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Witaj na Rzeszowskim Szlaku 
Konfederatów Barskich

Zapraszam do udziału w historycznej grze miejskiej - rajdzie szlakiem 
miejsc związanych z wydarzeniami z sierpnia 1769 roku. Wtedy to miasto 
Rzeszów i ówczesna wieś Pobitno były terenem walk pomiędzy wojskami 
Konfederacji Barskiej a Moskalami. 

Organizatorom rajdu przyświecają dwa ważne cele. Pierwszy 
to przedstawienie wszystkim zainteresowanym niezwykle ciekawego wątku 
w dziejach naszego miasta z okresu Konfederacji Barskiej. Wielu mieszkańców 
Rzeszowa nic nie wie o wydarzeniach z roku 1769. Wielu mieszkańców 
Rzeszowa nie wie także gdzie jest Kopiec Konfederatów. Uczestnik rajdu 
zaległości te bez trudu uzupełni.

Jest też cel drugi. Teren wokół Kopca Konfederatów nie przynosi chluby 
naszemu miastu. Chciałbym, żeby przejście ostatnich stacji rajdu skłoniło 
uczestników do refleksji nad zagospodarowaniem Kopca Konfederatów i jego 
otoczenia.

Idea rzeszowskiego konfederackiego szlaku pojawiła się nieco 
wcześniej. Stanisław Szczepański wiele lat temu opracował jego zarys. Część 
tamtych założeń nadal jest aktualnych. Może kiedyś uda się ten szlak na stałe 
oznaczyć. Pomysł zorganizowania rajdu zrodził się na zebraniu Rady Osiedla 
Pobitno a środki finansowe na jego organizację udało się wygrać w głosowaniu 
w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszam na szlak

Adam Napiórkowski
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Najważniejsze informacje

Dnia 18.09.2016 roku, o godz. 10.30 w Kościele pw. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. 
Zapraszamy!

Pierwszy punkt na szlaku to Kościół Garnizonowy – dawny Kościół 
oo. Reformatów. W punkcie pierwszym musisz się pojawić w godz. 12.00 
-15.00.

Na pierwszej stacji rajdu (czyli przy Kościele Garnizonowym) otrzymasz 
przewodnik po szlaku. Będzie tam specjalne miejsce na zbieranie 
okolicznościowych stempli. Na każdej stacji rajdu uczestnik otrzyma 
jeden stempel. Na szlaku będzie 10 stanowisk.

Trasę rajdu możesz pokonać pieszo (szacowany czas – ok. 1,5 godz.) lub 
rowerem. Jazda rowerem będzie jednak utrudniona na ostatnich 
stacjach w okolicach Kopca Konfederatów.

Osoby, które najszybciej pokonają cały szlak i zbiorą komplet stempli, 
otrzymają upominek.

W ostatnim punkcie, w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno, przy 
ul. Konfederatów Barskich 43 A czekamy na uczestników rajdu do godz. 
17.00.

O godz. 17.00 w Domu Kultury Pobitno wspólnie odśpiewamy „Pieśń 
Konfederatów Barskich”.
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Konfederacja Barska (1768-1772)

29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu zawiązana została konfederacja pod 
hasłem zachowania przywilejów katolicyzmu i szlachty oraz niezależności 
państwa. Była odpowiedzią na uchwały sejmowe, dotyczące dysydentów oraz 
protestem przeciw pracom nad zmianą ustroju Rzeczypospolitej. Inicjatorami 
zawiązania konfederacji byli: biskup kamieniecki, Adam Stanisław Krasiński 
i marszałek nadworny koronny, Jerzy August Mniszech.

Decyzją sejmu, innowiercy zyskali wówczas pełną swobodę kultu, możliwość 
pełnienia funkcji publicznych oraz prawo budowy świątyń i szkół. Wydzielono 
też tzw. prawa kardynalne: wolną elekcję, liberum veto i prawo wypowiadania 
posłuszeństwa królowi. Ponadto wyłączne prawo szlachty do posiadania dóbr 
ziemskich i piastowania urzędów oraz władzę nad chłopami. Zatwierdzono 
także zasadę neminem captivabimus, unię z Litwą i przywileje Prus Królewskich. 
Prawa kardynalne oraz prawa dysydentów objęła swą gwarancją caryca Rosji 
Katarzyna II. 

