






















II miejsce rocznika 2005 w Jaśle





Podstawą obecnej komunikacji 
w gminie Nowy Żmigród są dwie drogi 
wojewódzkie, tj. droga nr 992 biegnąca 
od Jasła, przez Łężyny, Gorzyce, Toki, No-
wy Żmigród i Kąty ku granicy ze Słowa-
cją oraz droga nr 993 biegnąca od Gorlic 
przez Samoklęski, Nowy Żmigród, Stary 
Żmigród i Łysą Górę na Duklę. 

Poza tym duże znaczenie mają dro-
gi powiatowe, w szczególności: droga 
nr 1896R z Toków przez Nienaszów na 
Krosno, droga nr 1900R z Nowego Żmi-
grodu przez Siedliska i Makowiska, droga 
1893R z Osieka przez Mytarkę na Mytarz, 
droga nr 1905R, z Kątów przez Deszni-
cę do Świątkowej Małej, droga nr 1904R 
z Desznicy do Jaworza, droga 1895R 
z Kątów przez Brzezową do Samoklęsk 
czy droga nr 1902R relacji Stary Żmigród 
– Łysa Góra. 

Pierwsze szlaki komunikacyjne w na-
szej okolicy powstawały w okresie neoli-
tu i w okresie epoki brązu oraz w okresie 
cesarstwa rzymskiego. Dawni mieszkań-
cy przemieszczali się głównie brzegami 
rzek tak, aby dotrzeć do celu (rzeka rzad-
ko zmieniała swój bieg, więc łatwiej by-
ło zapamiętać drogę). O bytności na tym 
terenie starodawnych ludów, świadczyć 
mogą miedzy innymi znaleziska z epoki 
brązu (skarb kultury Otomani-Füzesabo-
zy w Załężu1) czy okresu cesarstwa rzym-
skiego (monety rzymskie odkryte na 
brzegach Wisłoki znalezione w Nowym 
Żmigrodzie, Jaśle czy Dębicy2). 

Jak widać to właśnie brzegiem Wisło-
ki podróżowała dawna ludność. Podobnie 
było w okresie zasiedlania tej ziemi przez 
ludność słowiańską. Niektórzy historycy 
przypuszczają, że w IX wieku, kiedy upa-
dało plemienne państwo Wiślan, zostało 
ono zaatakowane przez wojska wielko-
morawskie od południa, doliną Wisłoki3. 
1 A. Krauss, Skarb brązowy z Załęża pow. Jasło, 
„Wiadomości Archeologiczne” 1957, t. 23, z. 1, 
s. 72–79.
2 L. Piotrowicz, Znaleziska monet greckich i rzym-
skich przy budowie kolei małopolskich, „Wiadomo-
ści Numizmatyczne” 1937, t. 18, s. 95–109. 
3 F. Kotula, Po Rzeszowskim Podgórzu błądząc, Kra-
ków 1974, s. 224.

Prawdopodobnie tędy podróżował św. 
Wojciech kierując się do Gniezna na za-
proszenie polskiego księcia Bolesława 
Chrobrego4. 

W późniejszym okresie ten szlak ko-
munikacyjny stał się podstawą do założe-
nia w Żmigrodzie komory celnej, z której 
potem wykształciło się miasto. Średnio-
wieczni kupcy w drodze na Bardejów po-
dróżowali od Sandomierza, na Pilzno i Ja-
sło, a następnie przez Dębowiec, Osiek, 
Mytarkę, Nowy Żmigród, Kąty, Desznicę 
(lub Myscową), Krempną, Żydowskie 
i Ożenną ku Dolinie Węgierskiej5. 

 Innymi ważnymi szlakami komuni-
kacyjnymi były drogi ze Żmigrodu przez 
Stary Żmigród i Łysą Górę na Duklę oraz 
ze Żmigrodu na Siedliska, Makowiska, 
Kobylany i Wietrzno6. Oba prowadziły 
na Ruś, której granica przebiegała na li-
nii rzeki Jasiołki. To właśnie tych dwóch 
szlaków strzegły grody w Stary Żmigro-
dzie i Wietrznie. Pozostałe lokalne drogi 
kształtowały się powoli w miarę procesu 
lokacji nowych wsi i w miarę wzrostu 
liczby ludności. 

