
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

 
Szanowni Państwo, 

 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej poświęconej Konfederatom Barskim poległym w Bitwie pod 

Olmontami w 1769 roku. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie 

mogę w niej uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej 

refleksji. 

Konfederacja zawiązana 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu stanowiła 

jeden z ostatnich aktów walki o zachowanie niepodległości oraz integralności  

I Rzeczypospolitej. Jej celem było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą 

którego Polska stawała się protektoratem rosyjskim, a także ustaw uchwalonych przez 

sterroryzowany przez carskie wojska Sejm. Akt Konfederacji głosił, że rady, 

dygnitarze, szlachta i obywatele gromadzą się na ratunek pohańbionej Ojczyzny, 

wiary, wolności praw oraz swobód narodowych. W walkach  po  stronie  

konfederatów  wzięło  udział  ponad  100 tysięcy  żołnierzy.  Stoczono  kilkaset  bitew   

i potyczek. Jedną z nich była bitwa pod Olmontami, której uczestnikom poświęcona 

jest dzisiejsza uroczystość.  

Po upadku powstania część przywódców udała się na emigrację, kilkanaście 

tysięcy jeńców zesłano na Sybir, znaczną liczbę konfederatów wcielono do armii 

carskiej, a propaganda państw ościennych starała się wykorzystać ten zryw jako jeden 

z pretekstów do I rozbioru Polski. 

Konfederacja  barska  stała  się  jednym  z przełomowych  momentów   

w dziejach świadomości narodowej i bez trudu można w niej odnaleźć 

charakterystyczne cechy wszystkich późniejszych polskich zrywów, niemal aż do 

czasów współczesnych. 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 
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Z przykrością i bólem trzeba powiedzieć, że i dzisiaj nie brakuje – podobnie jak 

w czasach konfederacji barskiej – działań, które szkodzą naszej Ojczyźnie i polskiej 

racji stanu. Musimy naszą codzienną pracą i postawą temu zapobiegać. By 

zrealizować współczesne dzieło naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze społecznym  

i państwowym, potrzebne jest patriotyczne zaangażowanie każdego z nas i całej 

wspólnoty narodowej.  

Przykład konfederatów barskich, których naczelne hasło brzmiało: „Wiara  

i wolność” powinien nas zachęcać do aktywnego włączenia się w dzieło budowy 

suwerennej, silnej, opartej na chrześcijańskich wartościach i niezależnej od 

zewnętrznych nacisków Rzeczypospolitej. Niech słowa Pieśni Konfederatów barskich 

z dramatu „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego, byśmy ze skowronkami wstawali do 

pracy i szli spać o wieczornej zorzy, stanowią wezwanie do oddanej pracy dla 

niepodległej Polski i jej przyszłości. Warto w tym miejscu przywołać słowa z utworu 

„Podziemna Armia Powraca”:  

Naród, co wolnym chce być  

Musi o wolność się bić,  

Robić powstania, zdrajców przeganiać  

Inaczej nie zdziała nic. 
 

W roku jubileuszu 250-lecia zawiązania konfederacji barskiej oraz stulecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę poświęćmy jeszcze bardziej niż dotąd nasze 

serca, umysły i czyny dla Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja  

i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości.  

 

  Z wyrazami szacunku 

 

                                                                        Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

         Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

         i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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