
Okres Międzywojenny (1918-1939)

Po I wojnie majątek Zgłobicki kupił  Jerzy Turnau, założyciel
uczelni Wyższe Kursy Ziemiańskie Jerzego Turnaua we Lwowie
(słynny Uniwersytet Rolniczy).  W 1922r.  przekazał  go swojej
córce Zofii.

W 1924r.  Zofia  Turnau wyszła  za  Adama Marszałkowicza,  z
którym  zarządzała  majątkiem  Zgłobice  aż  do  1945r.  W  domu
mieszkały także ich dzieci: Teresa, Andrzej, Helena, Jan, Maria, Jerzy
i Anna, oraz wielu Gości. 

W tamtych  czasach  dwór  stale  Gościł  kogoś  z  bliższej  lub  dalszej  rodziny,  oraz
przyjaciół. Odwiedziny trwały zwykle minimum kilka dni. Goście najczęściej mieszkali
w Willi na wzgórzu.

Dwór  był  typowym  podmiejskim  majątkiem  który  utrzymywał  się  z  działalności
rolniczej. Niemal codziennie wozy zawoziły płody rolne na tarnowski rynek.

Interwar period (1918-1939)

After the First  World War, Zgłobicki's  property was purchased by  Jerzy Turnau,
founder of the Higher Courses of Earth Sciences of Jerzy Turnau in Lviv  (famous
University of Agriculture). In 1922 he handed it over to his daughter Zofia.
In 1924  Zofia Turnau married Adam Marszałkowicz, with whom she managed
the  estate  Zgłobice  until  1945.  Their  children  also  lived  in  the  house:  Teresa,
Andrzej, Helena, Jan, Maria, Jerzy and Anna, and many Guests. 

At that time, the court constantly hosted someone from close or distant family and
friends. Visits usually lasted a minimum of a few days. Guests most often lived in a
Villa on the Hill.

The mansion was a typical suburban estate that maintained its
agricultural  activity.  Almost  every  day,  wagons  were
transporting agricultural produce to the Tarnow's market. 

Od lewej: Jan Marszałkowicz (ojciec
Adama), Ciotka Adama ze strony matki,
Zofia Turnau, Mama Adama z domu Fink

Dwór w latach 30-tych XX wieku.

Manor in the 1930s.

Rodzina Marszałkowiczów. Koniec lat 30-tych. 

The Marszałkowicz family. The end of the 1930s. 

Salon z ozdobnym piecem. Koniec lat 30-tych. 
Living room with decorative stove. The end of the 1930s.

Od prawej: Zofia Turnau,
jej Matka Helena, Adam

Marszałkowicz (stoi)

Dzieci Adama Marszałkowicza
oraz przyjaciele domu

Dwór w latach 30-tych XX wieku.

Manor in the 1930s.



Adam Marszałkowicz

Pierwszy w okresie miedzywojennym Prezydent Tarnowa. Był postacią ze wszechmiar barwną i niebanalną. Za jego rządów otwarto Rzeźnię Miejską, oddano "Pomnik Nieznanego Żołnierza", w Ratuszu
powstało muzeum, a magistrat przeniósł się do poklasztornego gmachu przy ul. Bernardyńskiej.

Stary ród szlachecki Marszałkowiczów herbu Zadora (w polu błękitnym srebrna głowa lwa, ziejąca czerwonymi płomieniami) wywodził się z Brzezia, wsi położonej w połowie drogi między Bochnią a
Wieliczką. Pierwotnie tworzyli  oni  jeden ród z Lanckorońskimi.  Dopiero Zbigniew z Brzezia,  marszałek Królestwa Polskiego, zmarły w 1425r.,  zapoczątkował linię zwaną od jego wysokiego urzędu marszałka
królewskiego dworu: "Marszałkowicami". 

Jan Maksymilian Marszałkowicz, ojciec Adama, gospodarzył we wsi Stronie (na zachód od Nowego Sącza). Tutaj przyszedł też na świat syn Jana Maksymiliana Marszałkowicza i jego żony Heleny Petroneli z Finków w dniu 30
października 1896 r. Na chrzcie nadano mu imiona Adam Jan Maksymilian, zaś pełne nazwisko brzmiało: z Brzezia Marszałkowicz herbu Zadora. Rodzice Adama porzucili jednak wieś i przenieśli się do Nowego Sącza. W tym też mieście
zaczął naukę szkolną ich syn z Sącza przeniósł się wraz z rodziną do Lwowa. 

Tuż przed wybuchem l wojny światowej Adam Marszałkowicz jako gimnazjalista wstąpił do organizującego się skautingu, a po ukończeniu 6. klasy gimnazjum, mając 17 lat, w dniu 16 sierpnia 1914r, wstąpił jako ochotnik do
skautowej kompanii Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu znalazł się w 2 pułku ułanów II Brygady legionów Polskich wraz z II Brygadą brał udział w walkach w Karpatach 1914/15, na Węgrzech i w obu kampaniach na Wołyniu
1915 i 1916 r. Od 6 września do 25 listopada 1916 r. przebywał w Mińsku Mazowieckim W czasie kryzysu przysięgowego, wywołanego w lecie 1917 r. przez Józefa Piłsudskiego w Legionach, Adam Marszałkowicz jako obywatel Galicji
nie musiał składać przysięgi na rzecz cesarza i pozostał na służbie w Polskim Korpusie Posiłkowym /Polnische Wehrmacht/. Gdy w nocy z 15 na 16 lutego 1918r. gen Józef Haller przeszedł pod Rarańczą na drugą stronę frontu
/rosyjską/ i połączył swoją II Brygadę z Korpusem Wschodnim, Marszałkowicz został aresztowany w miejscowości Dolina, skąd zresztą uciekł. 

We Lwowie zgłosił się do zakonspirowanej piłsudczykowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej /POW/. Ze Lwowa przedostał się do Jarosławia, gdzie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem. Przez całe lato i wczesną jesień 1918 r.
pracował w folwarku Surochów należącym do dóbr Pełkinie książąt Czartoryskich, niedaleko Jarosławia. W dniu 31 października 1918r Marszałkowicz wstąpił do powstającego Wojska Polskiego i wyruszył na odsiecz Lwowa 12
listopada 1919r. 

Otrzymał urlop na kontynuowanie nauki. Musiał go jednak przerwać, aby od dnia 29 maja 1920 r. brać udział w akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. Pełnił tam funkcję adiutanta komendanta linii demarkacyjnej pomiędzy
Polską a Czechosłowacją w Cieszynie. Od 19 lipca 1920 r. jest znowu we Lwowie Służy w Grupie Obrony Lwowa Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej podpułkownika Romana Abrahama. Od 9 lipca 1920r jest już podporucznikiem
Wojska Polskiego. Służy w słynnym 14 pułku Ułanów Jazłowieckich. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych W dniu 14 czerwca 1921 r. rotmistrz Tadeusz Krynicki (późniejszy inżynier elektrowni Państwowej Fabryki Związków
Azotowych w Mościcach koło Tarnowa), dowódca Marszałkowicza, w jego karcie ewidencyjnej wpisał następującą krótką charakterystykę: "Osobiście mi znany, jako nadzwyczajny oficer, instruktor musztry kawaleryjskiej,
bardzo obowiązkowy, dokładny w służbie, charakter prawy, budzący zaufanie pod każdym względem" . Trzeba tutaj dodać, że rotmistrz Tadeusz Krynicki był odznaczony orderem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem
Walecznych. Jego oddział kawalerii "Wilków Lwowskich", który później stal się zalążkiem pułku Ułanów Lwowskich, dokazywał cudów męstwa podczas obrony Lwowa przed Ukraińcami. 

Już po wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której służył w oddziale wydzielonym pułkownika Abrahama, 14 czerwca 1921 r. Adam Marszalkowicz został bezterminowo urlopowany z wojska w celu kontynuowania nauki i podjęcia
studiów. Po zdaniu matury, w 1923r. ukończył Wyższe Kursy Ziemiańskie we Lwowie (mniej więcej odpowiednik dzisiejszej Akademii Rolniczej,  prowadzona przez Jerzego Turnaua – późniejszego teścia). Praktykę odbył w majątku
Stanisława Czerwińskiego w Gaiku koło Dobczyc. Następnie zaczął pracować jako asystent na Wydziale Hodowli Bydła w Towarzystwie Gospodarskim Wschodniej Małopolski we Lwowie. Wrócił też do majątku Pełkinie książąt
Czartoryskich, gdzie pracował jako inspektor. 

