
„[…] Zanim nadszedł Dzień 11 Listopada 1918 roku – tak upragniony dla Polaków 

Dzień Niepodległości – kraj nasz był torturowany, prześladowany przez trzech zaborców. 

Aż 123 lata zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Polakom 

bowiem nie wolno było mówić po polsku. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych 

pradziadów najcenniejsze wartości zostały ocalone. […] 

Znamy z historii wiele powstań narodowowyzwoleńczych. Wśród nich Powstanie 

Styczniowe 1863 roku – 149 lat temu nie ominęło także naszej małej ojczyzny.   

Skierujmy zatem nasze myśli do tamtych lat. 

Nadchodzi dzień 15 sierpnia 1863 roku. Do Glanowa przyjeżdża oddział powstańców 

liczący około stu ludzi. Od strony Olkusza i Miechowa zbliżały się liczne kolumny wojsk 

rosyjskich, a więc powstańcom groziło oblężenie. Oddział powstańców podzielił się przeto na 

dwie części. Hrabia Aleksander Krukowiecki bronił wejścia do wsi Glanów. Bracia Habichowie 

– oficerowie artylerii – przeszli w okolice Lasu Ostryszniego. Tam też w późnych godzinach 

stoczyli ciężką walkę z Rosjanami. Natomiast Krukowiecki około godziny piętnastej zajął dwór 

w Glanowie. Wtedy powitał go dzierżawca dworu – Leon Bończa Rutkowski słowami: „Pan 

się po dworach chowasz, zamiast walczyć w otwartym polu?” Na to odrzekł Krukowiecki: 

„Pan się boisz, że zabudowania Panu spalą?”. W tym właśnie momencie zaatakowali 

Rosjanie. Rozgorzała walka, której dowodzenie przejął doświadczony Rutkowski spychając na 

plan dalszy Krukowieckiego. W czasie bitwy od pocisków zaczął się palić dach dworu. 

Pomimo tego powstańcy dalej bronili się. Walka trwała do wieczora. Rosjanie po stracie 

kilkudziesięciu ludzi odstąpili od oblężenia. W tym czasie Leon Rutkowski wyszedł na 

zewnątrz, aby zobaczyć ogrom strat. Nagle z piwnicy przy dworze padł strzał. Od tego strzału 

został ciężko ranny Leon Rutkowski. 

Ks. Ignacy Włodzikowski – ówczesny proboszcz parafii Imbramowice po tych 

tragicznych wydarzeniach napisał trzy akty zgonów osób zmarłych w dniu 15 sierpnia 1863 

roku. I tak:  

 Pierwszy akt zgonu – wieś Glanów: Teresa z Szurmów Pawlikowa, lat 24.  

Rosjanie polecili wyjść kobietom na zewnątrz i obiecali do nich nie strzelać, a postąpili 

inaczej. 

 Drugi akt zgonu – wieś Glanów: około godziny 11 w nocy zmarł z ran zadanych przez 

wroga Leon Bończa Rutkowski. 

 Trzeci akt zgonów – pod wsiami Glanowem i Imbramowicami w godzinach 

popołudniowych w potyczce z wojskami rosyjskimi zginęło ponad 40 mężczyzn w wieku 

najczęściej od 18 do dwudziestu kilku lat. […]” 

(fragmenty referatu pani mgr Stanisławy Półtorak, wygłoszonego w dniu 11.XI.2012 

w kościele parafialnym w Imbramowicach po Mszy Św. za Ojczyznę) 

 


