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Biorąc do ręki tę pozycję wydawniczą przychodzą mi na myśl tylko
słowa Leonarda Durczykiewicza, które zapisał we wstępie swojego monumentalnego albumu „Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem”: ”Podróżując wiele po Księstwie zauważyłem, że pamiątki nasze
„ dwory i dworki szlacheckie „ owe świadki dawnej świetności, z dniem
każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych
siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych.
Czy pozostały, choćby tylko na papierze, podobizny wszystkich owych
dawnych zabytków naszego budownictwa „ nie wiem. Tu i owdzie tylko
spotkałem pomiędzy obywatelstwem ziemskim takich, którzy owe podobizny dworów polskich z wielką troskliwością zbierają i jako cenną rzecz
przechowują.
Ponieważ, o ile wiem, nie mamy dotąd osobnego dzieła, któreby
zawierało podobizny pamiątek naszych, przeto powziąłem zamiar zebrać i wydać fotografie dworów polskich. Większej chęci i odwagi do tego
dodało mi prawo o wywłaszczeniu, przez które owe pamiątki poważnie
zostały zagrożone.

dalewice
W zachowanym inwentarzu dóbr dalewickich
z 1760 roku zachował się opis drewnianego
dworu - poprzednika tego, który przetrwał
aż do lat 70. XX wieku. Ten nowy, murowany
już dwór został wzniesiony pod koniec XVIII
lub na początku XIX wieku, a jego budowa
związana jest zapewne z osobą Feliksa Niemojewskiego, do którego majątek dalewicki należał
w roku 1780. Równocześnie ze wzniesieniem
nowego budynku zostało przekomponowane
całe założenie ogrodowo-parkowe, które otrzymało regularny, geometryczny kształt, z aleją
prowadzącą poprzez tarasy z klombami kwiatowymi, rozciągającymi się w kierunku stawu
i przepływającemu w pobliżu potoku Ścieklec.
Potok ten oddzielał geometryczną część ogrodu
od położonego dalej parku krajobrazowego.
Przed frontem dworu, po stronie południowozachodniej znajdował się kolisty podjazd,
zaś od północnego zachodu zabudowania gospodarcze.

Przed dworem w Dalewicach, lata międzywojenne

Pod koniec XVIII wieku właścicielami Dalewic
byli Chomętowscy, a na początku XIX wieku
Jan Kanty i Marianna z Chomętowskich Duninowie. W roku 1817 Jan Kanty Dunin sprzedał
Dalewice Idziemu Kosińskiemu, a w 1834 zakupiła je od jego spadkobierców - wdowy Anny
i syna Edmunda - Barbara z Wilczków Mieroszewska. W rękach rodziny Mieroszewskich Dalewice pozostały do roku 1854, potem przeszły
na własność Marii Nowosielskiej, a w 1860 roku
Hipolita Wiesiołowskiego, który dokonał zamiany tych dóbr na majątek Wiśniowo w sandomierskim, należący do Marianny z Walewskich
Wielopolskiej. W 1875 roku Dalewice nabył
Wincenty Dunikowski, który dokonał częściowej przebudowy dworu.

Tekla Korulska w swoim

W rękach Dunikowskich majątek pozostał
do 1887 roku, kiedy to zakupił go Pelagiusz Korulski. W roku 1919 w drodze spadku po Tekli
ze Snarskich Korulskiej właścicielkami Dalewic
stały się trzy siostry, praprawnuczki Jana Kantego i Marianny Duninów: Anna Ładomirska,
Maria Sadowska i Aniela Józefa Starostowa.
W 1945 roku w ramach reformy rolnej utraciły
one majątek w Dalewicach a dwór przekazano
na potrzeby szkoły rolniczej. Systematycznie
dewastowany, przetrwał do lat 70. Obecnie pozostały po nim fundamenty i niewielkie fragmenty murów.
W 1980 roku pozostałości zabudowań dworskich odkupili od państwa spadkobiercy dawnych właścicieli.

