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II miejsce rocznika 2005 w Jaśle





Jeszcze wcześniej, bo latem 1770 ro-
ku do Austrii wcielone zostały starostwa 
polskie – nowosądeckie, nowotarskie 
i czorsztyńskie oraz polska enklawa na 
terenie Królestwa Węgier – Spisz.1 Z ziem 
tych została utworzona nowa dzielnica 
nazwana Królestwem Galicji i Lodomerii. 

14 maja 1772 roku wojska dowodzo-
ne przez majora huzarów o nazwisku Fa-
bri wkroczyły przez Przełęcz Dukielską 
w okolicy Barwinka na tereny polskie, go-
niąc niedobitki Konfederatów Barskich. 
Całą akcją opanowania ziem zagarniętych 
Polsce dowodzili generałowie Miklós 
József I Esterházy von Galántha (1714–
1790) oraz Andreas Hadik von Futak 
(1710–1790). 17 maja w Dukli ogłoszo-
ny został manifest generała Esterházego 
w języku niemieckim i po łacinie, oznaj-
miający, że kraj przechodzi pod protekcję 
cesarza rzymskiego.2 Niedługo później, 
bo 12 czerwca wojska cesarskie zajęły 
Krosno, gdzie jesienią tego roku zorga-
nizowano wielki pokaz wojsk mający na 
celu ukazanie siły i potęgi nowego wład-
cy.3 W ten oto sposób południowa część 
ówczesnej Rzeczpospolitej dostała się na 
146 lat pod panowanie austriackie. 

Wraz z nastaniem nowej władzy 
przystąpiła ona do zakrojonej na szero-
ką skalę reformy dotyczącej niemal każ-
dej dziedziny życia. Zarówno cesarzowa 
Maria Teresa, jak i jej następca Józef II 
(1780–1790) przeprowadzili bardzo du-
żo reform, które dotyczyły między innymi 
stosunków poddańczych ludności chłop-
skiej, podatków, administracji, szkolnic-
twa, Żydów, Kościoła katolickiego itd. 

Przed przyłączaniem tych ziem do 
monarchii habsburskiej od połowy XIV 
wieku wszystkie miejscowości obecnej 
gminy Nowy Żmigród wchodziły w skład 
powiatu bieckiego, stanowiącego część 
województwa krakowskiego. Powiat ten, 
według obliczeń opartych o dane pocho-
dzące z II połowy XVI wieku, miał po-
wierzchnię 41,75 mili kwadratowej 4. 

Zaraz po wkroczeniu na tereny Ga-
licji władza austriacka pozostawiła sta-
1 Z. Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, 
Dzieje narodu i państwa polskiego t. 3, nr 41, s. 19.
2 W. Sarna, Opis powiatu krośnieńskiego pod względem 
geograficzno-historycznym, Przemyśl 1898, s. 461.
3 I. Homola, Krosno i powiat krośnieński w latach 1772–
1914, w: Krosno studia z dziejów miasta i regionu. Tom I 
(do roku 1918), red. J. Garbacik, Kraków 1972, s. 235.
4 Tamże, s. 12. 

ropolski podział administracyjny na 
województwa, powiaty i ziemie. Jednak 
już grudniu 1773 roku podzielono Gali-
cję na 6 cyrkułów, a te na dystrykty, czyli 
okręgi, których było w sumie 595. Ziemia 
żmigrodzka znalazła się wtedy w cyrkule 
pilzneńskim z siedzibą w Rzeszowie oraz 
dystrykcie dukielskim. Stan taki utrzymał 
się dość krótko, gdyż już w 15 marca 1775 
roku dokonano redukcji ilości jednostek 
administracyjnych, jakimi były dystrykty, 
do 19. Redukcję tę motywowano przede 
wszystkim względami oszczędnościowy-
mi, ale też dużymi trudnościami ze zna-
lezieniem aż 59 dyrektorów okręgowych. 
Zmieniono też siedziby niektórych cyrku-
łów.6 Tereny Żmigrodczyzny w wyniku re-
formy z 1775 roku znalazły się w dystryk-
cie krośnieńskim i cyrkule pilzneńskim. 

Kolejne zmiany administracyjne 
wprowadzone zostały patentem cesar-
skim z dnia 22 marca 1782 roku, na mocy 
którego zniesiono dotychczasowy podział 
administracyjny kraju likwidując 6 cyrku-
łów i 19 dystryktów. Na ich miejsce utwo-
5 E. Barwiński, Pierwsze podziały administracyjne Galicji, 
„Ziemia Czerwieńska” 1935, z. 1, s. 62–64.
6 Były to wtedy cyrkuły: bełski, halicki, lwowski, pilzneń-
ski, samborski i wielicki. 

rzono 18 cyrkułów podlegających bez-
pośrednio Gubernium urzędującemu we 
Lwowie.7 Zmiana ta w znacznym stopniu 
utrudniła pracę urzędów cyrkularnych, 
głównie ze względu na znaczą rozległość 
terytorialną nowych jednostek admini-
stracyjnych. Z dystryktu krośnieńskiego, 
który należał do cyrkułu pilzneńskiego, 
utworzono cyrkuł z siedzibą w Dukli. 
Siedzibą władz cyrkularnych w Dukli był 
pałac, dawna rezydencja Mniszków, który 
wyróżniał się spośród innych rezyden-
cji cyrkularnych. Był to zadbany, dobrze 
utrzymany budynek i stąd między innymi 
decyzja, żeby właśnie Duklę uczynić stoli-
cą tej jednostki administracyjnej8. 