Do walki przeciw konfederatom wysłano wojska królewskie i rosyjskie. 
I wydawało się, że wystąpienie szybko się zakończy. Ale konfederaci uzyskali 
wsparcie Francji i Turcji a powstanie objęło niemal cały kraj. Nowe nadzieje 
wzbudził także wybuch wojny rosyjsko-tureckiej w październiku 1768 roku. 

Przez odziały konfederackie przewinęło się ok. 200 tys. ludzi, ale jednocześnie 
walczących nie było więcej niż 20 tys. Najczęściej były to oddziały jazdy, słabo 
uzbrojonej i niewyszkolonej. Brakowało piechoty i jednolitego dowództwa. 
Pomimo sporego zaangażowania, większość działań konfederatów miało 
charakter walk partyzanckich. Najzdolniejszym dowódcą powstania okazał się 
Kazimierz Pułaski. Sporym utrudnieniem był fakt, że większość miast sprzyjała 
królowi. 

Negatywne skutki miała próba porwania króla w dniu 3 XI 1771 roku. 
Konfederaci stracili wówczas część poparcia w kraju i za granicą. Ale decyzja 
o rozbiorze Polski zapadła wcześniej, już w połowie 1771 roku. Podpisanie aktu 
rozbiorowego nastąpiło 5 VIII 1772 roku w Petersburgu. Dogasały także 
działania zbrojne. Do 18 VIII Częstochowy bronili konfederaci pod dowództwem 
Kazimierza Pułaskiego.

3



Oblężenie zamku Lubomirskich 
i bitwa w Powietnej

Skąd wiemy o tym co działo się w Rzeszowie w sierpniu 1769 roku? 
Poszukiwania informacji trzeba zacząć od lektury książki autorstwa Szczęsnego 
Morawskiego, Powietna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów 
konfederacji barskiej. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1864 roku. 

Kim był Szczęsny Morawski? Urodził się w Rzeszowie w 1818 roku. Był 
malarzem, historykiem, pisarzem i etnografem. Był m. in. kustoszem Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Powietna pod Rzeszowem nie jest 
oczywiście wierną relacją z oblężenia i bitwy, ale Szczęsny Morawski miał dostęp 
do materiałów źródłowych, dotyczących wydarzeń z sierpnia 1769 roku (m. in. 
listy Sebastiana Balwędroskiego, dokumenty). Szczęsny Morawski, rozmawiał 
też ze świadkami bitwy. „Odszukałem jeszcze chłopa, który dzieckiem będąc, 
ze strzechy przyglądał się utarczce…”. W XIX wieku nadal istniały groby 
walczących na Pobitnym. „Mogiłki pod karczmą oglądałem nieraz, a chłopi 
wskazywali osobny grób zapadły, powtarzając, że tam leży szlachcic konfederak, 
który się dzielni bił, dopóki z konia nie spadł. (…) Chłop Rela nieraz pokazywał 
nam kędy leży Moskwa, a gdy Wisłok brzegu podebrał z oberwiska sterczały 
żebra ich i piszczele”. 

Wątpliwości budzą liczby konfederatów i Rosjan, którzy wedle 
Szczęsnego Morawskiego, brali udział w bitwie na Pobitnym. Na pewno 
są zawyżone. 

