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W roku 1586 zmarÅ‚ krÃłl Stefan Batory. Do rywalizacji o elekcyjny tron Polski, stanÄ™Å‚o w sierpniu,
nastÄ™pnego roku czterech kandydatÃłw. WÅ›rÃłd nich najwiÄ™kszym poparciem w kraju cieszyÅ‚y
siÄ™ osoby Zygmunta Wazy oraz Maksymiliana Habsburga. Dwa obozy popierajÄ…ce tych kandydatÃłw,
odzwierciedlaÅ‚y podziaÅ‚ jaki panowaÅ‚ wÅ›rÃłd polskiej szlachty i magnaterii na zwolennikÃłw Jana
Zamoyskiego - kanclerza i bliskiego wspÃłÅ‚pracownika zmarÅ‚ego krÃłla oraz stronnictwo braci
Zborowskich, zaciÄ™tych przeciwnikÃłw kanclerza.
KrÃłlewicz Zygmunt, ktÃłrego kandydaturÄ™ na tron Polski, popieraÅ‚ Jan Zamoyski, byÅ‚ synem
krÃłla Szwecji a po kÄ…dzieli spokrewniony byÅ‚ z dynastiÄ… JagiellonÃłw. Jego matka, Katarzyna,
byÅ‚a cÃłrkÄ… Zygmunta I Starego i siostrÄ… ostatniego, panujÄ…cego w Polsce Jagiellona - Zygmunta
II Augusta. PozycjÄ™ krÃłlewicza Zygmunta Wazy wzmacniaÅ‚o powinowactwo z Jagiellonami jak
rÃłwnieÅź zabiegi jego ciotki krÃłlowej Anny Jagiellonki, ktÃłra o wybÃłr Zygmunta na krÃłla Polski,
forsowaÅ‚a od dÅ‚uÅźszego czasu. Kontrkandydat Zygmunta, Maksymilian z rodu HabsburgÃłw, brat
cesarza Austrii, popierany byÅ‚ przez stronnictwo Zborowskich, ostro skonfliktowanych z kanclerzem
Zamoyskim.
Do elekcji doszÅ‚o na warszawskiej Woli. KrÃłlem wybrany zostaÅ‚ Zygmunt. Jednak niezadowoleni z
tej decyzji zwolennicy Habsburga, dwa dni pÃłÅºniej w tym samym miejscu na wÅ‚adcÄ™
Rzeczpospolitej, wybrali Maksymiliana.
Na skutek podwÃłjnej elekcji, o tym kto obejmie tron w kraju, zadecydowaÄ‡ miaÅ‚a siÅ‚a.
PrzedbÃłrz staÅ‚ siÄ™ wtedy czÄ™Å›ciÄ… areny, waÅźnych dla Polski wydarzeÅ„, ktÃłre
zadecydowaÅ‚y o dalszych jej losach. DoszÅ‚o w nim bowiem i w jego okolicach, w pierwszej poÅ‚owie
listopada 1587 roku do zbrojnego starcia miÄ™dzy zwolennikami Zygmunta i Maksymiliana.
Sytuacja zaogniÅ‚a siÄ™ po dotarciu obu pretendentÃłw do Polski. Na poÅ‚udniu Maksymilian
prÃłbowaÅ‚ opanowaÄ‡ KrakÃłw. Z Pomorza, ku stolicy ruszyÅ‚, przybyÅ‚y ze Szwecji Zygmunt.
Maksymilian na wieÅ›Ä‡ o tym, Åźe jego konkurent do tronu jest juÅź w Piotrkowie, wysÅ‚aÅ‚ w jego
kierunku, odziaÅ‚ w sile okoÅ‚o 2 tysiÄ™cy zbrojnych w celu porwania Zygmunta Wazy. OddziaÅ‚em
tym dowodzili Erazm Lichtenstein - dowÃłdca wojsk Maksymiliana, StanisÅ‚aw Stadnicki - nazywany
DiabÅ‚em Å•aÅ„cuckim, sÅ‚ynny awanturnik i grabieÅźca oraz Krzysztof Zborowski - awanturnik i
czÅ‚owiek skazany przez sejm na banicjÄ™ za spiskowanie przeciwko zmarÅ‚emu krÃłlowi Stefanowi
Batoremu. ZajÄ™li oni PrzedbÃłrz, przez ktÃłry planowano przejazd krÃłla elekta. Atak nastÄ…piÅ‚ w
czwartkowy poranek 12 listopada. Nie obeszÅ‚o siÄ™ bez mordÃłw i grabieÅźy.
W napadniÄ™tym Przedborzu, przebywali bowiem ludzie, popierajÄ…cego krÃłlewicza WazÄ™, Jana
Ostroroga, pÃłÅºniejszego podczaszego krÃłlewskiego i wojewody poznaÅ„skiego. Mieli oni udaÄ‡ siÄ™
w drogÄ™ do Krakowa i czekaÄ‡ tam na przyjazd krÃłlewicza Zygmunta. Zostali oni pojmani przez
Stadnickiego w niewolÄ™ a dobra podczaszego, ktÃłre ze sobÄ… mieli staÅ‚y siÄ™ Å‚upem DiabÅ‚a z
Å•aÅ„cuta. Pojmanych, w liczbie 30 osÃłb, nakazaÅ‚ zakuÄ‡ w kajdany i prawie nagich, w mrozie,
prowadziÄ‡ do swego obozu pod Krakowem. Jego Å‚upem zaÅ› padÅ‚o wiele juÅź zaÅ‚adowanych
wozÃłw, na ktÃłrych znajdowaÅ‚y siÄ™ m.in. kosztowne ubrania Ostroroga. W rÄ™ce napastnikÃłw
dostaÅ‚o siÄ™ teÅź kilkadziesiÄ…t tureckich koni. Swe straty doznane w Przedborzu, podczaszy
wyliczyÅ‚ na 30 tys. zÅ‚otych polskich.
W niewymienionej z nazwy wiosce pod Przedborzem, leÅźÄ…cej na trasie do Piotrkowa, 13 listopada,
doszÅ‚o do zbrojnego starcia miÄ™dzy zwolennikami Habsburga i Wazy. Jazda austriacka i polskich
stronnikÃłw arcyksiÄ™cia, rozbiÅ‚a przedniÄ… straÅź Zygmunta, zÅ‚oÅźonÄ… z osiemdziesiÄ™ciu ludzi,
bÄ™dÄ…cych czÄ™Å›ciÄ… pospolitego ruszenia z Prus KrÃłlewskich. StraÅź ta dowodzona przez
pruskiego szlachcica MaÅźyÅ„skiego, wchodziÅ‚a w skÅ‚ad oddziaÅ‚Ãłw marszaÅ‚ka OpaliÅ„skiego i
maÅ‚a za zadanie, chroniÄ‡ Zygmunta w drodze na Wawel.
Rozochoceni tak Å‚atwym sukcesem ludzie Stadnickiego i Zborowskiego, zrobili wypad na
posiadÅ‚oÅ›ci CzermiÅ„skich. ZÅ‚upili Czermno. Pozabijali tamtejszÄ… ludnoÅ›Ä‡, pomimo tego, Åźe
poddaÅ‚a siÄ™ ona napastnikom.
http://www.przedborz.com.pl
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O tym co wydarzyÅ‚o siÄ™ wtedy w Przedborzu, dowiadujemy siÄ™ rÃłwnieÅź z listu Lwa Sapiehy,
wÃłwczas podkanclerzego litewskiego a w przyszÅ‚oÅ›ci hetmana i kanclerza wielkiego litewskiego, do
Krzysztofa RadziwiÅ‚Å‚a. List pisany byÅ‚ w Kazimierzu i datowany jest na dzieÅ„ 17 listopada 1587
roku. Sapieha pisze w nim, Åźe krÃłl elekt miaÅ‚ z Piotrkowa do Przedborza wyruszyÄ‡ w sobotÄ™ 14
listopada i dotrzeÄ‡ do miasta dwa dni pÃłÅºnej, czyli w poniedziaÅ‚ek 16 listopada. PilicÄ™ miaÅ‚
przekroczyÄ‡ i na nocleg siÄ™ zatrzymaÄ‡ w Sulejowie. Wyjazd jednak wstrzymano ze wzglÄ™du na
wieÅ›ci jakie dotarÅ‚y do Piotrkowa, o najeÅºdzie ludzi Maksymiliana na PrzedbÃłrz. ZawrÃłcono teÅź z
drogi na PrzedbÃłrz, krÃłlewskÄ… kuchniÄ™ oraz czÄ™Å›Ä‡ taboru z krÃłlewskimi rzeczami.
ZajÄ™cie Przedborza i rozbicie ludzi OpaliÅ„skiego przez maksymilianowych zwolennikÃłw,
wywoÅ‚aÅ‚o popÅ‚och wÅ›rÃłd sieradzkiej i wielkopolskiej szlachty zebranej przy Wazie. ZaczÄ™li oni
masowo odstÄ™powaÄ‡ przyszÅ‚ego krÃłla. Dodatkowym bodÅºcem do takiego zachowania byÅ‚ list,
jaki Stadnicki wysÅ‚aÅ‚ do zgromadzonej w Piotrkowie szlachty. List ten, napisany w Przedborzu 14
listopada 1587 roku, byÅ‚ swoistÄ… odezwÄ… do zgromadzonej przy Zygmuncie szlachty, by ta od
niego odstÄ…piÅ‚a i zaprzestaÅ‚a go popieraÄ‡. Szlachta nie czekajÄ…c, aÅź moÅźliwym siÄ™ stanie
speÅ‚nienie grÃłÅºb Stadnickiego, ktÃłrego znaÅ‚a przecieÅź z gwaÅ‚townoÅ›ci, wolaÅ‚a przezornie
rozjechaÄ‡ siÄ™ do domÃłw. List ten do czasÃłw II wojny Å›wiatowej, znajdowaÅ‚ siÄ™ w zbiorach
lwowskiej Biblioteki OssoliÅ„skich. Obecnie dysponuje nim Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka
Ukrainy.

TreÅ›Ä‡ listu S. Stadnickiego napisanego w Przedborzu do szlachty zgromadzonej przy Zygmuncie
Wazie w Piotrkowie. Z "PamiÄ™tnika lwowskiego", marzec 1818 r.

ZaistniaÅ‚a sytuacja wypÅ‚oszyÅ‚a teÅź z Piotrkowa Zygmunta, ktÃłry cofnÄ…Å‚ siÄ™ w kierunku na
RawÄ™ MazowieckÄ…. Do Krakowa podÄ…ÅźyÅ‚ bocznymi drogami, przez Nowe Miasto i Korczyn.
OminÄ™Å‚a w ten sposÃłb PrzedbÃłrz, wizyta krÃłla elekta.
Stadnicki wraz ze Zborowskim nie znaleÅºli na tyle odwagi, by zaatakowaÄ‡ PiotrkÃłw i w obawie przed
tym by kanclerz Zamoyski nie pokonaÅ‚ Maksymiliana, ruszyli w kierunku Krakowa. OdstÄ™pujÄ…c od
Przedborza, porzucili zamiar porwania Zygmunta. Gdyby udaÅ‚o im siÄ™ zrealizowaÄ‡ cel, moÅźliwe
byÅ‚o iÅź historia Polski potoczyÅ‚aby siÄ™ zupeÅ‚nie inaczej i na tronie zasiadÅ‚by Habsburg a nie
Waza.
Do wydarzeÅ„, tych nawiÄ…zaÅ‚ JÃłzef Ignacy Kraszewski w swej powieÅ›ci historycznej,
zatytuÅ‚owanej Bajbuza:
&bdquo;W Piotrkowie dÅ‚ugo spoczywaÄ‡ nie byÅ‚o moÅźna. ZarÃłwno z przybyciem Zygmunta
nadeszÅ‚a wiadomoÅ›Ä‡, Åźe jazda Maksymiliana opanowaÅ‚a Przedborz, a OpaliÅ„skiego oddziaÅ‚
rozbiÅ‚a i w czÄ™Å›ci w niewolÄ™ zabraÅ‚a. OprÃłcz tego pochwycono pacholika, wysÅ‚anego tu
umyÅ›lni,, aby miasto podpaliÅ‚, i w istocie poÅźar zostaÅ‚ podÅ‚oÅźony. Przez dni dwa nie
rozbieraÅ‚ siÄ™ krÃłl i spaÄ‡ nie kÅ‚adÅ‚. Czuwali wszyscy, Å›ciÄ…gano oddziaÅ‚y, spodziewano
siÄ™ napaÅ›ci.
Maksymilianowe hufce, wyprawione dla opanowania Piotrkowa, uznaÅ‚y go wszakÅźe trudnym do
zdobycia, i popÅ‚och tylko wznieciwszy, cofnÄ™Å‚y siÄ™. Ale, co gorzej, szlachta wielkopolska i
sieradzka, ktÃłra siÄ™ do krÃłla Å›ciÄ…gaÅ‚a, znuÅźona powoli rozchodziÄ‡ siÄ™ zaczÄ™Å‚a. SiÅ‚y
Zygmunta siÄ™ uszczuplaÅ‚y.Doradzono krÃłlowi nocÄ… i potajemnie wyciÄ…gnÄ…Ä‡ do
Warszawy.&rdquo;
PaweÅ‚ ZiÄ™ba - czÅ‚onek Towarzystwa MiÅ‚oÅ›nikÃłw Przedborza
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