
Edukacyjny Projekt Gimnazjalny 

Łańcut  

historia miasta  

na tle historii Polski 

Autorzy: 

Dominik Golonka 

Artur Kot 

Malwina Kot 

Edyta Lasek 

Monika Trzyna 

Opiekun: Agnieszka Grzesik 

Medynia Łańcucka 2013 



2 

Położenie geograficzne 

    Łańcut znajduje się w centrum 

Podkarpacia, na południu Polski,  
w południowo-wschodniej Europie. 
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Pochodzenie 
nazwy miasta 

Nazwa miasta może pochodzić od 
Landshut w Bawarii lub Landeshut 
na Śląsku. Według historyka 
Marcina Kromera bawarscy 
wychodźcy z Landshut założyli  
w średniowieczu miasto Łańcut.   

Nazwa ta pojawia się  
w dokumencie z 1381 r. Ottona 
Pileckiego o lokalizacji wsi. 

 Nazwę miasta w czystej dzisiejszej 
formie spotykamy dopiero 
w II połowie XVI w. W księgach 
miejskich pojawia się po raz 
pierwszy w 1589 r. 
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Lokacja miasta 
        Początki Łańcuta sięgają roku 1349. Lokalizacja miasta wiąże 

się z czasami Kazimierza Wielkiego i sprowadzeniem tu 
osadników niemieckich. Miasto było ufortyfikowane wałami 
ziemnymi, znajdował się tu drewniany zamek – forteca, 
otoczony fosą, miasto otaczały fosy i palisada wzdłuż ulic : 
Podwale ,Wałowej, Kilińskiego, 3 maja, Zamkowej i 
Jagiellońskiej. 

      W tym samym czasie powstała również parafia katolicka. W 
archiwach watykańskich znajduje się dokument z 28 stycznia 
1378r., który potwierdza jej istnienie. 

Herb Łańcuta 

Kazimierz Wielki 

Król Polski 1333-1370 
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Pradzieje miasta 

      Wykopaliska z terenu miasta mówią o tym, że na terenie ziemi łańcuckiej, ludzie 
żyli już w okresie neolitu. Archeolodzy uważają, że w okolicy  
Łańcuta istniały grody obronne w początkach drugiego tysiąclecia. Nim 
powstało miasto, na tym terenie istniała osada, na wzgórzu zwanym Łysą Górą.  
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Kolejni właściciele mista 

Pileccy 1384-1586 Stadniccy 1586-1628 

Lubomirscy 1629 -1816 Potoccy  1816-1939 
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GOŚCIE PILECKICH 

Król Władysław Jagiełło wielokrotnie przebywał 
na Podkarpaciu.    1 kwietnia 1410 roku spotkał się ze 
swoim bratem stryjecznym księciem Witoldem  
i wyruszyli dalej do Sącza.  
W roku 1417 przyjechał do miasta by pojąć  za żonę córkę 
Ottona – Elżbietę.   
Jagiełło bawił w Łańcucie w sumie aż trzynaście razy: 
ostatni raz przed śmiercią 17 kwietnia 1434 roku. 
 Po śmierci żony Elżbiety Granowskiej z Łańcuta, król 
opiekował się synem królowej Janem Granowskim. 
Odwiedzał go w Łańcucie w 1421, 1423, 1424, 1427 i 1431 
roku. 

Elżbieta Granowska 

Władysław Jagiełło 
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W 
roku 1439 właściciel 

Łańcuta, Jan 
Granowski (Pilecki) 
gościł wracającego 
ze zjazdu w Łucku 
cesarza Zygmunta 
Luksemburskiego 

Zygmunt Luksemburski 
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W 1509 roku 
gościem 

Stanisława 
Pileckiego był 

król  Polski 
Zygmunt Stary 

Zygmunt I Stary 
Król Polski w latach 1506-1548  
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CZASY STANISŁAWA 
STADNICKIEGO 

Kolejny dziedzic Krzysztof, 
zapisał łańcuckie dobra swojej 
żonie Annie, która wymieniła 

je za długi w 1586 roku ze 
Stanisławem Stadnickim ze 
Żmigrodu - zwanym później 

"diabłem łańcuckim". 

