
Zgłobice - Pierwsze wzmianki dotyczące Zgłobic sięgają 1398 roku. To wieś na prawym brzegu Dunajca, przy drodze z
Tarnowa do Wojnicza. Nosi nazwę Wysoczyzny Zgłobickiej. Najwyższe wzniesienie ma wysokość 246 m n.p.m. Dunajec miał też
wpływ na rozwój  osadnictwa,  gdyż najwcześniej  rozwijało się  ono nad rzekami.  Nie  mniejszym też znaczeniem był  przewóz
promowy na trakcie krakowskim z Sierakowic do Zgłobic, o czym świadczą wzmianki już od 1409 roku. Do traktu krakowskiego i
przewozu na Dunajcu dołączyła się też droga ze Szczepanowic, co również kilkakrotnie potwierdzają źródła. Prowadzona w kilku
etapach regulacja Dunajca w celu ochrony przed powodziami podniosła jego żeglowność tak, że do Zgłobic mogły docierać barki o
nośności  do  200  ton.  Tereny  te,  ze  względu  na  swą  strategiczność  były  niszczone,  ale  też  szybko  to  odbudowywane  i
rozbudowywane.

Wieś Zgłobice należała do diecezji krakowskiej, parafii w Zbylitowskiej Górze i była według Długosza w XV wieku
"jedną z większych w całym kościele". Wykaz ten wymienia wieś pod nazwą "Slobicze". Na podstawie dokumentów z
XIV, XV i początków XVI wieku można zestawić listę osób związanych z wioską, dokonujących tu zmian, lub też sprzedaży gruntów.
Pierwsze wzmianki o rodzie "de Slobicze" pochodzą z roku 1399, a wymienianymi osobami są: Tomek, Marcisz, Staszek i Milczko de
Sglobicz. W pierwszej połowie XV wieku wymieniany jest Mikołaj de Zglobicz herbu Nowina. Tym samym herbem pieczętuje się
Grzegorz, Dziersław i Piotr.

Zgłobice w XV wieku przekształciły się w wieś szlachecką, a o ich znaczeniu świadczy fakt ubiegania się o te tereny. Od początków
XV w. poszczególne ich części (role) miały kilku, a nawet kilkunastu właścicieli: dziedziców Zbylitowskiej Góry, Mikołajowskich,
później również Tarnowskich, Ostrogskich, Zamojskich.
W 1504 r. dziedzice posiadają jedynie folwarki, a byli to: Górski, Piotr Jakuszowski, Stanisław Białucha, Stanisław Dzietżek, Bernard
i Stanisław Łysiacy, Piotr Mirosz, Mikołaj Białucha, Jan Bączałka. W księdze planów z 1581 roku zapisano nazwiska dziedziców. Byli
to: Saraczki, Lissakowski, Dziechnicki, Baczalski, Miroschowski i Paluski. 

Zgłobice - The first mention of Zgłobice dates back to 1398. It is a village on the right bank of the Dunajec River, by the
road from Tarnów to Wojnicz. It is called the Zgłobicka Upland. The highest elevation is 246 m above sea level. Dunajec also had
an impact on the development of the settlement, as it developed at the earliest on the rivers. No less important was the ferry transport on the Krakow
route from Sierakowice to Zgłobice, as evidenced by references from 1409. The road from
Szczepanowice joined the Kraków route and the carriage on the Dunajec River, which is also
confirmed several times by the sources. The regulation of the Dunajec, carried out in several
stages to protect it against floods, increased its navigability, so that Zgłobice could reach
barges of up to 200 tons. These areas, due to their strategicity, were destroyed, but also
quickly rebuilt and expanded.

The village of Zgłobice belonged to the diocese of Kraków, a parish in Zbylitowska
Góra, and according to Długosz  (well-known polish writer)  in the fifteenth century,
"one of the largest in the whole church." This list lists the village under the name
"Slobicze". On the basis of documents from the fourteenth, fifteenth and the beginning of
the sixteenth century, a list of people associated with the village, making changes here, or
selling the land can be combined. The first references to the family of "de Slobicze" come
from 1399, and the people mentioned are: Tomek, Marcisz, Staszek and Milczko de Sglobicz.
In the first half of the fifteenth century, Mikołaj de Zglobicz named Nowina was mentioned.
Grzegorz, Dziersław and Piotr seal themselves with the same coat of arms.

