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Pochodzenie nazwy miasta.

Nazwa miasta PrzedbÃłrz tÅ‚umaczona moÅźe byÄ‡ jako majÄ…ca pochodzenie:
a) topograficzne - czyli wskazujÄ…ce na naturalne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci terenu, na ktÃłrym osada byÅ‚a
zakÅ‚adana, czyli w miejscu przed borami, poniewaÅź PrzedbÃłrz w momencie swego powstawania
leÅźaÅ‚ na granicy Puszczy ÅšwiÄ™tokrzyskiej i Puszczy Nadpilickiej. Nie wykluczone jest, Åźe
pierwotna nazwa miasta brzmiaÅ‚a Przedborze. Jednak brak potwierdzenia tej nazwy w tekstach
ÅźrÃłdÅ‚owych bardziej prawdopodobnym czyni pochodzenie nazwy od imienia Przedbor, czyli Åźe nazwa
miasta jest nazwÄ…:
b) osobowÄ… lub dzierÅźawczÄ… - pochodzÄ…cÄ… od imienia zaÅ‚oÅźyciela bÄ…dÅº teÅź dzierÅźawcy
osady i ziemi, na ktÃłrej owa siÄ™ znajdowaÅ‚a. Przedbor to imiÄ™ doÅ›Ä‡ powszechne na terenie
Polski w epoce Å›redniowiecza.

Utworzone z czÅ‚onÃłw przed zanaczÄ…cego teÅź naj- oraz wyrazu -bor, pochodzÄ…cego od
starosÅ‚owiaÅ„skiego boriti, sÅ‚owa znaczÄ…cego tyle co walka, konkurowanie. Å•atwo wiÄ™c
stwierdziÄ‡, iÅź imiÄ™ Przedbor oznaczaÄ‡ mialo czÅ‚owieka walecznego lub teÅź czÅ‚owieka
stawiajÄ…cego wyÅźej walkÄ™. Za nazwÄ… osobowÄ… przemawiajÄ… zapisy Przedborza w
dokumentach Å›redniowiecznych: tzw. falsyfikacie trzemeszeÅ„skim, noszÄ…cym datÄ™ 1145 oraz
dokumencie wystawionym przez BolesÅ‚awa Wstydliwego w 1239 roku. W obu tych dokumentach
widnieje nazwa Predbor.

Kim mÃłgÅ‚ byÄ‡ Przedbor, czÅ‚owiek, ktÃłremu miasto zawdziÄ™cza swojÄ… nazwÄ™? MoÅźna na
ten temat jedynie snuÄ‡ przypuszczenia. Rodem, w ktÃłrym imiÄ™ to byÅ‚o doÅ›Ä‡
rozpowszechnione i czÄ™sto nadawane, byÅ‚ rÃłd ZadorÃłw. Rodzina ta posiadaÅ‚a w swym
wÅ‚adaniu wiele posiadÅ‚oÅ›ci na zachodnim brzegu Pilicy. NaleÅźaÅ‚y do nich m. in. CheÅ‚mo,
BÄ…kowa GÃłra czy WielgomÅ‚yny. ByÄ‡ moÅźe jeden z ZadorÃłw - protoplastÃłw rodziny
LanckoroÅ„skich - o imieniu Przedbor byÅ‚ zaÅ‚oÅźycielem Przedborza, bÄ…dÅº panem ziem, na
ktÃłrych osada powstaÅ‚a.

Znane sÄ… teÅź inne zapisy nazwy PrzedbÃłrz w Å›redniowiecznych dokumentach, np. Predbrij z
dokumentu wystawionego przez ksiÄ™cia Konrada Mazowieckiego w 1241 r., czy teÅź Pridborz (1388 r.),
Przedborzs (1426 r.) z dokumentÃłw krÃłla WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚y. W odpisie aktu nadania praw
miejskich (1405 r.) z 1508 roku widnieje nazwa Przedborze. RÃłÅźne formy zapisu nazwy miasta
widniejÄ… teÅź na mapach z wieku XVI czy teÅź XVIII. Spotykamy wiÄ™c: na mapie z 1525 nazwÄ™
Pfedbors, Przedbors na mapie z 1750, Przedhore - na niemieckiej mapie z 1782 r. JednakÅźe sÄ… to
mapy autorstwa cudzoziemcÃłw, dlatego teÅź dowolnoÅ›Ä‡ w zapisie nazwy miasta wydaje siÄ™ byÄ‡
jak najbardziej zrozumiaÅ‚a.

Na terytorium Polski znajdujÄ… siÄ™ jeszcze trzy inne miejscowoÅ›ci o nazwie PrzedbÃłrz, sÄ… to:
PrzedbÃłrz w wojewÃłdztwie kujawsko - pomorskim, powiat mogieliÅ„ski, gmina Strzelno;
PrzedbÃłrz w wojewÃłdztwie podkarpackim, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa;
PrzedbÃłrz w wojewÃłdztwie mazowieckim, powiat pÅ‚ocki, gmina StaroÅºreby.
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