HERB „Szreniawa” 
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WYPRAWA STEFANA 
BATOREGO NA GDAŃSK 

Stanisław Stadnicki wyprawiał się wraz 
ze Stefanem Batorym na wojny. 
Były to m.in. wojny z Gdańskiem który 
nie uznał wyboru Stefana Batorego na 
króla Polski ze względu na szkodliwe 
dla Gdańska, a popierane przez 
Batorego tzw. statuty Karnkowskiego. 
Bitwa została  stoczona w pobliżu 
Lubiszewa Tczewskiego 17 kwietnia 
1577roku. 

Stefan Batory 
Król Polski w latach 
1576 - 1586  
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Wojna z Łukaszem Opalińskim 
 

Łukasz Opaliński 

Stanisław Stadnicki uważany do dziś za 
jedynego z największych awanturników w 
dziejach Rzeczpospolitej, był początkowo 
wielce zasłużonym dla korony 
rotmistrzem.   Z Łańcuta wiódł prywatne 
wojny z sąsiadami, napadał na Rzeszów 
Mikołaja Spytka Ligęzy, prowadził niemal 
regularną wojnę ze starostą leżajskim, 
Łukaszem Opalińskim. Był też 
uczestnikiem rokoszu Zebrzydowskiego  
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Rokosz Zebrzydowskiego 
1606 - 1609 

Mikołaj Zebrzydowski 

Zygmunt III Waza 

Król Polski 1587-1632 

Przywódcami buntu zostali: marszałek wielki 
koronny Mikołaj Zebrzydowski, Jan Szczęsny 
Herburt, Stanisław Stadnicki i podczaszy litewski 
Janusz Radziwiłł. Pragnęli oni zdetronizować 
Zygmunta III Wazę, wprowadzić obieralność 
urzędników ziemskich na sejmikach oraz zmusić 
posłów do ścisłego przestrzegania instrukcji 
sejmikowych.   
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Tatarzy najeżdżający 
Polskę 

W XVII wieku, w czasach, pełnych 
zatargów i walk miasto bardzo 
ucierpiało. Miasto zostało niemal 
zupełnie obrabowane i spalone 
w latach 1608, 1614 i 1624 w czasie 
najazdu Tatarów.  
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Za czasów Stanisława Stadnickiego dwór oraz samo miasto 
zostały zrujnowane. Jego synowie zbudowali nową siedzibę już 
poza granicami miasta - w nowym miejscu, na wzgórzu, gdzie 
wznosi się obecny zamek.  

Widok od zachodu. 

Akwarela Thomasa de Thomona z końca 

XVIII w. 
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CZASY LUBOMIRSKICH 

Stanisław Lubomirski 

wojewoda krakowski 

Herb “Szreniawa’’ 
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Stanisław Lubomirski stał się 
dziedzicem wielkiej fortuny, którą 
jeszcze powiększył żeniąc się z Zofią 
Ostrogską. Majątek ten skrzętnie 
pomnażał i w 1642 r. jego 
latyfundium obejmowało: 10 
zamków, 12 miast i miasteczek, 296 
wsi i siół, 157 folwarków, niezliczone 
karczmy, młyny, lasy  
i stawy oraz puszcze leśne o 
powierzchni ponad 97000 ha. Wraz 
z fortuną rosło jego znaczenie 

polityczne, o czym świadczą sprawowane urzędy: m.in. starosty 
spiskiego, dobczyckiego, wojewody i starosty krakowskiego.  
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Dowodem uznania dla jego osoby, był 
tytuł księcia świętego cesarstwa 
rzymskiego, nadany mu w 1640 r. 

przez cesarza Ferdynanda III. W tym 
okresie Lubomirski był uważany za 
jednego z najbardziej wpływowych 

ludzi w Polsce.   
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ROZBUDOWA ZAMKU 
W latach 1629-1641 wybudowano od podstaw obecną 
bryłe zamku z wieżami w narożach oraz otaczający 
zamek system fortyfikacji ziemnych. Było to typowe  
w tamych czasach założenie urbanistyczne typu pallazzo 
in fortezza. Prace budowlane nadzorował Włoch. Matteo 
Trapola. Wykorzystano także wzory budowy twierdz 
holenderskich.  
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POTOP SZWEDZKI  
1655 - 1660 

Jan II Kazimierz 

Król Polski 1648-1668 

Klasztor w na Jasnej Górze 

W październiku 1655 roku Łańcut zajęli Szwedzi. Nie 
udało im się opanować zamku. Na mieszczan 
nałożono wysokie kontrybucje. 21 stycznia 1656 
roku już do wolnego miasta przybył król Jan 
Kazimierz, wracający z Głogowa na Śląsku z żoną 
Marią Ludwiką i dworem.  
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Powracającego króla i jego otoczenie bardzo uroczyście i z wielkim 
przepychem przyjmował i gościł Jerzy Sebastian Lubomirski. W tym 
czasie potwierdzono i uzupełniono w Łańcucie z udziałem szlachty  
i wojska postanowienia konfederacji tyszowieckiej. W tym czasie 
gościł też na zamku hetman Stefan Czarniecki. 