Widok z tarasu na ogród w Dalewicach, lata międzywojenne

Dwór w Dalewicach przed
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Opisy dworów polegają na dokumentach grodzkich, książkach kościelnych oraz na łaskawie przez Szanownych PP. Właścicieli przysładalewice
nych mi podkładkach, pamiętnikach i innych opisach.
W zachowanym inwentarzu dóbr dalewickich
z 1760 roku zachował się opis drewnianego
dworu - poprzednika tego, który przetrwał
aż do lat 70. XX wieku. Ten nowy, murowany
już dwór został wzniesiony pod koniec XVIII
lub na początku XIX wieku, a jego budowa
związana jest zapewne z osobą Feliksa Niemojewskiego, do którego majątek dalewicki należał
w roku 1780. Równocześnie ze wzniesieniem
nowego budynku zostało przekomponowane
całe założenie ogrodowo-parkowe, które otrzymało regularny, geometryczny kształt, z aleją
prowadzącą poprzez tarasy z klombami kwiatowymi, rozciągającymi się w kierunku stawu
i przepływającemu w pobliżu potoku Ścieklec.
Potok ten oddzielał geometryczną część ogrodu
od położonego dalej parku krajobrazowego.
Przed frontem dworu, po stronie południowozachodniej znajdował się kolisty podjazd,
zaś od północnego zachodu zabudowania gospodarcze.

Nie moją rzeczą sądzić, czy wywiązałem się dobrze z zadania podjętego, myślę jednak, że lepiej zacząć i zrobić coś, niż czekać, zbierać
przez lata całe i” ostatecznie nie zrobić nic”?.

Przed dworem w Dalewicach, lata międzywojenne

Iwona Knechta
Wydawca

Pod koniec XVIII wieku właścicielami Dalewic
byli Chomętowscy, a na początku XIX wieku
Jan Kanty i Marianna z Chomętowskich Duninowie. W roku 1817 Jan Kanty Dunin sprzedał
Dalewice Idziemu Kosińskiemu, a w 1834 zakupiła je od jego spadkobierców - wdowy Anny
i syna Edmunda - Barbara z Wilczków Mieroszewska. W rękach rodziny Mieroszewskich Dalewice pozostały do roku 1854, potem przeszły
na własność Marii Nowosielskiej, a w 1860 roku
Hipolita Wiesiołowskiego, który dokonał zamiany tych dóbr na majątek Wiśniowo w sandomierskim, należący do Marianny z Walewskich
Wielopolskiej. W 1875 roku Dalewice nabył
Wincenty Dunikowski, który dokonał częściowej przebudowy dworu.

Od Autora

Tekla Korulska w swoim gospodarstwie w Dalewicach, początek XX wieku

W rękach Dunikowskich majątek pozostał
do 1887 roku, kiedy to zakupił go Pelagiusz Korulski. W roku 1919 w drodze spadku po Tekli
ze Snarskich Korulskiej właścicielkami Dalewic
stały się trzy siostry, praprawnuczki Jana Kantego i Marianny Duninów: Anna Ładomirska,
Maria Sadowska i Aniela Józefa Starostowa.
W 1945 roku w ramach reformy rolnej utraciły
one majątek w Dalewicach a dwór przekazano
na potrzeby szkoły rolniczej. Systematycznie
dewastowany, przetrwał do lat 70. Obecnie pozostały po nim fundamenty i niewielkie fragmenty murów.