W dniu 10 stycznia 1924 r. Adam Marszałkowicz ożenił się we Lwowie z Zofią Turnau z Mikulic, córką Jerzego Turnaua i Heleny z Hochbergerów. Żona wniosła mu w posagu niewielki majątek ziemski w Zgłobicach
koło Tamowa. W tym też roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu porucznika i przydzielony do 5 pułku strzelców konnych w Tarnowie. W latach 1931-32, gdy pełnił funkcję komisarza rządowego miasta Tamowa,
otrzymał Krzyż legionowy i Krzyż Niepodległości. W 1929r. pracował jako zastępca dyrektora Składnicy Kółek Rolniczych w Tarnowie, był też członkiem Rady Wojewódzkiej w Krakowie. Należał do BBWR, co zapewne przyczyniło
się do tego, iż został mianowany komisarzem rządowym Tarnowa. W dniu 23 grudnia 1930 r. Adam Marszałkowicz odebrał urzędowanie z rąk burmistrza Michała Skowrońskiego, który, co miało się okazać dopiero później, ostatni nosił
tytuł burmistrza, albowiem ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 23 marca 1933 r. wprowadzała w miastach urząd prezydenta na miejsce burmistrza. 

Miasto Tarnów, tak jak i cały kraj, w latach 30 nękał wielki kryzys gospodarczy, którego nieodłącznym elementem było bezrobocie. Napięcia społeczne sanacyjna ekipa rządząca starała się w jakiś sposób łagodzić patriotycznymi
manifestacjami z najróżniejszych okazji. 28 kwietnia 1931 r. przed gmachem I Gimnazjum im. K.Brodzińskiego oddano uroczyście gminie miasta Tarnowa "Pomnik Nieznanego Żołnierza" wg projektu
inż. Bronisława Kulki. Odsłonięciu pomnika towarzyszyła olbrzymia patriotyczna manifestacja. W lecie zaś tego roku, w dniach od 8 do 10 sierpnia, odbył się w Tarnowie X Ogólny Zjazd Legionistów
Polskich.  Na uroczystości  zjechało ok. 10 tyś.  osób. Na Zjeździe obecni byli:  prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej  prof.  I.  Mościcki,  marszałek Sejmu RP Kazimierz Świtalski,  marszałek Senatu
Władysław Raczkiewicz, premier Aleksander Prystor oraz liczni generałowie Wojska Polskiego. Oprócz uroczystości w Tarnowie, defilad, przemarszów, nabożeństw, delegaci na Zjazd odwiedzili
cmentarze i groby legionistów w Łowczówku, Pilźnie, Zakliczynie, gdzie złożyli kwiaty. 

Ludność miasta Tarnowa liczyła w 1931r. 44.927 osób, w tym 19.330 Żydów i 200 Ukraińców. W mieście pracowało 101 przedsiębiorstw, z tym, że większość z nich zatrudniała więcej niż 10 osób. 
Rok 1932, drugi już rok urzędowania Adama Marszałkowicza jako komisarza rządowego miasta Tarnowa, rozpoczął się od wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w dniu 5

lutego. Prezydent przybył autem od Moście, w najściślejszym incognito, jak informowała miejscowa prasa, jako gość dyrektora PFZA Eugeniusza Kwiatkowskiego Z tej okazji odbyły się przyjęcia i
polowania w dobrach księcia Romana Sanguszki z udziałem elity fabryki, miasta i powiatu. 

Na mocy ustawy z dnia 23 marca 1933r., od dnia wejścia w życie 13 lipca tegoż roku, dotychczasowy komisarz został Prezydentem Miasta Tamowa. Pozostał nim aż do 14
lutego 1934 r. gdy po wyborach nowa Rada Miasta rozpoczęła funkcjonowanie. Od roku 1938 zarządzał przyzakładowym gospodarstwem rolnym Zjednoczonych Zakładów Azotowych w Mościcach. Pracował tam do wybuchu wojny. W
czasie hitlerowskiej okupacji A Marszałkowicz należał do ZWZ-AK. Był Powiatowym Delegatem Rządu Londyńskiego z ramienia AK. Podczas akcji "Burza" był z-cą dowódcy kompanii Tarnów Wojskowej Służby Ochrony
Powstania. Pod sam koniec wojny rozkazem dowództwa AK awansowany został do stopnia rotmistrza /odpowiednik kapitana/. W jego majątku w Zgłobicach prowadził tajną wytwórnię granatów na potrzeby konspiracji. 

