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Dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy Powstania Styczniowego Józef Piłsudski wy
głosił w 1912 r. w krakowskiej Szkole Nauk Społeczno-Politycznych cykl wykładów. 
Poświęcił je historii militarnej styczniowego zrywu. Społeczeństwo Podlasia doczekało 
się odeń wysokiej, mocno jak na ówczesne możliwości źródłowe, udokumentowanej 
oceny zamkniętej w słowach, że (...) województwo podlaskie najenergiczniej wystąpiło 
i najwięcej dokonało (...)1. Ocena powyższa, choć sformułowana przed ponad osiem
dziesięcioma laty nie tylko, że nie została podważona, lecz przeciwnie podbudowana 
współczesnymi badaniami2. Jak zapisał wybitny polski historyk, Jerzy Skowronek, 
właśnie (...) na Podlasiu Powstanie Styczniowe trwało najdłużej. Tu walczono najwy- 
trwalej, a wielomiesięczna codzienna praktyka na polach bitew i potyczek sprzyjała 
kształtowaniu się kadry dobrych dowódców partyzanckich. Do najlepszych z  nich w 
skali całego powstania należał niewątpliwie Krysiński, do najbardziej energicznych i 
ruchliwych - Brzóska, czy Rogiński, do wybitnych organizatorów Heydenreich - Kruk. 
Działalność i bohaterska śmierć ks. Brzóski stanowiły ostatni, jakże wymowny akord 
powstania styczniowego na Podlasiu i w całym kraju (...)3.

Między zwycięskimi napadami 22 stycznia 1863 r. na Łuków, Kodeń, czy Łoma
zy, a bohaterską śmiercią na szubienicy 23 maja 1865 r. ks. Stanisława Brzóski i jego 
adiutanta Franciszka Wilczyńskiego zawarta jest miłość Ojczyzny i ciche poświęcenie 
podlaskiego ludu. Mierzyć je można długością walki, ilością krwi przelanej, wielkością 
cierpień zatrzymanych i represjonowanych, wysiłkiem zapędzonych do katorżniczych 
robót i rot aresztanckich, tęsknotą zesłanych w głąb Rosji. Odczytać tę miłość serde
czną to nasz obowiązek, to swoista spłata długu wobec naszych praojców. W niżej 
zaprezentowanych rozważaniach starano się odpowiedzieć na pytanie, jak wielu po
wstańców styczniowych z Podlasia trafiło do warszawskiej Cytadeli? Podstawową bazę 
źródłową naszych dociekań stanowiło tak masowe źródło jakim są akta Zarządu Na
czelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału. W niektórych przypadkach posiłkowano 
się aktami Naczelnika Wojennego Powiatu Łukowskiego i wyrokami Audytoriatu Po
lowego4.

1 J. Piłsudski: Zarys historii militarnej Powstania Styczniowego. Wykład czwarty - 16 lutego 1912. [w:] J. 
Piłsudski: Pisma zbiorowe, t. III. Warszawa 1937 r. s. 107.

2 S. Góra: Partyzantka na Podlasiu. Warszawa 1976.
3 J. Skowronek: Powstanie styczniowe na Podlasiu. Biała Podlaska 1986, s. 18.
4 Archiwum Państwowe w Siedlcach (APS), sygn. 1. Akta Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego 

Oddziału. (AZNSWO); AP Lublin. Akta Naczelnika Wojennego Powiatu Łukowskiego. Wyroki Audyto
riatu Polowego. Oprać. Henryk Cederbaum. Warszawa 1917.
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W zachowanej w siedleckim archiwum księdze represjonowanych odnotowano 
więźniów głównie z 1864 i 1865 r. Trzeba jednak pamiętać, że komisja śledcza pod 
przewodem gen. Zachara Maniukina działała i to skutecznie już w 1863 r. Akta Za
rządu zawierają ogółem 1308 nazwisk osób represjonowanych, spośród których tylko 
nielicznych (3%) aresztowano w pierwszym roku powstania. Większość zatrzymano w 
1864 r. (94,6%), pozostałych (2,3%) w 1865 r. Wykaz ma układ alfabetyczno - chro
nologiczny. Przeciętna nota dotycząca osoby zatrzymanej podaje: imię i nazwisko, 
wiek ofiary, imię ojca, stan cywilny (żonaty, czy kawaler, liczba dzieci), stan mająt
kowy, wyznanie, kondycję społeczną (szlachcic, chłop, mieszczanin), pełnione funkcje 
(np. ekonom, sołtys, administrator), powód zatrzymania, datę aresztowania, czasokres 
pobytu w więzieniu, sentencję wyroku. Niektóre zapisy wyczerpują wyżej przytoczone 
punkty, inne są mniej precyzyjne.

Najliczniejszą grupę wśród zatrzymanych stanowili mieszkańcy Królestwa Polskie
go. Było ich 1211 osób (92,7%), z których mieszkańcy gubernii lubelskiej liczyli 925 
osób. W tej ostatniej grupie przeważali Podlasiacy - łącznie 888 osób, co stanowi 
73,3% ogółu represjonowanych. Pochwycono 240 mieszkańców guberni warszawskiej. 
Większość z nich, bo 183 osoby, to mieszkańcy sąsiadującego z Podlasiem powiatu 
stanisławowskiego. Staje się to zrozumiałe, gdy się uświadomi czytelnikowi nieznają- 
cemu regionu, iż obszar województwa podlaskiego (pow. Biała, Łuków, Siedlce, Ra
dzyń) łącznie z należącym do guberni warszawskiej powiatem stanisławowskim two
rzyły odrębny region geograficzny, a zwłaszcza operacyjny zamknięty Bugiem, Ty- 
śmienicą, dolnym Wieprzem i środkową Wisłą5.

Analiza struktury społecznej aresztowanych z powiatów podlaskich i z powiatu 
stanisławowskiego pozwala stwierdzić, iż większość powstańców rekrutowała się ze 
szlachty, głównie drobnej i chłopów. Pamiętać jednak należy, o czym już wspomina
no, iż wykaz nie obejmuje dużej liczby aresztowanych w pierwszym roku powstania i 
że władze łagodniej traktowały schwytanych chłopów, niż przedstawicieli innych sta
nów6.

Aresztowań dokonywano w terenie. Zatrzymani pozostawali w dyspozycji naczelni
ków wojennych poszczególnych powiatów. Z tymczasowych aresztów trafiali do wię
zień w Radzyniu, Białej, Międzyrzecu, Siedlcach. Warunki bytowe w odwachach woj
skowych, tymczasowych aresztach bywały często dużo gorsze niż w więzieniach. Za 
przykład może posłużyć los księdza Brzóski, przetrzymywanego, po aresztowaniu w 
1864 r. w Łukowie, w odwachu siedleckim7. Po wstępnym śledztwie aresztowanych, z 
odpowiednią dokumentacją odsyłano do dalszego śledztwa do Siedlec, do komisji śled
czej gen. Maniukina. Tam zapadały wyroki. Zwolnionych, czy skazanych pod nadzór 
policyjny odsyłano do miejsc zamieszkania, skazanych na karę śmierci, a nie podlega
jących dalszemu śledztwu odsyłano do wyznaczonych miejsc gdzie miano wykonać 
egzekucje. Obowiązywała bowiem zasada, że egzekucji dokonywano publicznie, bo
wiem władzom chodziło o zastraszenie polskiego społeczeństwa i zmuszenie go do 
zajęcia postawy biernej. Temu właśnie celowi miały służyć egzekucje wykonywane 
najczęściej w miejscowościach skąd pochodzili skazani, bądź w miejscach w których, 
zdaniem Rosjan, dopuścili się zbrodni. Poza Siedlcami egzekucje wykonano:

- w Kołczewie - 27 listopada 1864 r. stracono Jana Gwardziskiego z Prostyni;

5 J. Skowronek: op. cit. s. 3.
6 T. Krawczak: Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863

1918. Biała Podlaska 1982, s. 9-21.
7 T. Krawczak: Ksiądz General Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca. Pruszków - Sokołów 1995, s. 21.
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- w Mokobodach - 8 maja 1864 r. powieszono Aleksandra Gałeckiego;
- w Olędach Orlicach - 11 sierpnia stracono jednocześnie Franciszka Kobylińskiego 

z Kobylan i Stanisława Oleńskiego rodem z Olend;
- w Ostrowie - gdzie 16 stycznia 1865 r. wykonano wyrok na Bonifacym Byleckim;
- w Prostyni - 29 listopada 1864 r. śmierć męczeńską z rąk rosyjskich oprawców 

poniósł Jan Wawrzyński;
- w Przewózkach - gdzie 28 stycznia 1865 r. stracono Jana Dąbrowskiego i Piotra 

Łojko;
- w Radzyniu - 31 października 1864 r. stracono Tomasz Supryka i Józefa Szó- 

stkowskiego;
- w Stoczku - gdzie 16 października 1864 r. odbyła się egzekucja Jana Justynowi- 

cza rodem ze Soczka Łukowskiego i Ludwika Saroszka;
- w Seroczynie - gdzie 20 czerwca 1864 r. stracono wikarego, ks. Wawrzyńca 

Lewandowskiego;
- w Żelechowie - gdzie rozstrzelano dezertera z armii rosyjskiej Pawła Worobieja;
- w Sokołowie - 23 maja 1865 r. O godz. 11 na sokołowskim rynku powieszono 

ks. Brzóskę i Franciszka Wilczyńskiego8.
Czy sposób tracenia ofiar doprowadził do zastraszenia społeczeństwa. Zapewne, ale 

tylko po części, z drugiej jednak strony pogłębiał odruchy obronne i rodził chęć od
wetu. Najlepiej ówczesne odczucia oddają źródła narracyjne. Aleksander Olędzki w
1863 r. był uczniem III klasy siedleckiego gimnazjum. Tak zapamiętał owe straszne 
chwile: (...) pamiętam więzionych pierwszych jeńców po bitwie pod Stokiem Lackim: 
Olędzkiego, ojca późniejszego mego kolegi oraz Moryca, jego szwagra - obaj oni byli- 
rozstrzelani na mocy sądu doraźnego (...) z rozkazu Maniukina, który (...) znęcał się 
nad powstańcami w straszliwy sposób... (...) Kiedy tracono Rawicza, jednego z przy
wódców organizacji narodowej, zapędzono nas uczniaków na miejsce kaźni. Pamiętam  
tę piękną twarz i ten wstrząsający obraz stoi mi do dziś w oczach i stać będzie do 
końca mego życia. Pamiętam żonę jego, która przyjechała sztafetą z Warszawy z roz
kazem namiestnika Berga, aby egzekucja była wstrzymana, pamiętam rozpacz tej ko
biety, która zastała już tylko stygnące zwłoki ukochanego męża. Rozkazy były dwa jed 
nocześnie wysłane do Maniukina, aby jednakże Rawicz był stracony. A kiedy o tym 
piszę, to z oczów mi łzy płyną i tak było zawsze, zaprzysięgłem wtedy w duszy zemstę 
dla wrogów (...)9.

Wedle danych głównie z Akt Zarządu 453 represjonowanych (34,6% ogółu ujętych 
w wykazie) odesłano do Warszawy, do Cytadeli (vide Aneks). Ze względu na wyroki 
jakie otrzymali można ich ująć w następujące grupy (podaję w układzie malejącym):

- skazanych na bezterminowe zesłanie w głąb Rosji, głównie na Syberii - 153 osoby;
- skazanych na katorgę i roboty w głębi Rosji - 144 osoby;
- skazanych na aresztanckie roty - 126 osób;
Oddzielną grupę stanowili więźniowie odesłani do dalszego postępowania. Byli wśród 

nich najbliżsi współpracownicy ks. Stanisława Brzóski. Wszyscy oni zostali skazani na 
śmierć, poczem czworo z nich Berg ułaskawił i zasądził inny wymiar kary: Aleksan
dra Dejbla (bezterminowe zesłanie na Syberię), Antoninę Konarzewską (bezterminowe 
zesłanie na Syberię), Stanisława Mierzejewskiego (15 lat katorgi w kopalniach), A le
ksandra Rajczakiewicza (10 lat katorgi na Syberii). Spoza grupy ks. Brzóski łaski

8 AZNSWO. Zestawienia własne.
9 A. Olędzki: W szkołach siedleckich w okresie powstańczego fermentu (1861-1870), [w:] K sięga Pamiąt

kowa Siedlczan 1844-1905. Warszawa 1927, s. 295.
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ułaskawienia dostąpił Paweł Ekkert, "syn fabrykanta z Warszawy", któremu wyrok 
śmierci zamienił Namiestnik na 20 lat katorgi10.

Wśród pozostałych 23 osób znaleźli się więźniowie odesłani do: Audytoriatu Polo
wego - 10 osób, do Komisji Wojny - 1 osoba, do Wojennej Komisji Śledczej - 4 
osoby, do generał-policmajstra - 3 osoby. Jedną osobę przesłano do dyspozycji Na
czelnika Wojennego Warszawskiego, jedną z prośbą o odesłanie do pułku (na ogół 
dezerterów karano śmiercią, lub katorgą), 3 jako obcych poddanych miano wysłać za 
granicę.

W grupie skazanych na katorgę 2 osoby skazano na 4 lata, 6 na 6 lat, 20 na 8
lat, 13 na 10, 1 na 11, 12 osób na 12 lat, 10 na 15 lat, 10 na 20 i 70 osób na czas
nieokreślony.

Wśród skazanych na aresztanckie roty 8 osób skazano na rok, 30 osób na 2 lata,
30 na 3 lata, 11 na 4 lata, 5 na 15 lat, 32 osoby na nieokreślony czas pobytu w
aresztanckich rotach.

Struktura stanowa powstańców przesłanych do Cytadeli przedstawiała się następują
co. Najwięcej więźniów rekrutowało się z chłopów. Drugą, co do liczebności, grupę 
tworzyła szlachta, trzecią mieszczanie. Poważny odsetek odesłanych, 87 osób, stanowi
li powstańcy rodem z powiatu stanisławowskiego warszawskiej guberni. Wśród prze
słanych przeważali katolicy, niewielki odsetek stanowili więźniowie grekokatolickiego 
obrządku (6 osób). Był wśród nich jeden mahometanin (Tatar ze Studzianki pod Ło
mazami w pow. bialskim) i jeden ewangelik. Do Cytadeli trafiły także 3 kobiety. 
Wiek aresztowanych przedstawiał się następująco:

od 14 - 19 lat -  41 osób;
20 - 29 lat -  183 osoby;
30 - 39 lat -  78 osób;
40 - 49 lat -  57 osób;
50 - 59 lat -  10 osób;
60 - 69 lat -  4 osoby.
Zauważyć można, że do powstania garnęli się nie tylko ludzie młodzi, lecz także 

mężczyźni w wieku dojrzałym. O powyższym twierdzeniu świadczy także stan cywil
ny więźniów (mimo niepełnych danych): kawalerów 161, żonatych 132, wdowców 8; 
137 z nich miało dzieci. Z całej grupy 71 posiadało dom i ziemię.

Odnośnie 376 osób (a więc dla pokaźnej grupy, którą można uznać za reprezenta
tywną) posiadamy dane odnośnie czasu przetrzymywania w areszcie i więzieniu od
momentu zatrzymania do chwili wysłania do Cytadeli:
1 miesiąc - 65; 2 - 89, 3 - 36; 4 - 27, 5 - 41; 6 - 32; 7 - 33; 8 - 22; 9 - 12; 10
- 11; 11 - 7; 12 - 1 powstaniec.

Cytadela, dla powstańców wysłanych z siedleckiego więzienia do Warszawy stano
wiła etap przejściowy. Tu zakuwano ich w kajdany, formowano w transporty i odsy
łano do Rosji. Ostatnia grupa Podlasiaków, powstańców styczniowych to współpracow
nicy ks. Stanisława Brzóski. Wyroki na nich zapadły w lutym 1866 r. W Cytadeli 
przebywali od kwietnia 1865 r. Bohaterski Ksiądz i jego przyjaciel Wilczyński nie 
zostali ujęci w wykazie. Po dekonspiracji i pochwyceniu uwięzieni zostali w Sokoło
wie. Na wieść o przywiezieniu Księdza mieszkańcy miasta urządzili manifestację . 
Ukarano ich za to kontrybucją. Wieść o pochwyceniu ostatnich powstańców dotarła do 
Siedlec. Na trakcie sokołowskim gromadzili się ludzie. W zaistniałej sytuacji

10 Wyroki Audytoriatu: op. cit. s. 276-280, 257-258.
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więźniów odtransportowano do Warszawy. Namiestnik nakazał energiczne śledztwo. 
Przewodniczącym specjalnej Komisji Audytoriatu Polowego mianował płk. Drozdowa. 
Prace śledcze trwały do 14 maja, później sprawy przekazano sądowi doraźnemu. 
Oskarżeni stanęli przed Polowym Sądem Wojennym w Cytadeli. Wyrok śmierci za
padł 19 maja i jeszcze tego samego dnia Berg afirmował go swoim podpisem. Na 
miejsce kaźni wyznaczono Sokołów. 21 maja skazanych przewieziono do Siedlec, dnia 
23 maja o godz. trzeciej rano śmiertelny konwój wyruszył do Sokołowa11.

W 1878 r. wyłoniła się możliwość europejskiej «konflagracji», czyli walki między 
zaborcami. Podczas wojny rosyjsko-tureckiej podjęto w Galicji próbę wskrzeszenia 
Rządu Narodowego i organizacji powstańczej. Komisarzem na Królestwo Polskie, z 
ramienia Rządu został Podlasiak, rodem z Hruszniewa - Adam Szymański. On to wes
pół z Janem Popławskim zawiązał spisek niepodległościowy młodzieży. Swą działal
ność polityczną zaczął Szymański jeszcze w gimnazjum siedleckim. Na cesarskim uni
wersytecie w Warszawie - gdzie studiował prawo - należał do budzicieli życia naro
dowego wśród kolegów. W 1877 r. jako przedstawiciel młodzieży akademickiej War
szawy wziął udział w odsłonięciu wystawy lwowskiej i nawiązał wówczas kontakt z 
tajną Konfederacją Narodu Polskiego. Próba poderwania społeczeństwa nie udała się. 
Wskutek anonimowej denuncjacji organizację rozbito, a jej członków w trybie admini
stracyjnym zesłano w głąb Rosji. W Siedlcach aresztowano wszystkich, którzy mieli z 
Szymańskim jakiekolwiek kontakty m. in. Jastrzębskiego, Wróblewskiego, Olędzkiego, 
Pasznickiego i Obuchowskiego. Z braku dowodów winy po paru miesiącach zostali 
oni uwolnieni. Wyrok skazujący otrzymał tylko były uczeń siedleckiego gimnazjum, 
geometra z Siedlec - Hilary Szymoński. Uwięziono go w X Pawilonie Cytadeli War
szawskiej i jak Szymańskiego zesłano w głąb Rosji. Tym samym uznać należy, iż 
Podlasiacy rozpoczęli nowy rejestr więźniów Cytadeli okresu popowstaniowego12.

W okresie popowstaniowym Rosjanie przystąpili do likwidacji Unii w Królestwie 
Polskim. W obronie zagrożonej wiary wystąpili unici - w większości bierni w 1863 r. 
Walkę rozpoczętą w 1868 r., a przypieczętowaną masowymi ofiarami w 1874 r. (108 
zabitych, z czego 26 osób od salw wojska w Drelowie i Pratulinie 16 i 26 stycznia 
tegoż roku) prowadzili prawie samotnie do 1905 r. Za wytrwanie przy katolicyźmie i 
opór rusyfikacji zapłacili wysoką cenę - wskutek kwaterunku wojsk, grabieży i nakła
danych kontrybucji doznali rujnacji gospodarczej swych majątków. W dwóch falach 
deportacyjnych w latach 1874-1875 i za rządów Hurki, po 1885 r. w głąb Rosji, 
głównie do guberni chersońskiej i orenburskiej zesłano 2 tysiące "opornych"13. Zsyła
no ich w trybie administracyjnym, a więc bez przewożenia do Warszawy. Na zesłanie 
wyruszali z więzień podlaskich, głównie z Siedlec i Białej. Fakt ten nie oznacza jed
nak, iż nie trafiali unici do Cytadeli. Przeczą temu zachowane źródła. Unitka Ewa 
Iwanczewska przekazała nam wstrząsającą relację o jednym z nich: (...) jeden był ko
lega mego brata ze wsi Korczówki, Onufry. Wzięli go do Warszawy do Cytadeli i 
trzymali go cały rok. Wymyślali rozmaite rzeczy, żeby tego człowieka unudzić, bo zo
stawił w domu żonę, dzieci i gospodarkę. Ale on wszystko chętnie przyjmował, a za
chwiać się nie dał... Na ostatek wsadzili go do takiego więzienia, pod  taką maszynę,

11 T. Krawczak: Ks. Brzóska... s. 66-75.
12 M. Kukieł: Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921. Paryż 1983 s. 491; T. Krawczak: W szlacheckim za 

ścianku. Warszawa-Siedlce 1993, s. 114, 109, 167; Arch. PAN Kraków sygn. 7794 t. 2. Związek Mło
dzieży Polskiej. Życiorysy członków. Aleksander Olędzki.

13 G. Welik: Formy represji stosowane wobec Unitów na Podlasiu, [w:] Martyrologium Unitów podlaskich 
w świetle najnowszych badań naukowych. Red: J. Skowronek, U. Głowacka-Maksymiuk. Seria: Unici 
Podlascy, t. I. Siedlce 1996, s. 107, 109.
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że miał głowę schyloną do samej ziemi przez 24 godzin! A później jak  go wyjęli, {o 
coś mu zabrało mowę, tak, że stał i nic nie mówił! Ręce, nogi miał spuchnięte i cały 
człowiek był spuchnięty i ręką nie ruszał ani nogą, tylko tak był ja k  niemy. Bez trzy 
tygodnie słowa nie powiedział. Jak zauważyli, że taki jest, nie wiedzieli co z nim ro
bić i «telegramę zaczęli bić» do żony i dzieci, żeby przyjechali po niego do Warszawy 
zabrać go do domu. A jak przywieźli go do domu, tośmy chodzili do niego. Patrzymy, 
a on jak  co chce, to nic nie prosi, tylko głową rusza i pokazuje, bo ręką nie ruszy. 
Ale nic nam nie powiedział, bo nie mógł. Ano, żona i dzieci bardzo płakali i my 
wszyscy nad nim! A jak wyzdrowiał, wtenczas wszystko opowiedział (...)14.

Przedstawiony przez Iwanczewską Ogrodniczuk nie był jedynym unickim więźniem 
w Cytadeli. Wiemy o wielu innych. Ustalenie pełniejszego spisu wymaga jednak dal
szych żmudnych badań. W związku ze sprawą unicką ponownie trafił do X Pawilonu, 
były jego więzień i zesłaniec syberyjski - Jan Frankowski z Li wek ówczesnego po
wiatu bialskiego. Zawiązał on Komitet Pomocy na rzecz Unitów. Wespół z ludźmi, 
których zdołał pozyskać (w Galicji, Rzymie, w Poznańskiem, Paryżu) niósł opornym 
nie tylko doraźną pomoc (tak materialną, jak i duchową przez zwerbowanych księży), 
lecz dążył do umiędzynarodowienia sprawy unickiej i ostrzejszego wystąpienia Stolicy 
Apostolskiej. W 1874 r. został uwięziony w Cytadeli, zesłany na Syberię i ślad po 
nim zaginął15. Więźniami Cytadeli byli misjonarze, którzy wyprawiali się do Króle
stwa, by nieść posługę kapłańską. Spośród 15 misjonarzy - jezuitów, którzy tajnie 
apostołowali wśród Unitów do Cytadeli trafiło czterech: Ks. Henryk Jackowski (1878
1879), ks. Maciej Szaflarski (1885-1888); Ks. Henryk Pydynkowski (1901 r.), ks. 
Apoloniusz Kraupa (1901) i ich niestrudzony przewodnik, sokołowianin brat Józef 
Grudziewski (1886-1889) zesłany na Syberię, skąd później zbiegł16.

14 E. Iwanczewska: Opowiadanie, [w:] Zanim wróciła Polska. Martyrologium ludności unickiej na Podlasiu
w latach 1866-1905 w świetle wspomnień. Oprać. T. Krawczak. Seria: Unici Podlascy, t. V, s. 57-58.

15 T. Krawczak: W szlacheckim..., s. 169.
16 J. Urban: Wśród Unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych. Kraków 1923. s. 5-11; Podlasie,

[w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach, oprać. Ludwik Grzebień. Kraków 1996, s. 520.
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Ostatnie słowo pociechy (Cytadela W arszawska 1863 r.)
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Aneks

Wykaz Powstańców Styczniowych z Podlasia więzionych 
w Cytadeli Warszawskiej

Andrzejewski Wojciech - szeregowiec Lejbgwardii Konnej Artylerii z Żelechowa 
pow. łukowski, 1. 40. Katolik, żonaty, ma dzieci. Aresztowany w Żelechowie 30 mar
ca 1864 r. za należenie do "szajki buntowników". W siedleckim więzieniu przebywa 
od 9 kwietnia, 31 maja oddany pod sąd wojenny. Skazany na 10 lat katorżniczych 
robót w twierdzach. 10 listopada 1864 r. przekazano go do dyspozycji komendanta 
Warszawskiej Cytadeli (A-5).

Antoniewski Józef- szlachcic z Księstwa Poznańskiego posiadający majątek we wsi 
Starogrodż w pow. stanisławowskim, lat 30. Katolik, żonaty, ma dwoje dzieci. Are
sztowany w Starogrodzie 10 maja 1864 r. "za udział w powstaniu". 23 września gene- 
rałpolicmajster rozkazał przekazać go władzom pruskim. (A -ll) .

Augustynowicz Felicjan - ksiądz, wikary ze Skrzeszewa pow. siedlecki, 1. 35. Ka
tolik. Aresztowany za udział w powstaniu. W więzieniu od 8 grudnia 1864 r. Skazany 
na 6 lat katorgi w kopalniach. 1 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (A-14)

Baniak Stanisław - chłop ze wsi Biardy, 1. 38. Katolik, żonaty, ojciec czworga 
dzieci. Ma dom i ziemie. Aresztowany 9 sierpnia 1864 r. "Oskarżono go o należenie 
do oddziału żandarmerii powstańczej, którym kierował Olek". W więzieniu przebywał 
od 30 listopada. 30 stycznia 1865 r. skazany na 2 lata tzw. aresztanckich rot, 1 lute
go został odesłany do Warszawy. (B-91).

Baranowski Antoni - chłop z Chróścic w pow. stanisławowskim, lat 19, kawaler, 
nie posiada majątku. Aresztowany 2 stycznia 1864 r. "za przynależność do szajki". 29 
lutego [wyznaczony na zesłanie do Rosji] i wysłany do Warszawy. (B-19).

Barek Piotr - chłop ze wsi Kaczory gm. Żelechów pow. łukowski, 1. 17. Katolik, 
kawaler, aresztowany we wsi Gończyce 24 lutego 1864 r., oskarżony o należenie do 
"bandy" Imlinskiego (?). W więzieniu przebywał od 17 marca 1864 r. Skazany na
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bezterminowe roboty, 10 kwietnia przekazano go naczelnikowi etapów celem wysłania 
do Warszawy. (B-20).

Barkowski Jan - szlachcic z Celin po w. łukowskiego, 1. 30. Katolik, żonaty, ma 
dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Łukowie 3 marca 1864 r. "za przyna
leżność do bandy Krysińskiego". W więzieniu siedleckim trzymany od 17 marca 1864 r. 
Skazany na roboty publiczne, 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (B-21).

Bieliński Ksawery - sołtys z Sypytek. Oskarżony o to, że "w początkach 1865 r. 
odwiózł ks. Brzóskę i Wilczyńskiego do Dejbla. Od początków lutego ukrywał ich w 
swoim domu, gdzie przebywali do chwili aresztowania" 29 kwietnia 1865 r. 17 lutego 
1866 skazany na śmierć przez powieszenie. 24 lutego namiestnik hr. Berg zmienił wy
rok na osiedlenie na Syberii. (Wyroki Audytoriatu: 296, 398).

Borkowski Stefan - szlachcic ze wsi Gołowierzchy pow. łukowskiego, 1. 26. Kato
lik, żonaty, ma dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Gołowierzchach Krasu- 
sach 9 marca 1864 r. "za uczestnictwo w pierwszą noc buntu w napadzie na Łuków". 
W siedleckim więzieniu od 17 marca 1864 r. Skazany na roboty publiczne w głębi 
Rosji. 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (B-23)

Barszczuk Jan - szeregowy żołnierz moskiewskiego pułku piechoty, ze wsi Kosów 
pow. siedleckiego, 1. 38. Aresztowany w Kosowie dn. 4 marca 1864 r. za przynależ
ność do "bandy". W więzieniu od 24 marca, dn. 18 stycznia 1865 r. skazany na 11 
lat katorgi, odesłany do Warszawy. (B-26)

Bartoszek Jakub - chłop z Wielgolasa pow. bialski, 1. 48. Katolik, żonaty, ojciec 
czworga dzieci. Posiada dom i gospodarstwo. Aresztowany w Wielgolasie 3 września 
1864 r. "za przynależność do bandy i udział w utopieniu w rzece Bug chłopa Mare- 
ciuka". 11 stycznia 1865 r. skazany na 20 lat katorgi w kopalniach. 1 lutego 1865 r. 
odesłany do Warszawy. (B-87).

Basiek Mikołaj - chłop z Woli Gutowskiej, 1. 22. Aresztowany w Horodzieży 26 
lutego 1864 r. za należenie do "powstańczej bandy". W siedleckim więzieniu od 3 
marca 1864 r. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 28 marca odesłany do naczelnika 
siedleckiego etapu w celu wysłania go do Warszawy. (B-15).

Bejer Józef - mieszczanin z Wohynia, pow. radzyński, lat 17. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w Wohyniu w marcu 1864 r. "za przynależność do bandy". Dwukrotnie 
uczestniczył w walkach z wojskami i brał udział w powieszeniu robotnika Michała w 
Wohyniu. 3 grudnia 1864 r. skazany na 8 lat katorgi w twierdzach syberyjskich i 
pozbawienie wszelkich praw. 7 grudnia odesłany do Warszawy. (B-75).

Bichter August - mieszczanin ze Sławatycz pow. radzyński, lat 32. Ewangelik, żo
naty, ojciec trojga dzieci. Poddany angielski. Aresztowany 1 lipca 1864 r. w Sławaty
czach jako "komisarz bandy buntowników". 27 września 1864 r. wysłany do W arsza
wy do dyspozycji generał-policmajstra celem> wysłania do Wielkiej Brytanii. (B-77).
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Bielecki Józef - chłop z Łysobyk pow. radzyńskiego, 1. 31. Katolik, żonaty, ma 
jedno dziecko. Aresztowany w Natolinie 24 lipca 1864 r. "Zamieszany w sprawę ks. 
Lewandowskiego". W więzieniu od 28 lipca, 8 grudnia skazany na 1 rok aresztanc- 
kich rot, 21 grudnia odesłany do Warszawy. (B-68).

Bielecki Wasyl - mieszczanin z Wohynia, pow. radzyński lat 35. Wyznanie gre- 
kounickie, żonaty, ojciec jednego dziecka. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Wo
hyniu 11 stycznia 1864 r. "za udział w powieszeniu robotnika Michała i odesłanie do 
bandy mieszkańca Wohynia - Krociuka". 3 grudnia 1864 r. skazany na pozbawienie 
praw i 15 lat katorgi w syberyjskich twierdzach. 7 grudnia odesłany do Warszawy. 
(B-76).

Bier Walery - mieszczanin z Adamowa, 1. 38. Katolik, żonaty. Aresztowany w 
Adamowie 29 lipca 1864 r. za przechowywanie broni i kontakty z "buntownikami". 
Od 19 września w więzieniu, skazany na 2 lata aresztanckich rot. 1 lutego odesłany 
do Warszawy. (B-86).

Błoski Ignacy - chłop ze wsi Budziska pow. radzyński, lat 26. Katolik, wdowiec. 
Aresztowany w Budziskach 16 lipca 1864 r. "za przechowywanie broni". 3 października 
1864 r. skazany na cztery lata rot aresztanckich. 24 października wysłany do Warsza
wy. (B-34).

Bonczyk Jan - chłop ze wsi Oszczepaliny, 1. 25. Katolik, żonaty, ma dzieci, ma
jątku nie posiada. Aresztowany w Oszczepalinach 25 marca 1864 r. "za przynależność 
do oddziałów Krysińskiego i Jastrzębskiego". 18 kwietnia znalazł się w więzieniu. 3 
listopada skazany na 2 lata aresztanckich rot, przekazany naczelnikowi etapu celem 
odesłania do Warszawy. (B-37).

Borkowski Antoni - szlachcic ze wsi Nowosielec pow. bialski, lat 20. Katolik, ka
waler. Aresztowany w Łosicach 1 września 1864 r. Oskarżony o "przynależność do 
bandy i zabicie chłopa Grzegorza Stefaniuka". W więzieniu od 25 września, 14 grud
nia skazany na 15 lat katorgi, 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (B-88).

Borkowski Jan - szlachcic ze wsi Celiny, 1. 30. Katolik, żonaty, ma dzieci. Posia
da dom i ziemię. Aresztowany w Łukowie 3 marca 1864 r. za przynależność do 
"bandy" Kosińskiego. Powyższa adnotacja została przekreślona i napisano, że jest 
"oskarżony o uczestnictwo w napadzie na Łuków, w pierwszą noc powstania". W 
więzieniu siedleckim trzymany od 17 marca, skazany na ciężkie roboty w Rosji. 10 
kwietnia przekazany do Warszawy. (B-21).

Borkowski Jan - mieszczanin z Wohynia pow. radzyński, lat 17. Kawaler. Areszto
wany we wsi Maleniec (lub Malinie) pow. janowski w styczniu 1864 r. "za należenie 
do bandy powstańczej". 17 sierpnia 1864 r. skazany na 2 lata aresztanckich rot. (B-29).

Borkowski Franciszek - szlachcic ze wsi Cielemięc pow. siedleckiego, 1. 28. Kato
lik, ma dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Siedlcach 21 września 1864 r. 
"za uczestnictwo w powieszeniu żołnierza rezerwy Królikowskiego". Aresztowany 23
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września. 18 stycznia 1865 r. skazany na osiedlenie na Syberii, 1 lutego odesłany do 
Warszawy. (B-85).

Borkowski Stefan - szlachcic ze wsi Gołowierzchy Krasusy, 1. 26. Katolik, żonaty, 
ma dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Gołowierzchach Krasusach 9 marca 
1864 r. "za uczestnictwo w pierwszą noc powstania w napadzie na Łuków". W sied
leckim więzieniu trzymany od 17 marca, skazany na bezterminowe roboty w Rosji, 10 
kwietnia odesłany do Warszawy. (B-23).

Borys Franciszek - chłop ze wsi Seroczyn, gm. Sterdyń, pow. siedleckiego, 1. 22. 
Katolik, żonaty, majątku nie posiada. Aresztowany w Seroczynie 14 lutego za "przy
należność do bandy". W siedleckim więzieniu przebywał od 20 lutego. Skazany na 
wysłanie w głąb Rosji. 7 marca 1864 r. przekazany Naczelnikowi Siedleckiego Wo
jennego Oddziału w celu przekazania do Warszawy. (B-10).

Borys Jan - chłop ze wsi Seroczyn, gm. Sterdyń, pow. siedlecki, 1. 23. Katolik, 
kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany w Seroczynie 14 lutego "za to, że był w 
bandzie". W siedleckim więzieniu od 20 lutego 1864 r. Skazany na zesłanie w głąb 
Rosji, 7 marca odesłany do Warszawy. (B-9).

Brodowska Franciszka - szlachcianka ze wsi Siaćki, 1. 42. Katoliczka, matka trojga 
dzieci. Aresztowana 10 listopada 1864 r. "za to, że oskarżyła przed powstańcami dwóch 
mieszczan, którzy następnie zostali powieszeni". W więzieniu od 12 listopada. 25 sty
cznia skazano ją  na osiedlenie na Syberii. 1 lutego odesłano do Warszawy. (B-96).

Bronikowski Konstanty - chłop z Glinnego Stoku, pow. radzyński lat 38. Katolik, 
żonaty, posiada troje dzieci. Aresztowany w Glinnym Stoku 13 maja 1864 r. "Uczest
niczył w powieszeniu mieszczanki Radzynia - Karoliny Wawrzeckiej. Oskarżony ponadto 
o zabranie jej 15 rb". 6 września skazany na 8 lat katorgi, 13 września 1864 r. ode
słany do Warszawy. (B-77).

Brzeziński Ignacy - mieszczanin z Witulina pow. bialski, lat 22. Katolik, kawaler. 
Aresztowany we wsi Michałków 11 lutego 1864 r. "za przynależność do bandy Ro
gińskiego". W początku kwietnia skazany na publiczne roboty w Rosji. 10 kwietnia 
odesłany do Warszawy. (B-25).

Bujalski Jan - szlachcic ze wsi Bujały Mikosy pow. siedleckiego, lat 38. Katolik, 
wdowiec, majątku nie posiada. Aresztowany we wsi Nesterno (?) 13 lutego 1864 r. 
"za przynależność do bandy". W więzieniu siedleckim od 17 lutego 1864 r. Skazany 
na aresztanckie roty, 13 września odesłany do Warszawy. (B-7).

Bujalski Stanisław - szlachcic z Borychowa, pow. siedlecki, sołtys, lat 45. Katolik, 
żonaty, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Borychowie 11 grudnia 1864 r. "za 
przynależność do szajki Brzóski". W więzieniu siedleckim od 12 grudnia, 31 grudnia 
skazany na 3 lata aresztanckich rot, 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (B- 
100).
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Bojansko Stanisław - mieszczanin z Latowicza, pow. stanisławowski, lat 34. Kato
lik, kawaler, nie posiada majątku. Aresztowany 20 kwietnia w Adamowie "za przyna
leżność do oddziału Zielińskiego". 13 września 1864 r. przesłany do Warszawy, dla 
wysłania zagranicę. (B-8).

Bukowicki Jan - mieszczanin z Mokran pow. bialski, lat 43. Katolik, żonaty, ma 
dwoje dzieci. Aresztowany w Mokranach 26 marca za "znajdowanie się w bandzie". 
W kwietniu skazany na "roboty publiczne w Rosji". 28 kwietnia odesłany do Warsza
wy. (B-31).

Buszkowski Ludwik - szlachcic z Oszczepalin, 1. 23. Katolik, kawaler, majątku nie 
posiada. Aresztowany w Oszczepalinach 27 lutego 1864 r. za przynależność do od
działu Krysińskiego. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 28 marca 1864 r. przekazany 
naczelnikowi siedleckiego etapu w celu wysłania do Warszawy. (B-18).

Byczkowski Antoni - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyński, lat 35. Katolik, 
wdowiec, ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Parczewie 29 
października 1864 r. Oskarżony "o przynależność do rewolucyjnej organizacji i zbiera
nie podatku powstańczego". 2 grudnia 1864 r. skazany na 5 lat aresztanckich rot. 7 
grudnia odesłany do Warszawy. (B-93).

Bylski Władysław - szlachcic z Oszczepalin, 1. 30. Katolik, żonaty, majątku nie 
posiada. Aresztowany w Oszczepalinach 28 lutego 1864 r. "za przynależność do ban
dy Krysińskiego". W siedleckim więzieniu trzymany od 7 marca. Skazany na aresztanckie 
roty, 4 września oddany naczelnikowi etapu celem wysłania do Warszawy. (B-19).

Byszewski Antoni - szlachcic wylegitymowany z Łukowa, organista 1. 23. Katolik, 
kawaler, majątku nie posiada. Schwytany z bronią w ręku we wsi Ryżki 21 kwietnia 
1864 r. "Był w partii Moreckiego. Porucznik w bandzie Brzóski". Odstawiony do wię
zienia 28 kwietnia, 13 października skazany na 8 lat katorgi. 26 października odesłany 
do Komendy Cytadeli. (B-40). (NWPŁ-69)

Cegiełka Stanisław - chłop z Kuflewa w pow. stanisławowskim, lat 21. Kawaler. 
Aresztowany 6 lipca 1864 r. w Kuflewie "za przynależność do bandy i udział w po
wieszeniu Aleksandra". 9 września 1864 r. skazany na 6 lat robót w syberyjskich fa
brykach. (C-3).

Charytański Ignacy - chłop, leśniczy rządowych lasów z Garwolina, pow. łukowski 
1. 60. Katolik, kawaler. Aresztowany w Garwolinie 13 marca 1864 r. Zamieszany w 
sprawie "2 sztuk broni palnej, jakie znaleziono u ziemianina Kowalskiego". 3 maja 
skazany na roboty w Rosji. (Ch-6).

Chełmiński Karol - szlachcic z Międzyrzeca, pow. radzyński 1. 50. Katolik, żonaty, 
ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 21 marca 1864 r. wespół z 
żoną Konstancją (lat 48, zwolniona). Podczas rewizji znaleziono u niego w domu re
wolucyjne bibuły, 15 odezw do ziemian, instrukcje na nazwisko Chełmińskiej, dwa 
blankiety z pieczęciami, spisy przedmiotów dostarczonych partiom buntowników. 13
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października skazany na osiedlenie na Syberii, 26 października odesłany do Warsza
wy. (Ch-7).

Chyczewski Jan - administrator z Wargocina pow. łukowski, lat 46. Majątku nie 
posiada. Aresztowany w Maciejowicach 19 lutego 1864 r. Oskarżony o to, że "był w 
bandzie, zachęcał żeby szła naprzód i niszczyła wroga. Brał udział w napadzie na 
Łaskarzew". 3 sierpnia skazany na osiedlenie w głębi Imperium. 14 sierpnia odesłany 
do Warszawy. (Ch-9).

Chipalski (Hipalski) Ignacy - szlachcic wylegitymowany z pow. siedleckiego, 1. 43. 
Ma sześcioro dzieci, majątku nie posiada. Aresztowany 4 maja 1864 r. we wsi Li- 
pniaki. Oskarżony o należenie do formacji "żandarmerii narodowej i członkostwo w 
rewolucyjnym komitecie". 8 lutego 1865 r. skazany na zamieszkanie w gubernii Tom
skiej, 25 lutego odesłany do Warszawy. (Ch-10).

Chruszczelin Franciszek - chłop ze wsi Krynki pow. łukowski, 1. 22. Kawaler, ma
jątku nie posiada. Aresztowany w Łukowie 5 marca 1864 r. za kontakty z buntowni
kami. 8 kwietnia skazany na roboty w Rosji. 27 kwietnia odesłany do Warszawy. 
(Ch-3).

Chuskowski - szlachcic wylegitymowany z pow. hrubieszowskiego, zamieszkały w 
Łukowie, 1. 26. Żonaty, ma dzieci, majątku nie posiada. Aresztowany w Łukowie 14 
stycznia 1864 r. Podejrzany o pełnienie funkcji rewolucyjnego naczelnika powiatu łu
kowskiego i honorowego ławnika. 26 lipca skazany na osiedlenie na Syberii, 6 sierp
nia odesłany do Warszawy. (Ch-4).

Czapliński Tomasz - chłop ze wsi Krupki w pow. stanisławowskim, lat 33. Ma 
dzieci. Aresztowany 30 stycznia w domu "za należenie do szajki Jankowskiego". Ska
zany na roboty w głąb Rosji. Odesłany do Warszawy. (Cz-2).

Czapski Józef - szlachcic ze wsi Czaple, pow. siedlecki, lat 20. Kawaler. Areszto
wany w Międzyrzecu 12 lutego 1864 r. "za przynależność do szajki". 27 sierpnia ode
słany do Warszawy. (Cz-3).

Czarnota Mateusz - chłop ze wsi Kryńki w pow. łukowskim, 1. 45. Kawaler, are
sztowany we wsi Sarnów 16 stycznia 1865 r. Sprawie jego przekazano Audytoriatowi 
Polowemu 10 marca 1865 r. (Cz-23).

Czaryski Józef - prosty żołnierz urlopowany bezterminowo, pochodzący z Latowi
cza, pow. stanisławowski, lat 40. Kawaler. Aresztowany 7 kwietnia 1864 r. we wsi 
Pieńki pow. łukowski. Był w bandzie Jankowskiego, potem włóczył się wszędzie bez 
paszportu. 9 listopada skazany na 10 lat katorgi. (Cz-7).

Czelkowski Józef - chłop ze wsi Mrozy w pow. stanisławowskim, lat 27. Areszto
wany 19 lutego "nie wiadomo za co". 5 września 1864 r. odesłany do Warszawy. 
(Cz-9).
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Czubaszek Antoni - chłop ze wsi Pawęż, pow. łukowski, lat 28. Żonaty, ojciec 
trojga dzieci. Aresztowany we wsi Pawęż 4 maja 1864 r. za "należenie do bandy 
Biernawskiego". Skazany na roty aresztanckie. 13 września odesłany do Warszawy. 
(Cz-12).

Czyżewski Józef - chłop ze wsi Pawłówka w pow. stanisławowskim, lat 20. Ka
waler. Aresztowany w Pawłówce 12 stycznia "za przynależność do partii powstań
ców". 4 kwietnia skazany na zesłanie do Rosji. (Cz-15).

Daszkiewicz Andrzej - mieszczanin z Żelechowa, pow. Łukowski 1. 20. Katolik, 
żonaty, ma dom i ziemię. Schwytany 20 marca 1864 r. w Burcu z bronią w ręku, 
"znajdował się w bandzie". W więzieniu przebywał od 30 marca. Skazany na are
sztanckie roty, 21 września odesłany do Warszawy. (D-14).

Dąbrowski Wojciech - chłop ze wsi Mrozy w pow. stanisławowskim, lat 32. Ka
tolik, ma dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Mrozach 21 lutego "za prze
chowywanie broni" 14 marca skazany na aresztanckie roty. (D-18).

