


























W wyniku pierwszego rozbioru Pol-
ski pod panowanie austriackie dostały 
się południowe ziemie Rzeczpospolitej 
po Wisłę i San na północy, i po Zbrucz na 
wschodzie. Z ziem tych została utworzo-
na nowa dzielnica nazwana Królestwem 
Galicji i Lodomerii. W roku 1782 doko-
nano reformy administracyjnej, dzieląc 
Galicję na 18 cyrkułów1. 

Jednym z nich był cyrkuł, którego sie-
dzibą była Dukla. Cyrkuł dukielski funk-
cjonował w latach 1782–1791 i składał 
się z około 396 miejscowości. Potem jego 
siedzibę przeniesiono do Jasła. Całkowita 
powierzchnia cyrkułu wynosiła 472 938 
morgów2 i 531 sążni kwadratowych (dalej: 
1 Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in 
Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 1. Januarii ad Ultimam 
Decembris 1782 Emanatorum. Continuacya Wyrokow y Roz-
kazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od 
dnia 1. Stycznia aż do Ostatniego Grudnia Roku 1791 Wy-
padłych, (dalej Edicta et mandata), s. 60–61.
2 Jedna morga równa była 1600 sążniom kwadrato-
wym. 1 morga w przeliczeniu na miary współczesne 
= 5754,641547 m2 tj. 0,57 ha, 1 sążeń kwadratowy 
= 3,596651 m2.

m – morga, s2 – sążnie kwadratowe), czyli 
około 2721,57 km2. Każdy cyrkuł dzielił 
się z kolei na dominia, czyli posiadłości 
ziemskie należące do jednego właściciela 
nazywane również państwami. Na terenie 
cyrkułu funkcjonowało ich 1293. 

Miejscowości obecnej gminy Nowy 
Żmigród wchodziły w skład następują-
cych dominiów: Grabanina, Sadki i Nie-
naszów w skład dominium Nienaszów; 
Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Siedliska 
i Hałbów4 w skład dominium Żmigród; 
Desznica i Jaworze w skład dominium 
Desznica; Toki, Mytarka i Kąty w skład do-
minium Myscowa; Mytarz w skład domi-
nium Osiek; Skalnik i Brzezowa w skład 
dominium Brzezowa; Gorzyce i Łężyny 
w skład dominium Dębowiec, a Makow-
ska w skład dominium Makowiska. 
3 A. Falniowska-Gradowska, Studia nad społeczeństwem 
województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura wła-
sności ziemskiej i użytkowanie gruntów w świetle katastru 
józefińskiego, Warszawa 1982, s. 156. 
4 Obecnie cześć tej nieistniejącej już wsi leży w granicach 
Desznicy. 

W okresie opracowania katastru 
18 miejscowości wchodzących obecnie 
w skład gminy Nowy Żmigród zamieszkiwa-
ło łącznie 6118 osób5. Najludniejszą miej-
scowością był Nowy Żmigród zamieszkany 
przez 1363 osoby, a najmniej ludną Graba-
nina zamieszkana przez 56 osób. Wszyst-
kich domostw było na tym terenie 1057. 

Łączna powierzchnia tych miejscowo-
ści, nie licząc nieużytków (drogi, potoki, 
urwiska), liczyła 15448 m i 940 s2, czyli 
około 8873 ha. Największy pod względem 
obszaru był Nienaszów6 liczący 1621 m 
i 1429 s2, a najmniejsza Grabanina7 liczą-
ca 200 m i 1436 s2. 

Oprócz reformy administracyjnej Au-
striacy przeprowadzali też reformę po-
datkową opartą na pomiarze gruntów, 
5 Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w dru-
giej połowie XVIII wieku, t. 2, Dokumentacja statystyczna 
i kartograficzna, Rzeszów 1993.
6 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we 
Lwowie, Metryka Józefińska (dalej – CDIAL, Metr. Józ.), fond 
19, opis 2, sprawa 167.
7 CDIAL, Metr. Józ., fond 19, opis 2, sprawa 168.



czyli katastrze, nazywanym od imienia 
cesarza Józefa II Metryką Józefińską. Re-
forma ta wprowadzona została w Galicji 
12 kwietnia 1785 roku8. Kataster ten za-
wierał między innymi informacje o wy-
miarach gruntów i ich rodzaju. Podawał 
wysokość zbiorów zboża i siana, co było 
podstawą do wymierzenia podatku. 

