
Historia Jana Ligęzy 
i Dąbrowy Tarnowskiej
Praca na konkurs pt. „Dąbrowa – moja Mała 
Ojczyzna”



Jan Ligęza 



Jan Ligęza, 
syn Pakosława, 
herbu Półkozic

Nieznana jest jego data urodzenia, ale jedne z 
pierwszych wzmianek źródłowych o nim pochodzą z 
dokumentu datowanego na rok 1366 gdzie występuje 
jako Jan z Jurkowa.

Na czele rodu Ligęzów stanął w drugiej połowie XIV 
wieku. W historiografii figuruje jako Jaśko lub Jeszko, 
założyciel Dąbrowy.

Pełnił urząd wojewody i starosty łęczyckiego. 
Rozpoczął służbę publiczną 1358 roku, udając się z 
poselstwem do Rzymu.

Dwukrotnie wstępował w związek małżeński i 
pozostawił pięcioro dzieci: dwie córki i trzech synów. 
Jeden z nich, Stanisław, dokończył lokację wsi 
Dąbrowa w 1422 roku. 



Jan Ligęza w roli 
dyplomaty i 
dowódcy

W marcu 1393 roku udał się z poselstwem króla Polski 
do Zakonu Krzyżackiego, gdzie podjęto próbę 
odzyskania ziemi dobrzyńskiej. Wykazywał się dużym 
talentem dyplomatycznym i wysoką dojrzałością 
polityczną. W lipcu 1393 roku towarzyszył parze 
królewskiej - Władysławowi i Jadwidze - w drodze na 
Spisz, gdzie w Starej Wsi odbył się zjazd z udziałem 
Zygmunta Luksemburskiego.

W 1400 roku świadczył przy akcie królewskim 
odnowienia Akademii Krakowskiej. Podczas bitwy pod 
Grunwaldem 15 lipca 1410 dowodził 32 chorągwią 
rycerską (chorągiew widoczna po lewej). W 1413 roku 
był sygnatariuszem aktu Unii horodelskiej pomiędzy 
Polską a litwą.



Obiekty historyczne i 
kulturalne naszej 
miejscowości.



Brama 
Lubomirskich 

Okazała brama jest wkomponowana w 
kościelne ogrodzenie i przypomina łuk 
triumfalny. Filary bramy ozdobione są 
pół kolumnami. Na ich szczycie 
znajdują się fragmenty uzbrojenia. Na 
arkadowym zwieńczeniu widać tarczę 
herbową Szreniawa Lubomirskich. W 
obu filarach znajdują się małe 
pomieszczenia. 



Kościół pw. 
Wszystkich 
Świętych 

Kościół został  wzniesiony w 1771 roku  
z fundacji kanonika krakowskiego 
Kajetana Potockiego. Trójnawowy 
kościół jest interesującym przykładem 
barokowej architektury drewnianej, 
odwołującej się do wzorów 
murowanych. Jest jednym z 
największych kościołów drewnianych w 
Polsce.



Synagoga

Budowa Synagogi została zakończona 
najprawdopodobniej 1 kwietnia 1863 
roku. Została zbudowana według 
projektu żydowskiego architekta 
Abrahama Goldsteina. Podczas drugiej 
wojny światowej synagoga została 
zdewastowana przez hitlerowców. Po 
wojnie w grudniu 2006 roku Skarb 
Państwa przekazał synagogę gminie 
Dąbrowa Tarnowska, a w 2007 roku 
otrzymała od Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego fundusze na 
remont. 



Cmentarz 
żydowski

Został założony na przełomie XVII i XVIII wieku 
i zajmuje powierzchnię dwóch hektarów, na 
której zachowało się kilkadziesiąt nagrobków i 
grobowiec kryjący szczątki miejscowych 
cadyków. Oprócz tego na terenie nekropolii 
znajdują się również zbiorowe mogiły 802 ofiar 
Holocaustu zabitych przez Niemców w lesie 
Danielnik i pomnik ku ich czci. Na cmentarzu 
znajduje się osiem powojennych nagrobków, 
dwa pomniki upamiętniające odpowiednio 36 i 
180 Żydów.



Cmentarz wojenny 
nr 248 z I wojny 
światowej i kaplica 
z lat 1916-1918

Cmentarz mieści 119 pojedynczych 
oraz 38 zbiorowych grobów żołnierzy 
rosyjskich, niemieckich i 
austro-węgierskich. Mogiły są 
wykonane z kutych krzyży z tabliczkami. 
Jedynie kilka grobów jest murowane. Na 
terenie cmentarza znajduje się również 
kapliczka cmentarna. 



Sąd rejonowy i 
zabytkowy zegar

Na szczycie dachu sądu rejonowego, który kiedyś był ratuszem, znajduje się stary 
zegar.



Kościół pod 
wezwaniem 
najświętszej Maryi 
Panny Szkaplerznej

Świątynie wybudowano w latach 
1948-1965 wg. projektu architekta 
Zbigniewa Wzorka. Potężny, trójnawowy 
kościół stoi na wzgórzu zamkowym i 
stanowi wyraźny akcent w panoramie 
miasta. Jest on okazałą repliką kościoła 
zamkowego św. Józefa w Podhorcach 
k. Lwowa.



Pomnik Jana 
Pawła II

Pomysł wzniesienia pomnika pojawił się 
w dniach, kiedy cały świat pogrążył się 
w żałobie po śmierci Papieża-Polaka. 
Uhonorowanie w ten sposób pamięci 
Jana Pawła II zaproponował ks. Józef 
Poremba. Propozycja spotkała się z 
ogromnym poparciem. Projekt i model 
pomnika powstały w pracowni artysty 
rzeźbiarza Bogdana Ligęzy Drwala z 
Tarnowa przy współpracy Światosława 
Karwata.