W styczniu 1945r. Marszałkowicz wyjechał do Krakowa, obawiając się aresztowania przez radzieckie lub polskie organa bezpieczeństwa, wojskowe lub cywilne. Tam zgłosił  się do organizowanych polskich władz miejskich
Wrocławia. Oficjalnie wstąpił do PPS, uznano mu staż członkowski w tej partii od 1934 r. Do Wrocławia przybył zaraz po przejściu frontu z pierwszą ekipą nowych polskich władz. Został pierwszym dyrektorem słynnego Ogrodu
Zoologicznego w tym mieście. Po kongresie zjednoczeniowym PPS i PPR u 1948r wstąpił do PZPR Jednak w 1950 r. uznano go za "obcego klasowo" i usunięto z partii. Pracował w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach na Dolnym
Śląsku. Zmarł 19 kwietnia 1964 r. Spoczywa we Wrocławiu na cmentarzu Świętej Rodziny na Sępolnie. 



II Wojna Światowa 1939-1945

W czasie  wojny  w Willi  obok  dworu  została  uruchomiona  produkcja  granatów ręcznych  tzw.  "Sidolówek"  na  użytek  AK,
prowadzona przez Jana Dębskiego, działacza Stronnictwa Ludowego "Piast", posła i wicemarszałka Sejmu RP, ukrywanego przed
okupantem w Zgłobicach.  O  skali  produkcji  świadczy  fakt,  że  materiały  do  produkcji  przywożone  były  ciężarówkami,  a  ich
rozprowadzaniem zajmował się cały zespół ludzi. 

Produkcja odbywała się w pełnej konspiracji. "Linia produkcyjna" w willi była ukrywana pod suszącymi się liśćmi tytoniu, który
był uprawiany specjalnie po to, aby jego liśćmi maskować fabryczkę granatów. W czasie produkcji Syn Adama Marszałkowicza -
Andrzej stał na czatach, aby informować o ewentualnych nieproszonych gościach. Jedną z form wywożenia granatów z dworu było
ich ukrywanie na dnie baniek wypełnionych mlekiem.

Już po wojnie Adam Marszałkowicz - opowiadał, jak to Niemcy zatrzymali go kiedyś wiozącego na rowerze kosz z granatami
przykrytymi jabłkami. Zapytali go co wiezie, zostali poczęstowani jabłkami, po czym z granatami pojechał dalej.

The Second World War 1939-1945
During the war in the villa near the manor was started production of

hand  grenades,  called  "Sidolowki"  for  the  Home  Army,  led  by  Jan
Dębski, activist of the Peasant Party "Piast", deputy and deputy speaker of the Sejm
of  the  Republic  of  Poland,  hiding  from  the  occupier  in  Zgłobice.  The  scale  of
production is evidenced by the fact that the materials for production were imported
by trucks, and distributed by a whole team of people.

Production took place in full conspiracy. The "production line" in the villa was
hidden under the drying leaves of tobacco, which was cultivated specially to mask its
grenade factory with its leaves. During the production Adam Marszałkowicz's son -
Andrzej stood as a sentry to inform about any uninvited guests. One of the forms of
removing grenades from the manor house was to hide them filled with milk at the
bottom.

After the war, Adam Marszałkowicz – told about how the Germans stopped him
with a basket of grenates covered with apples. They asked him about basket, than
he offered them some apples and safely drove away with the grenades. 

Sidolówka-  granat  zaczepny R42.  Nazwa pochodziła  od
środka czyszczącego „sidol” sprzedawanego w specjalnych
metalowych puszkach. Do tych właśnie opakowań po sidolu
wkładano materiał wybuchowy i montowano granat. Takie
granaty używano też podczas Powstania Warszawskiego. 
Czy były to też granaty ze Zgłobic? 

Sidolowka  -  grenade  R42.  The  name  came  from  the
“sidol”  cleaning  agent  sold  in  special  metal  cans.  An
explosive was put into these sidol packages and a grenade
was assembled. Such grenades were also used during the
Warsaw Uprising. Were they also grenades from Zgłobice? 

Sidolówka- granat zaczepny R42. Zdjęcie i dokumenty dzięki uprzejmości Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Sidolowka - Grenade grenade R42. Photo and documents courtesy of the Home Army Museum in Krakow 