Zgłobice in the fifteenth century transformed into a noble village, and their importance is
evidenced  by  the  fact  of  applying  for  these  areas.  From the  beginning  of  the  fifteenth
century, their respective parts (roles) had several, or even a dozen or so owners: heirs of
Zbylitowska  Góra,  Mikołajowskich,  later  also  Tarnowski,  Ostrogski,  Zamojskie.
In  1504,  heirs  only  hold  granges,  and  they  were:  Górski,  Piotr  Jakuszowski,  Stanisław
Białucha, Stanisław Dzietżek, Bernard and Stanisław Łysiacy, Piotr Mirosz, Mikołaj Białucha,
and Jan Bączałka. In the book of plans from 1581, the names of heirs were written. They
were: Saraczki, Lissakowski, Dziechnicki, Baczalski, Miroschowski and Paluski. 

Fragment map wojskowych „Galizien und Lodomerien” (1779–1783)

Szwedzki Król Karol Gustaw pod Tarnowem 23 września 1655. Widok od
strony Wojnicza. Widoczna rzeka Dunajec, oraz wzgórza Zgłobic.

The Swedish King Charles Gustaf near Tarnow on September 23rd, 1655
View from Wojnicz. Visible river Dunajec, and the hills of Zgłobice. 



Dwór w Zgłobicach

W  XIX w.  Zgłobicki  majątek  należał  do  hrabiny  Lanckrońskiej  i  jest
prawdopodobne,  iż  istniejący  dwór  ona  właśnie  zbudowała.  Na  planie
katastralnym z 1848 r. był już zaznaczony zespół dworsko-parkowy pochodzący z
pierwszej połowy XIX wieku.

W drugiej  połowie XIX wieku na miejscu drewnianego wzniesiono murowany
dwór i zasadzono nowe drzewa (aleję kasztanową). Wprowadzono też niewielkie
zmiany  w rozplanowaniu  parku.  W 1886 właścicielem Zgłobic  był  hrabia  Jan
Zborowski. 

W trakcie I Wojny Światowej w okolicach dworu przebiegała linia frontu czego
pozostałością są liczne fragmenty szrapneli znajdowane w ogrodzie. 
Dwór, który pierwotnie był budynkiem dwukondygnacyjnym prawdopodobnie z
attyką w wyniku bombardowania stracił dach (zdjęcie z 15 maja 1915). Podczas
odbudowy nie odtworzono w pełni funkcji poddasza.

Manor house in Zgłobice

In the  19th century, Zgłobicki's estate belonged to the countess Lanckrońska
and it is likely that the existing manor house had just built it. On the cadastral
plan of 1848, a court and park complex from the first half of the 19th century
was already marked.

In the second half of the 19th century, a brick mansion was erected on the wooden site and new trees
were planted (a chestnut avenue). Small changes in the layout of the park have also been introduced.
In 1886, the owner of Zgłobice was Count Jan Zborowski.

During the First World War, there was a
front  line  in  the  vicinity  of  the  manor
house,  the  remains  of  which  are
numerous fragments of shrapnel found in
the garden.
The manor house, which was originally a
two-storey building, probably with an attic
as a result  of the bombing, lost its roof
(photo  from May  15,  1915).  During  the
reconstruction, the attic function was not
fully reconstructed. 

Fragment map Imperium Habsburgów (1869-1887)

Piece of the maps „Habsburg Empire 1869-1887”

Fragment map Imperium Habsburgów (1806-1869)

Piece of the maps „Habsburg Empire 1806-1869”

15 maj 1915   Najstarsze zachowane zdjęcie dworu. Dwór zniszczony w wyniku
bombardowania. Widoczne posągi muz (dwa zachowały się do dziś) oraz nadal rosnąca lipa.

May 15th, 1915 The oldest preserved photo of the manor. Manor destroyed by bombing. 
Visible statues of muses (two have survived to this day) and still growing lime. 


