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P R E Z E N TA C J A  P O D  T Y T U Ł E M :   



DĄBROWA TARNOWSKA 

• Dąbrowa Tarnowska – miasto w województwie małopolskim, siedziba 
powiatu dąbrowskiego i gminy Dąbrowa Tarnowska. Położona jest nad 
rzeką Breń. Dąbrowa Tarnowska leży w dawnej ziemi sandomierskiej 
historycznej Małopolski, w XVII wieku położona była w województwie 
sandomierskim. To te miasto jest małą ojczyzną 12 tysięcy 
mieszkających w niej młodszych i starszych ludzi. Te miasto daje 
możliwości rozwoju kulturowego, duchowego, edukacyjnego, 
sportowego i wiele wiele innych. 

• Mamy tutaj wiele ciekawych miejsc: parki, siłownie, basen, boiska, 
kino, kościoły, ciekawe zabytki. To zapewnia Dąbrowa Tarnowska nie 
tylko swoim mieszkańcom, ale również mile widzianym gościom. 



ZABYTKI DĄBROWY 
TARNOWSKIEJ 



KOŚCIÓŁ NMP SZKAPLERZNEJ 
 

• Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Dąbrowie  Tarnowskiej 
jest Kościół NMP Szkaplerznej. Budowla ta ma swoją długą historię aż 
w 1948 roku, kiedy to rozpoczęto prace budowlane, które to 
zakończyły się w 1965 roku. W tym też roku została konsekrowana. Ta 
rzymskokatolicka świątynia parafialna reprezentuje styl 
przedwojennego klasycyzmu oraz modernizmu. Sam kościół ma 
ciekawą budowę, ponieważ został zbudowany na fundamencie w 
kształcie krzyża greckiego, który symobilzuje cztery strony świata. 
Ponadto tą ogromna świątynie otaczają kolumny które podtrzymują 
dach, na którego szczycie znajduje się kopuła. 



KOŚCIÓŁ NMP SZKAPLERZNEJ 
 



POMNIKI 
WOKÓŁ 
KOŚCIOŁA 

Oprócz tego że kościół NMP Szkaplerznej jest 
ciekawą budowlą to dodatkowo otacza go kilka 
zabytkowych pomników, takich jak: 
• Fiugra Świętego Floriana 
• Stara dzwonnica 
• Fiugra Matki Bożej Fatimskiej 
• Pomnik Jana Pawła II 



POSĄG 
JANA 
PAWŁA II 



POSĄG ŚWIĘTEGO 
FLORIANA 

STARA DZWONNICA 



FIGURA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ  



ZABYTKOWA BRAMA 
ZAMKOWA  

• Nieopodal Kościoła NMP znajduje się pozostałość po zamku rodu 
Ligęzów. Zamek w Dąbrowie Tarnowskiej wzniósł na początku XVII 

wieku kasztelan sandomierski, Mikołaj Spytko Ligęza herbu Półkozic. 
W późniejszym czasie zamek ten przejeła córka Mikołaja, która wyszła 

za mąż za marszałka Jerzego Lubomirskiego. Nowi właściciele 
posiadłości przeprowadzili gruntowny remont fortecy w roku 1697. 

Zamek w tym czasie rozbudowano, a w tym celu sprowadzili słynnego 
architekta  Tylmana z Gameren. Ten artysta stworzył z zamku piękną 

barokową rezydencje z marmurowymi salami. 



ZABYTKOWA BRAMA ZAMKOWA 



OBELISK BRACI 
LUBOMIRSKICH  

Kierując się w stronę 
Zespołu Szkół możemy 
napotkać pamiątkowy 
obelisk braci 
Lubomirskich. Został 
wykonany w XVIII wieku 
i upamiętnia pojedynek 
tych braci. Jest on 
położony niedaleko 
dawnej granicy pałacu. 



STARY ZEGAR 

Idąc dalej w stronę szkoły 
mijamy budynek Sądu 
Rejonowego w 
Dąbrowie  Tarnowskiej, na 
którym znajduje się 
zabytkowy zegar. Pod 
zegarem widnieje data 1897 
rok. 