Nie ma domu, ale ty go widzisz, kiedy przymkniesz oczy. Idziesz
oto z góry, z pokoju babci, i przez swój pokój schodami do korytarzyka.
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Przechodzisz przez mały pokoik, gabinet, jadalny, zaglądasz
na chwilę
do kuchni... I dalej przez przedpokój do salonu i do sypialni, rodziców.
Wracasz przez werandę, stajesz chwilę na tarasie i patrzysz, na róże wokół trawnika, kępy floksów, klomb na środku gazonu, a potem wolno,
wolniutko idziesz ścieżką koło pagórka, zbiegasz po kamiennych schodkach, ułożonych przez wujka, i przez liliową od dzwonków łączkę, obok.
wielkich topoli - do kąpieli. Za tobą. biegną psy, a wszystko oświetla słońce... Było tak kiedyś naprawdę czy tylko się śniło?
To pełne tęsknoty wspomnienie Danuty Koral stało się znamienne
dla czasu, w którym świat dworów - ostoja polskości, ładu i porządku,
kolebka tradycji pokoleniowej i narodowej - rozpoczął wędrówkę w przeszłość. Niewielki budynek
0 bielonych ścianach, który przez wieki opierał się zawieruchom
dziejowym w tym kraju od zarania niespokojnym i trwał niezmiennie,
teraz powoli przekraczał granice świata realnego, stając się symbolem
tego, co już nieodwracalnie zostało utracone.
Początek tej drogi wyznaczyła druga połowa XIX wieku, kiedy
w wyniku represji popowstaniowych władze zaborcze skonfiskowały
około tysiąca dworów. Znacznie większe straty przyniosło zakończenie
pierwszej wojny światowej, gdy ogromna część polskich siedzib ziemiańW 1980 roku pozostałości zabudowań dworskich odkupili od państwa spadkobiercy dawnych właścicieli.

Widok z tarasu na ogród w Dalewicach, lata międzywojenne

Dwór w Dalewicach przed 1972 rokiem
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Jodłownik

wej rasy krów, tak zwanego czerwonego bydła
polskiego. 1893 roku założył gospodarstwo,
które zostało uznane za pierwszy ośrodek systematycznej hodowli tej rasy. Hodowlę tę kontynuował z dużymi sukcesami aż do końca drugiej wojny światowej jego syn i następca, Aleksander, ożeniony z Ireną Ożegalską, a wnuk
Józef już po drugiej wojnie światowej przez
szereg lat kierował Zakładem Hodowli Bydła
w Instytucie Zootechnicznym w Krakowie.

Na początku XVI wieku Jodłownik należał
do Achacego Jordana z Zakliczyna. Później wieś
dzierżyli Lubomirscy, od których w 1529 roku
kupili ją Niewiarowscy herbu Półkozic. Przecław Niewiarowski zapisał dobra w testamencie
zakonowi dominikanów z Krakowa, który gospodarował tu do roku 1782, kiedy to, na mocy
edyktu cesarza Józefa II, wszystkie dobra ziemskie należące do zgromadzeń klasztornych zostały przejęte przez rząd austriacki. Na początku XIX wieku zlicytowane dobra jodłownickie zakupił od kamery austriackiej Edmund
Romer, syn kapitana dragonów Jakuba
Romera z Bieździadki.

Dwór w Jodłowniku został zbudowany w XVIII
wieku, potem był kilkakrotnie przebudowywany i modernizowany, zachowując jednak charakter barokowo-klasycystycznej siedziby. Był
drewniany, parterowy, wzniesiony na planie
zbliżonym do kwadratu, z szerokim portykiem
wgłębnym od frontu. W narożnikach posiadał
kwadratowe pomieszczenia o charakterze alkierzowym. Nakrywał go wysoki, czterospadowy
dach z dymnikami, kryty gontem. Zaniedbany
po powojennej parcelacji majątku Romerów,
został rozebrany w 1968 roku.

W rękach Romerów Jodłownik pozostał do końca drugiej wojny światowej. Po Edmundzie
odziedziczył je syn Konstanty, ożeniony z Elżbietą z Kirchnerów, a następnie ich syn, Stefan.
Za Konstantego i Stefana Romerów Jodłownik
stał się jednym z przodujących majątków Ziemi
Limanowskiej. Obaj byli propagatorami nowoczesnych form gospodarowania. Stefan Romer
był prekursorem wprowadzenia do hodowli no-

Zdewastowane resztki zespołu dworskiego,
ze zrujnowaną oficyną i częścią zabudowań gospodarczych, odzyskała córka Józefa Romera,
Helena. Wraz z mężem, Jackiem Wąsowiczem,
Prezesem Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego, kontynuują dzisiaj
tradycje gospodarcze rodziny.