Ostatecznie 25 listopada 1783 roku 
dokonano nowego rozgraniczenia cyrku-
łów i w związku z tym przeniesiono sie-
dziby niektórych z nich. Zmiana ta weszła 
w życie ostatecznie 1 marca 1784 roku. 
Cyrkuł dukielski podzielony był na 128 
dominiów, 349 gmin katastralnych i 406 
miejscowości9. Był to obszar trzech daw-
7 E.A Kuropatnicki, Geografia albo dokładne opisanie Kró-
lestw Galicji Lodomerii, Lwów 1858, s. 25–31. 
8 W. Sarna, Opis powiatu krośnieńskiego..., dz. cyt., s. 461.
9 A. Falniowska–Gradowska, Studia nad społeczeństwem 
województwa krakowskiego w XVIII wieku, Warszawa 
1982, s. 102–159. 

Południowa część dystryktu krośnieńskiego w cyrkule pilzneńskim. 
Źródło: Karte der Konigreiche Galicien und Lodomerien in seine Kreise und Districte eingetheilet.



nych województw przedrozbiorowych, tj. 
krakowskiego (powiat biecki – 263 miej-
scowości), ruskiego (ziemia sanocka – 22 
miejscowości) i sandomierskiego (powiat 
pilzneński – 121 miejscowości). Po osta-
tecznym ustaleniu granic cyrkułów w 1784 
roku ich granice praktycznie nie zmieniły 
się aż do 1867 roku. Jedynie w sierpniu 
1791 roku siedzibę cyrkułu dukielskiego 
przeniesiono do Jasła, co wynikało głów-
nie z lepszego położenia tego miasta nie-
mal pośrodku cyrkułu i znacznie ułatwia-
ło funkcjonowanie tej jednostki. 

Dążąc do odpowiedniego dotarcia 
władzy do ogółu społeczeństwa trze-
ba było włączyć, chociażby pośrednio, 
w aparat administracyjny: dominia, ma-
gistraty miejskie oraz gromady wiejskie. 
Istotna rola w tym systemie przypadła 
dominiom. Były to posiadłości ziemskie 
należące do jednego właściciela, które 
nazywano też państwami. Pod pojęciem 
dominium można było rozumieć różne 
jednostki, od pojedynczych wsi i folwar-
ków do kilku lub kilkunastu miejscowo-
ści. Był to element pomocniczy admini-
stracji państwowej zorganizowany na 
wzór czeski. Władzę administracyjno-
polityczną i policyjną sprawował w nim 
mandatariusz, a czynności sądowe wy-
konywał justycjariusz10. Największym 
dominium w cyrkule dukielskim było 
dominium Biecz liczące 31 miejscowo-
ści, które miało powierzchnię 39 062 
morgów, 1353 sążni kwadratowych, czyli 
około 22 479,27 ha11. Najmniejszym było 
dominium Kalembina o powierzchni 285 
morgów, 1193 sążni kwadratowych, czyli 
164,44 ha. Liczące 12 660 morgów po-
wierzchni dominium Żmigród zajmowało 
pod tym względem 5. miejsce w cyrkule. 

Miejscowości, które obecnie znajdu-
ją się w granicach gminy Nowy Żmigród 
miały w 1785 roku następującą przyna-
leżność dominalną: Nowy Żmigród, Stary 
Żmigród, Łysa Góra, Siedliska i Hałbów 
do dominium Żmigród, Łężyny i Gorzyce 
do dominium Dębowiec, Sadki, Grabani-
na i Nienaszów do dominium Makowiska, 
Toki, Mytarka i Kąty do dominium My-
scowa, Skalnik i Brzezowa do dominium 
Brzezowa, Jaworze i Desznica do domi-
nium Desznica oraz Mytarz do dominium 
Osiek. Na początku XIX wieku do domi-
nium Żmigród włączony został obszar 
Łężyn i Gorzyc, co wynikało z zakupienia 
tych wsi przez rodzinę Stadnickich, ów-
czesnych właścicieli Żmigrodu. 
10 A. Górak, K. Latawiec, Kancelaria organów władzy 
w Galicji. Wybór źródeł, Lublin 2013, s. 10. 
11 A. Falniowska-Gradowska, Studia nad społeczeństwem…, 
s. 136.