ZS IM. K.K. BACZYŃSKIEGO 

• Historia Zespołu Szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
sięga roku 1974 kiedy to ówczesny dyr. szkoły mgr inż. Jan 
Bryśkiewicz rozpoczął pracę nad modernizacją. Modernizacja ta 
jak się dowiadujemy była prowadzona od samych fundametnów 
i zakończyła się w roku 1980 roku. W roku 1982 roku został 
oddany do użytku nowy budynek szkoły, a szkoła przybrała 
nazwę Zespołu Szkół Zawodowych. W poźniejszych latach szkoła 
rozwijała się dzięki dobrym decyzjom dyrektorów: mgr. Józefa 
Banaś w latach 1982 – 1989, mgr.  Tadeusza Lalika w latach 
1989- 1991, mgr. inż. Jana Kiljana w latach 1991 – 2017, oraz 
obecnego dyrektora mgr Roberta Panterę. 



ZS IM. 
K.K. BACZYŃSKIEGO 



ZS IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 



SYNAGOGA W DĄBROWIE 
TARNOWSKIEJ 

• Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej to jeden z jej 
najstarszych budowli. Jak podają źródła budowa tego 
obiektu rozpoczeła się już w 1885 roku a zakończyła w 
1863 roku. W późniejszym czasie a dokładnie w 1936  - 
1937 roku budowla została wyremontowana z powodu 
uszkodzeń powstałych podczas I wojny światowej. II 
wojna światowa był bardzo ciężkim okresem dla 
budynku Synagogi, ponieważ hitlerowcy najpierw 
zdewastowali budowle, a poźniej urządzili w niej 
magazyn, który funkcjonował aż do roku 1970. W 1972 
roku pomimo że Syngoga została przeznaczona na cele 
kulturowo-oświatowe, oraz pomimo sporządzonego 
całego planu renowacji budynku nie została ona 
przeprowadzona. To spowodowało popadnięcie 
budynku w ruinę. Synagoga w 2009 doczekała się 
remontu i stała się Ośrodkiem Spotkania Kultur. 



SYNAGOGA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 



LO IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI 

• Inicjatorami założenia szkoły średniej byli miejscowi 
działacze i nauczyciele m. in. inż. Stanisław Szpak, Władysław 
Tryba skupieni w Towarzystwie Przyjaciół Szkoły średniej. W 
1925 roku na wniosek Rady Pedagogów i właściciela szkoły, 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego 
rozporządzeniem z 10 czerwca zatwierdzono gimnazjum 
dąbrowskiemu nazwę: „Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne 
im. Tadeusza Kościuszki Towarzystwa Przyjaciół Szkoły 
średniej”. Po przejęciu gimnazjum przez miasto w 1930 roku 
zostało ono na mocy rozporządzenia Kuratorium Szkolnego w 
Krakowie z dnia 14 marca 1931 roku przemianowane na 
Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Marszałka J. 
Piłsudskiego. W latach trzydziestych po reformie 
jędrzejewiczowskiej z roku 1932 zmieniającej organizację 
szkoły średniej ogólnokształcącej, struktura szkoły 
obejmowała 4 -letnie gimnazjum i 2 -letnie liceum. Taką 
strukturę organizacyjną łącznie z patronem szkoły 
zatrzymano do 1947 roku. 



LO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

• Do wybuchu II Wojny światowej kolejnymi dyrektorami byli: Jan 
Prokopek (1920-1925) Ludwik Kita (1925-1928) Wilhelm Kuczera (1928-
1930) Mieczysław Szymański (1930-1968) 14 lutego 1945 r. zaczęto 
normalne zajęcia a 1 marca 1948 roku Ministerstwo Oświaty 
upaństwowiło szkołę i nadało jej nazwę: Państwowe Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Od września 1948 
szkołę przemianowano na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia 
Licealnego im. Tadeusza Kościuszki. W tych czasach dyrektorami szkoły 
był Mieczysław Szymański do 1968 roku, a po nim kolejno: Jan 
Grodkowski (1968-1969) Stefan Kmieć (1969-1975) Stefan Niemczura 
(1975-1978) Kazimierz Linek (1979-1985) Alicja Ziętara (1985-1988) 
Roman Minor (1988-1997) Irena Czternastek (1997-2007) Marta 
Chrabąszcz (2007-2012) Agata Fido (2012-2014) Barbara Golemo (2014-
2019). 



 
LO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 



STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI 

• Cmentarz został założony na przełomie 
XVII i XVIII wieku. Do dzisiejszego 
czasu zachowało się na nim kilkanaście 
żydowskich steli nagrobnych oraz 
niewielkich nagrobków. Znajduje się 
tam również pomnik wiecznej pamięci 
wybudowany w 1993 roku, 
upamiętniający niewinnie 
zamordowanych żydów w roku 1942 – 
1944 przez Niemców hitlerowskich. 



