
















 

 







II miejsce rocznika 2005 w Jaśle





Jednym z pierwszych etapów tych 
przekształceń była budowa w latach 
1774–1775 gościńca (tzw. traktu węgier-
skiego) z Barwinka, przez Duklę, Zboiska, 
Miejsce Piastowe, Iskrzynię, Kombornię 
na Domaradz, a stamtąd przez Dubiecko 
do Przemyśla (obecnie częściowo droga 
krajowa nr 19). Jedna z odnóg prowadziła 
od Miejsca Piastowego do Krosna (obec-
nie droga krajowa nr 28). Wszystkimi 
pracami kierował Johann Gross1. 

Do podobnych zmian doszło również 
na terenie obecnej gminy Nowy Żmigród. 
Prace na tym terenie prowadzone były 
w II połowie lat osiemdziesiątych XVIII 
wieku. Łącznie w ciągu zaledwie 2 lat 
(1787–1788) wybudowano gościniec ce-
sarski z Pilzna do Dukli o łącznej długość 
około 65 km. W Jaśle gościniec ten prze-
chodził przez rynek i w linii prostej kie-
rował się do Żółkowa, stamtąd przez Maj-
scową, Zarzecze i Świerchową kierował 
się do Gorzyc, omijając od południa wieś 
Łężyny. Poniżej Toków skręcał w prawo 
i osiągał rynek Żmigrodu. Od tego miejsca 
szedł dużym łukiem od południowej stro-
ny Starego Żmigrodu, Łysej Góry i Głojsc 
przez Iwlę, Teodorówkę i Nadole, by do-
trzeć od zachodu do Dukli, gdzie łączył 
się ze wspomnianym wcześniej traktem 
węgierskim biegnącym z Przemyśla do 
Barwinka2. Przebieg tego gościńca po-
krywa się ze współczesnym biegiem dróg 
wojewódzkich: 992 z Jasła do Nowego 
Żmigrodu i 993 z Nowego Żmigrodu do 
Dukli. Jedyną różnicą w trasie przebiegu 
gościńca (w porównaniu ze współcze-
snym) było to, że dawny gościniec w No-
wym Żmigrodzie miał swój bieg przez 
1 Z. Budzyński, Szosy galicyjskie na kopii mapy józefińskiej 
Fryderyka Miega. Próba rekonstrukcji podstawowego 
układu komunikacyjnego prowincji, w: Galicyjskie drogi 
i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury 
podróżowania, Przemyśl–Rzeszów 2016, s. 10. 
2 Tamże, s. 11.



rynek (częściowo przez obecny wybruko-
wany plac koło kościoła), natomiast dzi-
siejsza ulica Karcińskiego (dawniej ulica 
Dukielska Mała) miała charakter wąskiej 
ulicy miejskiej. Dlatego też w 1787 roku 
wyburzono kilka kamienic na rynku, aby 
mogły się tam zmieścić przejeżdżające 
wozy3. Dodatkowo wykonano krótki od-
cinek drogi koło cmentarza parafialnego 
w Nowym Żmigrodzie, którego zadaniem 
było połączenie gościńca biegnącego na 
Jasło z drogą na Siedliska. 

Warto jeszcze dodać, że początkowo 
droga z Nowego Żmigrodu do Dukli (na od-
cinku Żmigród – Łysa Góra) miała przebie-
gać o jakieś 200–300 metrów na południe 
od obecnej drogi dukielskiej. Jak się potem 
jednak okazało, wyznaczenie drogi pod la-
sem, gdzie liczne pagórki utrudniałyby ko-
munikację, było złym pomysłem i ostatecz-
nie przesunięto jej bieg na północ. 

Wszystkie prace wykonywali okoliczni 
chłopi, którzy zobowiązani byli do odrobie-
nia 8 pełnych dniówek przy budowie dróg4. 
Zapłatą za pracę były produkty żywnościo-
3 Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukrainy 
We Lwowie, Metryka Franciszkańska, fond 20, opis 2, 
sprawa 111, ark. 5, 7.
4 Z. Budzyński, Cesarskie gościńce w Galicji. Pierwszy etap 
budowy sieci dróg bitych (wg mapy józefińskiej Fryderyka 
Miga), w: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktu-
ry, organizacji i kultury podróżowania, Rzeszów 2013, s. 31. 

we w postaci chleba i mąki5. W pracach tych 
uczestniczyli nie tylko mężczyźni, ale i ko-
biety, a nawet starsze dzieci. Jak wspomina 
obserwator tych praca – Stanisław Staszic: 
„(…)zastałem do stu osób przeszło, na szar-
wark do dróg spędzonych, które wszystkie 
nocowały w karczmie. Wszystko to ra-
zem spało, parobcy i dziewki, jedno koło 
drugiego. Dziewka w środku dwóch mło-
dych chłopaków, rozbierając się, kładąc, 
zdawała się, iż nawet jej przez myśl nie 
przeszło, żeby to dla niej co wstydnego 
i niebezpiecznego było (...)”6.

Nie były to wszystkie przekształcenia, 
jakie wykonali zaborcy na ziemi żmigrodz-
kiej. Do przebudowy została jeszcze droga 
z Nowego Żmigrodu do Gorlic. W okresie 
staropolskim i w pierwszych latach zaboru 
przebiegała ona u podnóża góry Urszula na 
Mytarzy, omijając Samoklęski od południa. 
W na przełomie XVIII i XIX wieku wybu-
dowano nowy gościniec, który przebiegał 
bardziej na północ od Mytarzy, omijając 
Samoklęski od strony północnej (dziś droga 
wojewódzka nr 993). 

W latach sześćdziesiątych XIX wieku 
wybudowana została nowa droga od Kątów 
5 J. Hibl, Ułomek topografii Cyrkułu Jasielskiego pisany 
w roku 1808, „Gazeta Lwowska” 1812, nr 19, s. 9. 
6 Dziennik podróży Stanisława Staszica 1789–1805, z ręko-
pisów wydał C. Leśniewski, Kraków 1931, s. 357. 

do Krempnej. Wcześniej, aby dojechać do 
Krempnej, należało się kierować na Desz-
nicę i Jaworze. Austriacy przeprowadzili 
drogę po krętych serpentynach przez Las 
Hałbowski. 

W okresie autonomicznym, w roku 
1880 wyremontowano drogę z Toków przez 
Sadki, Nienaszów i Kobylany do Krosna, 
a w latach 1896–1904, kosztem jasielskiego 
wydziału powiatowego, wyremontowano 
drogę z Desznicy do Świątkowej Wielkiej7. 

Brak jest informacji co do prac przy 
drogach w naszym regionie w okresie mię-
dzywojennym. Po II wojnie światowej na-
stała era asfaltu. Między innymi w latach 
60. wykonano powierzchnię asfaltową na 
drodze dukielskiej i jasielskiej oraz drodze 
na Gorlice.

Pod koniec lat siedemdziesiątych poło-
żono asfalt między innymi w Starym Żmi-
grodzie i na drodze z Nowego Żmigrodu do 
Siedlisk. Ostatnim etapem takich prac był 
wykonany w 2016 roku remont wraz z po-
łożeniem asfaltu na drodze powiatowej ze 
Starego Żmigrodu do Łysej Góry. 

Daniel Nowak

7 W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 176–
177.




