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podobnie jak i inne miasta

Sądecczyzny wziął

czynny

udział

w konfederacji barskiej.
Zawiązana w Barze 29 lutego 1768 roku konfederacja wysunęła hasła
, alki z Rosją, Stanisławem Augustem Poniatowskim, reformami sejmu
onwokacyjnego, tolerancją religijną oraz stanęła na gruncie obrony złotej
, o lności szlacheckiej.
Jej przywódcy 12 marca 1768 roku wystosowali list do województw,
wm i powiatów polskich z wezwaniem do łączenia się z nią. We wspomnia·111. liście czytamy:
[ ... ] Ojczyzna już konająca woła i prosi o prędki ram,k synów swoich [ ... ] cały naród pod ciężarem tak wielkich ucisków jęcząc
1.dycha i żąda prędkiego ratunku" 1 •
a apel przywódców barskich odpowiedziało województwo krakowskie.
,mimo niezwyklej czujności wojskowych władz rosyjskich, aby nie dopuś
clo rozszerzania się konfederacji na górzysty teren województwa krakow1, go, doszło w Krakowie 21 czerwca 1768 roku do zawiązania konfederacji.
tym dniu został wydany w Krakowie akt zawiązania konfederacji kra' skiej. W celu powiększenia sil konfederackich marszałek krakowski
11 hal Czarnocki wydał uniwersały do powiatów wchodzących w skład
\\ ództwa krakowskiego.
1
I czerwca 1768 roku wydał on uniwersał wzywający do poparcia kon1.,cji krakowskiej dla powiatu proszowskiego 2 , sądeckiego i czchowskie-

,p ia listu od konfederacji do województw, ziem i powiatów d. 12 marca 1768 r. z Baru pi"· Mo rawski, Materiały do konfederacji barskiej r. 1767-1768, Lwów 1851, s. 42.
iwersal konfederacji krakowskiej do powiatu proszowskiego, tamże, s. 151-152.
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go 3 • Wzywano powiaty w imię tylekroć powtarzanych haseł. We wspomnianym uniwersale skierowanym do powiatu sądeckiego i czchowskiego
czytamy: ,,Wszem wobec i komu o tym wfedżieć przynależy do wiadomości
się podaje, iż dla upadającej wiary świętej rzymskiej katolickiej w Polszcze
i wolności województwo krakowskie idąc wzorem konfederacji barskiej, podniosło konfederacyję więc z woli tejże konfederacyi uniwersałem niniejszym
obwieszcza się i ogłasza powiat sądecki i czchowski do tegoż województwa
należący, ażeby ktokolwiek się zna być szlachcicem i katolikiem do wspólnej wiary i wolności przebywał obrony i tęż konfederacyję czym będzie jego
sposobność wzmacniał, a ktokolwiek by fo obwieszczenie mniej zważał
i onego nie dopełniał nieprzyjacielem Ojczyzny uznany będzie" 4 • Obok
miasta Nowego Sącza wymienione były następujące miejscowości wchodzą
ce w zakres terytorialny Sądecczyzny: Podegrodzie, Stary Sącz, Barcic ,
Łącko, Jazowsko, Kamionka, Czarny Potok, Kanina, Łukowica, Pisarzowa,
Limanowa, Słopnice, Łososina, Przyszowa, Chomranice, Biegonice, Żeleźni
kowa, Nawojowa, Łabowa, Nowa Wieś, Królowa, Mystkowa, Ptaszkowa,
Grybów, Krużlowa, Mogilno, Siedlce, Wielogłowy, Lipnica, Przydonica ,
Podole, Zbyszyce, Tęgoborze, Jakubowice, Męcina, Tropie, Ujanowic ,
Piwniczna, Wojakowa, Korzenna i Muszyna 5 •
W odpowiedzi na uniwersał M. Czarnockiego powiaty sądecki i czchowski
przystąpiły do konfederacji.
W Piwnicznej, małym miasteczku nad Popradem w pobliżu grani )
węgierskiej doszło 30 czerwca 1768 roku do zawiązania konfederacji powiatu
sądeckiego i czchowskiego 6 •
Akt przystąpienia powiatu sądeckiego i czchowskiego w niczym nie cl
biegał od treści aktu barskiego czy krakowskiego. Stał na straży obrony wiar
wolności i starodawnych praw szlacheckich. Akt ten, podobnie jak wsp 111
nianych konfederacji, swoim ostrzem zwracał się przeciwko różnowiercom
których wbrew postanowieniom związku barskiego chciano zwalczać. Ro t
mistrzem konfederacji powiatów sądeckiego i czchowskiego został obr.111
regent kancelarii województwa krakowskiego Marcin Leszczyński 7 • Do pe
mocy dodano mu Andrzeja Jezierskiego 8 • Pilną sprawą dla konfed r,11
krakowskiej było komasowanie sił z powiatów na obronę Krakowa.
3 Uniwersał marszałka województwa krakowskiego Michała Czarnockiego do powiatu
,,,
kiego i czchowskiego, Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego (•
APKr.), Castrensia Sandecensia (dalej Castr. Sand.), t. 182, s. 1698.
• Tamże.
5
W oryginale uniwersału jest: Sandec Nowy, Stary Sandecz, Łączko, Słopnica, Iwkow
gunice, Nawojowa Gora, Łabowa, Nowa Wola, Mystkow i Wola, Grybow, Siedlec, Pr.ud,
Tągoborza, Swirad alias Tropie, limanowa.
• ,,Dyspozycyja między nami konfederującymi się z powiatu sandeckiego i czchowskiego
niczy ( !) die trigesimo Junii millesimo septingentisimo sexagesimo octavo anno". APKr., I
Sand., t. 182, s. 1800-1804.
7
Tamże, s. 1818-1819.
8