Dejbel Aleksander - szlachcic, właściciel Starego Dworu koło Kałuszyna. W 1864 
r. skazany na 3 miesiące za ukrywanie organizatora konspiracji Millera. W styczniu 
1865 r. po rozbiciu oddziału ukrył u siebie ks. Brzóskę i jego adiutanta Wilczyńskie
go. Złożył przysięgę, że ich nie zdradzi. Do 29 kwietnia 1865 r. trzymał u siebie, 
pod przybranym nazwiskiem jako siostrzenicę, kurierkę ks. Brzóski Antoninę Konarze
wską. Wyrokiem Audytoriatu skazany na śmierć przez powieszenie. 24 lutego Berg 
zamienił wyrok na osiedlenie na Syberii. (Wyroki Audytoriatu: 398, 148).

Demborczyk Józef - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyńskiego, lat 33. Katolik, 
żonaty, dwoje dzieci. Ma dom i ziemię. Aresztowany w Parczewie 20 października za 
"należenie do rewolucyjnej organizacji i pełnienie funkcji powstańczego żandarma w 
Parczewie" 21 grudnia 1864 r. skazany na osiedlenie na Syberii, 4 stycznia 1865 r. 
odesłany do Warszawy. (D-53).

Dembski Michał - mieszczanin z Mordów pow. siedlecki, lat 23. Katolik, kawaler, 
posiada dom i ziemię. Aresztowany we wsi Wierzejki (?) dn. 12 lutego 1864 r. "za 
przynależność do bandy Bończy". W więzieniu od 20 kwietnia. Skazany 31 sierpnia 
na 8 lat katorgi. 13 września odesłany do Warszawy. (D-2).

Dętko Jan - mieszczanin z Kałuszyna w pow. stanisławowskim, lat 48. Katolik, 
żonaty, ma troje dzieci. Aresztowany w Kałuszynie 1 maja 1864 r. za udział w po
wieszeniu Żyda Karnielsfelda. 8 grudnia skazany na 20 lat katorgi w syberyjskich ko
palniach. (D-4).

Dobrosiewicz Jan - mieszczanin z pow. stanisławowskiego, lat 20. Katolik, kawa
ler. Aresztowany we wsi Zajkuch (?) w styczniu 1864 r. "za udział w bandzie Janko
wskiego". 27 marca 1864 r. przekazany do Warszawy w celu zesłania w głąb Rosji. 
(D-39).
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Doliński Aleksy - szlachcic z miasta Biała, lat 26. Katolik, kawaler. Aresztowany 
w Bobrowie 7 kwietnia 1864 r., za pełnienie funkcji "rewolucyjnego naczelnika Białej 
i uczestnictwo w powstaniu". W więzieniu od 10 sierpnia. 8 lutego 1865 r. skazany 
na 8 lat katorgi na Syberii, 17 lutego odesłany do Warszawy. (D-43).

Dolega Józef - sołtys wsi Biardy w pow. łukowskim, lat 55. Katolik, żonaty, oj
ciec czworga dzieci. Aresztowany w domu 9 sierpnia 1864 za "należenie do formacji 
powstańczej żandarmerii, której dowódcą był Olek". Do więzienia odesłany 30 listopa
da. 30 stycznia 1865 r. skazany na 3 lata aresztanckich rot. 1 lutego odesłany do 
Warszawy. (D-48).

Dołęga Wojciech - wójt gminy Dąbie pow. łukowski, lat 42. Katolik, żonaty, oj
ciec trojga dzieci. Aresztowany w Łukowie 9 sierpnia 1864 r. "za przynależność do 
oddziału powstańczej żandarmerii, któremu przewodził Olek". W więzieniu osadzony 
30 listopada, 22 lutego 1865 r. skazany na osiedlenie na Syberii. 7 marca został ode
słany do Warszawy. (D-49).

Domański Jozef - chłop z Miastkowa, lat 46. Katolik, żonaty, ojciec sześciorga 
dzieci. Aresztowany w Miastkowie 21 października 1864 r. za "trzymanie w domu 
rozbójników z bandy Brzóski". W więzieniu od 4 listopada 1864 r. 18 grudnia skaza
ny na 3 lata aresztanckich rot, 21 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (D-54).

Domański Piotr - ze wsi Zalesie pow. łukowski, lat 14. Katolik, kawaler, ma dom 
i ziemię. Aresztowany 18 lutego 1864 r. za "należenie do bandy buntowników". W 
więzieniu od 3 marca, skazany na zesłanie do Rosji, 28 marca odesłany do Warsza
wy. (D-4).

Drewnik Józef - mieszczanin z Maciejowic, 1. 40. Katolik, żonaty, ojciec czworga 
dzieci, ma dom i ziemię. Aresztowany 12 marca 1864 r. we własnym domu za ucze
stnictwo w pierwszą noc powstania w napadzie na Łaskarzew. W więzieniu od 9 
kwietnia. 7 sierpnia skazany na roboty w głębi Rosji. 14 sierpnia odesłany do War
szawy. (D-15).

Dunczik Karol - chłop ze wsi Deńczuk pow. siedlecki, lat 23. Katolik, żonaty, 
majątku nie ma. Aresztowany we wsi Gumianki. 17 lutego 1864 r. za przynależność 
do bandy. W więzieniu od 26 lutego. Skazany na publiczne roboty w Rosji. 10 kwiet
nia 1864 r. wysłany do Warszawy. (D-3).

Dyc Grzegorz - chłop ze wsi Kopytów, pow. bialski, lat 19. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w Bobrowie 13 kwietnia 1864 r. za udział w powstaniu. W sierpniu 
1864 r. skazany na roty aresztanckie. 1 lutego odesłany do Warszawy. (D-42).

Dymek Stanisław - mieszczanin z Maciejowic, 1. 30. Katolik, żonaty, ojciec dwoj
ga dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany 12 marca 1864 r. we własnym domu. 
"Oskarżony o uczestnictwo w napadzie na Łaskarzew w pierwszą noc powstania". 9 
kwietnia osadzony w więzieniu, 7 sierpnia skazany na roboty w głębi Rosji. 14 sierp
nia odesłany do Warszawy. (D-16).
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Dzieciątko Jan - chłop ze wsi Drgicz pow. siedlecki, lat 24. Katolik, kawaler. Are
sztowany w Międzyrzecu 21 grudnia 1864 r. "Złapany przez chłopów z orężem w 
ręku. Należał do partii Brzóski". W więzieniu siedleckim od 25 grudnia 1864 r. 1 lutego 
1865 r. skazany na 8 lat katorgi. 17 lutego odesłany do Warszawy. (D-55).

Dzięcioł Mikołaj - chłop ze wsi Borki pow. stanisławowski, lat 29. Katolik, kawa
ler. Aresztowany we wsi Obie 17 września 1864 r. "za przynależność do bandy bun
towników". 22 listopada skazany na 2 lata rot aresztanckich, a nazajutrz odesłany do 
Cytadeli Warszawskiej. (D-23).

Eichłer Karol - szlachcic wylegitymowany z Międzyrzeca pow. radzyński, lat 26. 
Ewangelik, kawaler. Aresztowany 22 kwietnia 1864 r. w domu. "Był w bandzie i 
walczył z wojskiem". 13 października skazany na osiedlenie na Syberii, 26 
października 1864 r. odesłany do Warszawy. (E-3).

Ekkert Paweł - syn fabrykanta z Warszawy, lat 21. Kawaler. Aresztowany 14 lipca 
1864 r. we wsi Wola Sufczyńska. "Posiadał fałszywy paszport. Podczas zatrzymania 
rzucił się na oficera i zranił go w rękę. W kieszeni miał truciznę". 11 września ska
zany na karę śmierci przez powieszenie Namiestnik zamienił na 20 lat katorgi. 13 
września odesłany do Warszawy. (E-5).

Faldowski Paweł - mieszczanin z Mokobod pow. siedleckiego, lat 21. Katolik. 
Aresztowany w Mokobodach 4 lipca 1864 r. "Był w bandzie. Wróciwszy do domu 
przez kilka miesięcy nie ujawnił się władzom". 7 sierpnia skazany na roboty w Rosji. 
14 sierpnia odesłany do Warszawy. (F-10).

Filipczyński Piotr - mieszczanin z Garwolina pow. łukowski, lat 29. Żonaty, ma 
dom i ziemię. Aresztowany 16 kwietnia 1864 r. "za należenie do szajki Jankowskie
go". 2 listopada osadzony w więzieniu i skazany na 2 lata aresztanckich rot. 16 listo
pada odesłany do Warszawy. (F-8).

Filipowicz Ignacy - chłop ze wsi Guty, pow. siedlecki, lat 25. Żonaty, posiada 
dom i ziemię. Aresztowany 28 lipca 1864 r. "Oskarżony o przynależność do żandar
merii narodowej". 1 lutego 1865 r. skazany na 3 lata aresztanckich rot, 17 lutego 
odesłany do Warszawy. (F-12).

Flis Kasper - chłop ze wsi Rudniki, pow. Łuków, lat 57. Żonaty, ojciec dwojga 
dzieci. "Oskarżony o dostarczanie żywności dla szajki Brzóski". 25 stycznia 1865 r. 
skazany na 8 lat katorgi w twierdzach Syberii. 1 lutego odesłany do Warszawy. (F- 
13).

Flisiuk Franciszek - chłop ze Skrzeszewa pow. siedleckiego, lat 34. Ojciec czwor
ga dzieci. Posiada dom i ziemię. 8 grudnia 1864 r. aresztowany w domu. "Przewiózł 
dwóch buntowników z partii Brzóski". 31 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. 
4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (F-15).

Franckiewicz Józef - mieszczanin z miasta Parczewa, pow. radzyńskim, lat 27. Ma 
dwoje dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany 29 października "za udział w po
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wstańczej organizacji i za pełnienie funkcji miejscowego żandarma, 2 grudnia 1864 r. 
skazany na 5 lat rot aresztanckich. 7 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (F-14).

Gałecki Mikołaj - szlachcic ze wsi Złotków pow. siedleckiego, lat 23. Katolik, ka
waler, majątku nie posiada. Aresztowany 26 marca 1864 r. we wsi Manowie - Górach 
"za przynależność do bandy Lutyńskiego". W więzieniu od 5 kwietnia 1864 r. Skaza
ny na publiczne roboty w głębi Rosji. 28 kwietnia odesłany do Warszawy. (G-30).

Gąsiorek Stanisław - chłop z Bemazowa, pow. siedlecki, lat 27. Katolik, żonaty, 
ma dwoje dzieci. Majątku nie ma. Aresztowany we wsi Kąty 21 maja 1864 r. Zjawił 
się sam i złożył poddańczą przysięgę. W więzieniu od 11 lipca, 1 sierpnia skazany na 
roboty w Rosji, 6 sierpnia 1864 r. wysłany do Warszawy. (G-67).

Gelic (Gelio) Jan - chłop ze wsi Oleksianka w pow. stanisławowskim, lat 23. Ka
tolik, ma jedno dziecko. "Aresztowany we wsi Drodziawice (?) w lesie z bronią w 
ręku jako członek oddziału partyzanckiego ks. Brzóski". 25 stycznia 1865 r. skazany 
na 8 lat katorgi w jednej z twierdz syberyjskich. (G-17).

Gelic (Golio) Tomasz - chłop ze wsi Oleksianka w pow. stanisławowskim, lat 24. 
Katolik, kawaler. Aresztowany w Oleksiance 10 października 1864 r. "za przynależ
ność do oddziału ks. Brzóski". 15 stycznia 1865 r. skazany na 3 lata aresztanckich 
rot. Karę odbywał w guberni orłowskiej. (G-18).

Gersz Kazimierz - chłop posiadający gospodarstwo we wsi Tekle Nowe (Teklino- 
wo?) w pow. stanisławowskim, lat 23. Katolik, żonaty. Aresztowany tam 15 stycznia 
1864 r. "za przynależność do bandy". 9 lutego 1864 r. skazany na roty aresztanckie. 
(G-71).

Gersz Paweł - chłop ze wsi Dębianka, lat 29. Katolik, ma dwoje dzieci. Areszto
wany w Dąbrowie 1 listopada 1864 r. "z powodu podejrzeń o udział w powieszeniu 
kolonisty Józefa Jaska(?)". 20 marca 1865 r. przekazany do dyspozycji Audytoriatu 
Polowego w Warszawie. (G-72).

Głębiński Michał - chłop ze wsi Rondy (?), pow. stanisławowski. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 16 lutego 1864 r. "za przynależność do bandy Zielińskiego". Pod koniec 
lipca 1864 r. skazany na roboty w głębi Rosji. Odesłany do Warszawy. (G-27).

Głoguska Jan - mieszczanin z Parczewa pow. radzyńskiego, lat 30. Katolik, żonaty, 
ojciec dwojga dzieci. Aresztowany w Parczewie 29 września "za udział w powstańczej 
organizacji i pełnienie obowiązków żandarma narodowego w Parczewie". Skazany 21 
grudnia 1864 r. na osiedlenie na Syberii. (G-31).

Głowacki Jan - mieszczanin z Osówki, pow. bialski, lat 26. Kawaler, majątku nie 
posiada. Aresztowany koło Ostrówek 25 kwietnia 1864 r. "za przynależność do ban
dy". 3 lipca zesłany w głąb Rosji na publiczne roboty. 9 lipca odesłany do Warsza
wy. (G-64).
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Głowacki Stanisław - mieszczanin z Konstantynowa, pow. bialski, lat 18. Katolik, 
kawaler. Majątku nie ma. Aresztowany we wsi Roguziec 18 lutego "za przynależność 
do bandy". 29 lutego 1865 r. skazany na zesłanie w głąb Rosji i odesłany do War
szawy. (G-13).

Głuchowski Jakub - szlachcic ze wsi Mikłusy gm. Zembry, lat 24. Katolik, kawa
ler, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Mikłusach 26 stycznia 1864 r. "Wina jego 
polegała na tym, że nie zameldował władzom swego powrotu z bandy". 31 stycznia 
1864 r. osadzony w siedleckim więzieniu, 13 lutego 1865 r. skazany na zesłanie do 
Rosji. Wysłany do Warszawy. (G-l).

Głuchowski Jan - szlachcic ze wsi Sikory, pow. siedlecki, lat 33. Katolik, żonaty, 
ma troje dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Sikorach 11 lutego 1864 r. za 
to, "że był w bandzie". 20 lutego trafił do więzienia, skazany na zesłanie w głąb 
Rosji, 7 marca odesłany do Warszawy. (G-12).

Gogłuska Jan - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyńskiego, lat 30. Katolik, żona
ty, ojciec trojga dzieci. Aresztowany w Parczewie 29 września 1864 r. "Pełnił rolę 
żandarma w rewolucyjnej organizacji m. Parczewa". W więzieniu od 3 listopada. 21 
grudnia skazany na osiedlenie na Syberii, 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. 
(G-105).

Gole Józef - chłop z Głowna, pow. radzyński, lat 20. Katolik, kawaler, majątku 
nie posiada. Aresztowany w lesie k. Głowna 24 lutego 1864 r. "za przynależność do
bandy Kosińskiego". W więzieniu od 7 marca, skazany na zesłanie w głąb Rosji, 28
marca odesłany do Warszawy. (G-17).

Goldfieder (?) Matys - mieszczanin pochodzenia żydowskiego z Kałuszyna, lat 34. 
Aresztowany w Kałuszynie 18 maja 1864 r. "na podstawie donosu" 10 grudnia 1864 r. 
skazany na dwa lata rot aresztanckich, odesłany do Warszawy. (G-108).

Gołaski Franciszek - szlachcic ze wsi Jarczew, lat 20. Katolik, kawaler, majątku 
nie posiada. Aresztowany w Żelechowie 24 lutego 1864 r. za należenie do bandy 
Żylińskiego. 3 marca 1864 r. osadzony w więzieniu, skazany na zesłanie do Rosji. 28
marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (G-15).

Gołaszewski Władysław - mieszczanin z Łukowa, 1. 17. Katolik, kawaler, majątku 
nie posiada. Oskarżony o "należenie do bandy buntowników i o zabicie rezerwisty 
kostromskiego pułku, Starcaka". W więzieniu od maja 1864 r. 12 listopada skazany na 
pięć lat aresztanckich rot, 16 listopada odesłany do Warszawy. (G-62).

Gomułka Grzegorz - chłop z Lipniak, pow. radzyński, lat 39. Katolik, żonaty, oj
ciec czworga dzieci. Ma dom i ziemię. Aresztowany w Lipniakach 12 kwietnia 1864 r. 
"za kolportowanie powstańczych pism". Poeta. Zesłany do Rosji na roboty publiczne. 
(G-37).

Góras Władysław - chłop nie posiadający majątku we wsi Niedziałki w pow. sta
nisławowskim, lat 28. Katolik, kawaler. Aresztowany w Niedziałkach 13 stycznia 1864 r.
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"za przynależność do bandy Żymieńskiego (?)". 27 marca skazany na zesłanie w głąb 
Rosji. (G-42).

Górecki Franciszek - chłop ze wsi Sołdan pow. siedleckiego, 1. 33. Katolik, żona
ty, posiada troje dzieci. Aresztowany w Siedlcach 7 września 1864 r. "Oskarżony o 
przynależność do żandarmerii". W więzieniu od 10 września, 16 grudnia skazany na 
dwa lata aresztanckich rot, 21 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (G-93).

Górski Ludwik - mieszczanin z Mokobod pow. siedleckiego, 1. 28. Katolik, żonaty, 
ojciec dwojga dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany w Mokobodach 17 lipca za 
"uczestnictwo w zabójstwie mokobodzkiego mieszczanina Stanisława Popowskiego". 
Od 18 lipca w siedleckim więzieniu, 8 lutego skazany na 8 lat katorgi do twierdz 
syberyjskich. 17 lutego 1864 r. odesłany do Warszawy. (G-69).

Górski Roman - mieszczanin z Sokołowa pow. siedleckiego, lat 22. Unita, żonaty, 
majątku nie posiada. Aresztowany w styczniu 1864 r. w Sokołowie "za przynależność 
do bandy". W siedleckim więzieniu od 22 marca, skazany na zesłanie w głąb Rosji, 
28 marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (G-25).

Grochowski Józef - szlachcic ze wsi Zembry Krasusy, pow. łukowski, lat 28. Ka
tolik, żonaty, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Zembrach Krasusach 9 marca 
1864 r. "za uczestnictwo w napadzie na Łuków". W więzieniu siedleckim trzymany 
od 17 marca, skazany na roboty w głębi Rosji, 10 kwietnia odesłany do Warszawy. 
(G-21).

Grochowski Polikarp - szlachcic z Paczusek Większych, gm. Rozbity Kamień pow. 
siedleckiego, lat 20. Katolik, kawaler, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Paco- 
skach 2 lutego 1864 r. za "przynależność do bandy". W więzieniu od 20 lutego. 4 
stycznia 1865 r. skazany na publiczne roboty w głębi Rosji, odesłany do Warszawy. 
(G -ll).

Grodzki Marceli - szlachcic ze wsi Borowa, lat 42. Katolik, żonaty, ojciec trojga 
dzieci. Ma dom i ziemię we wsi Chrośliny w pow. stanisławowskim. Aresztowany w 
Chroślinach 19 kwietnia 1864 r. za "trzymanie w domu powstańca i naczelnika kon
nych strzelców". W więzieniu siedleckim od 29 kwietnia. 20 marca 1865 r. skazany 
na osiedlenie na Syberii, 28 marca odesłany do Warszawy. (G-39).

Groński Jakub - chłop ze wsi Ulan pow. łukowskiego, lat 39. Katolik, żonaty, oj
ciec trojga dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany 23 kwietnia w Ulanie za "przy
należność do bandy Zielińskiego". W więzieniu od 28 kwietnia. 31 sierpnia skazany 
na roty aresztanckie, 13 września odesłany do Warszawy. (G-38).

Gruszecki Henryk - mieszczanin z Serokomli pow. łukowskiego, lat 22. Katolik, 
kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany pod Wolą Gutowską 8 marca 1864 r. "za 
przynależność do partii Lelewela i Ćwieka". W więzieniu od 21 maja, skazany na 10 
lat katorgi w twierdzach Syberii. 7 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (G-60).
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Grzegorzewski Stanisław - chłop ze wsi Jadwisin w pow. stanisławowskim, lat 25. 
Katolik, kawaler. Aresztowany 20 lipca "z bronią w ręku za przynależność do bandy".
22 listopada 1864 r. skazany na 4 lata rot aresztanckich, odesłany do Warszawy. (G- 
71).

Grzęda Wojciech - chłop ze wsi Natolin Kolonia pow stanisławowski, lat 17. Ka
tolik, nie posiadający majątku. Aresztowany 29 stycznia 1864 r. "za należenie do ban
dy". 9 lutego 1864 r. skazany na roboty w głębi Rosji. (G-65).

Grzymajło Antoni - szlachcic z Trzebieszowa, pow. łukowski, lat 27. Katolik, ka
waler. Aresztowany w Grzymałach 24 grudnia 1864 r. "za kontakty z oddziałem Dzie
ciątka". W więzieniu od 27 grudnia. 27 stycznia 1865 r. skazany na rok aresztanckich 
rot, 1 lutego odesłany do Warszawy. (G-107).

Grzymajło Ignacy - chłop ze wsi Klimy, pow. łukowski, lat 38. Katolik, żonaty, 
posiada dom i ziemię. Aresztowany 22 września 1864 r., od 23 października przeby
wa w więzieniu. 25 stycznia 1865 r. skazany na 8 lat katorżniczych robót w jednej z 
syberyjskich twierdz. 1 lutego odesłany do Warszawy. (G-102).

Grzymajło Józef. Sam przyszedł i oddał się w ręce władz w październiku 1864 r. 
Skazany na 3 lata aresztanckich rot. (NWPŁ-22).

Hanytkiewicz Paweł - szlachcic wylegitymowany z Międzyrzeca pow. radzyński, 1. 
21. Unita, kawaler. Aresztowany w Semikach w listopadzie 1863 r. za "należenie do 
partii Krysińskiego. Aresztowany dzięki pomocy leśniczego Jareckiego". W więzieniu 
od 30 marca 1864 r. 15 lutego 1865 r. skazany na 8 lat katorgi w syberyjskich twier
dzach, 28 kwietnia odesłany do Warszawy. (G-27).

Henkel Jan - szlachcic z Jarczewa, pow. łukowski, wójt gminy, lat 57. Katolik, 
kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany w Łukowie 18 lutego 1864 r. oskarżony 
przez Cieciszowskiego. W więzieniu od 3 marca 1864 r. 25 maja skazany na osiedle
nie na Syberii. 12 lipca odesłany do Warszawy. (H-14).

Herman Feliks - szlachcic z Bezwoli pow. radzyński, lat 27. Unita, kawaler, nie 
posiada majątku. Aresztowany w Pieszowoli 27 marca 1864 r. za to, że "był komisa
rzem w bandzie Krysińskiego i intendentem w bandzie Leszczyny". W więzieniu od
23 kwietnia, skazany na 12 lat katorżniczych robót na Syberii, 17 kwietnia odesłany 
do Warszawy. (G-42).

Ignaciuk Paweł - chłop z Ruskowa w pow. bialskim, lat 29. Katolik, żonaty, oj
ciec dwojga dzieci. Aresztowany 20 września "pod zarzutem powieszenia panny Ewy 
Szewczykówny". 20 marca skazany na 8 lat katorgi, 10 kwietnia 1865 r. odesłany do 
Warszawy. (1-16).

Iwanowski Michał - chłop z Dziewul pow. siedlecki, lat 39. Katolik, żonaty, ma 
dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 25 lutego 1864 r. w Dziewulach. Zarzuca 
mu się uczestnictwo w "wieszaniu Polikarpa Mikulskiego". W więzieniu od 3 marca. 
3 sierpnia 1864 r. skazany na 12 lat katorgi, 14 sierpnia odesłany do Warszawy. (1-1).
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Iwanowski Wasyli - chłop z Krzyczewa, pow. bialski, lat 40. Katolik, żonaty, po
siada dwoje dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany 26 marca 1864 r. "za udział w 
powstaniu". 28 kwietnia odesłany do Warszawy. (1-4).

Iwaszczuk Andrzej - chłop z przysiółka Hańsk pow. radzyński, lat 18. Unita, ka
waler, majątku nie posiada. Aresztowany 3 lutego "za przynależność do bandy Ruc- 
kiego" 23 lipca 1864 r. skazany na roboty publiczne w Rosji, 29 lipca odesłany od 
warszawskiej Cytadeli. (1-9).

Izdebski Grzegorz - szlachcic ze wsi Zembry Krasusy, pow. łukowski. Katolik, żo
naty, ojciec dwojga dzieci. Aresztowany w Zembrach Krasusach 2 marca 1864 r. W 
więzieniu od 17 marca, 13 sierpnia skazany na roboty w Rosji, 27 kwietnia 1864 r. 
przekazany do Cytadeli. (1-2).

Izdebski Grzegorz - szlachcic ze wsi Zembry Krasusy, pow. łukowski, lat 25. Ka
tolik, żonaty, ojciec dwojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 1 lipca w 
Zembrach, 15 lipca osadzony w więzieniu, 22 listopada skazany na 5 lat aresztanckich 
rot. 23 listopada 1864 r. wysłany do warszawskiej Cytadeli. W trakcie transportu 
"uciekł z konwoju odprowadzającego go do Warszawy". (1-13).

Izdebski Jan - szlachcic z Popław, pow. łukowski, lat 40. Aresztowany w Popła- 
wach 7 stycznia 1865 r. "w sprawie przestępcy Pafnuca" 2 lutego 1865 r. skazany na 
2 lata aresztanckich rot. (1-1).

Izdebski Jan - szlachcic ze wsi Zembry Krasusy, pow. łukowski, lat 49. Katolik, 
żonaty, ma dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Zembrach Krasusach 2 mar
ca 1864 r., przesłuchiwany przez komisję pierwszą. W więzieniu od 17 marca. 13 
sierpnia skazany na roboty w Rosji. 27 kwietnia odesłany do Cytadeli. (1-3).

Izdebski Józef - szlachcic z Szańkowa, pow. bialski, lat 27. Kawaler. Aresztowany 
w Toporowie 5 maja 1864 r. "przez pomówienie". W więzieniu od 24 lipca. 19 sty
cznia 1865 r. skazany na 4 lata aresztanckich rot. Odesłany do Warszawy. (1-12).

Izdebski Józef - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyński, lat 29. Żonaty, ojciec 
dwojga dzieci. Aresztowany w Parczewie 29 września "za udział w organizacji po
wstańczej i pełnienie funkcji żandarma narodowego w Parczewie". 21 grudnia 1864 r. 
skazany na osiedlenie na Syberii, 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (1-17).

Jabłoński Adam - mieszczanin z Kwasówki, pow. radzyński, lat 44. Żonaty, ojciec 
sześciorga dzieci, majątku nie posiada.- Aresztowany 6 stycznia "za udział w buncie". 
12 października skazany na 4 lata aresztanckich rot. 26 października 1864 r. odesłany 
do Warszawy. (Ja-7).

Jabłoński Franciszek - szlachcic wylegitymowany z maj. Lendowelek (?) koło Sie
mienia pow. radzyński, lat 60. Ma córkę. Aresztowany 15 marca 1864 r. w Woli 
Gutowskiej za "werbowanie ludzi do bandy i udział w buncie". Skazany na osiedlenie 
na Syberii. 21 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (Ja-9).
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Jakimiuk Józef - chłop z Kroszki, pow. siedlecki, lat 20. Kawaler, majątku nie 
posiada. Aresztowany w Woli Gutowskiej 15 marca 1864 r. 13 listopada skazany na 
3 lata aresztanckich rot za "przynależność do bandy Krysińskiego. Po bitwie i rozbi
ciu bandy wstąpił do bandy rotmistrza Cetnarskiego". 16 listopada 1864 r. został ode
słany do Warszawy. (Ja-10).

Jakubiak Feliks - chłop z Ruskowa, pow. bialski, lat 52. Ojciec pięciorga dzieci. 
Aresztowany 29 września "za przynależność do bandy i za powieszenie Ewy Szew- 
czykówny (por. Paweł Ignaciuk)". 20 marca 1865 r. skazany na 10 lat katorgi, 10 
kwietnia odesłany do Warszawy. (Ja-28).

Jakubowski Maciej - chłop ze wsi Kalnica pow. stanisławowskiego, lat 20. Kawa
ler. Aresztowany 10 grudnia 1864 r. "z bronią w ręku". 25 stycznia 1865 r. skazany 
na cztery lata katorgi w fabrykach syberyjskich, w kopalniach Irkucka. Odesłany do 
Warszawy. (Ja-29).

Jarczewski Piotr - chłop z Chrościc w pow. stanisławowskim, lat 27. Żonaty, ma 
dwoje dzieci. Aresztowany we wsi Demby (Dembe?) 7 października 1864 r. "z bronią 
w ręku". 25 stycznia 1865 r. skazany na 12 lat katorgi w twierdzach syberyjskich. (Ja 
-32).

Jarmaszewicz Jakub - mieszczanin ze Sławatycz, pow. radzyński, lat 17. Kawaler. 
Aresztowany we wsi Żukowo 2 marca 1864 r. "za przynależność do bandy Kruka tzn. 
Heydenreicha". Skazany na zesłanie w głąb Rosji, 28 marca 1864 r. odesłany do 
Warszawy. (Ja-23).

Jaroszewicz Szymon - mieszczanin ze Sławatycz, pow. radzyński, lat 20. Unita, 
kawaler. Majątku nie posiada. Aresztowany w lesie pod wsią Romanów 18 kwietnia 
1864 r. za "przynależność do bandy Jankowskiego". Skazany do rot aresztanckich, 21 
września odesłany do Warszawy. (Ja-13).

Jasiński Antoni - naczelnik żandarmów "wiesztatielej i sztyletników" w pow. ra- 
dzyńskim. Skazany na katorgę na Syberii. 21 września 1864 r. odesłany do Warsza
wy. (Ja-23).

Jeronim (Jeromien?) Jan - chłop ze wsi Brzeżnik, pow. stanisławowski, lat 27. Ka
tolik, kawaler. Aresztowany w Brzeżniku 8 października 1864 r. "za przynależność do 
bandy, zbieranie pieniędzy dla bandy Jankowskiego i uczestnictwo w grabieży wsi 
Rumbek". 14 grudnia 1864 r. skazany na 10 lat katorgi. (Je-3).

Jeronim Julian - chłop ze wsi Brzeżnik pow. stanisławowski, lat 22. (Obydwaj z 
Janem są zapewne braćmi, synami Pawła). Lat 22. Katolik, kawaler bez majątku. Are
sztowany we wsi Trzebucza 1 marca 1864 r. za "należenie do oddziału partyzanckie
go". 27 marca skazany na zesłanie w głąb Rosji. (Je-4).

Jezierski Jan - szlachcic ze wsi Karcze, pow. bialski, lat 27. Katolik, kawaler, po
siada dom i ziemię. Aresztowany w Wólce Zawadowskiej 9 lutego 1864 r. za "nale
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żenie do bandy buntowników". W więzieniu od 3 marca. Skazany na zesłanie do Ro
sji, 28 marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (Je-2).

Jezierski Wawrzyniec - szlachcic ze wsi Suleje, pow. łukowski, lat 40. Katolik, 
żonaty, ma dzieci, posiada dom i ziemię. Oskarżony o "należenie do bandy buntowni
ków". 24 lipca 1864 r. osadzony w więzieniu i oddany do dyspozycji sądu wojenne
go. 3 listopada skazany na dwa lata rot aresztanckich. Oddany naczelnikowi powiatu 
celem wysłania w głąb Rosji. (Je-9).

Jóźwik Paweł - chłop ze Strzyżewa, pow. łukowski, 1. 27. Żonaty, ojciec dwojga 
dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 27 marca 1864 r. "za ostrzeganie przeby
wających w karczmie buntowników przed kozakami i stanie na straży". 5 września 
skazany na roty aresztanckie. (Ju-3).

Justynowicz Jakub - mieszczanin ze Stoczka, pow. łukowski, lat 60. Żonaty, ojciec 
pięciorga dzieci. Aresztowany w Stoczku 13 lipca 1864 r. "oskarżony o uczestnictwo 
w powieszeniu syna burmistrza Witoszyńskiego". 8 grudnia skazany na 15 lat katorgi 
w kopalniach, 21 grudnia odesłany do Warszawy. (Ju-10).

Justynowicz Wincenty - ksiądz z Łaskarzewa, pow. łukowski, lat 37. Aresztowany 
w Łaskarzewie 4 lipca 1864 r. za "uczestnictwo w powieszeniu Michała syna burmi
strza miasta Stoczka". 3 grudnia skazany na osiedlenie w oddalonych miejscach Sybe
rii. 21 grudnia 1864 r. podjęto decyzję o odesłaniu go do Warszawy. (Ju-8).

Kaczorek Antoni - chłop z Kałuszyna, pow. stanisławowski, lat 20. Katolik, kawa
ler, nie posiadający majątku. Aresztowany w Trzebuczy 6 marca 1864 r. "za przyna
leżność do bandy Jankowskiego". 27 marca 1864 r. skazany na zesłanie w głąb Rosji. 
(K- 98).

Kalinowski Antoni - chłop ze wsi Łazów pow. łukowski, lat 22. Katolik, żonaty, 
majątku nie posiada. Aresztowany w Łazowie 14 lutego 1864 r. "za należenie do ban
dy". W więzieniu od 20 lutego, skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 marca odesłany 
do Warszawy. (K-6).

Kamiński Franciszek - chłop posiadający gospodarstwo we wsi Nabrzysk (?), lat 
30. Katolik, wdowiec. Aresztowany w domu 8 listopada 1864 r. "za ukrywanie składu 
broni". 11 grudnia 1864 r. skazany na 5 lat rot aresztanckich. 17 lutego 1865 r. ode
słany do Warszawy. (K-144).

Kamiński Ignacy - szlachcic ze wsi Guty, pow. siedlecki, lat 21. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w Gutach 28 czerwca 1864 r. "za przynależność do żandarmerii narodo
wej". W więzieniu od 7 sierpnia, 1 lutego skazany na osiedlenie na Syberii, 17 lutego 
1865 r. odesłany do Warszawy. (K-145).

Kamiński Jakub - chłop z Golicynowa, pow. siedlecki, lat 33. Katolik, żonaty, oj
ciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Węgrowie 9 kwietnia 1864 r. 
"za ukrywanie podejrzanych osób". W więzieniu od 17 kwietnia 1864 r. 7 sierpnia 
skazany na roboty w Rosji, 14 sierpnia odesłany do Warszawy. (K-120).
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Kamiński Tomasz - mieszczanin z Mokobod pow. siedlecki, lat 36. Katolik, żona
ty, ojciec trojga dzieci. Aresztowany w Mokobodach 17 lipca 1864 r. "za uczestnic
two w zabiciu mieszczanina mokobodzkiego - Popowskiego". W więzieniu od 18 li
pca. 1 lutego 1865 r. skazany na 10 lat katorgi w jednej z syberyjskich twierdz, 17
lutego odesłany do Warszawy. (K-121).

Kamiński Wojciech - chłop w Majdanie Kosowskim w pow. siedleckim, lat 40. 
Katolik, żonaty, ma dzieci. Aresztowany w Prostyni 14 marca 1864 r. "za przynależ
ność do żandarmerii narodowej". W więzieniu od 24 marca. 23 listopada 1864 odesła
ny do Warszawy, do Komisji Wojny. (K-52).

Kamoszewski Józef - mieszczanin z Garwolina, pow. łukowski, lat 33. Katolik, 
kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany we wsi Trzcianka 26 lutego 1864 r. za 
"przynależność do bandy". W więzieniu od 17 marca 1864 r. skazany na roboty w 
głąb Rosji. 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (K-41).

Karpiński Jan - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyński, lat 18. Katolik, kawaler. 
Majątku nie posiada. Aresztowany we wsi Antopol, 18 lutego "za przynależność do 
oddziału Krysińskiego". 21 maja 1864 r. skazany na roty aresztanckie. 28 września 
odesłany do Warszawy. (K-92).

Karabin Józef - chłop nie posiadający majątku we wsi Drupie pow. stanisławo
wski, lat 34. Katolik, kawaler. Aresztowany w domu 23 lutego "za przynależność do
bandy Matlińskiego". Pod koniec lipca 1864 r. skazany na roboty w głębi Rosji. (K- 
94).

Kasperowicz Kazimierz - chłop ze wsi Budy Przytockie w pow. stanisławowskim, 
lat 30. Katolik, ma dwoje dzieci. Aresztowany w Budach 20 września 1864 r. "za 
udział do partyzanckiej grupy". 2 grudnia 1864 r. skazany na 3 lata rot aresztanckich. 
(K- 96).

Kąkolewski Stanisław - chłop ze wsi Świdry, pow. łukowski, 1. 16. Katolik, kawa
ler. Aresztowany we wsi Świdry 10 września 1864 r. za organizowanie oddziałów po
wstańczej żandarmerii. W więzieniu od 9 października. 10 października oddany do 
dyspozycji komisji wojennej, 3 sierpnia 1865 r. do dyspozycji Audytoriatu polowego. 
(K- 153a).

Kielczyk Antoni - chłop nie posiadający majątku, ze wsi Siewiszny (?) w pow. 
stanisławowskim, lat 21. Katolik, żonaty. Aresztowany we wsi Zabrzyszowe (?) 7 
marca 1864 r. "za brak paszportu". W końcu lipca 1864 r. skazany na roboty publi
czne w głębi Rosji i przesłany do Cytadeli Warszawskiej. (K-156).

Kobyliński Leon - chłop nie posiadający majątku ze wsi Mrozy, w pow. stanisła
wowskim, lat 40. Katolik, żonaty. Aresztowany w Mrozach 19 lutego 1864 r. "nie 
wie za co". 14 marca 1864 r. skazany na aresztanckie roty. 4 września 1864 r. ode
słany do Warszawy. (K-166).
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Kołodziejak Jan - chłop ze wsi Wólka Ogrodniki pow. siedlecki, lat 22. Katolik, 
kawaler. Aresztowany 2 listopada 1864 r. "za uczestniczenie w powieszeniu chłopki 
Gołembiewskiej". 19 grudnia 1864 r. w siedleckim więzieniu. 15 marca 1865 r. ska
zany na osiedlenie na Syberii, 30 marca odesłany do Warszawy. (K-171).

Komarowski Leon - urzędnik z Łukowa, lat 27. Katolik, żonaty, ojciec dwojga 
dzieci. Aresztowany w Łukowie 19 czerwca 1864 r. Oskarżony o pełnienie funkcji 
"rewolucyjnego naczelnika miasta Stoczka". W więzieniu od 19 czerwca. Skazany na 
6 lat katorgi w syberyjskich fabrykach. 21 grudnia odesłany do Warszawy. (K-137).

Komorowski Walenty - chłop z Siedlec, lat 25. Katolik, kawaler, posiadający dom 
i ziemię. Aresztowany w Celinach 8 marca 1864 r. za brak paszportu. W siedleckim 
więzieniu od 17 marca, 17 kwietnia skazany na roboty publiczne w Rosji, 27 kwiet
nia 1864 r. odesłany do Cytadeli. (K-42).

Konarzewska Antonina - panna, córka wójta z guberni płockiej, lat 20. "W oddzia
łach Wróblewskiego, Sumińskiego, Brzóski. Kurierka ks. Brzóski. Jeszcze w styczniu 
1865 r. jeździła do Warszawy dwa razy. Zbierała broń i pieniądze. W kwietniu 1865 r. 
aresztowana u Dejbla, wypierała się wszystkiego i nikogo wydać nie chciała". 17 lu
tego 1866 r. skazana na śmierć przez powieszenie. 24 lutego Berg zmienił wyrok na
osiedlenie na Syberii. (Aud. 348, 148).

Kondratowicz Michał - chłop z Pawłowa, pow. bialski, lat 53. Katolik, żonaty, 
posiada jedno dziecko. Ma dom i ziemię. Aresztowany i oskarżony "o zbiórkę pienię
dzy tzw. podatku narodowego w Białej Podlaskiej". 13 października 1864 r. skazany 
na 2 lata rot aresztanckich, 26 października odesłany do Warszawy. (K-53).

Konstanty Maciej - chłop z Gręzówki, pow. łukowski, lat 37. Katolik, żonaty, oj
ciec czworga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 9 sierpnia 1864 r. w Grę- 
zówce. Oskarżony o "powiązania z oddziałem żandarmerii powstańczej Olka". W wię
zieniu od 30 listopada. 22 listopada 1865 r. skazany na 2 lata rot aresztanckich. 2 
marca odesłany do Warszawy. (K-156).

Kopeć Józef - chłop ze Żdziar, pow.- łukowski, lat 34. Katolik, żonaty, ojciec 
dwojga dzieci. Aresztowany w czasie pobytu w Siedlcach 13 lipca 1864 r. "za prze
chowywanie broni należącej do oddziału Brzóski". W więzieniu od 19 czerwca, ska
zany na aresztanckie roty. 21 września odesłany do Warszawy. (K-123).

Kopiński Antoni - chłop z Przewłoki, pow. radzyński, lat 28. Katolik, żonaty, oj
ciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 26 lutego 1864 r. w Przewłoce 
"za zbieranie rekruta dla buntowników i przekazywanie rewolucyjnych poleceń". 12 
listopada skazany na 5 lat rot aresztanckich, 16 listopada odesłany do Warszawy. (K- 
91).

Kordasz Walenty - chłop ze wsi Filipki, pow. łukowski, lat 50. Katolik, żonaty, 
ojciec siedmiorga dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Filipkach 21 
października 1864 r. "za powiązania z Brzóską". W więzieniu od 4 listopada 1864 r.
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15 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot, 21 grudnia odesłany do Warszawy. 
(K-158).

Korecki Kazimierz - chłop z Wólki Grumieńskiej, pow. siedlecki. Katolik, kawaler, 
majątku nie posiada. Aresztowany 1 marca 1864 r. we wsi Krzymosze (?) "za przy
należność do bandy". W więzieniu od 17 marca 1864 r., skazany na roboty publiczne 
w Rosji, 10 kwietnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (K-43).

Korłobowski Gerwazy - chłop z Kodysz (?), pow. bialski. Katolik, ma syna, posia
da dom i ziemię. Aresztowany w Międzyrzecu 12 lutego 1864 r. "za przynależność 
do bandy". 27 kwietnia odesłany do Warszawy. (K-12).

Korsak Ludwik - chłop z Ciemina, gm. Dzierzby, pow. siedlecki, lat 30. Katolik, 
żonaty, ojciec jednego dziecka. Majątku nie posiada. Aresztowany we wsi Kliwach (?) 
17 lutego 1864 r. "za przynależność do bandy". W więzieniu od 27 lutego, skazany 
na zesłanie w głąb Rosji, 13 marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (K-15).

Korytnicki Teofil - szlachcic z Zalesia pow. bialski, lat 22. Katolik, kawaler, ma
jątku nie posiada. Aresztowany koło wsi Ostrówki 25 kwietnia 1864 r. W więzieniu 
od 24 maja 1864 r., 3 czerwca skazany na publiczne roboty w Rosji, 9 czerwca 1864 r. 
odesłany do Warszawy. (K-108).

Kosieradzki Stanisław - szlachcic z Kobylan w pow. siedleckim. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w Kobylanach 12 grudnia "w związku ze sprawą ks. Augustynowicza". 
W więzieniu od 15 grudnia, 31 grudnia 1864 r. skazany na dwa lata aresztanckich 
rot. 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-173).

Kosieradzki Walenty - szlachcic ze wsi Przewózki, pow. siedlecki, lat 45. Katolik, 
żonaty, ojciec czworga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Przewózkach 16 
grudnia 1864 r. za "powiązania z bandą Brzóski". W więzieniu od 17 grudnia, 31 
grudnia 1864 r. skazany na rok aresztanckich rot. 4 stycznia 1865 r. odesłany do 
Warszawy. (K-168).

Kosim Jakub - chłop ze wsi Kupce, pow. siedlecki, lat 29. Katolik, kawaler. Are
sztowany w Kupcach 4 czerwca 1864 r. za "zbieranie i ukrywanie powstańców". W 
więzieniu od 5 czerwca 1864 r., 21 grudnia skazany na 12 lat katorżniczych robót w 
kopalniach. 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-129).

Kosiński Leon - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyński, lat 20. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w pobliżu Siemienia 20 marca 1864 r. "Brał udział w walkach z woj
skiem rosyjskim". 20 listopada skazany na dwa lata aresztanckich rot, 23 listopada 
1864 r. odesłany do Cytadeli. (K-139).

Kostaniecki Piotr - chłop z Mrozów, pow. stanisławowski, lat 25. Żonaty, nie ma 
dzieci. Aresztowany 19 lutego "nie wie za co". 14 marca 1864 r. skazany na roty 
aresztanckie. 4 września 1864 r. przekazany do Warszawy. (K-141).
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Kostecki Kazimierz - mieszczanin z Łosic, pow. bialski, lat 45. Katolik, żonaty, 
ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Łosicach 12 maja 1864 r. 
"jako żandarm wieszatiel. Ma kożuch powieszonego Władysława Muzykowicza". 13 
stycznia 1865 r. sądzony przez Audytoriat Polowy. Brak wyroku. (K-124).

Koszenko Stanisław - chłop ze wsi Kielce w pow. siedleckim, lat 20. Katolik, 
kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany w Prostyni 25 maja 1864 r. za "zabójstwo 
nieznanego żołnierza w Prostyni". W więzieniu od 3 czerwca 1864 r. 18 stycznia 
1865 r. skazany na piętnaście lat katorgi w kopalniach. 1 lutego odesłany do Warsza
wy. (K-113b).

Kot Jan - chłop ze wsi Jabłonna, pow. siedlecki lat 24. Katolik, kawaler. Majątku 
nie posiada. Aresztowany w Grodziszczu 7 lutego 1864 r. "za przynależność do ban
dy". W więzieniu od 27 lutego, skazany na zesłanie do Rosji. 13 marca odesłany do 
Warszawy. (K-16).

Kotkiewicz Paweł - chłop ze wsi Nowosiółki, pow. łukowski, lat 28. Katolik, żo
naty. Aresztowany we własnym domu 27 września 1864 r. "za uczestnictwo w powie
szeniu Żyda miasta Osiecka, Szlamy". W więzieniu od 10 grudnia. 11 stycznia 1865 r. 
skazany na 20 lat katorgi w kopalniach syberyjskich. 1 lutego odesłany do Warszawy. 
(K-165).

Kowalczyk Jan - chłop ze wsi Strzyżew, lat 22. Kawaler, majątku nie posiada. 
"Sam się zgłosił do wojsk rosyjskich stacjonujących w Łukowie i wyjawił, że był w 
oddziale Krysińskiego, zaś w marcu uczestniczył jako podkomendny Ławeckiego w 
nocnym napadzie na dom szlachcica wylegitymowanego, Syntskiego, aby go schwycić 
i powiesić". W więzieniu od 11 czerwca 1864 r. skazany na aresztanckie roty. 21 
września odesłany do Warszawy. (K-115).

Kowalczyk Mikołaj - chłop nie posiadający majątku ze wsi Płatków w pow. stani
sławowskim, lat 30. Katolik, ma dwoje dzieci. Aresztowany w Platkowie 8 maja 1864 r. 
"jako żandarm powstańczy. Przy rewizji znaleziono u niego rożek z prochem". 15 lu
tego 1865 r. skazany na 12 lat robót w syberyjskich kopalniach. (K-130).

Kowalewski Paweł - chłop z Sokołowa, pow. siedlecki lat 17. Katolik, kawaler, 
posiada dom i ziemię. Aresztowany w Skrzyszewie 17 lutego 1864 r. "za przynależ
ność do bandy". W więzieniu od 27 lutego, skazany na zesłanie w głąb Rosji, 13 
marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (K-14).

Kowalski Grzegorz - chłop z Radzynia, żyje w Drelowie, gm. Międzyrzec, lat 44. 
Katolik, żonaty, ojciec siedmiorga dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany w Drelo
wie 9 stycznia 1864 r. "za dostarczanie kożuszków do powstańczej bandy". W więzie
niu od 23 lutego 1864 r., skazany na aresztanckie roty, 21 września 1864 r. odesłany 
do Warszawy. (K -ll).

Kozłowski Franciszek - mieszczanin ze Stoczka, pow. łukowski, lat 42. Katolik, 
żonaty, ojciec dwojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Stoczku 9 czerw
ca 1864 r. "Oskarżony, wespół z innymi mieszkańcami miasta o odbicie u burmistrza
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miasta Osiecka sześciu rekrutów". W więzieniu od 15 czerwca 1864 r. 8 grudnia ska
zany na 8 lat katorgi w kopalniach syberyjskich. 21 grudnia 1864 r. odesłany do 
Warszawy. (K-136).

Kozłowski Jakub - chłop z Białej, lat 21. Katolik, kawaler. Posiada ziemię. Are
sztowany w Mokranach 26 kwietnia "za przynależność do bandy". Skazany na roboty 
publiczne w Rosji. (K-60).

Kożuchowski Adam - mieszczanin z Mokobod, pow. siedlecki, lat 34. Aresztowany 
w Mokobodach 4 czerwca 1864 r. "za przynależność do bandy, po opuszczeniu od
działu był w domu i nie zameldował się u władz". W więzieniu od 7 czerwca 1864 r. 7 
sierpnia skazany na roboty w głębi Rosji, 14 sierpnia 1864 r. odesłany do Warszawy. 
(K-130).

Kożuchowski Tomasz - szlachcic z Kosm, pow. siedlecki, lat 23. Katolik, żonaty, 
posiada jedno dziecko. Aresztowany w swoim domu 14 grudnia 1864 r. "w związku 
ze sprawą Szwagierka, Czyżewskiego i Augustynowicza". W więzieniu od 14 grudnia. 
31 grudnia 1864 r. skazany na dwa lata aresztanckich rot. 4 stycznia 1865 r. odesłany 
do Warszawy. Karę odbywał w gub. wołogodskiej. (K-169).

Krajewski Piotr - szlachcic z Popław, pow. bialski, lat 30. Katolik, żonaty. Mająt
ku nie posiada. Aresztowany w Olszance 18 lipca 1864 r. "Wskazany przez przestę
pcę Franciszka Czapskiego". W więzieniu od 24 lipca 1864 r. 22 lutego 1865 r. ska
zany na 8 lat katorgi w twierdzach, 7 marca odesłany do Warszawy. (K-125).

Krasiński Maciej - mieszczanin z Radzymina, lat 22. Katolik, kawaler aresztowany 
w lutym 1864 r. "za przynależność do bandy". Pod koniec kwietnia skazany na robo
ty przymusowe w głębi Rosji, odesłany do Warszawy. (K-131).

Krasnodębski Franciszek - szlachcic z Remiszewa, powiat siedlecki, lat 24. Kato
lik, kawaler "aresztowany w przebraniu chłopa 10 listopada. Oskarżony o udział w 
utopieniu Jana Nagrody". W więzieniu od 3 grudnia 1864 r. 10 lutego 1865 r. skaza
ny na rok aresztanckich rot, 17 lutego odesłany do Warszawy. (K-163).

Krasnodębski Józef - szlachcic ze wsi Krasnodęby, lat 44. Katolik, żonaty, ojciec 
czworga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 25 grudnia 1864 r. "w związku 
ze sprawą bandyty Dzieciątka". W więzieniu od 27 grudnia 1864 r. 27 stycznia ska
zany na dwa lata aresztanckich rot, 1 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-175).

Krassowski Antoni - mieszczanin z Mokobod, lat 19. Katolik, kawaler. Aresztowa
ny w Mokobodach 17 lipca 1864 r. za "uczestnictwo w zabójstwie mieszczanina z 
Mokobod Stanisława Popowskiego". W więzieniu od 18 czerwca 1864 r. 8 lutego 
1865 r. skazany na 8 lat katorgi w twierdzach syberyjskich, 17 lutego odesłany do 
Warszawy. (K-122).

Krasuski Adam - szlachcic z Zalesia, pow. łukowski, lat 20. Katolik, kawaler, ma
jątku nie posiada. Aresztowany w Zalesiu 5 marca 1864 r. za "należenie do bandy
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Łętowskiego i Lelewela". W więzieniu od 17 marca, skazany na roboty w Rosji. 27 
kwietnia odesłany do warszawskiej Cytadeli. (K-39).

Krasuski Franciszek - szlachcic z Rzymek, pow. łukowski, lat 35. Katolik, żonaty, 
ojciec dwojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Rzymkach 21 
października 1864 r. "za powiązania z Brzóską". W więzieniu od 4 listopada 1864 r. 
25 stycznia skazany na osiedlenie na Syberii. 1 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. 
(K-159).

Krasuski Jan - szlachcic ze wsi Zembry Krasusy, lat 39. Katolik, żonaty, ma dzie
ci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Zembrach Krasusach 9 marca 1864 r. "za 
uczestnictwo w pierwszą noc buntu w napadzie na Łuków". W więzieniu od 17 mar
ca, skazany na roboty w Rosji. 10 kwietnia wysłany do Warszawy. (K-37).

Krasuski Kazimierz - szlachcic ze wsi Rzymki, pow. łukowski, lat 35. Katolik, 
żonaty, ojciec dwojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Rzymkach 21 
października 1864 r. za "powiązania z Brzóską". W więzieniu od 4 listopada. 25 sty
cznia skazany na osiedlenie na Syberii. 1 lutego odesłany do Warszawy. (K-159).

Krasuski Stanisław - szlachcic z Zalesia, pow. łukowski. Katolik, kawaler, majątku 
nie ma. Aresztowany w Zalesiu 5 marca 1864 r. "za należenie do bandy Łętowskiego 
i uczestnictwo w powstaniu". W więzieniu od 17 marca 1864 r. Skazany na roboty w 
Rosji. 27 kwietnia 1865 r. odesłany do Cytadeli. (K-40).

Krasuski Walerian - szlachcic ze wsi Zembry Krasusy. Katolik, żonaty, ma dzieci. 
Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Zembrach Krasusach 9 marca 1864 r. "za 
uczestnictwo w pierwszą noc buntu w napadzie na Łuków i rozpowszechnianie rewo
lucji między mieszkańcami". W więzieniu od 17 marca 1864 r. Skazany na roboty w 
Rosji, 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (K-38).

Król Jan - chłop z Sabinki, pow. łukowski, lat 38. Katolik, żonaty. Aresztowany w 
domu 20 listopada 1864 r. "za uczestnictwo w wieszaniu Żyda z miasta Osiecka, 
Szlamy". W więzieniu od 10 grudnia. 11 stycznia 1865 r. skazany na 20 lat katorgi 
w kopalniach. 1 lutego przesłany do Warszawy. (K-164).

Krupski Jan - chłop ze wsi Paskudy, pow. łukowski, lat 18. Katolik, kawaler, ma
jątku nie posiada. Aresztowany w Paskudach 27 lutego 1864 r. za to, "że był w ban
dzie Krysińskiego". W więzieniu od 7 marca 1864 r. Skazany na zesłanie w głąb 
Rosji. 28 marca odesłany do Warszawy. (K-26).

Krzymowski Wojciech - chłop z Kurzawki, pow. radzyński, lat 26. Katolik, kawa
ler, majątku nie posiada. Aresztowany w Woli Gutowskiej 15 marca 1864 r., "za na
leżenie do bandy Krysińskiego. Odniósł ranę pod Sierszewem". 17 listopada skazany 
na 4 lata aresztanckich rot w głębi Rosji, 16 listopada odesłany do Warszawy. (K-97).

Krzysiuk Stanisław - szlachcic ze wsi Żochy, pow. siedlecki, lat 28. Katolik, ka
waler. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Źochach 15 lutego 1864 r. "za powie
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szenie człowieka". W więzieniu od 20 lutego 1864 r. 25 stycznia 1865 r. skazany na 
12 lat katorgi. 1 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-7).

Krzyżanowski Feliks - chłop z Zakanala, pow. bialski, lat 29. Katolik, żonaty. 
Aresztowany w Zakanalu 27 czerwca 1864 r. "za udział w bandzie, zabójstwo chłopa 
Kondratowicza i grabienie poczty". Sądzony przez Audytoriat Polowy. Wyroku brak. 
(K-151).

Kurc Lucjan - szlachcic nie posiadający majątku ze wsi Dembe Małe w pow. sta
nisławowskim, lat 17. Katolik, kawaler. Aresztowany we wsi Siroujezd (?) 10 maja 
1864 r. "za należenie do oddziału partyzanckiego Szydłowskiego". W początkach 
października 1864 r. skazany na osiedlenie na Syberii. (K-161).

Kurek Jan - chłop ze wsi Klimki, pow. łukowski, lat 44. Katolik, żonaty, ma dzie
ci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Klimkach 21 grudnia 1864 r. "za kontakty 
z Brzóską". W więzieniu od 28 grudnia 1864 r. 27 stycznia 1865 r. skazany na 3 lata 
aresztanckich rot. 1 lutego odesłany do Warszawy. (K-172).

Kurmanek Wincenty - chłop z Maciejowic, pow. łukowski, lat 17. Katolik, kawa
ler, aresztowany w Krzymowskich 8 maja 1864 r. "Oskarżony o należenie do partii 
Malinowskiego". W więzieniu od 11 czerwca 1864 r. 22 lutego 1865 r. skazany na 
15 lat katorgi. 7 marca 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-117).

Kusal Antoni - mieszczanin z Paprotni, pow. łukowski, lat 21. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 12 marca 1864 r. "za należenie do bandy Dolińskiego. Ujęty z bronią w 
ręku". W więzieniu od 26 marca 1864 r. Skazany na aresztanckie roty. 13 września 
odesłany do Warszawy. (K-51).

Kusznik Józef - chłop z Różanki, pow. radzyński, lat 22. Kawaler, majątku nie 
ma. Aresztowany w Konopnicy 23 kwietnia 1864 r. "za udział w bandzie Jankowskie
go". 31 sierpnia 1864 r. skazany na aresztanckie roty. 13 września odesłany do War
szawy. (K-69).

Kwiatkowski Julian - szlachcic z Serokomli, lat 26. Katolik, kawaler, majątku nie 
ma. Aresztowany w Serokomli 5 kwietnia 1864 r. "Oskarżony o pełnienie funkcji 
agenta rewolucjonistów". W więzieniu od 28 kwietnia 1864 r. 1 lutego 1865 r. skaza
ny na osiedlenie na Syberii, 17 lutego odesłany do Warszawy. (K-71).

Lach Wojciech - chłop z Seroczyna, pow. siedlecki, lat 21. Kawaler. Aresztowany 
14 lutego 1864 r. "za należenie do szajki". W więzieniu siedleckim od 20 lutego. 
Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 marca 1864 r. odesłany z Siedlec do Warszawy. 
(L-2).

Ladwiniec Jakub - mieszczanin z Białej, lat 18. Katolik, kawaler. Aresztowany 3 
września w Białej "za udział w bandzie i utopienie chłopa Miereciuka". 17 grudnia 
1864 r. skazany na 2 lata aresztanckich rot. 21 grudnia 1864 r. odesłany do Warsza
wy. (L-52).
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Laporeno Jan - szeregowiec Sieszepowskiego pułku, lat 40. Katolik. Aresztowany 
22 lutego 1864 r. "za należenie do bandy". W więzieniu siedleckim od 14 marca 
1864 r. 3 kwietnia odesłano go do Warszawy z decyzją odesłania do pułku. (L-8).

Laskowski Piotr - mieszczanin z Liwek, pow. siedlecki, lat 35. Katolik, bezdzietny. 
Aresztowany 25 lutego 1864 r. "za należenie do bandy Jankowskiego". W więzieniu 
od 9 kwietnia. Zesłany na roboty w głąb Rosji. 12 czerca odstawiony do Cytadeli 
Warszawskiej. (L-23).

Lechowski Feliks - chłop ze Sławatycz, pow. radzyńskiego, lat 19. Katolik, kawa
ler. Aresztowany 18 lutego 1864 r. we wsi Antopol. "Oskarżony o przynależność do 
bandy Kruka i udział w bitwie". Skazany na aresztanckie roty. W więzieniu od 21 
maja, 28 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (L-32).

Leszczyński Aleksander - mieszczanin z Mokobod, pow. siedlecki lat 20. Kawaler. 
Aresztowany 14 lutego 1864 r. we wsi Trebień "za brak dokumentów". W siedleckim 
więzieniu od 20 lutego 1864 r. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 marca 1864 r. 
odesłany z Siedlec do Warszawy. (L-l).

Leszczyński Józef - mieszczanin z miasta Latowicza w pow. stanisławowskim, lat 
20. Katolik, ojciec czworga dzieci. Aresztowany "na podstawie zeznań Marcina Gro
dzkiego, że nakazywał zbiórkę pieniędzy w wioskach". 12 listopada 1864 r. skazany 
na 5 lat aresztanckich rot. (L-61).

Leszczyński Kazimierz - szlachcic z gminy Krasusy, lat 25. Kawaler. Aresztowany 
10 marca 1864 r. w Łukowie. "Oskarżony o uczestnictwo w napadzie na Łuków i 
należenie do bandy". W więzieniu siedleckim od 17 marca. Skazany na roboty w Ro
sji. 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (L -ll).

Lewandowski Wincenty - chłop ze wsi Krupińskie, pow. siedlecki, lat 32. Kawaler. 
Aresztowany 16 listopada 1864 r. w domu "za uczestnictwo w powieszeniu chłopki". 
W siedleckim więzieniu od 9 grudnia 1864 r. 23 lutego 1865 r. skazany na trzy lata 
aresztanckich rot, 26 lutego odesłany do Warszawy. (L-58).

Lewartowski Wojciech - mieszczanin ze Stoczka, pow. łukowski, lat 42. Katolik, 
żonaty, ojciec trojga dzieci. Aresztowany 9 lipca 1864 r. w Stoczku "za odbicie sze
ściu rekrutów w Osiecku i wymierzenie kary cielesnej". 8 grudnia skazany na osied
lenie na Syberii, 21 grudnia uwolniony z więzienia, w którym przebywał od 19 lipca. 
21 grudnia odesłany do Warszawy. (L-39).

Leśniewski Piotr - chłop z Wilgi, pow. stanisławowski, lat 33. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 12 marca 1864 r. we wsi Rudniki "za należenie do bandy". 29 maja 
1864 r. odesłany do Warszawy, do dyspozycji warszawskiego naczelnika wojennego. 
(L-16).

Liber Kazimierz - podoficer dezerter, lat 48. Katolik, ojciec dziecka. Aresztowany 
29 sierpnia 1864 r. w Jarczewie. "Oskarżony o udział w zabiciu dwóch żołnierzy,
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którzy oddalili się od oddziału". W więzieniu od 19 września 1864 r. 15 marca 1865 
r. skazany na 20 lat katorgi, 30 marca odesłany do Warszawy. (L-50).

Lipecki Karol - szlachcic z Siedlec, lat 21. Kawaler, katolik. Aresztowany 14 lute
go 1864 r. we wsi Mamorzec (?) "za przynależność do bandy Krysińskiego". Skazany 
na osiedlenie na Syberii. W więzieniu od 11 lipca 1864 r., 21 grudnia odesłany do 
Warszawy. (L-36).

Lipiński Ferdynand - sołtys z Lipin, pow. bialski, lat 49. Ojciec trojga dzieci. Are
sztowany w Siedlcach 16 marca 1865 r. "za udział w buncie i w sprawie Lacho
wskiego". 2 kwietnia przekazany Polowemu Audytoriatowi. (L-4).

Lipiński Maciej - szlachcic z Lipin, pow. bialski, lat 38. Ojciec dwojga dzieci. 
Aresztowany w Siedlcach 16 marca 1865 r. "za udział w buncie i w sprawie Lacho
wskiego". 2 kwietnia 1865 r. przekazany Audytoriatowi Polowemu. (L-5).

Liwicki Ludwik - chłop ze wsi Pobikory, lat 46. Katolik, żonaty, ojciec jednego 
dziecka. Aresztowany w Pobikorach "za należenie do bandy Brzóski". W więzieniu od 
1 listopada. 15 grudnia skazany na trzy lata aresztanckich rot, 21 grudnia odesłany do 
Warszawy. (L-57, NWPŁ 22).

Łazowski Józef - szlachcic z Łazowa, pow. siedlecki, lat 23. Aresztowany 31 sty
cznia 1864 r. w Łazowie "za należenie do oddziału". Od 20 lutego w więzieniu sied
leckim. Zesłany na roboty do Rosji. Odesłany do Warszawy. (L-4).

Ługowski Jan - chłop ze wsi Zdanik, pow. siedlecki, lat 22. Kawaler, lat 22. Are
sztowany 13 marca 1864 r. "za zabranie broni ziemianinowi i zbieranie broni". W 
więzieniu siedleckim od 14 marca. 9 grudnia 1864 r. skazany na 10 lat katorgi na 
Syberii, 21 grudnia odesłany do Warszawy. (L-10).

Ługowski Paweł - mieszczanin z Latowicza, pow. stanisławowski, lat 28. Katolik, 
ojciec dwojga dzieci. Aresztowany pod koniec października 1864 r. "jako pomocnik 
dowódcy oddziału ks. Brzóski". 25 stycznia 1865 r. skazany na 20 lat katorgi w ko
palniach syberyjskich. (L-43).

Łuniewski Konstanty - chłop ze Sterdyni, pow. siedlecki, lat 23. Aresztowany 31 
stycznia 1864 r. w Sterdyni "za przynależność do bandy". Od 20 lutego 1864 r. w 
siedleckim więzieniu. Zesłany na roboty w głąb Rosji. (L-5).

Machnik Jan - chłop z Natolina, pow. radzyński, lat 22. Katolik, kawaler. Areszto
wany 24 czerwca 1864 r. w Natolinie "w związku ze sprawą ks. Lewandowskiego". 
Skazany na rok aresztanckich rot. W siedleckim więzieniu od 28 lipca. 21 grudnia 
1864 r. odesłany do Warszawy. (M-52).

Maciak Ignacy - szeregowiec roty roboczej z Seroczyna, lat 42. Żonaty, ojciec jed
nego dziecka. Aresztowany w Garwolinie 20 października 1864 r. "za należenie do 
bandy Brzóski". W więzieniu od 31 października 1864 r. 25 stycznia skazany na 15 
lat katorgi w kopalniach, w głębi Rosji. (M-73).
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Majewski Jan - szlachcic ze wsi Liberatowa, pow. stanisławowski, lat 22. Kawaler. 
Aresztowany 15 lutego 1864 r. we wsi Poręba "oskarżony o przynależność do oddzia
łu partyzanckiego". 5 kwietnia 1864 r. skazany na zesłanie i roboty publiczne w Ro
sji. (M-24).

Makowski Adam - chłop z Natolina, pow. stanisławowski, lat 21. Katolik. Areszto
wany 20 stycznia 1864 r. "za przynależność do bandy". W kwietniu 1864 r. skazany 
na roboty w głębi Rosji. (M-31).

Makowski Stanisław - chłop ze wsi Rudzienko, pow. stanisławowski, lat 22. Kato
lik, ojciec dziecka. Aresztowany 8 lutego 1864 r. w miasteczku Popowie "za należe
nie do szajki Jankowskiego". 10 kwietnia 1864 r. skazany na roboty w głębi Rosji. 
(M-33).

Małaszewski Stanisław - żołnierz, dezerter z pułku piechoty, ze Zbuczyna, pow. 
siedlecki, lat 41. Aresztowany 28 stycznia 1864 r. we wsi Zdany. "Wiedział o ukry
waniu broni przez buntowników i nie dał znać władzy". W więzieniu od 13 lutego 
1864 r. 13 lipca skazany na osiedlenie na Syberii, 24 lipca odesłany do Warszawy. 
(M-6).

Manisiewicz Józef - mieszczanin z Łukowa, lat 30. Katolik. Aresztowany w Łuko
wie 13 marca 1864 r. za to, że "nie posiadał właściwych dokumentów". W więzieniu 
od 17 marca 1864 r. 30 kwietnia skazany na roboty w głębi Rosji. (M-19).

Marciniuk Adam - chłop z Grabanowa pow. bialski, lat 23. Katolik, kawaler. Are
sztowany 13 listopada 1864 r. W więzieniu od 31 grudnia "Oskarżony o zabójstwo 
murarza Jakuba Brzozowskiego". 9 marca 1865 r. sądzony w Audytoriacie Polowym. 
(M-78).

Marcinkiewicz Wincenty - szlachcic z Kodnia, pow. bialski, lat 23. Aresztowany 
przez kozaków na drodze koło wsi Zabłocie (?). W więzieniu od 14 marca. 13 czerw
ca skazany na 5 lat aresztanckich rot, 24 czerwca odesłany do Warszawy. (M-20).

Markowski Aleksander - szlachcic ze wsi Kolano, pow. radzyński, lat 20. Katolik, 
kawaler, ekonom. Aresztowany 1 lutego 1864 r. we wsi Antopol "za udział w napa
dach z szajką Krysińskiego". Skazany na roty aresztanckie. W więzieniu od 21 maja. 
28 września zdecydowano odesłać go do Warszawy. (M-43).

Matuszewski Mateusz - mieszczanin z Cegłowa, pow. stanisławowski, lat 47. Ka
tolik, ojciec trojga dzieci. Aresztowany 24 sierpnia 1864 r. w Mińsku, "oskarżony o 
wspólne ze Ślusarskim ukaranie chłostą dwóch chłopów i podejrzany o udział w po
wieszeniu chłopa". 10 grudnia 1864 r. skazany na 5 lat aresztanckich rot. (M-62).

Mazurek Wojciech - chłop z Rzeczycy, pow. radzyński, lat 22. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 15 lutego 1864 r. we wsi Witoroż "za należenie do bandy". W więzieniu 
od 26 marca. 27 lipca wysłany do Warszawy. (M-27).
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Mądrzecki Wincenty - chłop z Kiczek, pow. stanisławowski, lat 23. Katolik, kawa
ler. Aresztowany 20 listopada przy wsi Zastawa "za należenie do szajki". 13 marca 
1864 r. "skazany na zesłanie w głąb Rosji i odprawiony do Warszawy". (M-45).

Mejbaum Franc - szlachcic ze wsi Waliszki (?), pow. stanisławowski, lat 42. Ka
tolik, kawaler. Aresztowany 23 lipca 1864 r. w Waliszkach "za stałe kontakty z bun
townikami". 4 lutego 1865 r. skazany na 10 lat katorgi w jednej z syberyjskich 
twierdz. (M-72).

Mentrak Wojciech - mieszczanin z Osiecka, pow. łukowski, lat 22. Kawaler. Are
sztowany 21 października 1864 r. pod miastem Stoczkiem za "należenie do bandy 
Brzóski". W więzieniu od 25 października, 25 stycznia 1865 r. skazany na 10 lat 
katorgi w jednej z syberyjskich twierdz. (M-74).

Michalski Piotr - chłop z Juliopola, pow. radzyński, lat 27. Katolik, kawaler. Are
sztowany w domu "za dobrowolne przystąpienie do bandy i uczestniczenie w dwóch 
bitwach". W więzieniu siedleckim od 19 czerwca. 19 listopada 1864 r. skazany na 3 
lata aresztanckich rot. (M-57).

Michałek Mateusz - chłop z Grębkowa, pow. siedlecki, lat 64. Żonaty, ojciec sze
ściorga dzieci. Aresztowany "za należenie do oddziału żandarmerii powstańczej". W 
więzieniu od 16 października. 22 lutego 1865 r. skazany na 3 lata aresztanckich rot. 
(M-71).

Miechowiecki Wojciech - szlachcic z Zalesia, pow. łukowski, lat 19. Katolik. Are
sztowany 5 marca 1865 r. w Łukowie za "należenie do bandy Lelewela". 9 kwietnia 
skazany na roboty w głębi Rosji. W więzieniu przetrzymywany od 17 marca. 27 
kwietnia odesłany do Warszawy. (M-18).

Mierzejewski Stanisław - "Przez cały okres powstania w walce. Należał do 4 od
działów zwykłych i 2 band żandarmerii narodowej, uczestniczył w 7 bitwach. Był w 
oddziale Kostkowskiego na pikiecie, gdy wieszano 4 chłopów. Miał własny oddział 
kozaków polskich. Wpadł do Łukowa, gdzie ujął 2 oskarżonych o szpiegostwo. Zabrał 
im 100 rubli i powiesił. Przyczynił się do ukrycia Brzóski i Wilczyńskiego". 17 lute
go skazany na śmierć przez powieszenie. 24 lutego 1866 r. Berg zmienił wyrok na 15 
lat katorgi w kopalniach. (Aud. 398, 148).

Mińska Sebastian - chłop ze wsi Kantewicze, pow. stanisławowski, lat 26. Katolik. 
Aresztowany w Kantewiczach 27 lutego "za udzielanie pomocy buntownikom". 5 
kwietnia 1864 r. skazany na zesłanie na roboty w głąb Rosji. (M-20).

Młyńczak Jan - chłop ze wsi Siaćki, pow. łukowski, lat 28. Żonaty, ojciec trojga 
dzieci. Aresztowany 10 listopada 1864 r. w Siackach "za należenie do bandy Brzóski. 
W oddziale używał ps. «Skóra»". W więzieniu od 12 listopada 1864 r. 15 grudnia 
skazany na 5 lat aresztanckich rot, 21 grudnia odesłany do Warszawy. (M-77).
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Munka Jan - chłop z Seroczyna, pow. siedlecki, lat 28. Katolik. Aresztowany 14 
lutego 1864 r. we wsi Łazów "za należenie do bandy". W więzieniu od 20 lutego 
1864 r. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 marca odesłany do Warszawy. (M-9).

Murawski Konstanty - chłop z Gończyc, pow. łukowski, lat 33. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 1 maja 1864 r. we wsi Goniwilki "za należenie do bandy Płażewskiego 
i udział w napadach". W więzieniu od 11 lipca 1864 r. skazany na roty aresztanckie. 
21 października odesłany do Warszawy. (M-51).

Muszyński Władysław - szlachcic z Łosic, pow. bialski lat 26. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 16 lutego 1864 r. "za należenie do bandy buntowników i walczenie z 
wojskami rosyjskimi". W więzieniu od 30 czerwca, 20 listopada skazany na rok are
sztanckich rot. (M-60).

Myszeborski Stanisław - chłop ze wsi Sulew w pow. stanisławowskim, lat 24. Ka
tolik, kawaler. Aresztowany 3 sierpnia 1864 r. w Kobratynie. "Oskarżony o utopienie 
chłopa". 10 lutego 1865 r. skazany na 3 lata aresztanckich rot. (M-58).

Niedża Józef - chłop ze wsi Groszki, pow. siedlecki, lat 48. Katolik, ojciec sie
dmiorga dzieci. Aresztowany 25 grudnia 1864 r. "za należenie do bandy Dzieciątka". 
W więzieniu od 28 grudnia 1864 r., 27 stycznia 1865 r. skazany na dwa lata are
sztanckich rot. (N-24).

Niewęgłowski Józef - szlachcic ze wsi Rzymki, pow. łukowski, lat 44. Żonaty, 
ojciec siedmiorga dzieci. Aresztowany 27 października 1864 r. w Rzymkach, "za na
leżenie do bandy Brzóski". W więzieniu od 5 listopada 1864 r. 25 stycznia skazany 
na osiedlenie na Syberii. (N-23).

Nikołajewski Franciszek - chłop, ekonom z Ostrowia, pow. bialski, lat 28. Katolik, 
kawaler. Aresztowany 6 lutego 1864 r. w Tchórzewie "za udzielanie pomocy buntow
nikom". Skazany na aresztanckie roty. W więzieniu od 20 lutego, 13 września odesła
ny do Warszawy. (N-3).

Nowacki Antoni - chłop z Zembrów (?), pow. łukowski, lat 28. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 21 kwietnia 1864 r. w Mieni "za napady z bandą Jankowskiego". W 
więzieniu od 30 lipca 1864 r. 25 stycznia 1865 r. skazany na 2 lata aresztanckich rot. 
17 lutego odesłany etapem do Warszawy. (N-16).

Nowakowski Władysław - szlachcic z Woli Sufczyńskiej, pow. stanisławowski. 
Aresztowany 1 sierpnia 1864 r. w Mińsku Mazowieckim "za ukrywanie u siebie prze
stępcy Ekkerta - Wintera". Pod koniec września 1864 r. skazany na osiedlenie w od
ległych guberniach Rosji. (N-4).

Nurkiewicz Piotr - chłop ze wsi Kamionna, pow. stanisławowski, lat 18. Kawaler. 
Aresztowany 11 marca 1864 r. "za napady z bandą Skorupki". Pod koniec września 
1864 r. skazany na roboty w Rosji. 12 czerwca 1864 r. odesłany do Warszawy. (N-6).
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Nurzyński Stanisław - szlachcic z Celin, pow. łukowski, lat 25. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 24 lutego 1864 r. "za napady w szajce Krysińskiego i należenie do szaj
ki Brzóski". W więzieniu od 7 marca 1864 r. Skazany na aresztanckie roty. 4 wrześ
nia odesłany do Warszawy. (N-5)

Obłasa Jan - chłop ze wsi Kozłów w pow. stanisławowskim, lat 48, ojciec pięcio
rga dzieci. Aresztowany 7 października 1864 r. w rodzinnej wsi "za udział w rabun
kach". 15 grudnia 1864 r. skazany na 3 lata aresztanckich rot. (0-30).

Ochst Wojciech - chłop z Orzeszówki (?), pow. siedlecki, lat 28. Katolik, ma 
dzieci. Aresztowany 22 lutego 1864 r. w Czerwonce "za należenie do bandy Lepnic- 
kiego". W więzieniu od 14 marca, 5 kwietnia skazany na roboty w Rosji. (0-5).

Odzieńczak Piotr - chłop ze Zgórza(?), lat 38. Aresztowany 21 października 1864 r. 
w Zgórzu "za należenie do szajki Brzóski". W więzieniu od 5 listopada. 15 grudnia 
skazany na 3 lata aresztanckich rot, 21 grudnia odesłany do Warszawy. (0-32).

Okniński Jan - szlachcic ze wsi Dziewule, pow. siedlecki, lat 23. Kawaler. Are
sztowany w Siedlcach 19 maja 1864 r. za "udział w powieszeniu Polikarpa Mikulskie
go". W więzieniu od 19 maja 1864 r. 3 sierpnia skazany na 12 lat ciężkich robót w 
kopalniach syberyjskich. (0-19).

Olek Jan - chłop ze wsi Dąbie, pow. łukowski, lat 20. Katolik, kawaler. Areszto
wany we wsi Kisielsk 7 maja 1864 r. "Nie złożył przysięgi poddańczej i uciekł do 
bandy". W więzieniu od 11 lipca 1864 r. 22 lutego 1865 r. skazany na 15 lat katorgi 
w kopalniach. 7 marca odesłany do Warszawy. (0-21).

Oledurda Grzegorz - chłop ze wsi Paskudy, pow. łukowski, lat 38. Katolik, żonaty, 
ojciec pięciorga dzieci. Aresztowany w Wohyniu 10 kwietnia 1864 r. za to "że cho
dził po domach Żydów i groził im powieszeniem za współpracę z wojskami rosyjski
mi". W więzieniu od 28 czerwca 1864 r. 22 listopada skazany na 2 lata aresztanckich 
rot. (0-30).

Ołdakowski Karol - szlachcic ze wsi Saszbady (?), pow. łukowski, lat 33. Żonaty, 
ma dzieci. Aresztowany 1 marca 1864 r. w Saszbadach. Oskarżony o to, "że stale w
jego domu przebywał porucznik bandy". W więzieniu od 17 marca 1864 r. 1 sierpnia
skazany na osiedlenie w głębi Imperium. (0-6).

Ornano Jan - szlachcic z Łukowa, lat 45. Katolik, żonaty, ojciec jednego dziecka. 
Aresztowany 3 stycznia 1864 r. "za organizowanie szajki i uczestnictwo w napadach". 
W więzieniu od 2 kwietnia 1864 r. skazany na 12 lat katorgi w twierdzach. 7 marca 
1865 r. odesłany do Warszawy. (0-12).

Orzechowski Józef - mieszczanin, szlachcic z Parczewa, pow. radzyński, lat 29. 
Wdowiec. Aresztowany we wsi Siemień 11 kwietnia 1864 r. "za zbieranie pieniędzy 
dla buntowników i przechowywanie powstańczej poczty". W więzieniu od 11 lipca. 9
listopada 1864 r. skazany na 8 lat katorgi w twierdzach. (0-23).
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Ostojski Aleksander - szlachcic z Leszczanki, pow. łukowski, lat 18. Kawaler. Are
sztowany 12 lutego 1864 r. w Międzyrzecu "za należenie do szajki i branie udziału w 
napadach". W więzieniu od 27 października 1864 r. 27 kwietnia 1865 r. odesłany do
Warszawy do komisji śledczej. (0-1).

Paciorkowski Adam - mieszczanin z Maciejowic, lat 30. Posiada dom i ziemię. W
więzieniu od 12 marca 1864 r. za udział w napadzie na Łaskarzew w pierwszą noc 
powstania. 7 sierpnia skazano go na roboty w głębi Rosji. (P-25).

Paczuski Piotr - szlachcic ze wsi Paczóski Wielkie, gm. Rozbity Kamień, pow. 
siedlecki, lat 22. Kawaler. Aresztowany w Paczóskach 13 lutego 1864 r. "za należenie 
do bandy". Skazany na zsyłkę w głąb Rosji. W więzieniu od 20 lutego 1864 r. 7 marca 
odesłany do Warszawy. (P-6).

Paszkowski Józef - szlachcic z Tchórzewa, pow. radzyński, lat 30. Ojciec jednego 
dziecka. Aresztowany 26 marca 1864 r. w Łysobykach "za należenie do bandy i kil
kakrotne uczestnictwo w bitwach z wojskami rosyjskimi". 20 listopada skazany na 3 
lata aresztanckich rot. (P-66).

Pawluczek Paweł - chłop z Seroczyna, pow. siedlecki, lat 17. Kawaler, majątku 
nie posiada. Aresztowany 14 lutego 1864 r. w Seroczynie "za przynależność do szaj
ki". Skazany na zesłanie do Rosji. W więzieniu od 20 lutego 1864 r. 7 marca odesła
ny do Warszawy. (P-7).

Pawłowski Edward - szlachcic z Leszczanki, lat 20. Kawaler. Aresztowany 7 sty
cznia 1863 r. za udział w zabójstwie podpułkownika Sreżniewskiego. 22 lutego 1865 r. 
skazany na 20 lat katorgi w kopalniach. 7 marca odesłany został do Warszawy. (P-l).

Pawłowski Stanisław - szlachcic ze wsi Sobyszki (?), pow. łukowski, lat 27. 
Żonaty, ma jedno dziecko. Aresztowany 25 stycznia 1864 r. w Budziskach "za pełnie
nie funkcji dziesiętnika w powstańczej organizacji. Oskarżony także o przekazywanie 
bandom broni i werbowanie ludzi". W więzieniu od 1 lipca 1864 r. 15 lutego 1865 r. 
skazany na 15 lat ciężkich robót w kopalniach. (P-47).

Piekarski Ignacy - chłop ze wsi Gózd, lat 28. Żonaty, ma jedno dziecko. Areszto
wany 7 września 1864 r. w Goździe "za udział w rabunku Kozłowa". W więzieniu od 
14 października 1864 r. 15 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. 21 grudnia 
odesłany do Warszawy. (P-77).

Piesiński Andrzej - chłop ze wsi Siekłak, pow. siedlecki, lat 25. Kawaler. Areszto
wany 4 lipca 1864 r. w Siekłaku "za ukrywanie buntowników". W więzieniu od 5 
lipca 1864 r. 21 grudnia skazany na 2 lata aresztanckich rot. (P-59).

Pietruszewski Jan - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyński, lat 20. Ma jedno 
dziecko. Majątku nie posiada. Aresztowany 9 lutego w Parczewie "za należenie do 
bandy Krysińskiego". 31 sierpnia skazany na roty aresztanckie. (P -ll) .

Pińkowski Karol - chłop ze wsi Domnie Pole, pow. siedlecki, lat 20. Kawaler. 
Aresztowany 15 września 1864 r. we wsi Domnie Pole. "Oskarżony o utopienie chło
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pa Mireciuka". W więzieniu od 15 października 1864 r. 15 grudnia skazany na 2 lata 
aresztanckich rot, 21 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (P-78).

Piotrowski Antoni - mieszczanin z Wohynia, pow. radzyński, lat 19. Kawaler. Are
sztowany w Turnikach (?) 2 lipca 1864 r. "za udział w bitwach z wojskami rosyjski
mi". W więzieniu od 19 lipca. 20 listopada 1864 r. skazany na 2 lata aresztanckich 
rot. (P-63).

Piotrowski Antoni - mieszczanin z Roskoszy, pow. bialskiego, lat 30. Kawaler. 
Majątku nie posiada. Aresztowany w 1864 r. we wsi Sokole "za należenie do bandy". 
W więzieniu od 12 maja. Skazany na roty aresztanckie. 21 września 1864 r. odesłany 
do Warszawy. (P-45).

Pluto Stanisław - sołtys z Zawad, pow. siedlecki, lat 45. Ojciec dwojga dzieci. 
Aresztowany 10 grudnia 1864 r. w Zawadach "w sprawie księdza Augustynowicza". 
W więzieniu od 11 grudnia 1864 r. 31 grudnia skazany na 5 lat aresztanckich rot. 
4 stycznia odstawiony do Warszawy. (P-84).

Płudowski Ignacy - szlachcic z Popław, pow. bialski, lat 19. Kawaler. Aresztowa
ny w Mordach 23 marca 1864 r. "za należenie do szajki". W więzieniu od 27 marca 
1864 r. 4 kwietnia skazany na roboty w Rosji. (P-21).

Pochiliński Władysław - mieszczanin z Komarówki, pow. radzyński, lat 20. Kawa
ler, majątku nie posiada. Aresztowany 15 lutego 1864 r. "za udział w bandzie Mieciń- 
skiego". W więzieniu od 22 lutego 1864 r. 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (P- 
18).

Polkowski Franciszek - szlachcic ze wsi Marcelin, pow. stanisławowski, lat 20. 
Kawaler. Aresztowany 26 sierpnia 1864 r. w miejscowości Dobre "za kontakty z ban
dą, zbiórkę pieniędzy dla buntowników oraz ograbienie wiosek Rumbek i Kamionki". 
25 listopada skazany na 4 lata aresztanckich rot. (P-72).

Połubowski Konstanty - szlachcic z Kurowa, gm. Jakusze, pow. łukowski, lat 40. 
Żonaty, ojciec pięciorga dzieci, ma dom i ziemię. Aresztowany 13 lutego 1864 r. w 
Kurowie "za należenie do bandy". W więzieniu od 29 lutego. Skazany na zesłanie w 
głąb Rosji. 9 marca wysłany do Warszawy. (P-10).

Poniatowski Władysław - szlachcic z Grochówki, pow. łukowski, lat 20. Kawaler, 
majątku nie posiada. Aresztowany 7 maja 1864 r. "z bronią w ręku w Brzozowickim 
lesie. Należał do bandy, której członkowie zabili dwóch łukowskich żydów". W wię
zieniu od 11 lipca 1864 r. Skazany na aresztanckie roty. 21 września odesłany do 
Warszawy. (P-51).

Popieluk Józef - chłop ze wsi Zieleńce, lat 20. Kawaler. Aresztowany 9 listopada 
1864 r. "za należenie do bandy Brzóski". W więzieniu od 26 listopada 1864 r. 15 
grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. 21 grudnia odesłany do Warszawy. (P- 
80).
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Popieluk Szymon - chłop ze Stoczka, lat 50. Żonaty, ma jedno dziecko, posiada 
dom i ziemię. Aresztowany 13 lipca 1864 r. w Stoczku "za odbicie przy pomocy 
mieszkańców Stoczka u burmistrza Osiecka 6 rekrutów i karanie burmistrza chłostą". 
W więzieniu od 25 sierpnia. 8 grudnia skazany na osiedlenie na Syberii. (P-65).

Popławski Andrzej - szlachcic ze wsi Gołowierzchy-Krasusy, pow. łukowski, lat 
44. Żonaty, ma dziecko. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 9 marca 1864 r. w Go- 
łowieizchach-Krasusach "za udział w napadzie na Łuków w pierwszą noc powstania i 
za grożenie tym, którzy składali przysięgę rządowi; za zbieranie pieniędzy po do
mach". W więzieniu od 17 marca 1864 r. Skazany na roboty w głębi Rosji. 10 kwiet
nia odesłany do Warszawy. (P-16).

Popławski Ignacy - szlachcic ze wsi Nowosielce, pow. bialski, lat 22. Kawaler. 
Aresztowany 22 lipca 1864 r. w Nowosielcach "za kontakty z szajką i za zabicie 
chłopa Grzegorza Stefaniuka". W więzieniu od 25 września. 14 grudnia 1864 r. ska
zany na 15 lat robót w kopalniach. 4 stycznia odesłany do Warszawy. (P-73).

Popławski Władysław - szlachcic z Popław, pow. bialski, lat 25. Kawaler. Posiada 
dom i ziemię. "Ujęty z bronią w ręku 21 kwietnia 1864 r. koło wsi Róża był w 
partii Siemianowicza". W więzieniu od 28 kwietnia 1864 r. 13 października skazany 
na osiedlenie na Syberii. (P-30).

Popowski Aleksander - mieszczanin z Mokobod, pow. siedlecki. Aresztowany 4 li
pca 1864 r. w Mokobodach "za należenie do bandy. Był w domu kilka miesięcy i nie 
ujawnił się". 7 lipca 1864 r. zamknięty w siedleckim więzieniu, 7 sierpnia skazany na 
roboty w Rosji. (P-60).

Postek Maciej - chłop z Tchórzewa, pow. siedlecki, lat 30. Ma jedno dziecko. 
Majątku nie posiada. Aresztowany w Rostkach 7 lutego 1864 r. "za przynależność do 
żandarmerii". Skazany do rot aresztanckich. W więzieniu od 20 lutego 1864 r. 13 
września odesłany do Warszawy. (P-8).

Pruss Maciej - chłop posiadający gospodarstwo z gminy Czyżyn w pow. stanisła
wowskim, lat 26. Aresztowany 27 lutego 1864 r. we wsi Kantywka (?) tegoż powiatu 
"za udzielenie partyzantom furażu". Pod koniec kwietnia 1864 r. skazany na roboty w 
głębi Rosji, odesłany do Warszawy. (P-47).

Prusska Marianna - mieszczanka ze wsi Pobratymy, pow. siedlecki, lat 32. Posiada 
dom i ziemię. Aresztowana 5 sierpnia 1864 r. w Węgrowie "za udział w utopieniu 
chłopa". 22 lutego skazana na osiedlenie na Syberii. 17 sierpnia 1864 r. osadzona w 
więzieniu. 18 marca 1865 r. odesłana do Warszawy. (P-72).

Przewózki Adam - szlachcic z Przewózek, pow. łukowski, lat 44. Żonaty, ojciec 
dziecka. Aresztowany 16 grudnia w Przewózkach "za należenie do szajki Brzóski". W 
więzieniu od 17 grudnia. 31 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. Odesłany do 
Warszawy. (P-81).
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Przewózki Jan - szlachcic ze wsi Przewózki, lat 35. Żonaty, ojciec pięciorga dzie
ci. Aresztowany 16 grudnia 1864 r. we wsi Przewózki "za należenie do szajki Brzó
ski". W więzieniu od 17 grudnia. 31 grudnia 1864 r. skazany na 3 lata aresztanckich 
rot. Odesłany do Warszawy. (P-82).

Przewózki Józef - chłop z Gszczyny (?), pow. siedlecki, lat 23. Kawaler. Areszto
wany w Gszczynach 9 kwietnia 1864 r. "za udział w buncie". W więzieniu od 12 
kwietnia. 25 listopada 1864 r. skazany na cztery lata rot aresztanckich. (P-54).

Pulkowski Stanisław - szlachcic ze wsi Pobratymy, pow. siedlecki, lat 31. Ojciec 
dwojga dzieci. Aresztowany 3 sierpnia w Pobratymach "za utopienie chłopa". W wię
zieniu od 17 sierpnia 1864 r. 22 lutego skazany na osiedlenie na Syberii, 18 marca 
1865 r. odesłany do Warszawy. (P-71).

Rabiński Władysław - chłop posiadający gospodarstwo w Woli Kałuskiej. Areszto
wany w domu 28 lutego 1864 r. "za udział w buncie". Pod koniec czerwca skazany 
na roboty w głębi Rosji i odesłany do Cytadeli Warszawskiej. (R-18).

Radzikowski Ignacy - szlachcic ze wsi Gołowierzchy Krasusy, pow. łukowski, lat 
29. Żonaty, ma dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Gołowieizchach Krasu- 
sach 9 marca 1864 r. "za udział w napadzie na Łuków w pierwszą noc buntu". W 
więzieniu od 17 marca 1864 r. Skazany na roboty w głębi Rosji. 10 kwietnia odesła
ny do Warszawy. (R-8).

Radzikowski Konstanty - szlachcic ze wsi Gołowierzchy Krasusy, pow. łukowski, 
lat 31. Żonaty, ma dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Gołowierzchach Kra- 
susach 4 marca 1864 r. "za udział w napadzie na Łuków w pierwszą noc buntu". W 
więzieniu od 17 marca 1864 r. Skazany na roboty w głębi Rosji. 10 kwietnia odesła
ny do Warszawy. (R-7).

Rajczakiewicz Aleksander. "Od września 1863 r. ekspedytor pocztowy w Kałuszy
nie. Aktywny w demonstracjach, śpiewał rewolucyjne pieśni, chodził w ubraniu rewo
lucyjnym! Współpracował z oddziałem Fryczego, dostarczał rozmaite rzeczy, broń i 
konie pocztowe. Przez zaufanych pocztylionów przesyłał listy. Współpracował z orga
nizacją powstańczą w powiecie, którą kierował Miller i z żandarmerią Merlego - Kar
wowskiego. Z Warszawy dostarczał: ostrogi, blankiety, odzież, pieniądze, broń, papie
ry. Dla siebie nabył rewolwer. Kiedy w styczniu 1865 r. Brzóska ukrywał się w Sta
rym Dworze u Dejbla pobrał blankiety z podpisem "Generała Brzezińskiego" upoważ
niające do zbierania składek. Z poczty zagarnięto 1432 rb 671/2 kopiejek, które prze
znaczono na cele powstania. Wyrobił Konarzewskiej fałszywy paszport. Z kancelarii 
naczelnika wojennego wykradł cyrkularz o ściganiu ks. Brzóski wraz z rysopisem". 
Aresztowany w kwietniu 1865 r. wyrokiem z 17 lutego 1866 r. skazany na karę 
śmierci. 24 lutego Berg zamienił wyrok na 10 lat kaiorgi na Syberii. (Wyroki Aud. 
398, 148).

Rajewski Wieńczysław - szlachcic wylegitymowany z Osmolić pow. łukowski, lat 
47. Kawaler. Aresztowany 28 lipca 1864 r. w Osmolicach "za przechowywanie prze
stępcy Nowakowskiego i opieczętowanie z racji pełnienia funkcji wójta gminy fałszy
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wego paszportu". W więzieniu od 2 sierpnia 1864 r. 14 sierpnia odesłany do Warsza
wy do komisji śledczej urzędującej przy Naczelniku Królestwa Polskiego. (R-47).

Rejcheld Henryk - szlachcic ze wsi Radszyn, pow. stanisławowski, lat 18. Kawa
ler. Aresztowany 29 czerwca w Radszynie. Oskarżony to, że "jeździł nocami nie wia
domo dokąd. Podejrzany, że był jednym z głównych buntowników należącym do par
tii żandarmów wieszających". 9 listopada skazany na 8 lat katorgi w twierdzach sybe
ryjskich. (R-12).

Rejzner Stanisław - mieszczanin z Wisznic, pow. radzyński, lat 27. Kawaler, ma
jątku nie posiada. Aresztowany 6 kwietnia 1864 r. w Lublinie, "za udział w bandzie 
Krysińskiego". 8 lutego skazany na osiedlenie na Syberii. 17 lutego 1864 r. odesłany 
do Warszawy. (R-25).

Remiszewski Stanisław - szlachcic z Remiszewka, pow. siedlecki, lat 19. Kawaler. 
Aresztowany przez chłopów ze wsi. Oskarżony "o utopienie Jana Najroby (?)". W 
więzieniu od 5 grudnia 1864 r. 10 lutego skazany na rok rot aresztanckich. 17 lutego 
odesłany do Warszawy. (R-57).

Roguski Piotr - szlachcic ze Swiętochowa, gm. Pniewnik, pow. stanisławowski, lat 
18. Kawaler. Aresztowany w domu 2 marca 1864 r. za "pobyt w szajce Jankowskie
go". Skazany na roboty w Rosji i 12 czerwca odesłany do Cytadeli Warszawskiej. 
(R-15).

Roguszewski Piotr - chłop z Tuły, pow. stanisławowski, lat 20. Kawaler. Areszto
wany w Tule 5 lipca 1864 r. za "należenie do bandy Jankowskiego". 25 listopada 
skazany na 5 lat rot aresztanckich. 7 grudnia odesłany do Warszawy. (R-17).

Romański Bonifacy - mieszczanin z Kutysk, pow. siedlecki, lat 18. Kawaler. 
Schwytany 29 kwietnia 1864 r. w Żelechowskim "jako żandarm wieszaciel z pełnym 
uzbrojeniem". W więzieniu od 4 maja 1864 r. 9 listopada skazany na 8 lat katorgi w 
twierdzach. 23 listopada odesłany do Warszawy. (R-26).

Rosa Kazimierz - mieszczanin ze Stoczka, pow. łukowski, lat 24. Żonaty, ojciec 
jednego dziecka. Aresztowany 9 lipca 1864 r. w Stoczku. Oskarżony "o uczestnictwo 
w odbiciu z pomocą mieszczan Stoczka rekrutów u burmistrza Osiecka i o karanie 
burmistrza chłostą". W więzieniu od 18 czerwca 1864 r. Skazany na 6 lat katorgi w 
fabrykach. 21 grudnia 1864 r. podjęto decyzję o odesłaniu go do Warszawy. (R-45).

Roziński Lucjan - szlachcic z Kałuszyna, pow. stanisławowski, lat 36. Ma dzieci, 
majątku nie posiada. Pozbawiony praktyki lekarskiej. Aresztowany w Woli Suchożebr- 
skiej za "udział w bandach". 17 sierpnia odesłany do Warszawy, do dyspozycji gene- 
rał-policmajstra. (R-14).

Rozbicki Walenty - szlachcic ze wsi Sikory, gm. Rozbity Kamień, pow. siedlecki, 
lat 21. Kawaler, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Sikorach 12 lutego 1864 r. 
"za należenie do szajki". Skazany na zesłanie w głąb Rosji. W więzieniu od 20 lute
go 1864 r. 7 marca odesłany do Warszawy. (R-2).
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Różycki Wojciech - mieszczanin z Kamieńczyka, pow. stanisławowski, lat 31. 
Wdowiec, ma jedno dziecko. Aresztowany w Radzyniu 15 lipca 1864 r. za "należenie 
do bandy buntowników i do bandy żandarmów wieszających". 8 grudnia skazany na 8 
lat katorgi w twierdzach syberyjskich. (R-12).

Różyński Lucjan - były doktor morskiego urzędu. Żonaty. Aresztowany w okręgu 
węgrowskim 9 kwietnia 1864 r. za "udział w buncie". W więzieniu od 20 maja. 25 
stycznia 1865 r. skazany na osiedlenie na Syberii. 1 lutego odesłany do Warszawy. 
(R-37).

Ruciński Julian - szlachcic z Sikor, gm. Rozbity Kamień, pow. siedlecki, lat 21. 
Kawaler, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Sikorach 11 lutego 1864 r. "za nale
żenie do bandy". W więzieniu od 20 lipca 1864 r. Skazany na zsyłkę w głąb Rosji. 
7 marca odesłany do Warszawy. (R-3).

Rudnicki Ignacy - chłop ze wsi Samoczyna, pow. stanisławowski, lat 33. Ma troje 
dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 16 grudnia 1864 r. za "przynależność do 
żandarmów wieszających". 20 marca jego sprawę rozpatrywał Audytoriat Polowy. (R- 
13).

Rudziński Józef - mieszczanin ze wsi Wiminy (?), pow. łukowski, lat 19. Kawaler. 
Aresztowany w Wyminach 14 grudnia 1864 r. za "należenie do bandy Krysińskiego". 
W więzieniu od. 1 maja 1864 r. 10 lipca skazany na 3 lata aresztanckich rot. 29 lipca 
odesłany do Warszawy. (R-36).

Ruszkowski Józef - mieszczanin ze wsi Wieizbno, pow. stanisławowski, lat 37. Ma 
pięcioro dzieci, posiada dom. Wójt gminy. Aresztowany 20 stycznia w Wierzbnie za 
"przynależność do żandarmerii". 4 kwietnia 1864 r. skazany na zesłanie do Rosji. (R-32).

Rybarczyk Józef - chłop z Wólki, pow. łukowski, lat 19. Żonaty. Aresztowany 5 
października 1864 r. w Garwolinie za "należenie do szajki Brzóski". Ukrył, że był 
"żandarmem wieszatielem". Z dobrej woli zeznał, że wieszał kogoś we wsi Zalesie 
wedle rozkazu swojego dowódcy. W więzieniu od 2 listopada 1864 r. 25 stycznia 
1865 r. skazany na 8 lat katorgi w twierdzach. 1 lutego odesłany do Warszawy. (R- 
55).

Sadowski Jan - chłop z Sobień, pow. stanisławowski, lat 23. Kawaler, posiada dom i 
ziemię. Aresztowany w Rudnikach 2 marca 1864 r. za "przynależność do bandy". 
Skazany na roboty w Rosji. 12 czerwca odesłany do Cytadeli Warszawskiej. (S-26).

Sadowski Mikołaj - szlachcic ze wsi Sokule, pow. radzyński, lat 48. Ojciec czwor
ga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Sokulach 27 marca 1864 r. "za da
wanie podwód buntownikom". W więzieniu od 5 maja 1864 r. 2 listopada skazany na 
osiedlenie na Syberii, 16 listopada odesłany do Warszawy. (S-37).

Sadowski Piotr - mieszczanin z Konstantynowa, pow. bialski, lat 18. Kawaler. Are
sztowany w Konstantynowie 1 września 1864 r. "za werbowanie ludzi do bandy". W 
więzieniu od 17 lutego 1865 r. Skazany na 3 lata rot aresztanckich. (S-85).



Wykaz Powstańców Styczniowych z Podlasia więzionych w Cytadeli Warszawskiej 143

Samulski Tytus - szlachcic wylegitymowany z Opola, pow. radzyński, lat 22. Are
sztowany w Motwicy 13 grudnia 1863 r. za "należenie do bandy Krysińskiego". W 
więzieniu od 26 kwietnia 1864 r. 9 maja odesłany do komendanta Cytadeli Warsza
wskiej. (S-30).

Sawiński Michał - mieszczanin z Parczewa, pow. radzyński, lat 34. Posiada dom i 
ziemię. Aresztowany w Parczewie 29 października 1864 r. "Był miejscowym powstań
czym żandarmem". 21 grudnia skazany na osiedlenie na Syberii. W więzieniu od 3 
grudnia 1864 r. 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (S-92).

Siciński Antoni - mieszczanin ze wsi Zgórze, lat 36. Żonaty, ojciec pięciorga dzie
ci. Aresztowany we wsi Zgórze 21 października 1864 r. "jako związany z bandą 
Brzóski". W więzieniu od 4 listopada 1864 r. 15 grudnia skazany na 3 lata aresztanc
kich rot. 21 grudnia 1865 r. podjęto decyzję o wysłaniu go do Warszawy. (S-94, 
NWPŁ 22).

Sikorski Franciszek - mieszczanin z Łysobyk, pow. łukowski, lat 46. Żonaty, oj
ciec pięciorga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Łysobykach 10 kwietnia 
1864 r. "z powodu donosu na jego osobę". W więzieniu od 1 czerwca. 15 listopada 
podjęto decyzję o odesłaniu go do miejsca zamieszkania. 15 lutego z rozkazu Namie
stnika skazany na 4 lata katorgi w fabrykach. 25 lutego odesłany do Warszawy. (S-5).

Sobolewski Adam - mieszczanin z Kodnia, pow. bialski, lat 46. Ma czworo dzieci, 
posiada dom i ziemię. Aresztowany w Huszczy 30 czerwca 1864 r. "za zbieranie po
datków na cele rewolucji". 18 lipca skazany na roboty w Rosji. 29 lipca 1864 r. 
odesłany do Warszawy. (S-68).

Sokołowski Andrzej - mieszczanin z Kocka, pow. radzyński, lat 20. Kawaler. Are
sztowany 7 marca 1864 r. "za udział w bandzie Krysińskiego i udział w trzech bi
twach z wojskiem". Skazany na roty aresztanckie. W więzieniu od 21 maja 1864 r. 
21 września odesłany do Warszawy. (S-46).

Sopczych Adam - chłop z Kałuszyna, pow. stanisławowski, lat 30. Kawaler, mająt
ku nie posiada. Aresztowany w Kałuszynie 16 lutego 1864 r. "Był w bandzie Janko
wskiego". 27 marca skazany na zesłanie w głąb Rosji. 28 marca zapadła decyzja ode
słania do Warszawy. (S-39).

Sosiński Józef - szlachcic ze wsi Włodki, pow. siedlecki, lat 33. Żonaty, ojciec 
trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 23 grudnia 1864 r. we Włodkach. 
Zamieszany w sprawę ks. Augustynowicza i Czyżewskiego. W więzieniu od 14 grud
nia. 31 grudnia skazany na 2 lata aresztanckich rot. 4 stycznia 1865 r. odesłany do 
Warszawy. (S-99).

Stojanowski Szymon - chłop ze wsi Wola Starogrodzka, pow. łukowski, lat 24. 
Kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany 27 marca 1864 r. "za należenie do bandy 
Szydłowskiego". W więzieniu od 9 września 1864 r. 29 października skazany na 4 
lata aresztanckich rot. (S-24).
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Suliński Józef - szlachcic wylegitymowany z Żelechowa, lat 32. Żonaty, ma jedno 
dziecko. Aresztowany we wsi Łukowica 12 maja 1864 r. "jako jeden z głównych 
organizatorów buntu, umundurowywał i uzbrajał powstańców w pow. łukowskim". W 
więzieniu od 11 lipca 1864 r. (S-59).

Sytnicki Adam - chłop z Bohukał, pow. bialski, lat 26. Ma dwoje dzieci. Areszto
wany 6 czerwca 1864 r. w Białej. "Był powstańczym żandarmem wieszatielem". 22 
lutego 1865 r. skazany na zesłanie w odległe miejsca Syberii. 7 marca odesłany do 
Warszawy. (S-63).

Szaniawski Władysław - szlachcic z Samak, pow. bialski, lat 23. Kawaler. Are- 
sztwany w Łosicach 2 lipca 1864 r. za należenie "do żandarmerii". 20 marca 1865 r. 
skazany na 20 lat katorgi. 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (Sz-24).

Szczepański Franciszek - chłop ze wsi Kraszewo, pow. stanisławowski, lat 21, ka
waler. Aresztowany w domu 2 marca 1864 r. "Był w szajce Jankowskiego". Skazany 
na roboty w Rosji. 12 czerwca odesłany do Warszawy. (Sz-3).

Szelążek Józef - mieszanin z Garwolina, pow. łukowski, 1. 20. Kawaler. Areszto
wany 25 lutego 1864 r. w Górznie, "w sprawie broni znalezionej u ziemianina Ko
walskiego". 15 sierpnia 1864 r. skazany na 2 lata aresztanckich rot, 28 sierpnia ode
słany do Warszawy. (Sz-5).

Szewiński Kazimierz - chłop ze wsi Kaszłówka, gm. Żelechów, 1. 21. Kawaler. 
Aresztowany w Kaszłówce 8 marca 1864 r. "w sprawie broni znalezionej u szlachcica 
Kowalskiego". 15 sierpnia skazany na 2 lata aresztanckich rot, 14 sierpnia wysłany do 
Warszawy. (Sz-6).

Szkodziński Eudokin - mieszczanin z Kodnia, pow. bialski, lat 42. Ma pięcioro 
dzieci. Aresztowany w Huszczy 30 czerwca 1864 r. "za pobór podatków na cele po
wstańcze". 18 lipca skazany na roboty w Rosji. 29 lipca odesłany do Warszawy. (Sz- 
161).

Szmit Wincenty - mieszczanin ze Stoczka, pow. łukowski, lat 67. Żonaty, ojciec 
dwojga dzieci. Aresztowany w Stoczku 13 lipca 1864 r. "za uczestnictwo w odbiciu, 
wespół z mieszczanami Stoczka 6 rekrutów w Osiecku i wymierzeniu kary chłosty 
burmistrzowi Osiecka". 8 grudnia 1864 r. skazany na Syberię. 21 grudnia odesłany do 
Warszawy. (Sz-22).

Szumer Józef - ksiądz z Maciejowic, pow. łukowski, lat 38. Aresztowany w Ma
ciejowicach 19 lutego 1864 r. "za niepłacenie kontrybucji". 3 sierpnia skazany na za
mieszkanie w głębi Imperium. 14 sierpnia odesłany do Warszawy. (Sz-7).

Szwender Józef - chłop z Wojcieszkowa, pow. łukowski, lat 29. Żonaty, ma dzie
ci. Aresztowany 29 lipca 1864 r. "za to, że był w szajce i za udział w zabójstwie 
nieznanego kozaka". W więzieniu od 19 września. 20 lutego 1865 r. skazany na 
osiedlenie na Syberii. 17 lutego odesłany do Warszawy. (Sz-84).
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Szwagierek Franciszek - chłop z pow. opatowskiego, kwestarz zakonu Kapucynów 
z Zakroczymia. Imię zakonne Pafnucy. "Chodził w okularach". Skazany na 12 lat ka
torgi w kopalni. (NWPŁ 22).

Śliwa Franciszek - chłop ze wsi Dzierzby, pow. stanisławowski, lat 49. Kawaler, 
majątku nie ma. Aresztowany 10 listopada 1863 r. "po rozbiciu szajki Szydłowskiego 
Jankowskiego". Skazany na zesłanie w głąb Rosji. (S-3).

Śliwczyński Ignacy - szlachcic z Janowa, pow. bialski, lat 44. Wdowiec. Areszto
wany we wsi Antopol 27 lutego 1864 r., za "należenie do szajki Krysińskiego". W 
więzieniu od 21 maja 1864 r. 5 października skazany na 6 lat katorgi na Syberii. 12 
października odesłany do Warszawy. (S-43).

Ślusarski Jan - chłop z Połczanki, pow. stanisławowski, lat 28. Ojciec dwojga 
dzieci. Aresztowany w Połczance 10 sierpnia 1864 r. "podejrzany o udział w powie
szeniu chłopa Odrobińskiego". 10 grudnia skazany na 5 lat rot aresztanckich. 21 grud
nia 1864 r. odesłany do Warszawy. (S-54).

Ślusarski Leon - chłop z Oleksianki, pow. stanisławowski, lat 40. Ma dzieci. Are
sztowany 7 października 1864 r. w Oleksiance za "udział w grabieży". 15 grudnia 
skazany na 3 lata rot aresztanckich. 21 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (S- 
55).

Świątek Józef - mieszczanin z Latowicza, pow. stanisławowski, lat 44. Ma troje 
dzieci. Aresztowany w Kułakach 7 października 1864 r. "z bronią w ręku z bandy 
Brzóski". 25 stycznia 1865 r. skazany na 10 lat katorgi w twierdzach syberyjskich. 
1 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (S-57).

Świątek Kasper - chłop z Dobrego, pow. stanisławowski, lat 28. Kawaler. Areszto
wany w Dobrem 5 października 1864 r. za to, że "był w bandzie i groził mieszkań
com powieszeniem". 2 grudnia skazany na 3 lata rot aresztanckich. 7 grudnia 1864 r. 
odesłany do Warszawy. (S-58).

Świdziński Franciszek - mieszczanin z Chodla guberni lubelskiej, lat 23. Kawaler. 
"Należał do bandy Brzóski. Wyjawił w śledztwie wiele sekretów oddziału i wskazał 
wieś Rudnik jako miejsce chowania powstańczych rzeczy. Aresztowano wówczas soł
tysa i chłopa Kaspra Mocha, u którego nocowali powstańcy". Mieszkańcom wsi Rud
nik objaśniono, że jeżeli będą ukrywać tak jak jego i innych uczestników w sprawach 
Brzóski to zostaną obłożeni kontrybucją po 50 rs. z każdego domu. Skazany na 8 lat 
katorgi. (NWPŁ 22).

Świeczkowski Józef - mieszczanin z Latowicza, pow. stanisławowski, lat 27. Oj
ciec dwojga dzieci. Aresztowany w Garwolinie 15 kwietnia 1864 r. "w sprawie Oma- 
towskiego". Dnia 3 października odesłany do Wojennego Sądu Polowego w Cytadeli 
Warszawskiej. (S-47).

Taliński Wiktor - szlachcic ze Skrzyszewa, pow. łukowski, lat 19. Kawaler, mająt
ku nie ma. Aresztowany w Paskudach 27 lutego 1864 r. za "należenie do szajki Kry
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sińskiego". W więzieniu od 7 marca. Skazany na zesłanie w głąb Rosji, 28 marca 
odesłany do Warszawy. (T-7).

Tomaszewski Aleksander - mieszczanin z Mokran, pow. bialski, ojciec dwojga 
dzieci. Aresztowany w Mokranach 26 marca 1864 r. "za ukrywanie w domu dwóch 
powstańców". Skazany na roboty w Rosji. W więzieniu od 2 sierpnia. 28 kwietnia 
1865 r. odesłany do Warszawy. (T-10).

Trembicki Jan - szlachcic z Tucznej, pow. bialski, lat 42. Ojciec pięciorga dzieci. 
Aresztowany w Tucznej 1 lipca 1864 r. "Chwalił się, że zastrzelił sołtysa z Chorosz- 
czynki". 9 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. 21 grudnia odesłany do War
szawy. (T-27).

Truskolaski Ignacy - szlachcic ze wsi Kamionna, pow. stanisławowski lat 18. Ka
waler, majątku nie posiada. Aresztowany w Żarnowce 10 maja 1864 r. "Był w szajce 
Bertranda". 9 października skazany na 12 lat katorgi. 23 października odesłany do 
Warszawy. (T-25).

