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HISTORYCZNY PRZEWORSK 

Początki osadnictwa na ziemii przeworskiej sięgają 

nawet 4,5 tys. lat p.n.e. Licznie znajdowane 

przedmioty kultury materialnej, również  

z późniejszych okresów świadczą, iż teren ten był 

zamieszkiwany nieprzerwanie. Podczas prac 

melioracyjnych dokonano licznych odkryć 

archeologicznych potwierdzających bogatą i pełną 

zwrotów historię osadnictwa. Większość narzędzi 

pochodzących z neolitu - okresu poprzedzającego 

epokę brązu - przypisuje się właśnie ludności kultury 

ceramiki sznurowej.  

W rejonie Przeworska odkryto wiele różnych interesujących znalezisk pochodzących z epoki brązu 

(1700-650 r. p.n.e).Wśród nich znalazł się prawdziwy skarb odkryty w 1865 roku. Skarb z Maćkówki, 

bo o nim mowa, zawiera 47 przedmiotów wykonanych z brązu, prawdopodobnie ukrytych przez 

kupca - wędrowca w obliczu jakiegoś grożącego niebezpieczeństwa. Począwszy od II w.p.n.e. zaczęła 

kształtować się tzw. kultura przeworska. Ludność słowiańska pozostająca w obrębie tej kultury 

przyswoiła sobie sporo osiągnięć technicznych w zakresie metalurgii.  

Mianem "kultury przeworskiej" określa się kulturę materialną ludów żyjących w okresie wpływów 

kultury prowincjonalno-rzymskiej. Czas pełnego rozkwitu i świetności kultury przeworskiej przypada 

na III-IV w n.e. Rozwój kultury przeworskiej został wstrzymany przez rozpoczęte w IV wieku n.e. 

wędrówki koczowniczych ludów znad Morza Czarnego i Niziny Węgierskiej. Niszczycielskie najazdy 

Hunów trwające od VI w.n.e. wywołały wędrówki Słowian na Półwysep Bałkański i na zachód Europy. 

Wpływ lodowców i pozostałości po nim 

ukształtowały ziemie, gdzie w średniowieczu 

na wzgórzu o wysokości 203 m n.p.m 

wzniesiono Przeworsk, Miasto powstało na 

przełomie X i XI wieku w zachodniej części 

miejskiego wzgórza na którym później 

wzniesiono Klasztor i Kościół Bożogrobców. 

Nazwa miasta ewoluowała, początkowo 

brzmiała Pereworesk później występują 

nazwy m.in. Preworsko, Przyworsko, a od 

połowy XV wieku najczęściej Przeworsko. 

Pierwszy rys w kronikach ma miejsce w 1280 

roku i związany jest ze zwycięstwem Leszka 

Czarnego nad wojskami Księcia ruskiego Lwa 

pod Koprzywnicą.  

Nazwa miasta świadczy o bardzo starym, słowiańskim pochodzeniu osady, a wywodzi się od 

prasłowiańskiego słowa ,,wroti" oznaczającego zamykanie lub otwieranie, zapewne ze względu na to, 

iż Miasto położone było w miejscu jakiejś przeszkody lub samo mogło być taką przeszkodą, np. na 
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szlaku handlowym. We wczesnym średniowieczu przebiegał tędy szlak komunikacyjny łączący ważne 

ośrodki handlowe wschodu i zachodu. Zajęcie Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego umocniło 

rolę Przeworska jako dynamicznie rozwijającej się osady. Ukoronowaniem tego stało się nadanie 

przez Władysława Jagiełłę praw miejskich w dniu 25.II.1393 roku, poszerzonych następnie 14.V.1394 

roku.  

Nadanie i poszerzenie praw miejskich 

ułatwiło rozwój miasta szczególnie jako 

ważnego przygranicznego ośrodka 

gospodarczego. Do XVIIIw Przeworsk był 

miastem prywatnym przechodzącym z rąk 

do rąk wśród rodów Tarnowskich, później 

Ostrogskich a następnie Lubomirskich. 

Okresy rozbiorów to zatrzymanie rozwoju 

miasta ze względu na zerwanie szlaków 

handlowych, tendencję zahamowało 

połączenie kolejowe nawiązane z Krakowem 

a następnie wydłużenie linii kolejowej do 

Lwowa. Punktem zwrotnym było 

wybudowanie w 1895 roku Cukrowni przez Galicyjskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego  

a także utworzenie połączenia kolejowego do Rozwadowa i wąskotorowej do Dynowa.  

Druga połowa XIX wieku i okres do wybuchu I wojny światowej był korzystnym okresem rozwoju 

kultury i oświaty w Mieście: powstawały szkoły, gimnazja działalność swą rozwinęło Towarzystwo 

Szkół Ludowych, Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Dramatyczne, Towarzystwo Mieszczan 

,,Gwiazda" , Towarzystwo Sportowe ,,Sokół". Wraz z zakończeniem działań wojennych wzrasta 

znaczenie i ranga miasta powstają liczne zakłady rzemieślnicze i handlowe.  

Przeworsk był siedzibą samorządu powiatowego. II wojna światowa zaczęła się w Przeworsku od 

zbombardowania cukrowni oraz węzła PKP, a także spalenia XVII wiecznej Synagogi. Po wojnie 

Przeworsk znacznie poszerzył swoje granice. Wzrosła liczba ludności, powstały nowe 

przedsiębiorstwa. Miasto uczestniczyło w konkursach "Mistrz Gospodarności" - dwukrotnie zajęło  

w nich I miejsce, a w 1975 r. uzyskało tytuł "Arcymistrza Gospodarności". 

Przeowrsk to miasto ciekawe historycznie dlatego warto jest o nim pisać, a już napewno go 

odwiedzić. Dzieje tego miasta wysryte są na murach licznych zabytków, które otwarte są dla 

wszystkich chcących je poznać.  
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2007-2013. 