Tamże.
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kawaleria warszawska, czy też . przez nieostrożność kucharzy rodziny Ł~
towskich smażących ryby dla konfederatów. Jak wykazała rewizja zamku
dokonana z polecenia starosty Stanisława Małachowskiego przez Pawła
11
Mrówczyńskiego wysokość strat była bardzo ,duża ••
Pobyt J. M. Lubomirskiego w Nowym Sączu związany był z komaso:
waniem sił konfederatów przygotowujących się do oprony Krakowa. W szer g1
konfederackie zaciągała się chętnie ludność góralska zamieszkująca starostwa:
.
nowotarskie, sądeckie i czorsztyńskie •
z Nowego Sącza konfederaci zostali wyparci przez nadworną kawalen ·
warszawską i wojsko rosyjskie. Rozpoczęli oni wtedy grabież .po okolicach
Sądecczyzny. Dla zdobycia środków finansowych_~otrz:bn~ch d~ wymarszu
w kierunku Krakowa, oficerowie konfederaccy zaciągali pozyczki o~ zarząd
ców poszczególnych zespołów majątków ziemskich, folwark~w i wsi, na po·
czet późniejszego wliczania pożyczonych sum do nałozo~eg~ podatku.
I tak zarządca dóbr ziemskich Nawojowszczyzny Zawonderski pozyczył kon13
federatom na potrzeby związane z marszem pod Kraków 3000 ~ł - Kon•
federaci żądali również pieniędzy od miasta Nowego Sącza, ktore w tyn
czasie borykało się z tru.dnościami finansowymi i aby zasfok~ić ich ż_ądani
musiało zaciągnąć pożyczkę. W 1768 r. na cele konfederacJi miasto pozy~1.. lc
od cześnika winnickiego Kazimierza Modelskiego 2500 zł, ale kwoty teJ 111
mogło mu zwrócić do r. 1773 z powodu ciągłych potrzeb pie1:iężnych na \\<• I
sko konfederackie i rosyjskie 14 • Miastu udzielał też pożyczki na cele ko11I
deracji opat sądecki Jan Szczkowski. Pożyczył on miastu 48 korcy "
15
.
,
co w przeliczeniu na pieniądze stano"".iło 240_ złp •
W celu powiększenia sił konfederackich pobierano takze. rekru~ow. l 1
9 lipca 1768 r. w Nowym Sączu Sebastian Kowalski zobo:"iązał_ się za~l·ll
12

podwojewodziego lelowskiego Kurdwanowskiego w służb~e ~oJskow J I
znakiem konfederacji
nie