Wiemy, że konfederaci barscy na początku sierpnia pojawili się 
w Rzeszowie. 3 VIII do miasta wkroczył oddział pułkownika Chojnackiego 
z dywizji Filipa Radzymińskiego, regimentarza konfederacji przemyskiej. 
Pozostała część dywizji wkroczyła do Rzeszowa 9 lub 10 VIII „w przeszło 1000 
ludzi i z dwiema armatami”. Tego samego dnia pod miastem pojawili się 
Moskale. Wobec przeważających sił rosyjskich, Filip Radzymiński wysłał 
informację do księcia Marcina Lubomirskiego, marszałka konfederacji 
województwa małopolskiego, księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, 
przebywającego w Kolbuszowej z prośbą o pomoc.
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Miasto i zamek były otoczone wodą co znacząco ułatwiało obronę. 
Na wschód od miasta płynęła rzeka Wisłok z jednym tyko mostem. Dostęp od 
zachodu utrudniało jezioro bernardyńskie a od północy Mikoszka (Mikośka). 
Ponadto zamek otaczały stawy i kanały pomiędzy nimi. Niemniej obwarowania 
zamkowe, nie należały już do silnych, mogących powstrzymać oblężenie 
regularnej armii. Według opisu Szczęsnego Morawskiego, obrońcy początkowo 
bronili całego miasta, ale później przenieśli się na zamek. Konfederaci 
ostrzeliwali pozycje rosyjskie i organizowali podjazdy. „Tak tedy 
w pierwszej wyprawie coś z siedemnastu Kozaków leżało na Psiarnisku”. Nie 
powiodła się zasadzka, którą konfederaci przygotowali w pobliżu pałacu 
Lubomirskich. Wedle przekazu, konfederaci mieli sprowokować ucieczkę 
a goniących ich Kozaków dońskich nakierować na uprzednio przygotowane 
stanowiska artylerii. Zasadzka nie powiodła się, ponieważ Rosjanie zostali o niej 
uprzednio ostrzeżeni.

13 sierpnia do Rzeszowa nadciągnął książę Marcin Lubomirski ze swoim 
oddziałem. Posiłki otrzymali także Moskale. „Moskwa doczekała się pomocy, 
która przed świtem nadeszła jej z Łańcuta. Z siłą więc pułku piechoty liniowej, 
w trzy tysiące karabinierów, trzy sotnie Dońców i kilka armat, postanowił 
dowódca moskiewski wydać bitwę konfederatom, a jeżeli nie przyjmą 
szturmować zamek. Wiedział bowiem, że z ludźmi księcia nie liczyli konfederaci 
dwóch tysięcy, a księcia znał jako płochliwego”. 

W pierwszej fazie bitwy to Rosjanie zajęli pozycje na Błoniu (teren na 
prawym brzegu Wisłoka). Ale konfederaci przy użyciu armat i jazdy zepchnęli 
Moskali z Błonia, za most na strugu (Młynówce). „Poczęła Moskwa uchodzić 
przez most koło młyna a Sodalis stary, Bartłomiej i ci co najskorsi, kłuli co sił 
i rąbali a za nimi leciał pan Rudnicki na czele swej komendy i rąbał potężnie. 
I usłali trupem podnóżek powicieńskiej góry i dolną część wąwozu”. 

Podczas ataku zawalił się mostek a konfederatom odcięto drogę 
powrotną. W powieści Powietna pod Rzeszowem, autor, za winnego zniszczenia 
mostku, wskazuje Wawrzyńca Luderę, młynarza z Pobitnego. Ludera miał zostać 
skrzywdzony przez poddanego Lubomirskich i „trzęsąc się od piekielnego 
uczucia zemsty, porwał siekierę, skoczył na most i pozwalał niepoprzybijane 
i chwiejące się dyle, stanowiące pomost. Podniósł potem zasuwy i uciekł strugą 
w górę ku Słocinie”. (A może to była zasadzka przygotowana przez Rosjan?). 
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Moskale zaatakowali konfederatów. Od szczytu wzniesienia nacierali 
Kozacy dońscy a bliżej mostku ustawili się karabinierzy. Część konfederatów 
stawiło opór ale, „uciekali drudzy prosto w wąwóz na armaty i most zepsowany. 
A Moskwa już nie strzelając kłuła i siekała bez miłosierdzia”. Cześć 
konfederatów zginęła w walce a część utonęła. Po bitwie Moskale wycofali się w 
kierunku Łańcuta, zabierając ze sobą rannych. Po kilku dniach dotarły do 
Rzeszowa oddziały hetmana Tarnowskiego, ale nie podjęły pogoni 
za Rosjanami. Większość konfederatów wkrótce opuściła Rzeszów. 

