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BARTOSZOWI RZEKŁ NACZELNIK,

ŻE JEST CHŁOPEM CHWACKIM –

CHŁOPEM TOBIE WIĘCEJ NIE BYĆ!

– WIĘC ZWIĘ CIĘ – GŁOWACKI!



Chłopski syn

Wojciech Bartosz urodził się prawdopodobnie ok.

1758 r. w Zakrzowie koło Skalbmierza 

w Małopolsce. O jego życiu przed Racławicami

niewiele wiemy. Wiadomo, że po pewnym czasie

przeniósł się do podkrakowskich Rzędowic.

Niewykluczone, że był zbiegłym chłopem

pańszczyźnianym, który uciekł do pana,

oferującego lepsze warunki. Tym panem był Antoni

Szujski. 

Jeden z jego potomków tak opisał przyszłego

bohatera spod Racławic:

"Nosił długie blond włosy, równo nad czołem

przycięte i piękne pokrętne wąsy […] Był przy tym

krępy i krzaczasty. Nim się ożenił, szalały za nim

dziewuchy i bali się go parobcy."

 



Z dalszych relacji wyłania się obraz hardego, skłonnego do
zwady i upartego chłopa, gospodarującego na 9 morgach.

Niejednokrotnie Bartosz potrafił wdać się w konflikt
nawet z ekonomem czy rządcą. 

Miał też pewną słabość- alkohol.
 

Około w 1783 r. przyszły kosynier ożenił się z Jadwigą 
z Czerników, która powiła mu trzy córki – Helenę

(ur. ok. 1784), Cecylię (1790) i Justynę (1794).  historia pewnie
by go jakoś szczególnie nie zapamiętała, gdyby nie wybuch

powstania kościuszkowskiego.
 

"Jak szedł rano do
roboty – wypił

półkwaterek, w
południe szedł z pola –

wypił półkwaterek, 
a na wieczór szedł, to

także wypił
półkwaterek. "



Wojciech Bartosz został powołany do wojska na

mocy uchwały Komisji Porządkowej Województwa

Krakowskiego z 25 marca 1794, która nakazywała

ażeby każde miasto, miasteczko i wsie z 5 dymów

jednego człowieka młodego, zdrowego i czerstwego,

w 3 dniach od odebrania niniejszego listu okólnego 

z bronią, to jest z karabinem z kilku ładunkami, albo

piką 11 stóp długą [ok. 3,28 m] i z siekierą, ubranego po

wieśniacku, jak pospolicie wieśniacy na wsi chodzą,

dostawiona [...] Ażeby każdy z tychże uzbrojonych

ludzi miał czapkę, koszul dwie, buty dobre, płachtę,

czyli grube prześcieradła z dwóch brytów, żeby był

opatrzony sucharami na dni 6 i żeby miał dany lenung

[czyli żołd] w pieniądzach na jeden miesiąc. 

 Dopiero 28 marca Komisja, zważając potrzebę jak
najprędszego uzbrojenia ludu po wsiach,

wprowadziła nową, popularną broń, kosę
osadzoną na wprost kija długiego na około 2,40

m (5 łokci), co później doprowadziło do nazwania
oddziałów chłopskich kosynierami. Powołanie

do wojska Wojciecha Bartosza było
spowodowane sprzeciwianiem się administracji

dworskiej, czyli rządcy Strawińskiemu 
i ekonomowi, którzy to właśnie zgłosili go jako

rekruta, aby pozbyć się kłopotów z nim
związanych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisje_porz%C4%85dkowe_cywilno-wojskowe


Przełomowym dniem jego życia był 4 kwietnia 1794 r.
W pierwszej bitwie insurekcji, pod Racławicami chłop

z Rzędowic szedł w pierwszej kompani, tuż przy
naczelniku Kościuszce. Gdy dotarł do rosyjskiej

baterii wybił kosą jej obsługę i w ostatniej chwili
zagasił swoją czapką krakowską lont jednej z armat.

Następnie nasz bohater, jak pisze Marek Ruszczyc:
"...siadłszy na niej okrakiem, wołał z triumfem: „Moja

harmata! Moja, psiakrew!”
Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, bowiem do

tego momentu taka biografia wydaje się niemal
wymarzona dla ruchów lewicowo-ludowych.

Chłopski syn, odrabiający pańszczyznę, staje się
bitewnym bohaterem, ofiarnie walczącym za

ojczyznę. Ten obraz jednak legnie w gruzach, gdy
spojrzymy na dalszy ciąg tej historii.