Aleksander Rome

Dwór w Jodłowniku, ok. 1910

Rodzina Romerów
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skich znalazła się w granicach Rosji Sowieckiej. W czcigodne naczynie,
wznoszone i przebudowywane przez: szereg pokoleń, kształtujące zbiorową duszę szlacheckiej familii, od dziadów krzeszowice
pradziadów tu osiadłej, rojne od wspomnień droższych, nad relikwie, pełne żywego smutku
1 radości tych, co się w zaciszu starych, ścian urodzili, żyli, i pomarli
- wdarł się żywioł obcy, wrogi, i niszczący. I pohulał, wygodziwszy niszczycielskim swym instynktom. - pisze Eugeniusz Małaczewski w słynnym „Koniu na wzgórzu”. W porównaniu z czasami zaborów skala
obecnych strat była porażająca i choć wydawało się, że nic gorszego nie
może się już wydarzyć, to najgorsze miało dopiero nadejść. Wbrew pozorom, druga wojna światowa, która zniosła z powierzchni tysiące domów
w polskich miastach, miasteczkach i wsiach, nie była ostateczną zagładą
polskiego dworu. Wyznaczył ją dopiero dekret o reformie rolnej z 1944
roku. Majątki ziemskie skonfiskowano a ich właścicielom zakazano zamieszkania w pobliżu ich rodowych siedzib. Większość z opuszczonych
dworów wkrótce zamieniała się w ruinę zatopioną w resztkach zdziczałego parku. To unicestwienie budynków dworskich - materialnych
świadków historii - miało głównie na celu wymazanie ze122świadomości
społecznej wszystkiego, co wiązało się z dawnym światem ziemiańskim
jego kulturą i tradycją.
Jednakże, wbrew staraniom władz komunistycznych, polskiego dworu nie udało się unicestwić. Jego wciąż żywy obraz trwał w literaturze,
malarstwie i muzyce - przestrzeni, w którą wkroczył już na przełomie
XIX i XX wieku, podążając za wzorem niemal doskonałym mickiewiczowskiego Soplicowa i stając sięjednym z najbardziej wyrazistych symboli narodowych.
Pod jego dachem żyli bohaterowie Orzeszkowej, Żeromskiego, Fredry, Sienkiewicza, Wyspiańskiego, Moniuszki; był uczestnikiem alegorycznych scen Gierymskiego, Grottgera, Chełmońskiego, Rozwadowskiego, Kozakiewicza, osiągając swoiste apogeum symboliki u Jacka
Malczewskiego. Jego pełną ciepła urodę utrwalały płótna Kamockiego,
Rychter-Janowskiej, Uziembły...
Pod koniec XX wieku, gdy świat ziemiański powoli przestawał być
tematem tabu, katastrofalny stan dworów stał się przedmiotem troski
coraz większej liczby miłośników i obrońców ruin. Dla pokoleń urodzonych już po zagładzie ziemiaństwa dwór był zjawiskiem nie do końca
zrozumiałym, owianym mgiełką tajemnicy, a zatem przyciągającym jak
magnes. Nic dziwnego, gdyż, jak napisał niegdyś prof. Jan Kieniewicz: Są
takie miejsca, które nazywam mówiącymi - loca vocifera. Ich. szczególność wyraża, się w tym, że nie wszyscy słyszą, mowę tych. miejsc. Przezgłobice
kaz bowiem nie został w nich zapisany przez twórców, budowniczych
czy mieszkańców. To w nas odzywa, się struna, wzbudzona przez miejsce, rozedrgana naszym napięciem emocjonalnym [...] Tu można usłyszeć, jak mówią do nas pokolenia, tu odzywa, się w nas głęboko tkwiący
przekaz najczystszej polskości.
Dziś coraz częściej słyszymy mowę tych miejsc. Stąd może tęsknota
za ich poznaniem, ożywieniem historii zamkniętej w starych murach,
a czasem już tylko w zasypanej studni, zardzewiałym kawałku bramy
prowadzącej niegdyś do pełnego kwiatów ogrodu. Stąd może sentyment
do starych fotografii, dzięki którym zrujnowane, przebudowane, a także
ubrane w nową szatę dwory stają się bliskie, nabierają barwy i ciepła.
Przemawiają...
W połowie XVI wieku Krzeszowice wchodziły
w skład „hrabstwa tenczyńskiego”. Od 1620 roku wieś należała do biskupów krakowskich,
a następnie władali nią między innymi Opalińscy, Czartoryscy, Lubomirscy. Już w 1625 roku
ksiądz Bernard Bocheński przekazał pierwsze
informacje o istniejących tu źródłach siarczanych. Nie wzbudzały one jednak szerszego zainteresowania aż do roku 1772, gdy właścicielem Krzeszowic został August Czartoryski.
Powstał wówczas pierwszy pawilon zdrojowy,
łazienki i domy dla kuracjuszy. Rozwój uzdrowiska kontynuowała również córka Augusta,
księżna Izabela Lubomirska.

