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TOPONIMIA 

 
Nazwa  „Dąbrowa” pochodzi od 

„dąbrowy” – czyli dębowego lasu. W 

1581 r. miejscowość ta występuje w 

źródłach pod nazwą Dąbrowa Wielka. 

(Dambrowa magna). Nazwa „ Dąbrowa 

Tarnowska” ugruntowała się dopiero w 

XX wieku. 



HISTORIA 
Lokalizacja wsi Dąbrowa została rozpoczęta przez Jana Ligęzę herbu Półkozic 

(? – 1419 lub 23.10.418 r. według nekrologu dominikanów krakowskich). Był on ważną 

osobą w polityce Korony (Apogeum jego wpływów przypada na przełom XIV i XV w., 

kiedy był także zastępcą królewskim na wielkopolskich sądach nadwornych) oraz 

posiadał ogromne majątki ziemskie (w chwili śmierci posiadał jeden zamek, dwa 

miasta, co najmniej jeden dwór w Krakowie, ponad 40 wsi lub ich części). Podczas 

Bitwy pod Grunwaldem dowodził on 32 chorągwią 

oraz uczestniczył w Unii Horodelskiej. Lokalizację 

wsi ukończył jego syn, Stanisław Ligęza z Gorzyc 

(? – 9.03.1462) na prawie niemieckim. 

 

 

 

 

 

 

(Źródło: „Początki rodziny Ligęzów” 

 Mariusza Lubczyńskiego) 

 



Największy wkład gospodarczy  

Dąbrowa zawdzięcza kasztelanowi 

Sandomierskiemu Mikołajowi 

Spytkowi Ligęzie (1562 - 1637). 

dzięki niemu w Dąbrowie powstała 

drukarnia oraz renesansowy zamek. 

Fundował również przytułki dla 

chorych i bezdomnych, a w 1628 

roku wyjednał u króla przywilej 

na jarmarki. Dzięki niemu Dąbrowa 

Stała się dworskim ośrodkiem 

Kulturalnym. 

 



Po śmierci Mikołaja Ligęzy, 

który nie miał męskich potomków, 

cały majątek 64 wsi trafił do 

jego córki, Konstancji Lubomirskiej 

(1618 – 26.03.1648) która wzięła 

ślub z Jerzym Sebastianem 

Lubomirskim (20.01.1616 – 31.01.1667), 

przyszłym wicemarszałkiem 

Trybunału Głównego Koronnego 

oraz przywódcą konfederacji wojskowej 

przeciwko Janowi II Kazimierzowi. W ten sposób Dąbrowa 

znalazła się w posiadaniu jednych z najbogatszych i 

najbardziej wpływowych rodów w Polsce do 1785 roku. 



Po pierwszym rozbiorze Polski Dąbrowa, podobnie jak Tarnów i cała południowa 

Małopolska, znalazła się od lipca 1772 r. w granicach utworzonej przez Austrię 

prowincji, nazwanej Galicją i Lodomerią. 23 stycznia 1867 r. w miejsce zlikwidowanych 

w Dąbrowie i Żabnie powiatów, powstało starostwo z siedzibą w Dąbrowie. Od tej 

chwili rola Dąbrowy wyraźnie wzrosła i nastąpiło ożywienie gospodarcze miasta, 

zwłaszcza po uruchomieniu w 1906 r. linii kolejowej Tarnów – Szczucin. Rangę tę 

utrzymała również w odrodzonej II Rzeczypospolitej. 

Lata 1910-1915 , Stacja kolejowa w Dąbrowie Tarnowskiej 



Lata 1918-1939, Drewniany kościół Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej 



Lata 1930-1939, Dąbrowa Tarnowska - synagoga po remoncie w latach 30 



Uroczystość poświęcenia Gimnazjum 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 1931  



wrzesień 1935, Dożynki w Dąbrowie Tarnowskiej 



Wrzesień 1935, Dożynki w Dąbrowie Tarnowskiej 

 



Wystawa prac uczniów o Józefie Piłsudskim w Gimnazjum im. 

 Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 1935  



I i II Wojna światowa głęboko wpłynęła na ludność Dąbrowy, szczególne straty 

przyniosła II wojna. W lipcu 1942 roku przystąpiono do tworzenia gett 

żydowskich w Dąbrowie i Żabnie, gdzie znalazło się około 2 tysięcy Żydów. W 

Dąbrowie operowały komórki konspiracyjne Armi Krajowej, Batalionów 

Chłopskich jak i Gwardii Ludowej. Podczas wojny liczba ludności spadła z 6117 

osób w 1939 r. do 4520 w 1945 roku. 

Dąbrowa, wrzesień 1939 roku 1940 rok, Rynek w Dąbrowie 



1940 rok, Brama Zamkowa 



1941 rok, Cmentarz wojenny nr 248 



Lata 1960-1969, Kino Lotos 

Czasy powojenne, to okres postępującej urbanizacji, rozwoju gospodarczego i 

 kulturalnego miasta. 

czerwiec 1953, Elektryfikacja gospodarstwa 

 w Dąbrowie Tarnowskiej. 



Lata 1966-1969, Szpital Powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej. 



Lata 1975-1978, Dąbrowa Tarnowska, fragment Rynku. 



Obiekty, które 

warto 

odwiedzić 



Brama Wjazdowa 

Okazała zabytkowa barokowa 

brama z 1697 r., wiodąca na 

teren nieistniejącego dziś 

pałacu Lubomirskich. 



Cmentarz wojenny nr 248 z I wojny 

 

Zaprojektowany przez 

austriackiego architekta 

Johanna Watzala jako 

kwatera wojskowa na 

cmentarzu parafialnym. 

Pochowano na nim 44 

żołnierzy austro-węgierskich, 

9 niemieckich i 236 rosyjskich 

w 119 grobach pojedynczych 

i 38 zbiorowych. 



Synagoga 

Największa zachowana synagoga 

w województwie Małopolskim. 

Została ona zbudowana w drugiej 

Połowie XIX wieku. 

Podczas 2 Wojny Światowej 

została ona zniszczona, 

jednakże po odbudowie 

została ponownie otwarta w 2012. 

Obecnie funkcjonuje jako 

Ośrodek Spotkania Kultur. 



Kościół Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej 

 
Jeden z największych 

Kościołów drewnianych w 

Polsce, zbudowany w  

1771 roku.  



Kościół Najświętszej Maryi Panny  

Szkaplerznej 

Wzniesiono go w latach 

1948-1965. Reprezentuje 

styl architektoniczny 

przedwojennego 

klasycyzmu 

modernizmu, 

nawiązując do włoskiej  

Villi Rotonda Andrei Palladio. 



Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

Hala ma charakter widowiskowo-sportowy. Posiada 800 miejsc 

siedzących, a galerie pomieścić mogą kolejne 400 widzów. 



Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej 

Kompleks basenowy oddany do użytku w 2006 r. Obiekt wyposażony jest w basen 

sportowy, rehabilitacyjno-rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci. Baseny posiadają 

reflektory podwodne. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z sauny, zjeżdżalni i 

biczów wodnych. 



Dąbrowski Dom Kultury 
Największa instytucja kulturalna Gminy Dąbrowa Tarnowska 

i całego Powiatu Dąbrowskiego. Od 2010 mieszczące się 

w budynku DDK kino „Sokół” zostało przekształcone w kino 

cyfrowe 3D z projektorem najwyższej generacji i systemem 

dźwięku przestrzennego Dolby 5.1. 



DZIĘKUJĘ ZA 

 UWAGĘ 