Pamiątkowy 
obelisk braci 
Lubomirskich z 
połowy XVIII w.

Pamiątkowy obelisk został postawiony - jak 
niesie podanie - na pamiątkę pojedynku dwóch 
braci Lubomirskich, w którym jeden z nich 
zginął. Dolna część jest opatrzona herbem 
Szreniawa i pochodzi z połowy XVIII w. Górna 
część obelisku wykonana z marmuru zdobi 
płaskorzeźba. Jest to podtrzymywany przez 
dwa lwy kartusz z herbami Półkozic i Trąby, 
Leliwa i Nieczuja, a pośrodku Sulima. Obelisk 
jest zwieńczony krzyżem maltańskim, 
ponieważ ten który poległ w walce był rycerzem 
tego zakonu.



Pomnik „Poległym w 
imię honoru i 
niezłomnej służby 
Ojczyźnie. 
1914–1920”
W czasie I wojny światowej oraz wojny polsko-radzieckiej 
zginęło wielu mieszkańców Dąbrowy. 15 listopada 1931 
roku w Parku Miejskim odsłonięto pomnik pamięci 
patriotów, którzy polegli, walcząc w szeregach Legionów 
Józefa Piłsudskiego. Pomnik został ufundowany przez 
społeczeństwo miasta według projektu prof. Hanny 
Nałkowskiej. Po zakończeniu II wojny światowej władze 
miasta postanowiły wykorzystać istniejący pomnik dla 
uczczenia pamięci poległych w tej wojnie. Zmieniono 
wcześniejszą datę 1914-1920 na 1918 oraz dodano datę 
1939-45. Zmodyfikowano również wygląd orła, spiłowując 
mu koronę. 11 listopada 1990 roku z inicjatywy 
Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego ponownie 
odsłonięto pomnik z nową, granitową tablicą i napisem: 
"Pomnik ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy w 
latach wojny 1914-1918 i 1920".



Pomnik w 
Danielniku

Pomnik znajdujący się na skraju lasu w 
okolicy ulicy Żabieńskiej wzniesiono w 
1962 roku. Widnieje na nim napis: 
"Miejsce uświęcone krwią Polaków 
bestialsko zamordowanych przez 
zbrodniarzy hitlerowskich w lipcu 1944 
roku". Tak w Dąbrowie Tarnowskiej 
upamiętniono 18 niewinnych 
mieszkańców Ujścia Jezuickiego i 
Opatowca, rozstrzelanych przez oddział 
SS 29 lipca 1944 roku.



Pomnik lotników 
Halifaxa JP-296 A

Aliancki samolot rozbił się nad Dąbrową 
Tarnowską w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 r. 
niosąc pomoc powstańcom w stolicy. 
Zginęło wówczas 5 Kanadyjczyków, 
Brytyjczyk oraz Irlandczyk. Należy wiedzieć, 
że dąbrowska ziemia była przez pewien 
czas miejscem pochówku lotników. 
Szczątki ludzkie pozbierano i pochowano 
na cmentarzu parafialnym. Dokonał tego 
ks. Władysław Jakubiak. Po wojnie zwłoki 
ekshumowano i przewieziono do Krakowa.



Muzeum Agatów i 
skamieniałych 
drzew

Kolekcja Agatów "Stworzenie Świata" 
została uznana w 2005 roku za 
najpiękniejszą i największą kolekcję 
tematyczną Agatów w Polsce. Muzeum 
Agatów i Skamieniałych Drzew mieści się w 
Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. 1-go Maja 3. 
Funkcjonuje od 12 listopada 2005 roku. 
Powstało z inicjatywy Krzysztofa 
Polońskiego, którego kolekcje 
prezentowane są na giełdach i wystawach 
minerałów w Polsce i na świecie 
wzbudzając zachwyt.



Izba Pamięci 
Żydów

Sztibl - Dom Modlitwy, nazywany też 
Małą Synagogą został założony w 1972 
roku w prywatnym mieszkaniu przez 
rodzinę Rothów, którym zabroniono 
modlić się w synagodze głównej, ze 
względu na jej planowany remont. Ten 
prywatny dom modlitwy funkcjonował 
do grudnia 1995 roku, kiedy to zmarł 
ostatni mieszkający w mieście pobożny 
Żyd - Samuel Roth.



Tablica 
upamiętniającą 
dąbrowskie ofiary 
mordu w Katyniu

Tablica znajduje się na przodzie kaplicy 
cmentarnej przy ulicy Świętego Brata 
Alberta Chmielowskiego.



Prezentacje wykonali Dawid Krawczyk i Bartosz Michalczyk - uczniowie klasy 3TIp.



Źródła Fotografii użytych w slajdach:

Pomnik w Danielniku 
http://www.dabrowatar.pl/samorzadowcy-w-holdzie-zamordowanym-w-dabrowskim-danielniku/
Panorama miasta 
http://www.dabrowatar.pl/czesc-diagnostyczna-gminnego-programu-rewitalizacji-do-konsultacji-spolecznych/
Herb półkozic
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kozic
Chorągiew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem

Informacje zaczerpnięte z serwisów internetowych:

wikipedia.pl, polskaniezwykla.pl, tarnow.naszemiasto.pl, 
www.dabrowatar.pl, www.drewniana.malopolska.pl, oskdabrowa.pl,

http://www.dabrowatar.pl/samorzadowcy-w-holdzie-zamordowanym-w-dabrowskim-danielniku/
http://www.dabrowatar.pl/czesc-diagnostyczna-gminnego-programu-rewitalizacji-do-konsultacji-spolecznych/
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kozic
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem

