polen so wie des übrigens
Nordkarpathenländer von Georg Gottlieb Pusch" wydanym w Stuttgarcie w dwÃłch czÄ™Å›ciach (w 1833
i 1836 roku).
Podczas Powstania Styczniowego w Przedborzu toczyÅ‚y walki odziaÅ‚y pod dowÃłdztwem generaÅ‚a
JezioraÅ„skiego w lutym 1863 roku i kapitana JÃłzefa OxiÅ„skiego 27 czerwca 1863. W jednej z
potyczek pod Przedborzem w lutym 1863 roku braÅ‚ udziaÅ‚ sÅ‚uÅźÄ…cy w oddziaÅ‚ach
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JezioraÅ„skiego JÃłzef Karol Nieczuja Miniewski, postaÄ‡ niezmiernie ciekawa i z bogatym Åźyciorysem.
Ten urodzony na Mazowszu syn ziemianina ksztaÅ‚cony na wojskowego w petersburskich szkoÅ‚ach
MikoÅ‚ajewskiej Szkole InÅźynierii i Akademii InÅźynierii Wojskowej, wstÄ™puje jako carski oficer do
nielegalnego KoÅ‚a OficerÃłw Polskich. Tropiony przez tajnÄ… policjÄ™ uznany zostaje za
rewolucjonistÄ™. ObawiajÄ…c siÄ™ aresztowania zwalnia siÄ™ ze sÅ‚uÅźby wojskowej i wraca do
rodzinnego majÄ…tku. Rok pÃłzniej przystÄ™puje do powstania styczniowego. Swoja drogÄ™ w
powstaniu rozpoczyna walkami w GrÃłjcu, nastÄ™pnie nad rzekÄ… PilicÄ…, gdzie bije siÄ™ w
BiaÅ‚obrzegach i Przedborzu wÅ‚aÅ›nie. Walczy teÅź pod rozkazami Langiewicza pod MaÅ‚ogoszczÄ…
i PieskowÄ… SkaÅ‚Ä…. Po klÄ™sce pod Grochowiskami przekracza granicÄ™ i udaje siÄ™ do Krakowa.
W Galicji juÅź z awansem na puÅ‚kownika organizuje Korpus Mazowiecki zÅ‚oÅźony z 500 ochotnikÃłw
w tym z ok 30 WÅ‚ochÃłw i FrancuzÃłw. Na czele oddziaÅ‚u wkracza do KrÃłlestwa i stacza 3
zwyciÄ™skie bitwy. Z powodu wyczerpania ludzi i zapasÃłw wraca na tereny austriackie. Organizuje
jeszcze jednÄ… wyprawÄ™ z Lwowa na WoÅ‚yÅ„. Po upadku powstania, tropiny przez carskÄ…
policjÄ™ udaje siÄ™ do ParyÅźa gdzie zostaje zatrudniony przez inÅźyniera Ferdynanda Lessepsa do
dobrze pÅ‚atnych prac projektowych przy budowie KanaÅ‚u Sueskiego. WyjechaÅ‚ do Algierii i Egiptu,
do 1871 roku pracowaÅ‚ w rejonie Suez - Port Said. Po powrocie do Europy osiedla siÄ™ we Lwowie.
Prowadzi tam ÅźywÄ… dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ patriotycznÄ… i spoÅ‚ecznÄ…. MajÄ…c lat 77 wspiera OrlÄ™ta
Lwowskie w walkach o to miasto 1918/1919. W roku 1921 JÃłzef PiÅ‚sudski odznaczyÅ‚ go KrzyÅźem
Srebrnym Virtuti Militari (V Kl.), a rok pÃłÅºniej odznaczony zostaje KrzyÅźem Walecznych. GeneraÅ‚
JÃłzef Miniewski zmarÅ‚ we Lwowie w wieku 85 lat. ZostaÅ‚ pochowany na cmentarzu Å•yczakowskim
(?).
Przez PrzedbÃłrz wraz z warszawskÄ… pielgrzymkÄ… w roku 1894 przechodziÅ‚ przyszÅ‚y Noblista
WÅ‚adysÅ‚aw StanisÅ‚aw Reymont, ktÃłrego rodzina mieszkaÅ‚a w Przedborzu. ZapisujÄ…c swe
wraÅźenia w reportaÅźu pt. "Pielgrzymka do Jasnej GÃłry" wyraziÅ‚ niezbyt pochlebne wraÅźenia na
temat naszego miasteczka, porÃłwnujÄ…c je do obdartej przekupy. Nie byÅ‚ to jednak jedyny pobyt
Reymonta w Przedborzu. OdwiedzaÅ‚ go kilkakrotnie podczas swego wakacyjnego pobytu w Strzelcach
MaÅ‚ych w roku 1897 u rodziny WendÃłw. CzÄ™sto zaglÄ…daÅ‚ do swej rodziny w Przedborzu, o czym
Å›wiadczy list napisany w Strzelcach MaÅ‚ych adresowany do brata pisarza - Franciszka, z dnia 26 VIII
1897 roku. W liÅ›cie WÅ‚adysÅ‚aw Reymont pisze: "W Przedborzu bywam czÄ™sto, juÅ›ciÄ‡, Åźe
poznaÅ‚em siÄ™ z Walerkiem Rejmentem, dobry chÅ‚opak ale strasznie prowincjonalny farmak. Ma
ÅźyÅ‚kÄ™ do konika, do fuzyjki i do niewiastek, a natomiast nie pali, nie hula, skÅ‚ada pieniÄ…dze i
jest przeciÄ™tnie gÅ‚upi.Dobry zresztÄ… chÅ‚opak ale wiÄ™cej nad nowÄ… odmianÄ™ maÅ›ci
topolowej wymyÅ›liÄ‡ nie zdoÅ‚a."
Walery Rejment to brat MichaÅ‚a. Reymont pisze w liÅ›cie o wymyÅ›leniu maÅ›ci topolowej
poniewaÅź Walery pracowaÅ‚ w przedborskiej aptece a jego przeÅ‚oÅźonym w niej byÅ‚ pan
DÅ‚ugoszewski. Apteka funkcjonowaÄ‡ musiaÅ‚a dobrze poniewaÅź DÅ‚ugoszewskiego, jak wynika z
listu pisanego juÅź przez samego Walerego, staÄ‡ byÅ‚o na wyjazdy wakacyjne za granicÄ™.
WÅ‚adysÅ‚aw Reymont spotkaÅ‚ siÄ™ teÅź podczas tego lata z przyszÅ‚ym lekarzem MichaÅ‚em
Rejmentem, ktÃłry studiowaÅ‚ w tamtym czasie medycynÄ™ w dalekim Kijowie. Jego teÅź opisuje w
tym samym liÅ›cie, jednak zdecydowanie lepiej: "(...) MichaÅ‚ byÅ‚ rÃłwnieÅź kilka tygodni w
Przedborzu u matki, ktÃłra tutaj mieszka czasowo. Jest na czwartym kursie medycyny. Siarka nie
chÅ‚op,gwaÅ‚towny, Åźywy, sprytny, blagier i szeroka natura,w dodatku z odcieniem szlacheckim.Lata
za dziewczynami, strzela jak Tell, pÅ‚ywa jak szczupak a przy tym gÅ‚adysz."
Podczas I wojny Å›wiatowej jesieniÄ… 1914 roku wraz z cofajÄ…cym siÄ™ frontem przeszedÅ‚ przez
PrzedbÃłrz rosyjski poeta NikoÅ‚aj Gumilow mÄ…Åź poetki Anny Achmatowej. Dwa razy odznaczony
KrzyÅźem Å›w. Jerzego(po raz pierwszy za odwagÄ™ w walkach miÄ™dzy Piotrkowem a
BeÅ‚chatowem). ZostaÅ‚ zamordowany przez bolszewikÃłw w 1921 roku. Swoje przeÅźycia wojenne w
sposÃłb bardzo realistyczny opisuje w pamiÄ™tniku majÄ…cym formÄ™ listÃłw - poczÄ…wszy od
Koluszek, poprzez BeÅ‚chatÃłw, okolice Piotrkowa, przekroczenie Pilicy na wysokoÅ›ci Paskrzyna, pobyt
na plebanii w Skotnikach i walki w przedborskich lasach oraz cofanie siÄ™ jednostek rosyjskich w
kierunku na wschÃłd przez Czermno, FaÅ‚kÃłw.