Z okresu staropolskiego zachowa-
ły się ogólne opisy przebiegu głównych 
szlaków. Dopiero szesnastowieczny do-
kument „Lustracja dróg województwa 
krakowskiego z roku 1570” podaje kilka 
szczegółowych informacji na temat dróg 
w okolicy Żmigrodu. Lustratorzy wyje-
chali z Biecza i po dojechaniu lokalną dro-
gą do Dębowca wjechali na szlak prowa-
dzący z Sandomierza przez Pilzno i Jasło 
na Węgry. Drogę od Osieka opisywali tak: 
Przyjechaliśmy zasię na grunt miasteczka 
Oszeka, które miasteczko jest pana Marka 
Stadnickiego ze Zmigroda. Tam też wymie-
rzywszy, jechaliśmy aż do Żmigroda. Tam 
we Zmigrodzie pan Mikołaj Stadnyczki7 
opowiedział się nam imieniem i swym, 
4 Tamże, s. 230.
5 F. Kiryk, Stosunki handlowe Jasła i miast okolicz-
nych z miastami słowackimi w XV w., w: Studia 
z dziejów Jasła i Powiatu Jasielskiego, red. Józef 
Garbacik, Kraków 1964, s. 160.
6 Tamże, s. 161. 
7 Zm. około 1629 r. syn Andrzeja Stadnickiego, wła-
ściciela Żmigrodu.

i brata swego, pana Marka8, z prawem, 
które mają na stare cło, ale listów na ten 
czas przy sobie nie miał, które listy, powie-
da, iż ukazywał na sejmie przez JKM, które 
KJM potwierdził. Opowiedział nam też ten-
że pan Mikołaj Stadnyczki gościniec, który 
bieży ku Bardeyowu9, którego jest o czte-
ry mile, gdzie oni naprawują z niemałym 
kosztem, i są już odłączone na to kilkana-
ście wsi wołoskich, którzy nic innego nie 
robią, jeno te drogi powinni naprawiać. 
Który gościniec byliśmy gotowi i chcieliśmy 
oglądać aż do samej granice węgierskiej, 
która bieży aż pod samą Makowycze po 
wierzch góry, ale iż rzeki na ten czas tak 
bardzo były zebrały, tedychmy przejechać 
nie mogli żadną miarą. Także i u Zmigroda 
przez Wyslok z wielką pracą i cum magno 
periculo [z wielkim niebezpieczeństwem 
– przyp. autora] ledwieśmy przebyli, pra-
wie na poły pływając z wozem i z końmi. 
Wyjechawszy ze Zmigroda, wymierzyliśmy 
gościniec, a gdzie była droga niedobra, 
kazaliśmy, aby poprawili. Przejechaliśmy 
zasię na grunt wsi, którą zowią Stary Zmi-
grod, która wieś jest pana Mikołaja Stad-
nyczkiego. Tam droga niedobra, aleśmy 
upomnieli, aby naprawili. Przejechaliśmy 
zasię na grunt wsi, którą zowią Lyssa Gora, 
która wieś jest pana Marka Stadnyczkiego. 
Tam tez droga niedobra, aleśmy poprawić 
rozkazali10. Dalej droga biegła przez Głoj-
sce, Iwlę oraz Przedmieście Wyżne (dziś 
Teodorówka) i Przedmieście Niżne (dziś 
Nadole) do Dukli. 

Dokładny przebieg najważniejszych 
dróg Żmigrodczyzny można określić do-
piero na podstawie opracowanych po I 
rozbiorze Polski austriackich map. Jedna 
z nich powstała w latach 1779–1783, czy-
li 7–11 lat po I rozbiorze11. Najważniejsze 
jest w tej mapie to, że w okresie, w jakim 
powstała, nie dokonano jeszcze diame-
tralnych zmian w staropolskim systemie 
komunikacyjnym, dzięki czemu pokazuje 
ona system dróg, jaki funkcjonował od 
czasów średniowiecza. Dopiero począw-
szy od II połowy lat osiemdziesiątych 
Austriacy rozpoczęli proces budowy no-
wych gościńców. 