Taki podział domi-
nalny utrzymał się w za-
sadzie do połowy XIX 
wieku, kiedy to w 1850 
roku nastąpiła kolejna 
reforma administracyj-
na Galicji. W jej wyniku 
każdy cyrkuł podzielo-
ny został na powiaty. 
W cyrkule jasielskim 
było ich 9 z siedzibami 
w Strzyżowie, Frysztaku, 
Brzostku, Jaśle, Krośnie, 
Bieczu, Dukli, Gorlicach 
i Żmigrodzie. W wyniku 
tej reformy oraz uwłasz-
czenia chłopów w Galicji 
zlikwidowano podział 
cyrkułów na dominia, 
wprowadzając w to 
miejsce gminy i obszary 
dworskie. Ówczesna gmi-
na pokrywała się zazwy-
czaj z granicami wsi lub 
miasta, a obszar dworski 
stanowiła ziemia w danej 
miejscowości należąca do 
dworu. Dlatego też w wielu miejscowo-
ściach istniały dwie jednostki administra-
cyjne, tj. gmina, którą zarządzał wójt, pod 
której jurysdykcją znajdowała się ziemia 
chłopska oraz obszar dworski zarządza-
ny przez właściciela dworu, obejmująca 
ziemie przynależące do dworu. Po refor-
mie z 1850 roku obszar obecnej gminy 
Nowy Żmigród znajdował się w cyrkule 
jasielskim i powiecie żmigrodzkim. W ro-
ku 1860 cyrkuł jasielski uległ likwidacji, 
a jego tereny zostały przyłączone do są-
siednich cyrkułów: sądeckiego, tarnow-
skiego, rzeszowskiego i sanockiego. Po-
wiaty: żmigrodzki, dukielski i krośnieński 
znalazły się wtedy w granicach cyrkułu 
sanockiego. Taki podział administracyjny 
utrzymał się jednak tylko 7 lat.   

W 1867 roku na terenie całej Gali-
cji doszło do likwidacji cyrkułów i w ich 
miejsce wprowadzono podział na po-
wiaty polityczne, których było w sumie 
76. W następstwie tej reformy Jaworze, 
Desznica, Hałbów, Skalnik, Brzezowa, 
Kąty, Mytarka, Żmigród, Żmigród Stary, 
Łysa Góra, Siedliska, Toki, Grabanina, 
Sadki, Nienaszów i Makowiska znalazły 
się w powiecie krośnieńskim, a Mytarz, 
Gorzyce i Łężyny w powiecie jasielskim. 
Taki stan rzeczy utrzymał się do kolejnej 
reformy, która miała miejsce w 1878 roku, 
kiedy to zmieniono granicę powiatu ja-
sielskiego i krośnieńskiego, przyłączając 
miejscowości Żmigrodczyzny znajdujące 

się w granicach powiatu krośnieńskiego 
do powiatu jasielskiego. Była to ostatnia 
reforma przeprowadzona przez władze. 
Ukształtowany w 1878 roku podział ad-
ministracyjny utrzymał się do odzyska-
nia przez Polskę niepodległości12. 

Podsumowując powyższe reformy 
można stwierdzić, że w latach 1772–1918 
tereny obecnej gminy Nowy Żmigród na-
leżały do następujących jednostek admi-
nistracyjnych: 
– do 1773 roku do województwa krakow-
skiego i powiatu bieckiego, 
– w latach 1773–1775 do cyrkułu pilz- 
neńskiego i dystryktu dukielskiego, 
– w latach 1775–1782 do cyrkułu pilz- 
neńskiego i dystryktu krośnieńskiego, 
– w latach 1782–1791 do cyrkułu dukiel-
skiego, 
– w latach 1791–1855 do cyrkułu jasiel-
skiego, 
– w latach 1850–1860 do cyrkułu jasiel-
skiego i powiatu żmigrodzkiego, 
– w latach 1860–1867 do cyrkułu sanoc-
kiego i powiatu żmigrodzkiego,
– w latach 1867–1878 do powiatu kro-
śnieńskiego (z wyjątkiem Mytarzy, Go-
rzyc i Łężyn, które należały do powiatu 
jasielskiego), 
– w latach 1878–1918 do powiatu jasiel-
skiego. 

Daniel Nowak
12 W. Syrek, Rys historyczno-terytorialny powiatu kro-
śnieńskiego, w; Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, 
t. 4, Krosno 2010, s. 63–88. 

Dominia i miejscowości Żmigrodczyzny w 1785 roku. 
Oznaczenia: 1 – dominium Nienaszów, 2 – dominium 
Makowiska, 3 – dominium Żmigród, 4 – dominium 
Myscowa, 5 – dominium Dębowiec, 6 – dominium Osiek, 
7 – dominium Brzezowa, 8 – dominium  Desznica.