dostając od niego na wyprawę koma 1 całe uzln,

16 •

17 lipca 1768 roku przybył do Krakowa J. M. Lubomirski, kló1
konfederacja krakowska powierzyła generalne dowództwo. Zaczął on 'I. ,,1
rami, a zwłaszcza z majorem Ekerem przygotowywać się do obrony Ze m
11 Rewizja odbyta 11 lipca 1768 r. przez Pawła Mrówczyńskiego z poleceni.a Stanis.l:1w
chowskiego starosty grodowego, J. Sygański, Historia Nowego Sącza od ws~ąpiema. dynasta 11
pierwszego rozbioru Polski, Lwów I 902, t. III, s. 5-6; Stanisław Małachowski ta~ pisał do , ul
Lwowskiego 11 XI 1783 r. ,,Zamek sandecki zgorzał nie z mojej winy, lecz z wmy konfecl 11,1,

skich 1768 r.", tamże, s. 8 .
12 H. Schmitt, Dzieje panowania
1a
14
15

Stanisława

p. 122, Archiwum parafialne kościoła św. Małgorzaty w Nowym Sączu.
10 APKr., Castr. Sand., t. 182, s. 1866-1867.
11 Relacyja
konfederacyi barskiej roku 1768, Biblioteka Polskiej Akademii Nau
O
(dalej Bibl. PAN Kr.,) rkps 1145, k. 380.
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Pomimo obrony Krakowa nie udało się konfederatom odeprz eć ataku Rosj~n'. którzy_ 16 sierpnia_ 17?8 r.. przypuścili generalny szturm. W dzie ń póź
n~eJ ~a.stąpi~o poddame s_ię miasta. W obronie grodu wawelskiego wzięli
ro~mez u~zia~ konfedera~i sąde~cy dowodzeni przez rotmistrza M. L e szczyń
skiego, ktory Jak to wymka z Jego relacji dostał się do niewoli 1s.
W rok~ następnym Sądecczyzna, a z nią Nowy Sącz, stał się widownią
przemarszow WOJSk konfederackich. W województwie krakowskim działał
od 31 marca 1769_ r. znany n~m już J. M. Lubomirski, który w obozie pod
Dębowcem odnowił konfederacJę krakowską i został wybrany przez nieznaczną
c~ęść szlachty marszałkiem województwa krakowskiego 19 • Z powiatu sądec
k~ego do pomocy miał konsyliarzów: Franciszka Sędzimira sędziego grodzkie~o. or~z Rekle_wskiego, pisarza grodzkiego sądeckiego 20 • Na początku
swoJeJ. działalności zorganizował on aparat podatkowy w województwie kra-k~ws_kim 21 • Pomimo u_st_anowi:nia przez niego komisarzy zdarzały się nad-·
uzycia podatkowe. M1eJscem Jego pobytu były: Muszyna, Piwniczna Gry-·
'
bów i Sącz 22 •
W kwietniu 1769 r. w obozie pod Muszynką powstał małopolski ośrodek.
konfederacji barskiej 23 • 17 kwietnia 1769 r. doszło tutaj do elekcji marszalkó':: Joachima na _W!towicach Czerny Schwarzenberga, generała majora
WOJSk RzeczrpospohteJ, marszałka krakowskiego; Tomasza Wilkońskiego,.
m~rszałka księstwa zatorskiego i oświęcimskiego; hrabiego Rafała Tarnowskiego, marszałka . sandomierskiego i stężyckiego oraz Ignacego Potockiego,marszałka sanockiego 24 • Zostały spisane akta konfederacji województw
~tórych wyli~zono wszystkie bezprawia dokonane przez Katarzynę II
1 JeJ posła Repnma. Następnie akta elekcji wymieniały konsyliarzów doda-nych marszałkom do pomocy i określały kompetencje marszałków. Akta
honfed~racji _z~wieszały działalność sądów ziemskich i grodzkich wyznaczaMC. w 1cl: m1eJsce. sąd konfederacki. Wybrani marszałkowie wraz z przebywającymi w obozie marszałkami Michałem Dzierżanowskim i Stanisławem
~orzk~w~kim utworzyli ogniwo, które 27 kwietnia zamianowało Józefa
ll1crzynskiego, marszałka sieradzkiego, regimentarzem generalnym skonfek~owa.nych _i złącz~nych :-voJ:wó.dztw: krakowskiego, sandomierskiego i ziemi
ti;zyckieJ, s1cradzk1ego, ziemi wieluńskiej , gosty ńskiej i powiatu gęb i ń skiego-

:v.

18

APKr., Castr. Sand., t. 183, s. 1611- 1612, i t. 184, s. 1356 .
Akt elekcj i marsza łka krakowskiego J erzego M a rci na Lubomjrskicgo od by tej w oboz ie pod
howcem 31 marca 1769 roku . Bibl. PAN Kr., rkps 11 43, k. 49 1-495 .
'9

Augusta Poniatowskiego, Lwów 1880, t. 11 ,

APKr., Castr. Sand., t. 182, s. 1838.
Akta sądowe miasta Nowego Sącza, nr 35, Archiwum Państwowe Nowy Są~z.
Summarium privilegiorum conventui Sandecensi sacri ordinis Praemenstratcnsas •

Sącz

~0

1

1

Ta mż e .

" Tamże .
"' Ta m ż e , rkps 1146, k. 24.
' A. W a siak, Działalność małopolskiego ośrodka konfederackiego w obozie pod Muszynką . Rocznik.
1 ki
t. X- XI, Nowy Sącz 1969-1970, s. 297-311.
'' 13ibl. PAN Kr ., rkps 1143, K. 50-58. Akta elekcji marszałków dokonanej 17 kwietnia.
l r. w obozie pod Muszynką.
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W księgach grodzkich sądeckich zachowały się odpisy pokwitowań sum
·płaconych konfederatom przez niektór e klucze Sądecczyzny. Podatki te
•ly płacone w dwóch r a tach: m arcowej i wrześniowej, natomiast hiberna
l.1 płacona w okresie od św. Michała do św. Marcina (wrzesień-listopad) .
Do kasy gen eralnej marszałków spod Muszynki wypłacił 4 września
'l r. Karol Pławiński 4985 zł 12 g r z polecenia kasztelana sądeckiego

11

zapłacił

11clzickiego, który
ten poda tek ze swoich dóbr 36 • Poda tki nakazy111 · przez marszałków były nieraz wybieran e osobiście przez nich lub przez
11.a ne przez nich osoby. I tak przebywający 8 września 1769 r. pod Ba -

Uni1143,
wersa/k.J.92.
Czernego wyda ny 5 czerwca 1769 roku w obozie p od
,..,
l 11i wersal konfederacki wyd any pod
Jilll-20.
r. 1768 wojew6dz twa krakowskiego, a

Muszynką,

Bibl. PAN

Muszynką 30 czerwca 1769 roku, T . K li m a , Akta do
zwłaszcza księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Wa dowice

1

I 11 wcrsa ! J . Czernego do kra kowian 6 lipca 1769 r ., Konfederaqa barska, Wybór tekstów,
I IV. Ko nopczyńs ki, Kra ków 1928, s. 36-37.
I'/,,. , Castr. Sa nd. , t. 183, s. 1224- 1°227.
."\/owego Sącz a t . I
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ranowem J. Bierzyński nakazał Józefowi Mnińskiemu, komendantowi znaku
pancernego Podoskiego, starosty bobrownickjego, zebrać w _starost-;i: są~e ~
kim podatki pogłównego i pogłównego żydowskiego w racie wrzesmoneJ .
W okresie przebywania marszałków w obozie_ pod Muszynką, Nowy Sącz
był często terenem przemarszów wojsk konfederackich co nie pozosta wal
bez znaczenia dla gospodarki miasta. Najbardziej dotkliwie odczuwało
miasto przemarsz marszałków spod Muszynki do Krakowa we wrześniu 1769 r.
Nakazali oni wówczas pobieranie pieniędzy na wyprawę żołnierzy. W Są
decczyźnie z ich polecenia podatki zbierał koi:nendant obozu pod Muszynką
i rotmistrz powiatu sądeckiego Piotr Stadnicki. 5 września 1769 r. pobrał
on w Nowym Sączu od dzierżawcy Klęczan należących do Massalskich,
dzierżawców całej Nawojowsz~zyzny, sumę 4101 zł 2 gr. Pieniądze te były
przeznaczone na wyprawę 7 żołnierzy 38 •
•
•
•
Pod koniec 1769 r. podatki w Sądecczyźnie zbierały oddziały Kazimierza
Pułaskiego - marszałka łomżyńskiego. Pieniądze te zostały następnie przc·kazane rotmistrzowi powiatu bieckiego Kazimierzowi Odrowążowi Pieniąi 
kowi. Podatki zebrane z klucza nawojowskiego stanowiły sumę 7113 zł
15 1/2 gr 39. W skład jej weszły pieniądze zebrane z czynszów w wysok , <1
4487 zł 15 gr, z propinacji 576 zł 15 gr, od leśniczego 1833 zł 6 gr, od konorna 216 zł 11 gr. K. O. Pieniążek zobowiązał się oddać te pieniądze opat wa
sądeckiemu lub osobie wskazanej przez konfederację, pod warunkiem od, ·
brania swojego rewersu. Dokument ten świadczy o współpracy opata sądt·1
kiego z konfederacją 40 •
•
Celem ukrócenia wszelkiego rodzaju nadużyć ze strony rotmistrz<'>
konfederackich, pułkownik powiatów podgórskich sądeckiego, szczyrzy ki
go, czchowskiego i bieckiego, Tomasz Łętowski, wydał w Krakowie 24 wrzr
nia 1769 r. odezwę: ,,Wielmożni MW Panowie - pisał - Bracia i Dol>1 1
dzieje, Ziemianie i Wielebne Duchowieństwo, a w generalności i p~rty.kul,11
ności wszyscy powiatów podgórskich sandeckiego, czyrzyckiego [ !] i biC? ka
go, jeżeliby w czym ukrzywdzeni od wielmożnych rotmistrzó"'. sandcckit·
czyrzyckiego [!], czchowskiego, i bieckiego byli lub tychże rotmistrzów ~ub.
ternów, którzyby Ichm. rotmistrze lub ich subalterni nad ordynans 1 111
wersal Jaśnie Wielmożnych . Marszałków sobie postąpili, takowi ukrzywd,c
w swoich użaleniach i szkodach do mnie referować się mają" 41 •
Sądecczyzna w planach Generalności spełniała ważną rolę stąd też Jl'
przeszło pół roku 1770 była ona widownią przemarszów i potyczek. :" k,, 1
mu 1770 r. nastąpiła koncentracja sil konfederackich w Sądecczyźm . ( >,