Jak widać na mapie, główny szlak, uży-
wany już w średniowieczu, biegnący od 
8 Zm. około 1639 r. 
9 Bardejów miasto w północno-wschodniej Słowa-
cji, w kraju preszowskim. 
10 Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 
1570, wyd. B. Wyrozumska. Wstęp historyczny 
i skorowidz rzeczowy opracował K. Buczek, Wro-
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 44–45.
11 Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 
1779–1783, (tzw. mapa von Miega) w skali 1:28 
000, Kiergsarchive in Wien (Archiwum Wojenne 
w Wiedniu), sygn.. BIXa390 sect.078 col. XI., www.
mapire.eu (dostęp 01.02.2018 r.). 



Sandomierza na Pilzno, Jasło, Dębowiec, 
przebiegał przez wieś Mała Metarka (dziś 
Mytarka) i Wielka Metarka (dziś Mytarz), 
a następnie na Kąty (przejazd przez Wi-
słokę był o kilkaset metrów na południe 
od tzw. Małego Lasku) i Desznicę oraz 
Świętkówkę Małą (dziś Świątkowa Mała) 
do Krempnej albo drugą alternatywną 
drogą na Myscową, również do Krempnej, 
a stamtąd przez Żydowskie na Ożenną 
i do Bardejowa. Drugi ważny szlak komu-
nikacyjny biegł od Wielkiej Metarki, przez 
Żmigród, następnie droga ze Żmigrodu 
przebiegała tak, jak dzisiejsza tzw. Stara 
Droga, potem biegła przez tzw. Parsk aż 
do drogi ze Starego Żmigrodu na Łysą Gó-
rę. W Łysej Górze droga przebiegała przez 
wieś kierując się w stronę lasu, a potem 
już na Duklę, jednak bardziej na południe 
niż obecnie, omijając Iwlę nieco od połu-
dnia i potem przez dzisiejszą Teodorów-

kę i Nadole, jednak nie trasą dzisiejszej 
drogi dukielskiej, ale bardziej na południe 
(obecnie droga powiatowa 1994R biegną-
ca od kościoła w Iwli do Dukli). 

Druga odnoga szlaku, biegnąca na 
Wietrzno, miała niemal taki sam prze-
bieg jak obecna droga z Nowego Żmigro-
du na Makowiska i Sulistrową. Droga ta 
we wsi Wola Albinowska (dziś przysiółek 
Wietrzna) krzyżowała się ze szlakiem 
biegnącym od Dukli do Krosna. 

Z Nowego Żmigrodu istniała też alter-
natywna droga na Krosno i Wietrzno. Prze-
biegała ona od Podwala w kierunku dzi-
siejszego cmentarza (dziś ul. Cmentarna, 
wychodząca w pobliżu przycmentarnego 
parkingu) i następnie na tzw. Grochówki 
w kierunku Grabaniny. Po przekroczeniu 
rzeki Iwełka krzyżowała się ona z drogą, 
która przebiegała od Gorzyc i Toków. Po-
tem, jadąc na Nienaszów, można było na 

wysokości dworu skierować się na Poraj 
i Faliszówkę, a stamtąd na Krosno albo 
pojechać prosto na Stulitrową i tam, opi-
sanym wyżej szlakiem, na Wietrzno.

Ważnym szlakiem komunikacyjnym 
była też droga z Wielkiej Metarki przez 
Samoklęski, Pielgrzymkę i Wolę Ciekliń-
ską na Gorlice, z tym, że droga ta miała 
przebieg bardziej na południe niż obecna 
droga województwa 993, o czym świad-
czyć może fakt, że omijała ona Samoklęski 
nieco na północ od kościoła parafialnego. 

W takim stanie szlaki komunikacyjne 
Żmigrodczyzny funkcjonowały od śre-
dniowiecza. Stopiono, począwszy od lat 
osiemdziesiątych XVIII wieku, Austriacy 
rozpoczęli proces gruntowej przebudowy 
dróg zmieniając znacznie ich przebieg. 
Ale o tym w drugiej części niniejszego 
artykułu. 

Daniel Nowak