Stefan Czarniecki 

Jerzy Sebastian Lubomirski 
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Najazd Jerzego Rakoczego  

Jerzy Rakoczy 

książę Siedmiogrodu 

Tragiczny w skutkach dla miasta był 
najazd Jerzego Rakoczego. Jego wojska, 
złożone także z Kozaków, w lutym 1657 
roku zdobyły miasto. Pożarom, które 
zniszczyły stary zamek Pileckich, dwa 
kościoły, klasztor, ratusz, dom dla 
ubogich i wiele domów, towarzyszyły 
gwałty i grabież mienia ludności miasta. 
Obronił się wówczas zamek, posiadający 
liczną i dobrze uzbrojoną załogę. Łańcut 
utracił wtedy na zawsze swój dawny, 
renesansowy charakter  
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CZASY SASKIE 

Za panowania jednego z następnych włascicieli, Franciszka 
Lubomirskiego, w 1704r gościł na zamku król August II Mocny i tu 
ogłoszono manifest przeciwko Szwedom i Stanisławowi 
Leszczyńskiemu. 

August II Mocny 

król Polski 1697-1706 

1709-1733 
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Swoje poglądy polityczne kilkakrotnie zmnieniał też bratanek 
Franciszka, Teodor Konstanty, co doprowadziło m.in. do 
oblężenia zamku przez Rosjan. Jego największą zasługa dla 
kultury polskiej było to że przyjaźnił sie ze Stanisławem 
Konarskim i włożył duże środki na założenie Collegium 
Nobilium.  

Teodor Konstanty Lubomirski Stanisław Konarski 
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Łańcut czasów Izabeli 
Czartoryskiej 

   Właścicielem dobr łańcuckich został w 1745 r  Stanisław 
Lubomirski, marszałek wielki koronny, który ożenił się w 1753 r. 
z Izabelą Elżbietą Czartoryską - późniejszą wieloletnią 
właścicielką Łańcuta. Księżna przeżyła męża o 33 lata i miała 
ogromny wpływ na wygląd rezydencji i toczące się życie w niej i 
w mieście. Izabela Czarotryska miała również  bardzo szerokie 

kontakty  
z magnaterią Europy, bywała na dworach królewskich, 
przyjaźniła się z Marią Teresą i Marią Antoniną.  

Herb Czartoryskich    
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Goście Izabeli Czartoryskiej  
w Łańcucie 

Hugo Kołłątaj Tadeusz Kościuszko Jan Śniadecki 
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Ludwik Antoni de Bourbon Ludwik hr. Prowansji Maria Teresa  
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Zamek się zmienia 

 Z najważniejszych poczynionych wówczas inwestycji odnotować 
warto przede wszystkim założenie ogrodu włoskiego, zwierzyńca 
i tzw. folwarku na miejscu fortyfikacji.  
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Zamek z wolna przestawał być fortecą. Księżna 
Izabela dokonała  przebudowy wnętrz z których 
część zachowała się w nie zmienionej postaci do dziś. 
Pracowali dla niej nawybitniejsi twórcy epoki 
stanisławowskiej m.in Vincenzo Brenna, Szymon Zug, 
Jan Chrzciciel Kamsetzer i inni  
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Nie wszystkie plany od razu zrealizowana, jako ze  
Stanisław Lubomirski był zwolennikiem konfederacji barskiej, 
a zamek kilkakrotnie szturmowali i zdobywali Moskale. 
Stabilizacje służąca powrotowi do dawnych planów przyniósł 
paradoksalnie dopiero I rozbiór Polski. Łańcut znalazł się na 
terenie zaboru austriackiego. Lubomirscy złożyli 
wiernopoddańczą przysięgę cesarzowej Marii Teresie. 
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CZASY POTOCKICH 
      

Alfred Potocki Artur Potocki 

Herb Pilawa 
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Alfred Potocki, wnuk Izabeli z Czartoryskich ustanowił 
ordynacje, w której rządy do jej likwidacji w lipcu 1939 roku 
sprawowali kolejno on jako Alfred I, Alfred II, Roman i ostatni 
Alfred III.  