STARY KOŚCIÓŁ 

• Kościół Wszystkich Świętych w Dąbrowie 
Tarnowskiej to zbudowana w 1771 roku 
drewniana świątynia rzymskokatolicka. Jest 
ona wykonana w stylu barokowym o 
konstrukcji zrębowej. Świątynia znajduje się 
na szlaku architektury drewnianej 
województwa małopolskiego oraz należy do 
rejestru zabytków województwa 
małopolskiego. Kościół ten ponadto jest 
jednym z największych kościołów drewnianych 
w całej Polsce.  



STARY KOŚCIÓŁ  



CMENTARZ 
WOJENNY  

• Cmentarz wojenny nr 248 w Dąbrowie 
Tarnowskiej to zabytkowy cmentarz z I Wojny 
Światowej. 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. Cmentarz jest w bardzo dobrym 
stanie. 



CMENTARZ 
WOJENNY 



POMNIK KU CZCI POLEGŁYCH SYNÓW MIASTA 
DĄBROWY W LATACH 1914-1918 I 1920 ROKU 

• 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 KU CZCI POLEGŁYCH SYNÓW MIASTA DĄBROWY W 
LATACH 1914-1918 I 1920 ROKU 



INNE ZABYTKI  



RÓD LIGĘZÓW NA ZIEMI 
DĄBROWSKIEJ  

• Ligęzowie jako ród możnowładczy 
wywodzący się z Małopolski i tu osiadły 
posiada znaczący wkład w polskie dzieje 
polityczne i kulturalne, a także powstanie 
Dąbrowy i jej społeczny i gospodarczy rozwój 
jako osady od XIV- XVI wieku. Ligęzowie 
stanowili jeden z najstarszych rodów 
senatorskich w Rzeczpospolitej, sprawowali 
urzędy kasztelanów, wojewodów, senatorów 
oraz duchownych. 



RÓD LIGĘZÓW NA ZIEMI DĄBROWSKIEJ  



POCZĄTKI RODU 
LIGĘZÓW I ICH 
HERB WEDŁUG 
KACPRA 
NIESIECKIEGO 

Początki rodu Ligęzów i ich herb. W 
herbarzu Kacper Niesiecki podaje, iż 
Ligęzowie wyodrębnili się z rodu 
Półkoziców, a ich protoplastą miał być 
rycerz imieniem Stawisz. Bronił on zamku 
poza granicami kraju w miejscowości 
Eczech ,przed chcącymi go zdobyć 
plemionami pogańskimi. Nie mogąc go 
zdobyć w sposób zbrojny, napastnicy 
postanowili poczekać, aż oblężonym 
skończy się żywność. Stawisz użył 
podstępu. Krwią osła i kozy splamił skóry 
wołów i powyrzucał je za mury. 
Napastnicy widząc to odstąpili od zamku, 
gdyż byli przekonani, że obrońcy mają 
dużo żywności. Właściciel zamku w 
dowód wdzięczności i uznania dał mu 
herb Półkozic. 



POCZĄTKI RODU 
LIGĘZÓW I ICH 
HERBU WEDŁUG 
ADAMA 
BONIECKIEGO 

• Adam Boniecki za protoplastę Ligęzów 
uważa Michała cześnika sandomierskiego. 
Herbem Ligęzów był Półkozic. Najstarsza 
datowana pieczęć z tym herbem pochodzi 
z roku 1354. Przedstawia on głowę szarą 
osła na czerwonym polu, na hełmie z 
korony pół kozy z zadartymi do góry 
przednimi nogami. Herbem Półkozic 
oprócz Ligęzów pieczętowało się 56 rodów 
polskich między innymi: Rzeszowscy, 
Niewiarowscy i Lipińscy. Posiadłości ich 
leżały w ziemi sandomierskiej i 
województwie krakowskim. 



JAN LIGĘZA JAKO POLITYK I 
DWORZANIN  

• Jan Ligęza jest uznawany jako jeden z najwybitniejszych z rodu Ligęzów. 
Jako wytrawny polityk ,dworzanin królewski i rycerz spod Grunwaldu. W 
połowie XIV wieku za panowania Piastów na czoło rodu wysunął się Jan 
Ligęza, który w źródłach figuruje jako: Jaśko lub Jeszko. Nie jest znana data 
jego urodzenia. Był synem Mikołaja Ligęzy, który wspomniany jest w 
dokumencie z 1359 roku. Więcej informacji posiadamy o Henryku Ligęzie, 
dziadku Jana który piastował urząd podkomorzego sandomierskiego w 
latach 1333 -1347, a następnie kasztelana wiślickiego w latach 1347-1354. 
Natomiast w dokumencie z 1359 roku występuje Świętochna Ligęzianka, 
babka Jana z jego ojcem Mikołajem. Dotyczył ten dokument przeniesienia 
na prawo niemieckie wsi: Wielopole, Gorzyce oraz Ujścia Jezuickiego. 
Największe znaczenie polityczne Jan Ligęza osiągnął za panowania Króla 
Władysława Jagiełły, a karierę rozpoczął za panowania króla Kazimierza 
Wielkiego. W młodym wieku został pasowany na rycerza, a mając zapewne 
30 lat został starostą łęczyckim w roku 1370. 