Po ich odjeździe do miasta wkroczyli Rosjanie. „Dońce wpadli do miasta 
tak nagle; że towarzysz Błoński, który nie dowierzając przestrzeżeniu, zatrzymał 
się nieco w mieście, nie mógł ujść i został niemiłosiernie zakłuty.” Rosjanie zabrali 
kilku rannych konfederatów z klasztoru Reformatów. Wywieźli także dużą część 
zamkowego uzbrojenia: „czterdzieści dział spiżowych, bębny, kule 
i amunicyi wiele i broni niemało, co wszystko na pięćdziesiąt wozów 
naładowali”. Ciężkie armaty, których nie udało się zabrać, Rosjanie utopili 
w zamkowej fosie. Jedną z zatopionych armat był „Smok”, największe 
z zamkowych dział. Rosjanie ustąpili z Rzeszowa.
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Rzeszowski Szlak 
Konfederatów Barskich

„W bliskim klasztorze u Reformatów leżeli ranni konfederaci i moskale, 
których ksiądz gwardian doglądał z całą miłością bliźniego, nie robiąc różnicy 
z powodu wiary i narodowości.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

Fundatorem klasztoru oo. Reformatów był Andrzej Aleksy Passakowicz. 
Wójt i sędzia rzeszowski przeznaczył na ten cel swoje dobra na przedmieściu. 
Obiekt został jednak wybudowany na działce darowanej przez 
J. I. Lubomirskiego „między Folwarkiem a Wygnańcem”. Sposób budowania 
klasztorów określało prawo statutowe Reformatów. Kościół był jednonawowy 
i tworzył z klasztorem nierozerwalną całość. Klasztor został poświęcony  21 IX 
1722 roku. W 1787 roku, po pierwszym rozbiorze Polski, na mocy dekretu 
kasacyjnego, konwent został zamknięty a w budynkach klasztornych urządzono 
magazyn. Kościół został przywrócony celom religijnym po I wojnie światowej 
a ponowne poświęcenie świątyni nastąpiło 18 XI 1928 roku. Utworzono tu 
kościół garnizonowy. Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili w świątyni 
magazyn. Po wojnie utworzono przy kościele parafię cywilno-wojskową.

W latach 1968 - 1971 podczas osuszania podziemi kościoła, ówczesny 
proboszcz ks. płk Józef Pałęga zabezpieczył i przeniósł do krypty szkielety 
pochowanych pod kościołem sześciu oo. reformatów oraz konfederatów 
barskich. Być może w krypcie znalazły się szczątki rannych w bitwie na Pobitnym 
lub podczas oblężenia zamku a zmarłych w późniejszym czasie.

Kościół Reformatów1

Zamek Lubomirskich2

„Zameczek w Rzeszowie, przez Mikołaja Spytka Ligęzę, kasztelana 
Sadomir., około roku 1600 zbudowany, leży na brzegowisku, którędy przez wieki, 
jak się zdaje, wisłok płynął.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)
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Pierwszy dwór obronny wybudował w tym miejscu Mikołaj Spytek 
Ligęza. Właściciel Rzeszowa przebudował swoja siedzibę w 1620 roku w stylu 
palazzo in fortezza. W 1624 zamek oparł się najazdowi tatarskiemu. W 1637 
roku, po śmierci Mikołaja Spytka Ligęzy, zamek stał się własnością Lubomirskich. 
Obiekt był przebudowywany według projektów Tylmana z Gameren a później 
Karola Wiedemana. Pomimo umocnień, zamek zajmowali m. in. Szwedzi 
podczas potopu a wojska rosyjskie, saskie i szwedzkie podczas wojny północnej. 
Od 10 do 12 sierpnia 1769 trwało oblężenie zamku przez wojska rosyjskie. 
Konfederaci Barscy bronili się skutecznie a po bitwie w Powietnej Rosjanie 
wycofali się w kierunku wschodnim.  Po ustąpieniu części wojsk konfederackich 
z Rzeszowa, Rosjanie zajęli jednak i miasto i zamek.