W 1816 hrabstwo tęczyńskie otrzymał w spadku wnuk Izabeli Artur Potocki. Jego siedzibą
był tak zwany „stary pałac”, przerobiony w latach 1820-1822 z dawnego lamusa. Za czasów
Artura powstało kilka projektów nowej rezydencji, żaden jednak nie doczekał się realizacji.
Po jego śmierci w 1832 roku wdowa, Zofia
z Branickich, zamówiła jeszcze trzy kolejne projekty, z których wybrano propozycję Franciszka
Marii Lanciego, nawiązującą do renesansowej

Park w Krzeszowicach

willi włoskiej. Był to już w sumie siódmy projekt, a i tak po ukończeniu budowy pałac kilkakrotnie przebudowywano i modernizowano.

Już w 1858 roku dodano do niego tylne
skrzydło zaprojektowane przez Filipa Pokutyńskiego, a w 1862 przeprowadzono przebudowę
niektórych wnętrz według projektu Friedricha
Augusta Stüllera. Kolejna gruntowna przebudowa, której autorem był Zygmunt Hendel,
nastąpiła w latach 90. XIX wieku.
Dwukondygnacyjny korpus główny pałacu pełnił zasadniczo funkcje reprezentacyjne,
skrzydło wschodnie miało charakter mieszkalny, a północne gospodarczy. Wejście prowadziło przez taras do sieni, na przedłużeniu której znajdowała się klatka schodowa. Po stronie
wschodniej sieni mieściły się dwie sale, tak zwane „francuskie”, mała jadalnia oraz narożna
sala balowa, po zachodniej - biblioteka i „pokój
gdański”, z którego manierystyczne, dębowe
schody prowadziły do gabinetu na piętrze.
W pałacu Potoccy zgromadzili bogaty zbiór dzieł
sztuki: obrazy, rzeźby, meble, szkło, porcelanę,
pamiątki historyczne. Galerię, mieszczącą się
pomiędzy salą balową a oranżerią, przeznaczono na lapidarium i kolekcję rzeźb.

Po wojnie, wykorzystywany na różne cele pałac,
stopniowo niszczał. W 2008 roku, po wieloletnich staraniach, rodzina Potockich oficjalnie
odzyskała swoją dawną własność.

Pałac w Krzeszowicach na przedwojennych kartach pocztowych

Ostatnia przebudowa krzeszowickiego pałacu
miała miejsce w 1940 roku, kiedy był siedzibą
gubernatora Hansa Franka. Zmieniono wówczas układ komunikacyjny budynku, dodając
klatkę schodową, zwaną obecnie „niemiecką”,
a w dawnej kaplicy urządzono gabinet Franka.

Krzeszowice. Akwarela wykonana w 1806 roku przez Jana Freya na podstawie rysunku Z. Vogla z 1792 roku