Truskolaski Tomasz - szlachcic ze wsi Czemiki, pow. stanisławowski, lat 28. Ka
waler, majątku nie ma. Aresztowany w Żarnowce 10 maja 1864 r. "Był w szajce 
Zielińskiego". 9 października skazany na 10 lat katorgi. 23 października odesłany do 
Warszawy. (T-26).

Trześniewski Jan - mieszczanin ze Stężycy, pow. łukowski, lat 25. Kawaler. Are
sztowany w Rykach 14 grudnia 1864 r. "za przynależność od żandarmerii powstań
czej". 3 lutego 1865 r. skazany na 5 lat rot aresztanckich. 17 lutego odesłany do 
Warszawy. (T-35).

Tupalski Mustafa - szlachcic wylegitymowany ze Studzianki, gm. Łomazy, pow.
bialskiego, lat 22. Mahometanin, kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany w Pisz
czacu 20 lutego 1864 r. "jako żandarm wieszadeł". W więzieniu do 5 maja 1864 r. 
Skazany na katorgę. 21 września odesłany do Warszawy. (T-15).

Turnelli Franciszek. Właściwe nazwisko Czyżewski. Oficer z armii tureckiej. Ska
zany na 20 lat katorgi w kopalniach.

Twarowski Stanisław - bezterminowo urlopowany podoficer ze wsi Dąbrowa pow. 
łukowski, lat 42. Żonaty, ojciec jednego dziecka. Aresztowany w Dąbrowie 30 sierp
nia 1864 r. za "należenie do szajki". 20 marca 1865 r. wysłany do Warszawy. (T-34).

Uchman Marek - chłop ze wsi Mrozy, pow. stanisławowski, lat 25. Katolik, kawa
ler. Aresztowany w Mrozach 19 lutego 1864 r. "niewiadomo za co". Skazany na ze
słanie w głąb Rosji. 28 marca odesłany do Warszawy. (U-3).

Wachniewicz Jan - mieszczanin z Maciejowic, pow. łukowski, lat 50. Katolik, żo
naty, ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 12 marca 1864 r. za 
"uczestnictwo w napadzie na Łaskarzew w pierwszą noc powstania". W więzieniu od
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9 kwietnia. 7 sierpnia 1864 r. skazany na roboty w głębi Rosji. 14 sierpnia wysłany 
do Warszawy. (W-37).

Wagulc Marcin - chłop z Józefowa w gm. Tuchowicz, pow. łukowski. Lat 19. 
Katolik, kawaler. Majątku nie posiadał. Aresztowany przez por. Bogusławskiego 4 
kwietnia 1864 r. "za należenie do bandy i ukrywanie różnych powstańców". W wię
zieniu od 6 kwietnia. 23 kwietnia skazany na roboty w głębi Rosji. 27 kwietnia ode
słany do Cytadeli w Warszawie. (W-36).

Wajęrski Franciszek - szlachcic z Niegowa, pow. stanisławowski, lat 30. Katolik, 
żonaty, troje dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany w Niegowie 8 maja 1864 r. 
"za przechowywanie pistoletu i szabli oraz kontakty z Rządem Narodowym". Skazany 
na rok rot aresztanckich. (W-38).

Walczak Franciszek - chłop z Krynek, pow. łukowski lat 36. Żonaty, ojciec sze
ściorga dzieci. Aresztowany w Krynkach 31 grudnia 1864 r. "za wielokrotne przyjmo
wanie w swym domu Brzóski i jego partii w sile 9 ludzi". 3 lutego 1865 r. skazany 
na 2 lata aresztanckich rot. 17 lutego podjęto decyzję o odesłaniu go do Warszawy. 
(W -l).

Wandałowski Ignacy - chłop z Łochowa, pow. stanisławowski, lat 26. Katolik, 
kawaler. Aresztowany w Stoczku 15 marca 1864 r. "za przynależność do bandy". 
12 listopada skazany na 5 lat aresztanckich rot. (W-26).

Wasienko Stanisław - chłop z Kołczewa, pow. siedlecki, lat 20. Katolik, kawaler. 
"Uczestniczył w zabiciu nieznanego żołnierza, odłączył się od swojej grupy". W wię
zieniu od marca 1864 r. 18 marca skazany na 18 lat katorgi w kopalniach. 1 lutego 
1865 r. odesłany do Warszawy. (W-91).

Wąsowski Wojciech - szlachcic z Chróścic, pow. stanisławowski, lat 18. Katolik, 
kawaler. Aresztowany w Chróścicach 20 września 1864 r. "Znajdował się w bandzie, 
brał udział w powstaniu". 2 grudnia skazany na 3 lata aresztanckich rot. 7 grudnia 
wywieziony do Warszawy. (W-31).

Wereszko Adam - syn unickiego księdza z pow. bialskiego, lat 25. Unita, kawaler. 
Aresztowany 13 stycznia 1864 r. "za przynależność do bandy". 10 lipca skazany na 
osiedlenie na Syberii. 24 lipca odesłany do Warszawy. (W-27).

Wiczewski vel Wyczółkowski Józef - szlachcic wylegitymowany z Dąbrowy, pow. 
łukowski, lat 40. Katolik, żonaty, ojciec trojga dzieci. Posiada majątek. Aresztowany 
w Garwolinie 26 stycznia "za co nie wie". W więzieniu od 20^ lutego 1864 r. 27 
marca odesłany do Warszawy do dyspozycji Wojennej Komisji Śledczej urzędującej 
przy namiestniku Królestwa Polskiego. (W-9).

Wielikan Jan - chłop ze Stiepaniny (?), pow. radzyński, lat 39. Katolik, żonaty. 
Majątku nie posiada. Aresztowany w Stiepaninach 26 lutego "za przynależność do od
działu Krysińskiego". 7 marca skazany na osiedlenie w głąb Rosji. 28 marca odesłany 
do Warszawy. (W-20).
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Wierzejski Józef - chłop z Kurowa, pow. łukowski, lat 41. Katolik, żonaty, ma 
jedno dziecko. Posiada dom i ziemię. Aresztowany 19 lutego w Kurowie "za znalezie
nie broni". W więzieniu od 29 lutego 1864 r. 26 lipca skazany na 2 lata aresztanc- 
kich rot. 6 sierpnia odesłany do Warszawy. (W-12).

Wilczyński Franciszek - mieszczanin z Łukowa. Aresztowany 29 kwietnia w Sy- 
pytkach. 19 maja skazany na śmierć. Powieszony 23 maja 1865 r. o godz. 11 w So
kołowie. (Wyroki Audytoriatu 296, 925).

Wilford Franciszek - mieszczanin z Mińska, pow. stanisławowski, lat 29. Katolik, 
kawaler. Aresztowany we wsi Kamaszki (?) w połowie marca 1864 r. "za przynależ
ność do bandy Jankowskiego". 24 sierpnia skazany na roboty do Rosji. (W-29).

Wionczuk Józef - chłop z Rudna, pow. stanisławowski, lat 26. Katolik, żonaty, 
majątku nie posiada. Aresztowany w Rudnie 1 lutego "za należenie do bandy". Ska
zany na roboty publiczne w głębi Rosji. 2 lipca wywieziony do Warszawy. (W-28).

Wilk Franciszek - ze wsi Seroczyn, pow. siedlecki, lat 29. Katolik, żonaty, mająt
ku nie posiada. Aresztowany 14 lutego 1864 r. "za przynależność do bandy". W wię
zieniu od 20 lutego. Skazany na publiczne roboty w głębi Rosji. 27 kwietnia odesłany 
do Warszawy. (W-7).

Wirzajski Andrzej - szlachcic ze wsi Gołowierzchy Krasusy, pow. łukowski, lat 
42. Katolik, wdowiec, ma dom i ziemię. Aresztowany w Gołowierzchach Krasusach 9 
marca 1864 r. "za uczestnictwo w napadzie na Łuków w pierwszą noc powstania". W 
więzieniu od 17 marca. Skazany na roboty w głębi Rosji. 10 kwietnia przekazany do 
Warszawy. (W-24).

Witkowski Józef - chłop z Przeżdziatki, pow. siedlecki, lat 19. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w mieście Sokołowie "za przynależność do bandy". W więzieniu od 22 
marca 1864 r. Skazany na osiedlenie w głębi Rosji. 28 marca odesłany do Warszawy. 
(W-28).

Witt Jan - mieszczanin z Maciejowic, pow. łukowski, lat 28. Katolik, żonaty, ma 
dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany we własnym domu 12 marca 1864 r. "za 
uczestnictwo w pierwszą noc buntu w napadzie na Łaskarzew". W więzieniu od 9 
kwietnia. 7 sierpnia skazany na roboty w głębi Rosji. 14 sierpnia odesłany do War
szawy. (W-39).

Wojczuk Stanisław - chłop z folwarku Muzyki, pow. siedlecki. Katolik, kawaler, 
majątku nie posiada. Aresztowany w Seroczynie 14 lutego 1864 r. za to "że był w 
bandzie". W więzieniu od 20 lutego. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 lutego 1865 r. 
odesłany do Warszawy. (W-6).

Wojewódzki Feliks - szlachcic z Adamkowa, pow. radzyński, lat 17. Katolik, ka
waler. Aresztowany 27 kwietnia 1864 r. "Był w bandzie powstańców. Zerwał prokla
mację Namiestnika Cesarstwa we wsi Hańsk". W więzieniu siedleckim od 21 lipca
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1864 r. 2 listopada skazany na osiedlenie na Syberii. 16 listopada odesłany do War
szawy. (W-83).

Wojewódzki Józef - szlachcic ze wsi Sikory, pow. siedlecki, lat 26. Katolik, żona
ty. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Sikorach 11 lutego 1864 r. "za to, że był 
w bandzie powstańców". W więzieniu od 20 lutego. Skazany na zesłanie w głąb Ro
sji. 7 marca odesłany do Warszawy. (W-2).

Wojewódzki Julian - szlachcic wylegitymowany z Cieleśnicy, pow. siedlecki, lat 
20. Katolik, kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany w Chotyczach 27 kwietnia 
1864 r. "za należenie do bandy i za przekazywanie informacji naczelnikowi rewolu
cyjnej organizacji". W więzieniu od 28 maja 1864 r. 8 grudnia skazany na 12 lat 
katorgi, 21 grudnia odesłany do Warszawy. (W-66).

Wojewódzki Paweł - szlachcic z Sikor, pow. siedlecki, lat 24. Aresztowany w Si
korach 11 lutego 1864 r. "za należenie do bandy powstańców". W więzieniu od 20 
lutego. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 marca 1864 r. odesłany do Warszawy. 
(W-3).

Wojewódzki Piotr syn Jana - szlachcic z Sikor, pow. siedlecki, lat 29. Katolik, 
żonaty, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Sikorach 11 lutego 1864 r. za to, że 
"był w bandzie". W więzieniu od 20 lutego. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 7 
marca 1864 r. odesłany do Warszawy. (W-4).

Wojewódzki Piotr syn Konstantego - szlachcic z Kozów - Kobylan, pow. siedlecki, 
lat 18. Katolik, kawaler. Aresztowany w domu 1 października 1864 r. "Obwiniony o 
utopienie w rzece chłopa Mireciuka". W więzieniu od 18 października. 17 grudnia 
skazany na 2 lata aresztanckich rot, 21 grudnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (W-95).

Wojtkowski Józef - szlachcic z Wojewódek Górnych, pow. siedlecki, lat 23. Kato
lik, kawaler, majątku nie posiada. Aresztowany w Kaliskach 24 marca 1864 r. "za 
przynależność do bandy Jankowskiego". W więzieniu od 15 maja 1864 r. Skazany na 
roboty w głębi Rosji. 27 kwietnia odesłany do Cytadeli Warszawskiej. (W-65).

Wojtowicz Andrzej - żołnierz urlopowany bezterminowo, zamieszkały w Modlibo
rzycach, pow. janowski, lat 42. Katolik, kawaler. Majątku nie ma. Aresztowany pod 
Łysobykami 28 marca 1864 r. "za przynależność do bandy Lelewela. Wzięty ranny do 
niewoli". Latem 1864 r. skazany na katorgę na Syberii. (W-61).

Wojtowicz Feliks - mieszczanin z Sarnak, powiat bialski, lat 24. Katolik, kawaler, 
majątku nie posiada. Aresztowany w Sarnakach przez wojska "za przynależność do 
bandy Tynszuka (?)". 12 grudnia 1863 r. skazany na roty aresztanckie. W więzieniu 
od 3 maja. 14 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (W-62).

Wojtycki Aleksander - chłop ze wsi Ludominy (Laudomina), pow. stanisławowski, 
lat 17. Kawaler. Aresztowany 15 stycznia 1865 r. za "udział w powieszeniu niejakiego 
Aleksandra". 3 kwietnia przekazano sprawę Audytoriatowi Polowemu. (W-68).
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Wójcicki Maciej - chłop z Woli Rafałowskiej, pow. stanisławowski, lat 26. Kato
lik, kawaler. Aresztowany w Woli Rafałowskiej "za uczestnictwo w powieszeniu przez 
powstańców jakiegoś Aleksandra". 9 listopada skazany na 6 lat katorgi na Kaukazie. 
23 listopada 1864 r. wywieziony do Warszawy. (W-73).

Wróblewski Tomasz - mieszczanin z Syrokomli, pow. radzyński, lat 24. Katolik, 
żonaty, ma dwoje dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany w Radzyniu 17 kwietnia 
1864 r. "za pozostawanie w bandzie Krysińskiego". 1 lutego 1865 r. skazany na 2 
lata rot aresztanckich. Odesłany do Warszawy. (W-51).

Wróblewski Tomasz - mieszczanin z Serokomli, pow. łukowski, lat 24. Katolik, 
żonaty, ojciec dwojga dzieci. Majątku nie posiada. Aresztowany w Radzyniu 17 
kwietnia 1864 r. "za należenie do bandy Krysińskiego". W więzieniu od 8 maja. 13 
lutego 1865 r. skazany na 2 lata aresztanckich rot. 17 lutego odesłany do Warszawy. 
(W-54).

Wrzosek Maciej - chłop z Charmowa, pow. radzyński, lat 23. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w Charmowie 16 lipca 1864 r. "za kontakty z powstańcami i dostarcza
nie im broni". 2 października 1864 r. skazany na 4 lata aresztanckich rot. 12 
października odesłany do Warszawy. (W-81).

Wulf Jan - szlachcic ze wsi Durek, pow. stanisławowski, lat 22. Kawaler, nie po
siada majątku. Aresztowany we wsi Chrominy 19 kwietnia 1864 r. "z bronią w ręku". 
Skazany na 12 lat katorgi w kopalniach syberyjskich. 18 marca 1865 r. odesłany do 
Warszawy. (W-62).

Wunsz Franciszek - mieszczanin z Garwolina, pow. łukowski, lat 30. Katolik, żo
naty, ma dzieci, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Podlodowie 19 marca 1864 r. 
Na śledztwie w Radzyniu wyznał, iz "robił broń dla powstańców". W więzieniu od 
28 kwietnia. Skazany na roty aresztanckie. 21 września odesłany do Warszawy (W- 
48).

Wypustek Wawrzyniec - chłop z Gliniak, gm. Mienia, pow. stanisławowski, lat 28. 
Katolik, kawaler. Majątku nie posiada. Aresztowany w Gliniaku 15 lutego 1864 r. "za 
napad wraz z bandą Jankowskiego". Skazany na roboty w głąb Rosji. 12 lipca 1864 r. 
wywieziony do Cytadeli Warszawkiej. (W-39).

Wyrzykowski Emilian - szlachcic z Białej, lat 18. Katolik, kawaler. Aresztowany 
w Białej 18 lipca 1864 r. "za kłamliwe zeznania w czasie pobytu w Siedlcach". W 
więzieniu od 24 lipca 1864 r. 1 sierpnia skazany na roboty w Rosji, 6 sierpnia ode
słany do Warszawy. (W-77).

Wysocki Faustyn - szlachcic z Białobrzegów, pow. radzyński. Katolik, kawaler. 
Aresztowany w Białobrzegach 17 kwietnia 1864 r. "za przynależność od bandy Za
krzewskiego". W więzieniu od 21 maja. Skazany na aresztanckie roty. 21 września 
odesłany do Warszawy. (W-59).
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Wysokiński Jan - szlachcic z Jakusz, pow. łukowski, lat 34. Katolik, żonaty, posia
da dom i ziemię. Aresztowany w Jakuszach 13 lutego 1864 r. "za co nie wie". W 
więzieniu od 24 lutego 1864 r. Skazany na zesłanie w głąb Rosji. 9 marca odesłany 
do Warszawy. (W-13).

Wysokiński Michał - szlachcic z Olszewnicy, pow. radzyński, lat 24. Katolik, ka
waler. Majątku nie posiada. Aresztowany w Sokołowie 24 lutego 1864 r. za to, "że 
był w bandzie Krysińskiego". W więzieniu od 7 marca 1864 r. Skazany na osiedlenie 
na Syberii. 4 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (W-19).

Wysokiński Wiktor - szlachcic ze wsi Wysokie Piaski, pow. łukowski, lat 35. Ka
tolik, kawaler, posiada dom i ziemię. Aresztowany w Wysokich - Piaskach 7 lutego 
1864 r. "za wskazanie przewoźnika dla buntowników". W więzieniu od 3 marca. Ska
zany na zesłanie w głąb Rosji. 28 marca przesłany do Warszawy. (W-15).

Zając Wincenty - szeregowiec, rezerwista z 26 pułku, lat 43. Katolik, żonaty. Are
sztowany we wsi Dąbrowica 25 października 1864 r. "za należenie do bandy Brzó
ski". W więzieniu od 26 października. 25 stycznia 1865 r. skazany na 10 lat katorgi. 
1 lutego odesłany do Warszawy. (Z-30).

Zakrzewski Antoni - chłop ze wsi Grondy, pow. siedlecki, lat 20. Katolik, kawa
ler. Aresztowany we wsi Kranol (?) 10 maja 1864 r. "za długotrwały pobyt w ban
dzie". W więzieniu od 10 sierpnia. 21 listopada skazany na 3 lata aresztanckich rot, 
23 listopada 1864 r. odesłany do Warszawy. (Z-12).

Zaleski Jan - szlachcic ze wsi Kamień, pow. stanisławowski, lat 21. Katolik, kawa
ler. Aresztowany w Kałuszynie za "przynależność do oddziału powstańczego i ograbie
niu wsi Rumbek i Kamionki". Skazany 14 grudnia 1864 r. na 10 lat katorgi (Z-14).

Zaliski (?) Grzegorz - szlachcic ze wsi Kaszyn, pow. stanisławowski, lat 30. Kato
lik, kawaler. Aresztowany 15 sierpnia 1864 r. w Kaszynie "za przynależność do bandy 
i ograbieniu wsi Rumbek i Kamionki". Skazany 14 grudnia na 10 lat katorgi. (Z-15).

Zdunek Szymon - chłop z Charmowa, pow. radzyński, lat 26. Katolik, żonaty, ma 
dzieci. Aresztowany w Charmowie 16 lipca 1864 r. "za przynależność do bandy i 
ukrywanie broni". W więzieniu od 2 lipca 1864 r. 3 października skazany na 4 lata 
rot aresztanckich. 12 października odesłany do Warszawy. (Z-19).

Zieliński Mikołaj - szlachcic z Radzynia, lat 21. Katolik, kawaler. Majątku nie po
siada. Aresztowany w Woli Wereszczyńskiej 15 lutego 1864 r. "za przynależność do 
bandy Krysińskiego". W siedleckim więzieniu od 8 maja 1864 r. Skazany na osiedle
nie na Syberii. 21 września 1864 r. odesłany do Warszawy. (Z-12).

Złotkowski Wojciech - szlachcic z Wojewódek Górnych, pow. siedlecki. Katolik, 
żonaty. Ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w domu 14 grudnia 
1864 r. "w związku ze sprawą Szwagierka, Czyszewskiego i Augustynowicza". W 
siedleckim więzieniu od 14 grudnia. 31 grudnia 1864 r. skazany na 3 lata aresztanc
kich rot. 4 stycznia 1865 r. odesłany do Warszawy. (Z-32).
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Żechorski Józef - chłop z Białobrzegów, pow. siedlecki, lat 20. Katolik, kawaler. 
Aresztowany 17 lipca 1864 r. w Liwie "za przynależność do bandy Liotyńskiego i 
napad na młyn Morskiego koło miasta Łosice". W więzieniu od 22 lipca. 22 listopada 
skazany na 4 lata aresztanckich rot. 23 listopada odesłany do komendanta Warsza
wskiej Cytadeli. (Ż-5).

Żechowski Ignacy - były żołnierz warszawskiego oddziału pożarnictwa, lat 35. Ka
tolik, kawaler. Aresztowany w Sterdyni 26 grudnia 1865 r. "za przynależność do ban
dy powstańców". W więzieniu od 29 stycznia 1865 r. 15 marca skazany na 12 lat 
katorgi. 30 marca 1865 r. odesłany do Warszawy. (Z-14).

Żółnowski Antoni - ksiądz z Kiczek, gm. Piaseczno, pow. stanisławowski, lat 59. 
Aresztowany w Kiczkach 8 stycznia 1864 r. "za to, ze byli u niego powstańcy i za 
udział w bandzie Szylinga". 22 lutego 1864 r. skazany na osiedlenie w Rosji. 14 
sierpnia 1864 r. odesłany do Warszawy. (Z-4).

Żukowski Kajetan - burmistrz miasta Mokobody, pow. siedlecki, lat 61. Katolik, 
żonaty, ojciec dwojga dzieci. Aresztowany w Siedlcach "oskarżony o udział w zabój
stwie mieszczanina miasta Mokobod Józefa Popowicza". W więzieniu od 30 lipca 
1864 r. 20 marca 1865 r. skazany na osiedlenie na Syberii. (Ż-9).

Symbolika literowo-cyfrowa oznacza literę rosyjskiego alfabetu, pod jaką dany re
presjonowany został odnotowany i miejsce notatki. Przy poszukiwaniu danej wzmianki 
źródłowej w zespole Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału (sygn. 1 w AP w 
Siedlcach) należy zwrócić uwagę na rok zapisu, gdyż wzmiankowany rejestr skazanych 
objął represjonowanych w ciągu 3 lat (1863-1865). Prezentowane dane uzyskano na pod
stawie wyżej wspomnianego zespołu, a także w oparciu o zespół Naczelnika Wojennego 
Powiatu Łukowskiego w oparciu o zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie (skrót 
NWPŁ) i opublikowane przed wojną wyroki Audytoriatu Polowego. Datę podano we
dług kalendarza juliańskiego. Gdy się chce sporządzić zapis wedle kalendarza grego
riańskiego należy dodać 12 dni np. jest zapis 12 stycznia 1864 r. Wedle naszego ka
lendarza będzie to 24 stycznia 1864 r. Znak zapytania oznacza niepewność, czy dane 
słowo rękopisu zostało dobrze odczytane [nota - T.K.].