W 1820 roku zamek przejęli Austriacy i adaptowali go na cele sądowe 
i więzienne. W latach 1902-1906 obiekt został gruntownie przebudowany. 
Główny gmach, jednopiętrowy, został zburzony a na jego miejscu wybudowano 
obecny budynek. Zamek pełnił rolę więzienia do 1981 roku. Podczas II wojny 
światowej zamek był miejscem kaźni wielu Polaków. Po II wojnie światowej 
więzienie stało się miejscem przetrzymywania i egzekucji członków podziemia 
antykomunistycznego.  Obecnie w zamku mieści się sąd okręgowy. Władze 
miasta Rzeszowa czynią starania żeby przejąć zamek i utworzyć w nim muzeum.

Widok Rzeszowa z 1762 roku, według Karola Henryka Wiedemanna (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie).
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Letni Pałac Lubomirskich3

„Tam na północy stał (i stoi) piękny pałac książęcy, z którego okien miły 
widok na drugą sadzawkę w postaci gwiazdy istnieje, kanałem złączony 
z pierwszą sadzawką. (…) Letni pałacyk, którego ważność poznano w nocnym 
napadzie, wraz z kląbem miał posłużyć za miejsce zasadzki.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

Pałac letni Lubomirskich, w stylu barokowym. Wybudowany w końcu 
XVII wieku według projektu Tylmana z Gameren. Później był rozbudowany. 
W jego otoczeniu znajdował się ogród. Pozostałością zabudowań ogrodowych 
jest kordegarda, która znajduje się przy al. Pod Kasztanami.

W czasie oblężenia zamku przez Moskali w 1769 roku, w okolicy pałacu 
miało dojść do zasadzki. Wedle tradycji, plan zasadzki został wyjawiony 
Rosjanom, przez służącego na zamku Murzyna.

„Pochód pogrzebowy poprzedzony Łabudami, żałośnie grającemi, 
prowadził ciała poległych około fary na smętarz i pochowali ich przy wieży od 
strony miasta. Poczem z zamku przywieziono 11, którzy w nocy pomarli 
z ciężkich ran. Wśród niesłychanego jęku i płaczu ludu wiejskiego, kładziono ich 
do grobu wspólnego, z drugiej strony kościoła farnego, wedle zakrystii.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

Najstarsza rzeszowska parafia, wokół której znajdował się najstarszy 
miejski cmentarz. Początki parafii i kościoła sięgają lat 1340-46. Jej pierwszymi 
patronami byli święci Feliks i Adaukt. Obecnie kościół i parafia nosi wezwanie 
świętych Wojciecha i Stanisława. 

Najstarszą częścią kościoła jest gotyckie prezbiterium z żebrowym 
sklepieniem. Nawa główna i nawy boczne pochodzą z XVII w. Na północnej 
ścianie prezbiterium znajdują się renesansowe pomniki grobowe Rzeszowskich. 
Przy południowej ścianie kościoła na początku XVIII wieku wybudowana została 
dzwonnica.

Kościół farny i pierwszy rzeszowski cmentarz4
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Cmentarz wokół kościoła istniał od czasu wybudowania pierwszej 
świątyni do 1792 roku. To właśnie na tym cmentarzu pochowanych zostało 43. 
konfederatów barskich poległych oraz zmarłych w wyniku odniesionych ran 
w bitwie na Pobitnym w 1769 roku.

