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Konfederacja barska – w Wikipedii 
 
Zdobycie i bohaterska obrona Wawelu przez konfederatów barskich - Strona Muzeum w Wilanowie 
 
Lojalność ponad wszystko. Chwalebna postawa konfederata barskiego Francoisa Auguste Thesbyego de Belcoura - 
Strona Muzeum w Wilanowie 
 
Honorowy obywatel królobójcą - Strona Muzeum w Wilanowie 
 
Konfederacja barska w sztuce - ze strony dzieje.pl 
 
Konfederacja barska – odnowienie polskiego republikanizmu – artykuł Tomasza Merty 
 
Konfederacja barska – artykuł Krzysztofa Szymańskiego na stronie Kuriera Galicyjskiego 
 
Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska – artykuł Wiesława Majewskiego 
 
Konfederacja barska – ze strony wikiwand.com.pl 
 
Konfederacja barska 1768-1772 – ze strony tyflomapy.pl 
 
Konfederacja barska – audycje ze strony Polskiego Radia 
 
Reportaż o konfederacji barskiej – na stronie Radia Poznań 
 
Twierdza Jasnogórska w latach konfederacji barskiej – artykuł Macieja Trąbskiego 
 
Stosunek konfederacji barskiej do protestantów – artykuł Jerzego Józefa Głowackiego 
 
Twierdza konfederatów barskich w Lanckoronie – artykuł Krzysztofa Wielgusa i Szymona Wielgusa 
 
Marek Jandołowicz – artykuł Wacława Szczygielskiego 
 
Konfederacja barska – 3 artykuły ze strony twojahistoria.pl 
 
Pieśni maryjne konfederacji barskiej – ze strony staropolska.pl 
 
Kraków i ziemia krakowska wobec konfederacji barskiej – książka Jadwigi Krasickiej 
 
Marcin Oracewicz – opowiadanie Adama Chmiela 
 
Album konfederacji barskiej – autorstwa Kajetana Saryusza-Wolskiego 
 
Konfederaci bronią Krakowa – artykuł Pawła Stachnika 
 
Wykład o konfederacji barskiej – autorstwa Piotra Boronia 
 
Konfederacja barska na stronie fiszkoteka.pl 
 
Manifest generalności barskiej – źródło historyczne  
 
Dlaczego zapomnieliśmy o Barze – artykuł Magdaleny Ślusarskiej 
 
Manifestowanie religijności przez konfederatów barskich – artykuł Jerzego Józefa Głowackiego 
 
Między polityką a religią : o rytuałach i rytualności konfederacji barskiej – artykuł Magdaleny Ślusarskiej 
 
Słowo i gest w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego – artykuł Agnieszki Jarosz 
 
1768-1772 Konfederacja barska na stronie Blisko Polski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska
http://www.wilanow-palac.pl/zdobycie_i_bohaterska_obrona_wawelu_przez_konfederatow_barskich.html
http://www.wilanow-palac.pl/lojalnosc_ponad_wszystko_chwalebna_postawa_konfederata_barskiego_francoisa_auguste_thesbyego_de_belcoura.html
http://www.wilanow-palac.pl/lojalnosc_ponad_wszystko_chwalebna_postawa_konfederata_barskiego_francoisa_auguste_thesbyego_de_belcoura.html
http://www.wilanow-palac.pl/honorowy_obywatel_krolobojca.html
http://dzieje.pl/artykuly-historyczne/konfederacja-barska-w-sztuce
http://www.teologiapolityczna.pl/tomasz-merta-konfederacja-barska-odnowienie-polskiego-republikanizmu-1
http://kuriergalicyjski.com/historia/upamietnienia/234-244-rocznica-konfederacji-barskiej?showall=1&limitstart
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=56765
http://www.wikiwand.com/pl/Konfederacja_barska
http://tyflomapy.pl/Konfederacja_barska_1768-1772_.html
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/868960,Konfederacja-barska-Zalosne-skutki-szlachetnego-zrywu
http://radiopoznan.fm/audycja/reportaze/konfederacja-barska
http://www.pthczest.ajd.czest.pl/images/foto/doc/Twierdza%20jasnog%C3%B3rska%20w%20latach%20konfederacji%20barskiej.pdf
http://www.aul.uni.lodz.pl/t/2013nr90/4g.pdf
http://www.jezioromucharskie.pl/pl/turystyka/twierdza-konfederatow-barskich-w-lanckoronie/twierdza-konfederatow-barskich-w-lanckoronie
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/marek-jandolowicz
https://twojahistoria.pl/?s=Konfederacja+barska
http://www.staropolska.pl/barok/poeci_minorum_gentium/Barska.html
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=7467&from=publication
http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=112&dirds=12&tab=
http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=112&dirds=12&tab=
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=18113857
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=18113857
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/4366671,konfederaci-bronia-krakowa,id,t.html
https://www.youtube.com/watch?v=adsHR1GgeSQ
https://fiszkoteka.pl/zestaw/4963-konfederacja-barska
https://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_generalno%C5%9Bci_barskiej
https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_79.pdf
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13917/fh85Jerzy_J%c3%b3zef_G%c5%82owacki59_76.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rcin.org.pl/Content/54098/WA248_65774_P-I-2795_slusarska-miedzy.pdf
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1991/10.pdf
http://www.bliskopolski.pl/historia-polski/1768-1772-konfederacja-barska/