Pałac w Krzeszowicach w okresie międzywojennym
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nowy wiśnicz
Koryznówka, położona na wzgórzu pomiędzy
zamkiem a dawnym klasztorem karmelickim,
nie była nigdy ośrodkiem zarządzania dobrami
ziemskimi. Została wybudowana przez prawnika Leonarda Serafińskiego z myślą o rodzinnym
letnisku. W połowie XIX wieku Leonard Serafiński mieszkał z żoną, Joanną z Giebułtowskich, w jednym z domów przy rynku w Wiśniczu. Kiedy w 1860 roku został notariuszem
w Bochni, postanowił przenieść się tam na stałe, nie chciał jednak zerwać związków z Wiśniczem. Od Koryzny, dworzanina Lubomirskich,
odkupił kawałek ziemi i postawił na nim niewielki, drewniany dom w typie dworku - z wejściem poprzedzonym gankiem, kryty gontem.
Dzisiaj prawdopodobnie nikt nie wiedziałby
o istnieniu Koryznówki, gdyby nie jej związek
z jednym z najsłynniejszych polskich malarzy,
Janem Matejką.
Jeszcze w latach szkolnych w Krakowie przyszły artysta zaprzyjaźnił się z braćmi Joanny
Giebułtowskiej, Stefanem i Stanisławem,
a w 1864 roku poślubił najmłodszą z rodzeństwa, Teodorę. Chętnie przebywał w Wiśniczu,
a pełna uroku drewniana zabudowa miasta

Drewniane domy w Wiśniczu, drzeworyt wg rysunku Jana Matejki

W ogrodzie Koryznówki, przy stoliku siedzi Stanisława Serafińska, lata 20. XX wieku

Stanisława Sera
dzieje rodzin Gi
w drugiej połowie
pod tytułem „Mat
z bratanicą Maryn

stała się czę
i szkiców, pow
przez popular
pisma - „Kłosy
żarze Wiśnicz
z niewielu świa

Od 1866 roku
letnią siedzib
gwarem człon
ków. Wkrótce
za ciasny, dlat
o nową część
późniejszych,
i drugiej wojn
funkcje miesz
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Marszałkowiczowie gospodarowali w Zgłobicach do końca drugiej wojny światowej. Podczas okupacji w zgłobickim majątku działała
wytwórnia produkująca na dużą skalę granaty
ręczne dla oddziałów AK.

Założenie dworskie w Zgłobicach położone jest
na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu parku
krajobrazowego. Zbudowany w drugiej połowie
XIX wieku dwór ma charakter klasycystyczny
- z prostymi, pilastrowymi podziałami i regularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi.
W znajdujących się pomiędzy oknami konchowych niszach spoczywały niegdyś terakotowe
rzeźby. Ozdobą frontowego wejścia jest owalnie
zarysowany taras, otoczony kutą, żelazną balustradą.

Po wojnie majątek rozparcelowano, pomimo że
ze względu na wielkość nie podlegał dekretowi
o reformie rolnej. O jego zwrot spadkobiercy
Marszałkowiczów walczyli blisko 70 lat.

Odzyskany w 2007 roku dwór został sprzedany.
Nowy właściciel częściowo go przebudował oraz
wzbogacił o liczne facjaty dachowe, niszcząc
szlachetną niegdyś w swej prostocie bryłę budynku.

Zgłobice od XV wieku należały do dóbr szlacheckich. Były typową wsią cząstkową, która
w pewnych okresach stanowiła własność nawet
kilkunastu rodzin. Wśród jej właścicieli byli
Tarnowscy, Ostrogscy, Zasławscy, Lubomirscy,
Sanguszkowie. W pierwszej połowie XIX wieku
część Zgłobic należała do Teofili Lanckorońskiej. To właśnie ona prawdopodobnie ufundowała drewniany dwór, widniejący na planie
katastralnym z 1848 roku, na miejscu którego
w latach 80. XIX wieku rodzina Turnauów
wzniosła istniejący obecnie budynek

W 1924 roku Zofia Turnau, córka Jerzego i Heleny z Hochbergerów, wniosła Zgłobice w wianie
Adamowi Marszałkowiczowi, późniejszemu prezydentowi Tarnowa (1930-1934).