Rynek i Ratusz5

„W mieście tymczasem trąbiono pobudkę; konfederaci zrywali się 
ze snu i w mgnieniu oka sformowali się na rynku. Mieszkańcy zamykali drzwi 
i okiennice a młodsi z bijącem sercem żegnali krewnych i kochanki i spieszyli 
na majdan, gdzie im stary Jakub dodawał odwagi i otuchy.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

Najstarszy i najważniejszy miejski plac o kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W południowo-zachodnim części znajduje się ratusz. „Ratusz jako 
wielka chałupa z pruskiego muru o piąterku i wieżycy na zegar, był jak maszyna 
jaka, lub fabryka w pełnym ruchu. (…) W kordygarni bili hajducy bykowcami 
wrzeszczącego złodzieja – i ostrzygali głowę płaczącej nierządnicy; a mnóstwo 
żydów w najrozmaitszych sprawach kręciło się po korytarzach. W izbie ksiąg, 
siedział pisarz miejski i zapisywał w wielkie księgi miejskie, kupna i sprzedaże 
domów i ogrodów: (…) Rajce miasta i ławnicy, odwilżali gardła miodem 
w cynowych dzbankach, od przypadku koło każdego z nich na ziemi stojącym – 
radzili nad potrzebami miasta swego”. Plac otoczony jest murowanymi 
kamienicami. Ale w 1769 roku, większość zabudowy była drewniana. 
Murowane były piwnice znajdujące się pod płytą rynku, w których kupcy 
rzeszowscy składowali swoje towary.

„Galopem leciała cała kawalkada po dylowem bruku miasta, 
jarosławską bramą przez zwodzony most na Wisłoku, prosto na lichy most pod 
młynem.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

Na planie Karola Henryka Wiedemanna z 1762 roku jest jeden most 
na Wisłoku. Jego lokalizacja, w przybliżeniu, pokrywa się z mostem obecnie 
istniejącym w ciągu ul. Lwowskiej. Po wschodniej stronie Wisłoka droga 
się rozwidlała – na południe w kierunku Tyczyna i na północny wschód, przez 

Most na Wisłoku6
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wieś Pobitno, w kierunku Łańcuta. Przed Pobitnem istniał jeszcze jeden most 
przez rzeczkę Młynówkę (nazywanej wcześniej Strugiem, Otczą lub Białą). 
Już obydwa mosty są widoczne na utworzonej po rozbiorze, mapie Friedricha 
von Miega. „Gościniec cesarski” – czyli droga od południa omijająca wzgórza 
Pobitnego, powstała później.

Rzeszów i Powietna na mapie Miega sporządzonej w latach 1779-1783 (www.mapire.eu).

„Na wzgórzach tymczasem wrzał bój nie mniej zacięty. Stary Sodalis 
cudów męstwa dokazywał! Gdzie rąbnął tam Moskal padł na ziemię, ale 
w końcu odcięty od swoich, chcąc się przebrać do Wisłoka, przesadził rów koło 
karczmy powicińskiej, ale mu popręg pękł i spadł z konia a Dońce mszcząc się 
poległych dobijali go na ziemi leżącego, dla większych mąk koląc nie ostrzem 
a tylcem okowanej spisy”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

To w wąwozie w rejonie ul. Bruna i Na Skały rozegrała się bitwa 
pomiędzy wojskami Konfederacji Barskiej a Moskalami. W bitwie poległo 32 
konfederatów i chłop Kruczek ze Słociny, zastrzelony przy szabrowaniu zwłok. 
Jedenastu kolejnych konfederatów, w wyniku odniesionych ran, zmarło 
po bitwie w klasztorze oo. Reformatów i następnego dnia zostało pochowanych 
na cmentarzu przy kościele farnym. „Tylko Sodalisa starego wprzódy już 
pochowali chłopi przy samej karczmie w miejscu gdzie zginął. Osobno jednak od 
Moskwy i osobną mu usypali mogiłkę i wiejskich kwiatów nasadzili.”