Alfred I Potocki Alfred II Potocki Roman Potocki 
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Alfred III Potocki 

Alfred III Potocki był jednym z najlepiej 
wykształconych ludzi w Polsce. Miał 
niebywałą pozycję towarzyską  
w świecie. Był przyjmowany na 
audiencjach m. in. przez: 

Papieża Piusa X Cesarza Franciszka Józefa 
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Gościł w Łańcucie arcyksięcia Ferdynanda,  grał w tenisa z Glorią 
Swanson, bywał na obiadach u króla Rumunii Karola, Douglasa 
Fairbanksa i Mary Pickford, odwiedzał prezydenta Roosevelta  
i gen. Pershinga, polował z Clemenceau i Pétainem, oraz złożył wizytę 
Dalaj Lamie. 
Należał do ścisłego autorytetu II Rzeczypospolitej i często świadczył 
na jej rzecz usługi recepcyjne. To w jego zamku w Łańcucie 
organizowano bale, tenisowe turnieje i polowania.  

Arcyksiążę Ferdynand Gloria Swanson Franklin D. Roosevelt 
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GOŚCIE ALFREDA III 

Ferdynand I 

Król Rumunii 

Królowa Maria 

Jerzy 

Książę Kentu 

Minister propagandy III Rzeszy 

Joachim Ribbentrop 
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Artur Stanisław Potocki 
był oficerem napoleońskim.  Syn Jana 
Potockiego i Juli Potockiej. 
Żonaty z Zofią hrabianką Branicką 

Artur Potocki 
Zofia Branicka 

Jan Potocki 

Julia Potocka 
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WOJNA 

W dwudziestoleciu między wojennym w 
1937 r. 10 Pułk Strzelców Konnych wszedł 
w skład 10 Brygady Kawalerii  pod 
dowództwem płk. Stanisława Maczka. 
Podczas dwóch wojen światowych Łańcut 
nie ponosił większych strat materialnych. 

Stanisław Maczek 
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ŁAŃCUT DZIŚ… 
Rosolisy były znane w Europie już w XIV w. Alechemikom 
zawdzięczają swoją nazwę, która pochodzi od łacińskiego 
określenia 'ros solis' , czyli rosa słoneczna. Nalewki te 
uważano za przysmaki i za lekarstwa. W Łańcucie rosolisy 
produkowane były od czasow Alfreda I. Etykiety są 
wzorowane na XIX wiecznych orginałach, które można 
obejrzeć w należącym do spółki Muzeum Gorzelnicstwa  
w Łańcucie 

Muzeum Gorzelnictwa 
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Muzyczny Festiwal  

Od 1961 roku w Łańcucie odbywają się Dni Muzyki 
Kameralnej. Nazwa tej imprezy ulegała zmianie najpierw 
był to Festiwal Muzyki Łańcut a później Muzyczny 
Festiwal w Łańcucie.  
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“Trędowata” 

W 1976 roku ukazał sie film Jerzego Hoffmana pod tytułem 
„Trędowata “ . Zdjęcia do tego filmu kręcono w parku  
i komnatach zamku  
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Szczyt Prezydencki 
Łańcut jest widoczny na arenie międzynarodowej. Od 7 do 
8 czerwca 1996 roku odbywał się tu Szczyt Prezydencki. Na 
zamku gościli wówczas prezydenci dziewięciu państw 
Europy Środkowo - Wschodniej  
Byli to prezydenci: 
Austrii - Thomas Klestil 
Czech - Vaclav Havel  
Niemiec - Roman Herzog  
Słowacji - Michał Kovac  
Słoweni - Milan Kucan  
Ukrainy - Leonid Kuczma  
Węgier - Arpad Goencz  
Włoch - Oskar Luigi Scalfaro  
Polski - Aleksander Kwaśniewski 
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Pamięć żyje w tym co człowiek stworzył i zbudował, żyje w tradycji, 

historii i współczesnej jej kontynuacji... 


