
Bohater narodowy 
i czarna owca. Opowieść 
o braciach Tadeuszu 
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Gmina Nowy Żmigród 
włącza się do charytatywnej 
zbiórki plastikowych zakrętek
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Fragment rejestru pogłównego z 1662 roku

Podatek pogłówny była to forma po-
datku osobistego płaconego w określonej 
kwocie w zależności od stanu społeczne-
go. Płaciły ją wszystkie osoby dorosłe, co 
w rozumieniu dawnego prawa oznaczało 
osobę zdolną do przyjmowania komunii 
świętej (zwykle powyżej 13. roku życia). 
W okresie średniowiecza w podobny spo-
sób naliczane było świętopietrze, które 
było jednak podatkiem na rzecz Kościoła. 
Dopiero w końcu XVI wieku sejm uchwa-
lił podatek, kóry miał charakter państwo-
wy i jego celem było zebranie pieniędzy 
na wojnę z Turcją w 1590 roku. Do wojny 
tej jednak nie doszło, więc faktycznego 
poboru podatku nie przeprowadzono. 
W okresie panowania Jana Kazimierza, 
a konkretnie w 1662 roku, sejm wprowa-
dził jednorazowe pogłówne generalne, 
na opłacenie skonfederowanego (zbun-
towanego) wojska. Miało to zapobiec 
„pobieraniu” przez nie same rekompen-
saty za pełnioną służbę na rzecz ojczyny, 
co w praktyce oznaczało liczne grabieże 
i napady na wsie i miasta. Taki same po-
datki uchwalone były jeszcze między in-
nymi też w późniejszych latach. 

Nieco inny charakter miało podymne. 
Płacono go od dymu, czyli od każdego 
domu mieszkalnego i uchwalone zostało 
w 1674 roku. 

Tego typu podatki pobierane były 
również na terenie miejscowości, któ-
re obecnie leżą na terenie gminy Nowy 
Żmigród, a kiedyś należały do woje-
wództwa krakowskiego i wchodzącego 
w jego skład powiatu bieckiego. Dzięki 
zachowanym w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie danym, zawartym 
w rejestrach pogłównego i podymnego 
dla tego terenu, możemy dowiedzieć się, 
ile mniej więcej osób zamieszkiwało na-
sze tereny w 2. połowie XVII wieku i ile 
było tutaj domów. Do naszych czasów 
zachowały się trzy spisy, tj. dwa rejestry 
pogłównego z 1662 i 1674 roku i rejestr 
podymnego z 1674 roku (zachowany 
w mocno uszkodzonym oryginale z tego 
roku i odpisach z lat 1681–1682). Warto 
dodać, że był to czas po takich zniszcze-
niach wojennych jak powstanie Chmiel-
nickiego (1648–1654), potop szwedz-
ki (1655–1660) i najazd Rakoczego na 

Rzeczpospolitą (1657), które  mocno 
zniszczyły jej południowe tereny. Poza 
tym ludność dziesiątkowały epidemie 
i klęski żywiołowe, ale też wspomniane 
powyżej napady zbuntowanych wojsk. 
Jak widać przez 12 lat ludność okolicy 
spadła o ponad 50% i przyczyny takie-
go stanu rzeczy należy szukać przede 
wszystkim w różnego rodzaju napadach 
zbuntowanych wojsk lub tzw. beskidni-
ków, czyli tutejszych zbójników, ale też 

panujących tutaj okresowych epidemii 
i ogólnie trudnych warunków życia. Nie 
we wszystkich miejscowościach spadek 
był taki sam, ponieważ najwyższy był on 
w Desznicy (76%), Skalniku (75%) Łysej 
Górze (72%) i obu Żmigrodach (w Sta-
rym 72%, w Nowym 66%). Były też wsie, 
gdzie spadek ludność był nieznaczny, jak 
Mytarz (39%), Toki (38%), Nienaszów 
(25%) i Grabanina z Sadkami (8%), a wy-
jątkiem była tutaj Mytarka, której liczba 
ludności nieco wzrosła. 

Warto jednak w tym miejscu dodać, 
że ze względu na liczenie tylko osób zdol-
nych do przyjęcia komunii świętej (oczy-
wiście przepis ten nie dotyczył ludności 
żydowskiej), nie liczono dzieci, ale przyj-
mując obliczenia różnych historyków zaj-
mujących się statystyką ludności z tego 

Miejscowość Ludność w 1662 roku Ludność w 1674 roku
Brzezowa 51 23
Desznica 73 17
Gorzyce 47 26

Grabanina i Sadki 47 43
Hałbów 23 8

Kąty 161 78
Łężyny 104 50

Łysa Góra 175 49
Makowiska 87 46

Mytarka 38 41
Mytarz 63 38

Nienaszów 265 198
Siedliska 44 19
Skalnik 33 8

Toki 58 36
Żmigród 548 182

Żmigród Stary 184 50
Razem 2001 912

Tak kształtowała się ludność Żmigrodu i okolicy według rejestrów z 1662 roku i 1674 roku



 

 

 