Miejsce bitwy - wąwóz, ul. Na Skały, ul. Brauna7
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Na miejscu bitwy pochowani zostali Moskale. „Skoro mrok zapadł, 
widety rosyjskie ustąpiły ku kraśnickim polom; chłopi z Malawy, Kraczkowej 
i Powitny, rzucili się na pobojowisko. Moskwę odzierali do naga, a na brzegu 
leżących wrzucali do Wisłoka; resztę zaś zakopali na wzgórzu w gruncie chłopa 
Reli. Trzy mogiłki nad nimi usypali. Zginęło ich, jak gminne podanie niesie, 
siedemdziesięciu kilku.” 

Powietna - obóz wojsk rosyjskich. 
Skrzyżowanie ul. Traugutta, Nadbrzeżnej i Ogrodowej

8

„Przeprawili się na czółnie i oddali żyda piechocie na straży, która go 
taszczyła wąwozem około tatarskiego kopca, dalej przez wieś aż do lasku 
małego, gdzie stał główny obóz moskiewski.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

Dzisiejsze Pobitno to jedno z osiedli Rzeszowa. Znalazło się w granicach 
miasta w 1952 roku.  Powietna (bo tak się miejscowość wcześniej nazywała) 
została lokowana na prawie niemieckim w 1380 roku. Jej zasadźcą był Sieciech. 
Wieś dwukrotnie poważnie ucierpiała podczas najazdów tatarskich w latach 
1624 i 1672. Przynajmniej do 1651 roku istniała w Powietnej (Powyrchnie) 
cerkiew a większość ludności była wyznania prawosławnego. 

W 1769 na terenie wsi starły się wojska Konfederacji Barskiej i armii 
rosyjskiej. W tym czasie, droga z Rzeszowa w kierunku wschodnim wiodła 
właśnie przez wieś Powietna. „Gościniec cesarski” wybudowano pod koniec 
XVIII wieku a linię kolejową do Lwowa ukończono w 1861 roku. Pod koniec XIX 
wieku wybudowano baraki wojskowe (na gruntach miasta) i szkołę. Cmentarz 
komunalny Pobitno otworzono w 1910 a cmentarz „na Borku” w 1932 roku. 
Budowa szpitala na Pobitnym rozpoczęła się w 1977 roku a dwanaście lat 
później otworzono pierwszy oddział. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto 
budowę bloków i powstała parafia Pobitno. 
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Miał być usypany dla upamiętnienia bitwy. I chyba faktycznie tak było. 
Tzn. pod koniec XIX wieku istniejące wzniesienie zostało nadsypane przez 
nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły oraz mieszkańców wsi Pobitno.

Wcześniej wzniesienie było określane jako Kopiec Tatarski lub Tatarska 
Góra. Prawdopodobnie z jego szczytu wypatrywano zagrożenia ze strony 
Tatarów. Część badaczy (m. in. Bronisław Barłowski) uważa, że kopiec jest 
kurhanem jednej z kultur wczesnośredniowiecznych - Awarów. Lud ten miał się 
wyprawiać na północ z niziny panońskiej a kurhany były śladem obecności 
Awarów na danym terenie.

Franciszek Kotula umiejscawiał tu także ruskie, pograniczne, 
średniowieczne grodzisko. Rzeszów miałby być grodem polskim, Powietna - 
ruskim. Wisłok bowiem bardzo długo był rzeką graniczną pomiędzy Polską 
a Rusią. 

W latach pięćdziesiątych XIX w., podczas budowy linii kolejowej Kraków 
– Lwów część Kopca została zniszczona. Podczas tych prac został odkryty 
archeologiczny skarb wyrobów brązowych. Skarb ten znajduje się w Wiedniu. 
Przez długi czas, na Kopcu Konfederatów znajdowała się pamiątkowa tablica. 
Niestety nie wiadomo co się z nią stało.

Kopiec Konfederatów Barskich9

Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno10

„Wieś Powietna odtąd zwie się Pobitną i każde dziecko opowie 
zmienionej nazwy przyczynę.”

(Szczęsny Morawski, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej.)

To już koniec! 
Dziękujemy za udział w rajdzie.

Może dzięki temu dowiedziałeś się więcej 
o historii Rzeszowa i Pobitna.
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