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Dnia 29 lutego 1768 roku w Barze doszło do związania konfederacji. Marszał
kiem obrany został Michał Krasiński, podkomorzy różański, marszałkiem związku 
wojskowego -  Józef Pułaski, starosta warecki, sekretarzem - Jacek Rola Kochań
ski. Celem konfederacji była walka przeciw Rosji, królowi i reformom. Konfedera
cja była ruchem skomplikowanym. Z jednej strony była to walka o utrzymanie za
grożonej niepodległości, z drugiej dążenie do zachowania złotej wolności szlachec
kiej. Konfederaci oczekiwali pomocy od Turcji i Francji. Przeciwko konfederatom 
wyruszyły wojska rosyjskie i pułki królewskie pod dowództwem Ksawerego Branic- 
kiego. Rozpoczęła się wtedy w Polsce wojna domowa.

21 czerwca 1768 roku doszło do jej zawiązania w Krakowie. Marszałkiem kon
federacji w województwie krakowskim został Michał Czarnocki, stolnik ziemi stę- 
życkiej. W tym samym dniu wydany został akt zawiązania konfederacji krakow
skiej w której krakowianie całkowicie poparli program związku barskiego1.

Dla powiększenia sił konfederackich marszałek krakowski 25 czerwca 1768 roku 
wystosował uniwersał dla księstw Zatorskiego i oświęcimskiego2. Uniwersał ten 
nakazał wpisać do ksiąg miejskich wadowickich dnia 3 lipca 1768 roku, bliżej nie
określony oddział konfederatów krakowskich3.

Na apel M. Czarnockiego nie pozostało głuche księstwo Zatorskie i oświęcim
skie. 15 lipca 1768 roku w Kętach zgłosiły one akces do konfederacji. Marszałkiem 
konfederacji został Maciej Bobrowski, który do pomocy otrzymał konsyliarzy: Jana 
Starowiejskiego, podstolica latyczowskiego i Kazimierza Lgockiego, wojskiego 
mniejszego księstwa Zatorskiego i oświęcimskiego. Do konfederacji akces zgłosił 
wójt wadowicki -  Damian Biberstein Starowiejski4.

W lipcu 1768 roku -  jak wspominaliśmy -  w mieście przebywały wojska konfe- 
derackie, którym miasto zapewniło kwatery i dostarczyło furażu5. Konfederaci wzięli 
udział w obronie Krakowa w lipcu i sierpniu 1768 roku. Nie zdołano jednak obro
nić miasta, które 17 sierpnia zostało zajęte przez Rosjan.

Wydatki Wadowic na konfederatów musiały być wysokie skoro w sierpniu 1768 
roku podnosiły się skargi mieszkańców na burmistrza Józefa Gustkiewicza, że „za
kłada konfederację”6. Burmistrz w związku z tym chciał zrezygnować ze swojego 
urzędu na co jednak miasto się nie zgodziło7. Wkrótce mieszkańcy zaaprobowali 
wydatki na cele konfederacji8. Pomimo tego nie ustawały narzekania na różne ob
ciążenia związane z przemarszem wojsk konfederackich.

Upadek konfederacji krakowskiej nie oznaczał jej upadku w ogóle. Po paromie
sięcznej przerwie bowiem wznowiła działalność, a jej główny ośrodek administracyj
no-gospodarczy znajdował się w obozie pod Muszynką na Sądecczyźnie9.

Tutaj 17 kwietnia 1769 roku doszło do elekcji marszałków konfederackich: Jo
achima na Witkowicach Czerny Schwarzenberga, generała majora wojsk Rzeczy
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pospolitej, marszałka krakowskiego, Tomasza Wilkońskiego, marszałka księstwa 
Zatorskiego i oświęcimskiego, hrabiego Rafała Tarnowskiego, marszałka sando
mierskiego i stężyckiego oraz Ignacego Potockiego -  marszałka sanockiego. Zo
stały spisane akta konfederacji województw w których wyliczono wszystkie bez
prawia dokonane przez Katarzynę II i jej posła Repnina. Następnie akta elekcji 
wymieniały konsyliarzy dodanych marszałkom do pomocy i określały kompetencje 
marszałków10. Marszałkowie wydawali uniwersały do swoich województw i ziem 
w których domagali się różnorodnych podatków i ludzi wyposażonych w mundur, 
broń i konia. Do podstawowych podatków należały: pogłówne, hiberna i czopowe 
w zwykłej wysokości, a często i duplikaty. Wszystkie nałożone podatki miały być 
odwiezione z Wadowic do kasy konfederackiej znajdującej się w Białej11.