kiwano Drewicza w Nowym Sączu. W wypadku niepowodzenia konfede raci
mieli cofnąć się do dobrze ufortyfikowanego obozu w Izbach 42 • 18 kwietnia
1770 r. do Nowego Sącza przybył Kazimierz Pułaski. Przebywał tu już marszałek oświęcimski Tomasz Wilkoński. Po krótkim pobycie w mieście i uzgodnieniu działań z T. Wilkońskim marszałek łomżyński zatrzymał się obozem
pod_ mia_stem. Przybycie ~- Pułaskiego do Sądecczyzny wiązało się z planem
~dziel~ma pomocy o~działo~ rozstawionym między Czarnym Dunajcem
i Komeczną. Przebywancy rmędzy tymi obozami K. Pułaski miał odgrywać

3

Tamże, s. 1230-1232.
s. 1292-1293.
39 Tamże, s. 1440-1441.
40 Opatem sądeckim był Jan Paweł Lasota Szczkowski (1746-1781).
n APKr., Castr. Sand., t. 183, s. 1264-1267.

37

38 Tamże,

rolę głównego łącznika
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43 .

W l~cie 1770 r. konfederaci przygotowywali się ponownie do spotkania
z_ Drewiczem, a po ~ądecczyźnie przechodziły oddziały K. Pułaskiego. Te
ciągłe przemarsze WOJska konfederackiego i rosyjskiego znalazły odzwiercie~leni: w księdze posie~zeń Kapituły nowosądeckiej, która ze względu na
ich ciągłe przechody me mogła odbywać swoich normalnych posiedzeń 44.
. W. okresie po bytu K .. Pułaskiego w Sądecczyźnie podatki z jego polecema zbierał M. Leszczyński. Oprócz niego K. Pułaski miał do pomocy L. Zdanow~cza, porucznika huzaró_w. Na mocy ordynansu K. Pułaskiego wydanego
18 _s1e~pma 177? r. ~ obozie rod Cz~rsztynem, ~- Leszczyński miał uprawmema do pob1~rama podatkow publicznych, to Jest kwart, hibern, pogłów
nego, łanowego 1 czopowego w województwie krakowskim 45.
4, ~rześnia l 770 r. M. Leszczyński pobrał w Nowym Sączu hibernę w wysokosc1_ 65 zł 6 gr l szel_ąg_ od Kaspra Krodnera, susceptanta 46 grodzkiego
sądeckiego, który zapłacił Ją z gruntów posesji podległych miastu, a także
z c_zęści dziedzicznej swojej w Gołąbkowicach 47 • Nieco wcześniej, bo 17 sierpma tegoż roku, L. Zdanowicz pobrał ze wsi Zabełcze pogłówne raty wrześ
niowej w wysokości 82 zł 19 gr 48 • Oprócz K. Pułaskiego podatki zbierał marszałek bełski Józef Miączyński. Z jego polecenia zbierał też podatki Wal.
I rzanowski, podchorąży. 25 sierpnia 1770 r. pobrał on w Nowym Sącz u od
t~agistratu nowosą_deckiego hibernę w wysokości 1900 zł. Suma ta była
111ekompletna, pomeważ dokument wydany przez niego stwierdzał, że po-