W miejscowościach, które obecnie 
są częścią składową gminy Nowy Żmi-
gród pomiary przeprowadzono w latach 
1785–1789. Oprócz wyżej wymienionych 
informacji na temat wymiarów ziemi 
i zbiorów, w dokumentach Metryki Józe-
fińskiej znaleźć można też wykaz wszyst-
kich użytkowników gruntów oraz właści-
cieli domostw z terenu mierzonej miej-
scowości, tj. imię i nazwisko użytkownika 
oraz numer domu (numery te pochodzą 
z XVIII wieku i nie odpowiadają współ-
czesnej numeracji), a także informacje 
o dworach, karczmach, browarach i ple-
baniach. Wykaz został opracowany głów-
nie na podstawie dokumentu noszącego 
tytuł „Przełożenie przyczyn, dla których 
podatkowania, albo przeciwnie uwolnie-
nia od podatku żądano”, a w przypadku 
miejscowości, dla których taki dokument 
się na zachował, na podstawie księgi po-
miaru gruntu.

Dzięki takiemu zestawieniu możemy 
dowiedzieć się czegoś na temat ówcze-
snych mieszkańców tych miejscowości 
i porównać, jakie nazwiska w nich w tam-
tym czasie funkcjonowały. Wiele z nich 
bowiem na zawsze wymarło, a inne 
„przeniosły się na inne tereny”. 

Publikacja ta, z powodu dużej zawar-
tości wykazów, podzielona zostanie na 
kilka części. W każdej z nich prezentowa-
ne będą miejscowości jednego dominium 
lub jego części wraz z ogólnymi informa-
cjami na ich temat, tj.: powierzchni miej-
scowości, jej podziału na niwy9 oraz wy-
sokość zaludnienia. 

Dominium Nienaszów obejmowało 
trzy miejscowości: Nienaszów, Grabaninę 
i Sadki. Właścicielem dominium był Jakub 
Gawroński10. 

GRABANINA
Grabanina miała 200 m i 1436 s2 

powierzchni (115,60 ha) i dzieliła się 
na następujące niwy (części): Domowe 
8 Edicta et mandata 1785, s. 46-61.
9 niwa – część miejscowości ograniczona przeszkodami na-
turalnymi (drogami, potokami, wąwozami), na której stoso-
wano ten sam system uprawy ziemi.
10 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN 
Ukrainy. Oddział Rękopisów, fond 141, opis 1, sprawa 2429; 
Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r. (dalej – Kata-
ster właścicieli…), s. 303. 

Place, Przygórze, Pod Gościniec Żmigrodz-
ki i Podolszyny Dworskie 11. Wieś liczyła 
56 mieszkańców12. 

SADKI
Sadki miały powierzchnię 510 m 

i 350 s2 (293,61 ha) i dzieliły się na niwy: 
Domowe Place, Poddomki, Krzemionki, 
Między Drogami, Łazy Dworskie, Na Pod-
górzu, Półłanki, Przecznice, Podgórze i Łą-
ki13. Zamieszkiwało je 122 osoby14. 

NIENASZÓW
Nienaszów miał powierzchnię 1612 m 

i 1429 s2 (928,16 ha) i dzielił się na niwy: 
Place Domowe, Podlesie, Równia i Przygó-
rze15. Wieś liczyła 301 mieszkańców. 

11 CDIAL, Metr. Józ., fond 19, opis 2, sprawa 168.
12 Z. Budzyński, Ludność pogranicza…, s. 148.
13 CDIAL, Metr. Józ., fond 19, opis 2, sprawa 168. 
14 Z. Budzyński, Ludność pogranicza…, s. 148.
15 CDIAL, Metr. Józ., fond 19, opis 2, sprawa 167.
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