Jak już wspomnieliśmy -  marszałkiem księstw Zatorskiego i oświęcimskiego 
został Tomasz Wilkoński. Zadaniem jego było dostarczenie ludzi, pieniędzy i żyw
ności dla konfederacji. W tym celu zwołał on z końcem 1769 r. specjalną komisję 
dla obliczania danin w pieniądzach i żywności na rzecz konfederacji. Dokonał on 
też weryfikacji kwitów konfederackich12.

Mieszkańcy Wadowic nie zalegali z płaceniem podatków, gdyż jak pisał 
T. Klima, w aktach wadowickich nie było wzmianek o przymusowym ściąganiu po
datków13. Niemniej jednak miasto borykało się z kłopotami finansowymi, gdyż nie 
zawsze mogło podołać podatkom zwyczajnym, a zwłaszcza duplikatom. W 1769 
roku Wadowice musiały zaciągnąć dług u zamożniejszych mieszczan na podatki i furaż 
dla żołnierzy. Dług ten wynosił w 1769 roku 50 czerwonych zł, a w 1770 roku już 
2000 złp. Na ten cel sprzedano również rolę miejską za 30 złp14.

Aby podołać obciążeniom podatkowym mieszczanie sprzedawali swoje domy 
i ziemię15. Oprócz podatków miasto musiało również starać się o żywność i miej
sca zakwaterowania dla żołnierzy konfederackich jak też obrok dla koni.

Wadowice musiały również dostarczać podwód16 konfederatom17. W 1769 roku 
przechodząc przez miasto wojsko konfederackie zabrało mieszczanom 17 koni 
z uprzężą i parę wozów, za co miasto zapłaciło 458 złp.

Przygotowując twierdzę lanckorońską do obrony przed Rosjanami konfederaci 
zażądali od miasta:

owsa korcy 1600 masła fasek 40
siana wozów 400 drobiu kóp 10
żyta korcy 30 gorzałki beczek 10
jęczmienia korcy 30 piwa beczek 1018
wieprzów 40

Ponadto miasto miało w lutym 1770 roku dostawić do Kęt 5 ludzi z końmi, 
a w 1771 roku żądano dostarczenia 100 ludzi do fortecy lanckorońskiej wraz z wy
sokimi furażami19. Obciążenia te były zbyt wysokie, dlatego też miasto prosiło 
o zmniejszenie wspomnianych ciężarów. Władze konfederackie uwzględniły jedy
nie prośbę dotyczącą furażów20.

Miasto musiało również odebrać ze skarbu 150 beczek soli „konfederackiej” i za
płacić za nią 2000 złp. I to obciążenie było dla Wadowic duże, ponieważ możliwo
ści finansowe mieszczan pozwalały na odebranie jedynie 70 beczek. W tym celu
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wysiano do Wieliczki radcę i ławnika21.
Oprócz konfederatów przez miasto przechodziły wojska rosyjskie i królewskie, 

które również podatkami obciążały mieszkańców Wadowic22. Wadowiczanie wzięli 
również udział w walkach konfederatów z Rosjanami pod Lanckoroną 22 czerwca 
1771 roku. Bitwa ta zakończyła się klęska konfederatów.

W czasie konfederacji barskiej 1768-1772 choć w Wadowicach nie stoczono 
walk, to przemarsze wojsk konfederackich, rosyjskich i królewskich spowodowały 
znaczne zubożenie miasta. Przez Wadowice przechodziły wojska konfederackie 
dowodzone przez Józefa Bierzyńskiego -  marszałka sieradzkiego23 oraz Kazimie
rza Pułaskiego -  marszałka łomżyńskiego,24, jak również oddział oficera francu
skiego Thesbyego, po nieudanej próbie ponownego opanowania Krakowa przez 
konfederatów w 1769 roku2 5.

Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku Wadowice znalazły się w zaborze au
striackim.26
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