42

Bibl. PAN Kr., rkps 1147, k. 173.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, Kraków 1931, s. 138.
u Acta Venerabilis Capituli Praelatorium Ecclesiae Collegiatae Sandecen, s. 383, Archiwum
c·io!a farnego w Nowym Sączu.
•

3

Ordynans wydany pod Czorsztynem przez K. Pułaskiego jest mylnie datowany w aktach
wlzkich sądeckich. Data 28 sierpnia 1770 roku podana tam jako dzień wydania ordynansu, nie
I r.i:cczywista, ponieważ zbierający podatki raty wrześniowej M. Leszczyński dwukrotnie powołuje
11., ten ordynans podając datę 18 sierpnia 1770 roku. Ordynans K. Pułaskiego, dany M. Leszczyń111 u w obozie pod Czorsztynem, APKr., Castr. Sand., t. 183, s. 1597-1598.
0
Susceptant - osoba przyjmująca zeznania urzędowe.
" APKr., Castr. Sand., t. 183, s. 1650.
" Tamże, s. 1649.
0
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magistrat ma zapłacić 28 września 1770 r. pod groźbą utraty
kwitu z zapłaconej dotąd należności 49 . , .
•
•
Podatki na cele konfederacji składali również Żydzi. Żydzi sądeccy, w okresie od św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 1]69 r. do 24 czer"':'ca 1?70 ; :'
dostarczyli dla obozów konfederackich „pieniędzy gotowych, wodek i zboz,
•
•
i innych wydatków na sumę 3330 zł (16) groszy" 50 •
W wyniku interwencji na rzecz obciążonych pod~tkami lub_ za menagan~
wywiązywanie się z obowiązków wobec kon~eder.acJi ~~c~od~i!o do. zwolmcnia niektórych dóbr od wszelkich podat½ow i uciązhwosci woJskowych.
K. Pułaski będąc 20 kwietnia 1770 r. w obozie pod Nowym Sączem wydal
Gabrielowi Mirosławskiemu, lowczycowi kruszwickiemu, dokument, w którym zwolnił jego dobra znajdujące się w Koniuszowej i Tymowej od furaż~w,
noclegów popasów i wszelkich uciążliwości wojskowych 51 • Przebywają
tam pon~wnie 1 maja 1770 r. wydał do.k ument ~(az~mierzowi ":7al~górski mu, regentowi grodzkiemu sądeckiemu, 1:a m~cy kto~ego uwolmł Jego folwark, Przybyszową, znajdujący się we wsi WoJnaro_w eJ,, od. ~odobnych _obciążeń na rzecz konfederacji 52 • Generalność uwolmła rowmez od o?owiąz
ków wobec konfederacji dobra Konstancji Wodzickiej, kasztelanowej sąde •
kiej, znajdujące się w powiecie wiślickim,. sądeckim ~ czchowskim_ 53 ;
. ••
Oprócz pobierania podatków i żywnoś~i konfed.eraci dysponowali .r~':me~
promami znajdującymi się na tym tereme. I tak w 1769 r. przemesh 0111
prom rzeczny na Dunajcu z Kurowa. do_ N~w:go ~ącza, a _w roku nast~pnym stacjonujący oddział konfederacki Kiemewicza i Ku.ta~kiego w MarCJll·
kowicach przesunął prom rzeczny należący do Stadmcbego ze. Zbyszy

do Kurowa

54

•o

Tamże,

s. 1650.

