Okres PRL i III RP
Zgłobice zabrano 23 lutego 1945 na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej z 6 września 1944 roku. Zofia
Marszałkowicz złożyła odwołanie, w którym wykazała, że majątek Zgłobice nie przekraczał 50 ha. Majątek został
zmierzony przez mierniczego powiatowego i 4 maja 1945 Prezes Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Krakowie
zawiadomił Zofię Marszałkowicz, że "nieruchomość ziemska Zgłobice w powiecie tarnowskim położona ... nie podpada
pod działanie przepisów art.2, ust.1 pkt e Dekretu PKWN ...". 1 sierpnia 1945r. Zgłobice zostały zwrócone prawowitej
właścicielce, a nowi nabywcy rozparcelowanych gruntów zwrócili
dobrowolnie dokumenty nadania ziemi. Na krótko. Niedługo
majątek ponownie zabrano.
W dworku po wojnie mieściła się szkoła podstawowa a
później Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Przystosowanie obiektu
dla potrzeb szkoły zmieniło całkowicie wnętrze. W miejsce
pomieszczeń ulokowanych w amfiladzie (przejściowych) powstał
korytarz i salki lekcyjne.
Spadkobiercy właścicieli ostatecznie odzyskali dwór 10
kwietnia 2007 roku (decyzja Ministerstwa Rolnictwa).
Decyzję poprzedziły długie lata w sądach, w trakcie których
obiekt stał i niszczał. Mimo iż był wpisany do rejestru zabytków
wraz z parkiem lata te przypłacił niemal całkowitą ruiną.
Trzy lata później Dwór wraz z Parkiem nabył Tadeusz Rzońca - znany tarnowski biznesmen, który postanowił
przywrócić świetność zaniedbanej już wówczas posiadłości. Generalny remont zakończony został w 2014 roku i od tego
czasu Dwór nazwany dla upamiętnienia Adama Marszałkowicza "Prezydenckim" rozpoczął swoją nową historię...

Pierwotny układ pomieszczeń
The original layout of the rooms

After 1945
Zgłobice was taken on February 23, 1945 by decree of the Polish Committee of National Liberation on the agrarian reform of September 6, 1944. Zofia Marszałkowicz
filed an appeal in which she showed that the property of Zgłobice did not exceed 50 ha. The property was measured by a district measurer and on May 4, 1945, the
President of the Provincial Land Office in Krakow informed Zofia Marszałkowicz that "the land property of Zgłobice in the Tarnów poviat is located ... does not fall under the
provisions of Article 2, paragraph 1 of the PKWN Decree. . ". August 1, 1945 Zgłobice was returned to the rightful owner, and the new buyers of the plundered land returned
voluntarily the documents for land allocation. Briefly. Soon, the property was taken again.
In the manor house after the war, there was a primary school and later an Agricultural Advisory Center. Adapting the facility for the needs of the school has completely
changed the interior. In place of rooms located in enfilade a corridor and classrooms were created.
The heirs of the owners finally regained the court on April 10, 2007 (decision of the Ministry of Agriculture).
The decision was preceded by long years in the courts, during which the facility was standing and destroying. Although it was entered in the register of monuments together
with the park, it paid off almost a complete ruin.
Dwór wiosną 2010 roku

Three years later, Dwór along with Park was purchased by Tadeusz Rzońca - a well-known Tarnów businessman, who decided to restore the splendor of the already
neglected estate. The general renovation was completed in 2014 and since then, the Manor named after the President Adam Marszałkowicz began his new history ...

Manor in the spring of 2010

2010 vs 2014

ur. 19 stycznia 1931 w Dworze w Zgłobicach – najmłodszy Syn Adama Marszałkowicza i Zofii z domu Turnau.
Polski duchowny katolicki, założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
W 1945 wraz z rodzicami musiał uciekać przed prześladowaniami władzy komunistycznej ze Zgłobic do Wrocławia. W 1949 przyjęty na Uniwersytet Wrocławski. W lutym 1956 ukończył Seminarium, przyjął niższe święcenia. Do
wyższych święceń kapłańskich nie przystępował ze względu na słaby stan zdrowia. Rozpoczął prace w Instytucie Katolickim w Trzebnicy. W 1959 został bibliotekarzem w Wyższym Seminarium Duchowym we Wrocławiu.

Jerzy Adam Marszałkowicz

W 1962 powierzono mu funkcję głównego furtiana portierni seminaryjnej. W tym czasie zetknął się z ludźmi bezdomnymi, ubogimi, a zwłaszcza alkoholikami, którzy przychodzili i prosili o wsparcie. Zainspirowany postacią św.
Brata Alberta zaczął im systematycznie pomagać. Nawiązał kontakt z opieką społeczną, poradnią odwykową i szpitalem psychiatrycznym. Oprócz wsparcia żywnościowego i odzieżowego, które dostarczali mu klerycy, prowadził
bezdomnych i biednych do różnych instytucji, czy szpitali. W 1971 wystąpił do władz Wrocławia prosząc o udostępnienie budynku na dom noclegowy, ale spotkał się z odmową.
Wiosną 1981 był inicjatorem, a następnie współzałożycielem dzisiejszego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, stowarzyszenia niosącego pomoc bezdomnym. Towarzystwo zostało zarejestrowane 2 listopada 1981.
W noc Wigilii Bożego Narodzenia 1981, za zgodą ks. kard. Henryka Gulbinowicza, opuścił Seminarium i zamieszkał z dziesięcioma bezdomnymi w pierwszym schronisku Towarzystwa przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Za
pośrednictwem brata Jerzego powstało wiele innych schronisk m. in. w Bielicach, Klisinie, Gamowie, Jasienicy Górnej, Gliwicach–Bojkowie.
Pracując w schroniskach korzysta tylko z tego, co jest dostępne mieszkańcom i nie pobiera wynagrodzenia. Jest autorem licznych homilii, przemówień okazjonalnych i tekstów o tematyce bezdomności. W 2006 został
wydany Mój Pamiętnik – wspomnienia brata Jerzego z początku istnienia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Obecnie mieszka w schronisku w Bielicach na opolszczyźnie, dysponując łóżkiem w wieloosobowej sali, pośród
swoich podopiecznych.
Obecnie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zrzesza 3000 członków zorganizowanych w 66 kołach na terenie 15 województw
A czym się zajmuje?

Prowadzi 87 placówek pobytowych:
• 49 schronisk dla mężczyzn – 2695 miejsc
• 4 schroniska dla kobiet – 81 miejsc
• 2 schroniska dla mężczyzn i kobiet – 160 miejsc
• 8 domów dla kobiet i matek z dziećmi – 282 miejsca
• 1 Dom dziecka – 30 miejsc
• 2 Domy Pomocy Społecznej 98 miejsc
• 1 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 30 miejsc
• 1 Hospicjum - 15 miejsc
• 55 mieszkań readaptacyjnych – 86 miejsc
• 1 Ośrodek dla eksmitowanych – 47 mieszkań
W tych placówkach przebywa dziennie 3400 osób!
Prowadzi także
• 17 noclegowni – 588 miejsc
• 12 ogrzewalni – 320 miejsc
• 1 ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym – 20 miejsc
• 16 kuchni, wydających 2,2 tys. obiadów dziennie
• 10 bezpłatnych łaźni
• 26 punktów wydawania odzieży, żywności, sprzętów
• 4 świetlice dla dzieci i 5 dla dorosłych
• 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej, 5 Spółdzielni Socjalnych
• Ośrodek Miser Art – miejsce spotkań artystów i ludzi wykluczonych
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