Szlachecki bohater
Za męstwo i odwagę okazaną w walce, jak również dla zachęcenia

innych chłopów do udziału w powstaniu, naczelnik Kościuszko
mianował go chorążym świeżo utworzonych Grenadierów

Krakowskich. W związku z nominacją na oficera zmianie uległo
również jego nazwisko, z chłopskiego Bartosz na Głowacki

(nazwisko panieńskie jego matki). Zwolniony został
 z poddaństwa i otrzymał w dziedziczne posiadanie

zamieszkiwaną przez siebie zagrodę. Prawie pewne jest również
to, że Wojciech Głowacki nie został nobilitowany.

 
Zagadkowa jest zmiana nazwiska. Istnieje na ten temat wiele

hipotez, jednak do najbardziej prawdopodobnych zalicza się dwie
następujące. Otóż pierwsza zakłada, że nazwisko Głowacki,

Wojciech przyjął od panieńskiego nazwiska swej matki, a druga
to ta według której Wojciechowi nazwisko to nadał sam Tadeusz

Kościuszko.
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chor%C4%85%C5%BCy


6 czerwca 1794 doszło do bitwy pod Szczekocinami. Siły polskie liczyły 16

batalionów, 47 szwadronów i 33 działa oraz ponad 15 tysięcy żołnierzy. 

 Polska bateria 6-działowa zajęła pozycje przy lasku, asekurowana z tyłu

przez Regiment Grenadierów Krakowskich płk. Jana Krzyckiego, wśród

których znajdował się również i Wojciech Głowacki. O wiele mniejsze siły

polskie poniosły klęskę. Wśród 346 poszkodowanych, których dzięki

niebywałym wysiłkom wyniesiono z pola bitwy był Wojciech Bartosz

Głowacki. Jego stan okazał się jednak bardzo ciężki i nie udało się go

uratować.
 

Data jego śmierci nie jest jednoznacznie określona. Uznaje się, iż nastąpiła

między 6 a 9 czerwca 1794. Według towarzyszy z pola bitwy Bartosza,

Dominika Paprockiego z Polikarpic i Jana Sadowskiego z Polanowic, zginął on

„śmiertelnie plejzerowany” na polu bitwy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Szczekocinami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwadron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krzycki


Pochowany został prawdopodobnie w kościele NMP w Kielcach, 9 czerwca. Świadczy o tym notatka w księdzezmarłych, dokonana przez ówczesnego proboszcza:„Dnia tego pogrzebano 7 wojskowych z miłosierdzia,pomiędzy nimi niejakiego Głowackiego”. Potwierdza torównież ks. Władysław Siarkowski w książce „Grobykościoła N. Marii Panny w Kielcach...” (1872), pisząc: „W kaplicy na cmentarzu zwanym Ogrójcem znajduje sięgrób, w którym spoczywały przez kilkanaście lat zwłokiBartosza Głowackiego, zwanego Kumem spod Racławic,zmarłego w szpitalu kieleckim 9 czerwca 1794 r. Zwłoki tenastępnie wydobyto i pochowano na cmentarzukościelnym (katedralnym) między dwoma wiązami poprawej stronie kościoła, obierając za punkt fronton
główny i drzwi wielkie kościoła”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Siarkowski


Ciekawostki o Wojciechu
Bartoszu Głowackim

odznaczył się w bitwie pod Racławicami -jako pierwszy
zdobył armatę rosyjską, czapką gasząc zapalony lont  

Tadeusz Kościuszko mianował go naczelnikiem
grenadierów krakowskich i zmienił nazwisko 

jego imię nosi od 1931 r. ulica przy dawnych koszarach
carskich, wcześniej część ulicy Mickiewicza

Postać Bartosza pojawiała się również w twórczości
ludowej. Jedna z pieśni ludowych głosiła:

              z "Bartos" na "Głowacki" (prawdopodobnie od tej
czapki właśnie)

"Bo czy w karczmie, czy w domu
Czy to taniec, wesele,

Nie dał bruździć nikomu,
Wszędzie był sam na czele."

Podczas jubileuszu 10-lecia
Niepodległości (11 listopada 1928) na

kieleckim cmentarzu katedralnym
umieszczono tablicę pamiątkową, 

Z pisarzy (pamiętnikarzy, historyków,
literatów) żaden go nie widział na

własne oczy, dlatego piszący później
o Wojciechu Bartoszu nie ryzykowali

ściślejszego opisu, zadowalając się
dość płynnymi wizjami.

Wraz z Bartoszem Głowackim został
stworzony mit o polskich kosynierach,

utrwalony następnie na obrazach, 

     w zachodnim rogu cmentarza, z
napisem: „Ś.P. Wojciech Bartosz –

Głowacki, bohater spod Racławic”.

w książkach i pomnikach.
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