Przys ięga Żydów sądeckich, ta mże ,

t. 183, s. 1617-1619.
s. 1539- 1540.
•2 Tamże s. 1445- 1446.
53 Sesja deneralności z 28 lutego 1770 roku, AGAD, Zbiory Branickich z Suchej, rkps 350/1
•• APKr., Castr. Sand., t . 184, s. 341-343.
•s W. Bazieli c h, Historie starosądeckie, Kraków 1965, s. 136.
•• A. Diveky, Dzieje przyłączenia miast spiskie/z do Węgier w roku 1770, Zamość 1921, s. 30
61 Tamże,
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skie i .ostrowskie. Z miast zagrabiono Nowy Sącz, Stary Sącz, No~y Targ,
Krościenko, Muszynę, Tylicz i Piwniczną oraz zamki w Nowym Sączu
Na_wojowej, Czorsztynie _i Nowym Targu. Spisanie aktu o grabieży południo~
wel Sądecczyzny nastąpiło w Mogilnie 24 lipca 1770 r . W podpisanym tam
umwersale było powiedziane, że według ugody między cesarzową Marią
Teresą i carową Katarzyną żaden żołnierz rosyjski ani konfederat nie może
przebywać w przestrzeni 2 mil od orłów cesarskich postawionych na grani-

•

Ruch konfederacki w Sądecczyźnie został przyhamowany grabieżczą po•
lityką Austrii, która wykorzystując ciężkie poł~żeni: P~l~ki ~sunęła ni•
czym nie uzasadnione pretensje prawne ~o połudm~weJ ~zęsci ~raJu. 19 czer~·
ca 1770 r. Maria Teresa wydała szefowi rady woJenneJ hrabiemu Lucy roz
kaz, aby przesunął orły cesarskie po linię Beskidu i cały ten obszar Polska
55. Pod koniec czerwca tegoż roku rozkaz cesarzowc·J
op ano wał woiskiem
J
•
T
wykonano. Nowa granica objęła teren dłu~ości ~ 6 mil i szerokości 3-5 m1 1,
•
biegła przez Nowy Sącz i sięgała aż do wsi .Mogil~o. .
.
Na obszarze zagarniętym leżało 275 wsi, 7 miast i 4 zamki 56 . Tworz) I,
to r-azem 6 starostw: sądeckie, barcickie, olszańskie, czorsztyńskie, nowo Lar

50
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304 . Zamek w Nowym

Sączu

od strony zachodniej. Rysował M. B.
Joanna Gajda

Stęczyński,

1846 r. Reprod.

ach wę~ie~skich • Uniwersał zaznaczał, że wszyscy przekraczający to
po~tanow1eme będą uznani za wrogów. Pomimo tych postanowień na tery!onum, ~ą~ecczyzny w dalszym ciągu przebywali konfederaci i poszukujący
1,h RosJame.
57

W Starym Sączu generalny administrator terenów przyłączonych Torok
wyda~ ~dez"':'ę do szlachty i duchowieństwa, w której wzywał do przybycia
na dz1en 20 listopada 1770 r. do Nowego Sącza 58 • W dniu tym zebrana szlacht.t i duchowieństwo pertraktowały z Tomkiem w sprawie przyjęcia 6 punktów.
>lmstronną zgodę uzyskano w sprawie uznania Marii Teresy za królową
' panią dziedziczną, pozostawienia polskiej monety jako obowiązującej,

67

J.

Sygański, Historia, t. I, s. 194.

•• Akt inkorporacji Powiatu Sandeckiego do Królestwa
, d i c h, op. cit., s. 145-146 .