JesieniÄ… 22 paÅºdziernika 1914 roku do Przedborza dotarli ÅźoÅ‚nierze 1-go PuÅ‚ku UÅ‚anÃłw
LegionÃłw Polskich JÃłzefa PiÅ‚sudskiego. W jego szeregach znajdowaÅ‚ siÄ™ Andrzej Strug (18711937) - wÅ‚aÅ›ciwe nazwisko Tadeusz GaÅ‚ecki. ByÅ‚ on pisarzem i publicystÄ…. Podczas zaborÃłw
wiÄ™ziony w Cytadeli w Warszawie za dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ niepodlegÅ‚oÅ›ciowÄ…. ZesÅ‚any na
SyberiÄ™, po powrocie do kraju aktywnie uczestniczyÅ‚ w dziaÅ‚alnoÅ›ci rewolucyjnej. Z tego teÅź
powodu musiaÅ‚ wyjechaÄ‡ do ParyÅźa. DziaÅ‚acz PPS. W roku 1918 wspÃłÅ‚tworzyÅ‚ RzÄ…d
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Ludowy w ktÃłrym peÅ‚niÅ‚ funkcjÄ™ wiceministra propagandy. Do koÅ„ca Åźycia byÅ‚ aktywnym
dziaÅ‚aczem spoÅ‚ecznym i politycznym. Wraz z nim do Przedborza wkroczyÅ‚ BolesÅ‚aw WieniawaDÅ‚ugoszowski - przyszÅ‚y adiutant MarszaÅ‚ka oraz generaÅ‚ dywizji. Przed I wojnÄ…
wspÃłÅ‚zaÅ‚oÅźyciel Towarzystwa ArtystÃłw Polskich w ParyÅźu. TamÅźe wÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ w
dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ powstajÄ…cego oddziaÅ‚u ZwiÄ…zku Strzeleckiego. Po wybuchu wojny przyjechaÅ‚
do Krakowa, by walczyÄ‡ w Legionach. BraÅ‚ udziaÅ‚ w przygotowaniach operacji wileÅ„skiej 1919 r.
i kijowskiej 1920. ByÅ‚ jednÄ… z najbarwniejszych postaci II RP, znanym z umiÅ‚owania do kobiet,
koni i hucznej zabawy. WiÄ™cej na portalu Wikipedia. Zainteresowanych dziejami Andrzeja Struga w
pierwszych latach Wielkiej Wojny odsyÅ‚am do jego ksiÄ…Åźki "Odznaka za wiernÄ… sÅ‚uÅźbÄ™" w
ktÃłrej opisuje wydarzenia i przeÅźycia wojenne z naszej okolicy.
Na tle tych wszystkich osÃłb wyrÃłÅźniÄ‡ naleÅźy pochowanego na przedborskim cmentarzu generaÅ‚a
JÃłzefa Lipkowskiego - inÅźyniera, wynalazce, konstruktora, dziaÅ‚acza emigracyjnego, pisarza i poety,
generaÅ‚a brygady Wojska Polskiego. Studia odbywaÅ‚ w Petersburgu i ParyÅźu, podczas wojen
baÅ‚kaÅ„skich byÅ‚ doradcÄ… sztabu armii buÅ‚garskiej. WspÃłÅ‚zaÅ‚oÅźyciel Stowarzyszenia
ArtystÃłw i Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia InÅźynierÃłw i TechnikÃłw Polskich we Francji. PosiadaÅ‚
zakÅ‚ady przemysÅ‚owe na terenie Rosji, Polski i Francji. OpatentowaÅ‚ schematy Å›migÅ‚owcÃłw
wielowirnikowych. TwÃłrca BÅ‚Ä™kitnej Armii we Francji. Los po II wojnie Å›wiatowej rzuciÅ‚ go do
Przedborza, gdzie zamieszkaÅ‚ u swej siostry. Jego dokÅ‚adny Åźyciorys zamieszczony jest w
Przedborskim SÅ‚owniku Biograficznym.
PaweÅ‚ ZiÄ™baAutor jest czÅ‚onkiem Towarzystwa MiÅ‚oÅ›nikÃłw Przedborza
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