Dwór w Zgłobicach i jego mieszkańcy
w latach 20. i 30. XX wieku

Dwór w Zgłobicach w okresie międzywojennym

Marzanna Raińska
428

429

Wnętrza dworu w Jodłowniku, okres międzywojenny

Aleksander Romer, 1897
Rodzina Romerów na ganku dworu w Jodłowniku
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INDEKS MIEJSCOWOŚCI
Andrychów (pow. wadowicki) 154
Balice (pow. krakowski) 157
Bilczyce (pow. wielicki) 288
Biskupice (pow. wielicki) 376
Biskupice Melsztyńskie (pow. brzeski) 162
Bistuszowa (pow. tarnowski) 10
Błogocice (pow. proszowicki) 164
Bogoniowice (pow. tarnowski) 12
Bolesław (pow. dąbrowski) 100
Borek Szlachecki (pow. krakowski) 278
Breń (pow. dąbrowski) 379
Brody (pow. wadowicki) 165
Brzesko-Okocim (pow. brzeski) 290
Brzezna (pow. nowosądecki) 294
Brzeźnica (pow. dąbrowski) 102
Bulowice (pow. oświęcimski) 166
Cichawa (pow. wielicki) 13
Czaple Małe (pow. miechowski) 104
Czechy (pow. krakowski) 105
Czorsztyn (pow. nowotarski) 14
Dalewice (pow. proszowicki) 18
Dąbrowa (pow. nowosądecki) 170
Dąbrowica (pow. bocheński) 382
Dąbrówka (pow. wadowicki) 20
Dołęga (pow. brzeski) 172
Droginia (pow. myślenicki) 386
Facimiech (pow. krakowski) 108
Falsztyn (pow. nowotarski) 109
Frydman (pow. nowotarski) 176
Frydrychowice (pow. wadowicki) 110
Garlica Murowana (pow. krakowski) 21
Gdów (pow. wielicki) 178
Glanów (pow. olkuski) 180
Głębowice (pow. oświęcimski) 111
Gnojnik (pow. brzeski) 23
Gołyszyn (pow. krakowski) 296
Gorlice (pow. gorlicki) 24
Goszcza (pow. krakowski) 298
Goszyce (pow. krakowski) 186
Gotkowice (pow. krakowski) 25
Graboszyce (pow. oświęcimski) 114
Grajów (pow. wielicki) 28
Grodkowice (pow. wielicki) 26
Grywałd (pow. nowotarski) 388
Inwałd (pow. wadowicki) 300
Jakubowice (pow. proszowicki) 190
Jankówka (pow. wielicki) 29
Jasienna (pow. nowosądecki) 30
Jaszczurowa (pow. wadowicki) 193
Jeżów (pow. gorlicki) 194
Jodłownik (pow. limanowski) 32
Jurczyce (pow. krakowski) 301
Kamionna (pow. bocheński) 34
Karniowice (pow. krakowski) 303
Kąśna Dolna (pow. tarnowski) 306
Klęczany (pow. nowosądecki) 390
komorniki (pow. myślenicki) 198
Kopaliny (pow. bocheński) 308
Korzkiew (pow. krakowski) 37
Kowary (pow. proszowicki) 310
Kraków 40

Kraków - Kossakówka 116
kraków - dębniki 312
Kraków - Olsza 202
Kraków - Dwór pod Lipkami 392
Kraków - Dwór pod Pawiem 42
Kraków - Prokocim 204
Kraków - bronowice 200
Kraków - Wola Justowska 314
Krasne Potockie (pow. nowosądecki) 39
Krzeszowice (pow. krakowski) 122
krzyszkowice (pow. myślenicki) 124
Krzysztoforzyce (pow. krakowski) 44
Laskowa (pow. limanowski) 206
Lelowice (pow. proszowicki) 394
Libusza (pow. gorlicki) 210
Limanowa 211
Liplas (pow. wielicki) 316
Ludźmierz (pow. nowotarski) 46
Lusina (pow. krakowski) 320
Lusławice (pow. tarnowski) 322
Łapsze Niżne (pow. nowotarski) 48
Łazany (pow. wielicki) 214
Łęki (pow. oświęcimski) 396
Łętownia (pow. suski) 49
Łopuszna (pow. nowotarski) 216
Łososina Dolna (pow. nowosądecki) 126
Łososina Górna (pow. limanowski) 397
Łuczanowice (pow. krakowski) 50
Majkowice (pow. proszowicki) 326
Maniowy (pow. nowotarski) 52
Marcinkowice (pow. nowosądecki) 398
Masłomiąca (pow. krakowski) 54
Michałowice (pow. krakowski) 330
Minoga (pow. krakowski) 332
Mirów (pow. krakowski) 56
Młodziejowice (pow. krakowski) 128
Młoszowa (pow. chrzanowski) 218
Modlnica (pow. krakowski) 222
Mordarka (pow. limanowski) 58
Morsko (pow. proszowicki) 60
Mszana Dolna (pow. limanowski) 401
Nawojowa (pow. nowosądecki) 226
Niedźwiedź (pow. krakowski) 229
Niegoszowice (pow. krakowski) 335
Niegowić (pow. wielicki) 338
Nieprześnia (pow. bocheński) 340
Nowy Sącz 230
Nowy Wiśnicz (pow. bocheński) 232
Ochodza (pow. krakowski) 342
Olesno (pow. dąbrowski) 402
Ołpiny (pow. tarnowski) 62
Osieczany (pow. myślenicki) 65
Osiek (pow. oświęcimski) 234
Otfinów (pow. tarnowski) 132
Pławowice (pow. proszowicki) 133
Płaza (pow. chrzanowski) 238
Poręba Dzierżna (pow. olkuski) 344
Poręba Wielka (pow. limanowski) 66
Poręba Żegoty (pow. chrzanowski) 137
Przyszowa (pow. limanowski) 240
Raba Niżna (pow. limanowski) 404