JAN LIGĘZA JAKO 
POLITYK 
I DWORZANIN 

Jan Ligęza przebywał przy boku takich władców jak: królowa Jadwiga 
Andegaweńska, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego. 

Brał udział w ogromniej ilości zjazdów najwyższych władz, nawet tych światowych 

Brał udział w wielu bitwach, między innymi w Bitwie pod Grunwaldem w 1410 
roku, gdzie dowodził 32 chorągwią pod banderolą herbu półkozic. 

Był częstym gościem dworów królewskich gdzie zapewniał dla swojego rodu sławę 
i dobrobyt ale również dobrobyt całego kraju co było dla niego priorytetem. 

Jako dworzanin był posiadaczem wielu ziem także w aktualnym powiecie 
Dąbrowskim 

Jego ród zapisał się wielokrotnie w kartach Polski 



ROZWÓJ MAJĄTKU RODU LIGĘZÓW  

• Bardzo wysoką pozycje Jana Ligęza w gronie możnowładztwa potwierdza 
jego majątek ziemski oraz działalność gospodarcza. Niewątpliwie należał do 
grupy najbogatszych panów małopolskich. Pierwszą pewną posiadłością 
poświadczoną była Przeczyca koło Sandomierza. Otrzymał wówczas zgodę 
Kazimierza Wielkiego na prawo niemieckie tej wsi. Główne jego klucze 
majątkowe znajdowały się w powiecie pilzneńskim, wiślickim, proszowickim, 
szczyrzyckim województwa krakowskiego. Od początku Jan Ligęza najwięcej 
uwagi poświęcił rozbudowie klucza majątkowego niegowickiego w powiecie 
szczyrzyckim. Centrum dóbr majątkowych stanowiła Niegowić, która od XIl 
wieku stanowiła jedno z 8niazd rodowych Ligęzów. 



MIKOŁAJ SPYTEK LIGĘZA 

• Budowniczy zamku w Dąbrowie - Mikołaj Spytek Ligęza był znaczącą postacią 
w swoich czasach. Jako senator popierał władców, za co otrzymywał liczne 
nadania i przywileje dla swoich miast. W 1590 został kasztelanem 
czchowskim, dwa lata później żydaczowskim, później starostą bieckim, a w 
1619 kasztelanem sandomierskim. Szczególnie za Zygmunta III Wazy brał 
udział w licznych sejmach, a jego mowy były uznawane za wzór do 
naśladowania. W swoich włościach fundował kościoły, szpitale i przytułki dla 
ubogich, ustanowił stypendia, którymi wspierał żaków Akademii Krakowskiej, 
założył także fundację posagową, na wsparcie cnotliwych kobiet, którym 
ubóstwo nie pozwalało wyjść za mąż. Był człowiekiem odważnym, radził 
sobie ze słynnym awanturnikiem "Diabłem" Stadnickim, samodzielnie odparł 
najazd tatarski na Rzeszów w 1624 r. 



ZAMEK RODU LIGĘZÓW W 
DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 

• Zamek w Dąbrowie Wielkiej, a 
dziś Tarnowskiej, został 
postawiony na początku XVII w. 
przez ostatniego przedstawiciela 
rodu Ligęzów - Mikołaja 
Spytkę herbu Półkozic, kasztelana 
sandomierskiego, który wzniósł 
też zamek w Rzeszowie. Niestety 
nie wiadomo jak wtedy wyglądał. 



THE END. 



Źródła informacji: 

• www.zamkomania.pl 

• www.wikipedia.org 

• www.lo-dabrowa-tarnowska.pl 

• www.zsdt.edu.pl 

• www.polskaniezwykla.pl 

• www.fotopolska.eu 

 

• Wszystkie zdjęcia na prezentacji zostały wykonane autorsko przez jej 

autora. 

• Twórca prezentacji: Paweł Sołtys kl. III TLE ZS im. K.K. Baczyńskiego 