Węgierskiego

d. 20 9bris 1770; W .
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zwolnienia szlachty i duchowieństwa od obowiązku lokowania żołnierzy po
dworach i plebaniach. Wątpliwości budziły takie sprawy jak pozostawienie
dotychczasowego stanu wojska w wysokości 1220 żołnierzy, na co nie chciał
zgodzić się Torok, otwarcie granicy z Królestwem Polskim dla utrzymania
handlu i korespondencji, zmniejszenie ilości żołnierzy trzymających straż
przy orłach cesarskich, którzy palili ogniska i wyniszczali lasy. Te sprawy
miały być załatwione dopiero po porozumieniu się z Wiedniem 59 • Pomimo
tej jawnej grabieży Milżecki w przemówieniu swoim dziękował Marii Teresi
za protekcję i łaskawe przyjęcie próśb obywatelskich 00 • Oprócz tych spraw
zebrani uchwalili, że każdy kmieć miał ze swojego gospodarstwa dostarczyć
co miesiąc korzec owsa i 30 porcji siana. Zgromadzeni uprosili wydani
żołnierzom surowego nakazu ostrożnego obchodzenia się z ogniem, aby ni·
wywoływać pożarów, zwłaszcza ostrego zakazu palenia tytoniu na ulicach
i placach w miastach i miasteczkac;h, a po wsiach w stodołach i stajniach.
Wojsko domagało się bezpłatnego dostarczania drzewa na opał i chleba
ze Starego Sącza, Muszyny i Nowego Targu 61 •
22 listopada 1770 r. przygotowane zostało i podpisane przez szlacht·
pełnomocnictwo dla obranych trzech komisarzy: Chwaliboga, Waligórskiego
i Jaszewskiego. Mieli oni polecenie dbać o kwatery, furaże i aprowizacj ·
wojska austriackiego. Za tę działalność wyznaczono im roczną pensję w wysokości 2400 złp i po 200 złp na pisarza 62 •
24 listopada 1770 r. komendant załogi i tymczasowy zastępca zajęty h
terenów, Paweł Pogarassy ogłosił w Mogilnie uniwersał o dokonaniu wci ·lenia ziemi sądeckiej z powrotem do Królestwa Węgierskiego 63 • Potwierdz no tu też umowę z 24 lipca 1770 r. w sprawie wojsk konfederackich i rosyjskich, a nawet ją zaostrzono.
Pomimo oderwania od Polski południowej Sądecczyzny przez Austri ·
nadal na j ej terytorium przebywali konfederaci. W Piwnicznej w dalszym
ciągu przebywał major Strachowicz, który zbierał podatki w Sądecczyźni,
na mocy ordynansu otrzymanego od J. Miączyńskiego. We wrześniu 1770 1
wydał on ordynans Olszowskiemu, komendantowi chorągwi pancernej Mnis,cha, starosty sanockiego, aby z oddziałem swoim pojechał do Nowego Są z,1
i Starego Sącza i tam powybierał wszystkie podatki 64 • Olszewski dotarł z.,
pewne do wskazanych miejscowości, ponieważ ordynans J. Miączyński g11
dany Strachowiczowi, zapisany został we współczesnej księdze wójtowsk<>
-ławniczej Starego Sącza 65 •

.Oprócz .ko.nfederatów na omawianym terytorium przebywały również
WOJSka ro.syJskie. 27 października 1771 r. pułkownik rosyjski Oebechelwitz
wydał u.mwersał, w kt.órym zażądał, aby komisarze powiatów podgórskich
w przeciągu 4 tygodm przygotowali dla Drewicza 6000 korcy żyta, 6000
~orcy ow.sa, 5~00 korcy kaszy jęczmiennej 66 • W związku z tym komisarze
1
de~egaci powiatów podgórskich wydali 11 listopada 1771 r. uniwersał do
powiatów podgórskich województwa krakowskiego. Zażądali, aby każdy

60 Tamże.
60

Tamże,

61 Tamże,

s. 146.
s. 147.
s. 148.

••

Tamże,

63

Tamże,

64

APKr., Castr. Sand., t. 183, s. 1635- 1837.
W. Bazielich, op. cit., s. 143.

65
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305 . Widok strony frontowej oraz plan przyziomu zamku nowosądeckiego po spaleniu w J 768 r.
(podług rysunku z 1777 r.). Reprod. J anusz Andruszkiewicz z książki Ignacego Kwiecińskiego,
Zamek królewski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1927

powiat najpóźniej do 11 grudnia 1771 ro~u dostarczył 572 korce żyta, 715
korcy owsa, 50 korcy krup 67 • Powiat sądecki i czchowski występowały razem.
1 elegatem tego połączonego powiatu był Konstanty Nałęcz na Moszczeninie
Moszczeński.' Z tego wynika, że i Rosjanie ściągali podatki z -ludności.
~ypadki 1 I r. w Sądecczyźnie wskazują, że na jej terytorium przebyw~h kon~ed~raci tylko sporadycznie. Celem ich pobytu był pobór -podatków.
iew~.tphw~e na osłabnięcie ruchu konfederackiego wpłynęła tutaj polityka
,\ustm ..Głowny1:1 teatrem działań konfederackich w ostatnich latach wojny
d moweJ stała się Lanckorona, Tyniec i Częstochowa. Udział Sądecczyzny
w tych walk~ch był pośredni, ponieważ pomi~o jej zaboru przez Austrię,
w dalszym ciągu płaciła ona podatki konfederatom.

7?

•• J. Krasicka, op. cit., s. 106.
67

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 568.