Raba Wyżna (pow. nowotarski) 246
Rabka (pow. nowotarski) 68
Rachwałowice (pow. proszowicki) 70
Raciborsko (pow. wielicki) 71
raciechowice (pow. myślenicki) 138
Radłów (pow. tarnowski) 247
Rdzawa (pow. bocheński) 406
Rogów (pow. kazimierski) 72
Ropa (pow. gorlicki) 346
Rybna (pow. krakowski) 248
Rzeplin (pow. krakowski) 348
Sanka (pow. krakowski) 140
Sękowa (pow. gorlicki) 76
Siary (pow. gorlicki) 249
sieborowice (pow. krakowski) 252
Sieciechowice (pow. krakowski) 144
Siedliszowice (pow. tarnowski) 78
Sieraków (pow. myślenicki) 410
Skawina (pow. krakowski) 352
Słupia (pow. limanowski) 412
Smoleń (pow. zawierciański) 79
Smolice (pow. oświęcimski) 81
Stróże (pow. tarnowski) 416
Szaflary (pow. nowotarski) 82
Szalowa (pow. gorlicki) 256
Szerzyny (pow. tarnowski) 420
Szyk (pow. limanowski) 84
Szymbark (pow. gorlicki) 257
Ściejowice (pow. krakowski) 422
Śledziejowice (pow. wielicki) 356
Śmiłowice (pow. proszowicki) 360
Świdnik (pow. limanowski) 262
Święcice (pow. miechowski) 146
Tarnawa (pow. olkuski) 264
Tarnów 268
Tęgoborze (pow. nowosądecki) 272
Tomaszowice (pow. krakowski) 262
Toporzysko (pow. suski) 85
Tropiszów (pow. krakowski) 148
Trzebienice (pow. miechowski) 149
Tuchów (pow. tarnowski) 86
Wielkie Drogi (pow. krakowski) 89
Wielogłowy (pow. nowosądecki) 274
Wieruszyce (pow. bocheński) 91
Więcławice (pow. krakowski) 92
Wilczkowice (pow. krakowski) 93
Wilków (pow. krakowski) 265
Witowice Dolne (pow. nowosądecki) 266
Włostowice (pow. proszowicki) 269
Wola Więcławska (pow. krakowski) 94
Wola Zręczycka (pow. wielicki) 276
Wrząsowice (pow. krakowski) 277
Zagórzany (pow. gorlicki) 150
Zakopane (pow. tatrzański) 96
Zawada (pow. bocheński) 424
Zbydniów (pow. bocheński) 272
Zbylitowska Góra (pow. tarnowski) 278
Zbyszyce (pow. nowosądecki) 284
Zembrzyce (pow. suski) 426
Zgłobice (pow. tarnowski) 428

