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Przedmowa

Ci Którzy przeszli przez KAzAmAty W KijoWie

Kiedy w latach 90. przeszłego wieku zakończył się kilkudziesięcioletni 
okres wydawania – przy współpracy badaczy polskich i rosyjskich – tzw. 
żółtej serii materiałów dokumentowych z lat powstania styczniowego, jed-
na z najważniejszych uczestniczek tej współpracy prof. Wiktoria śliwow-
ska zainicjowała wkrótce potem w Instytucie Historii PAN w Warszawie 
tworzenie bazy danych do imiennej kartoteki powstańców i zesłańców do 
Imperium rosyjskiego po 1863 roku. Dziś tylko Kartoteka zesłańców Po-
styczniowych zawierająca różne dane biograficzne liczy ponad 40 tys. osób. 
Od tamtych też lat zwiększyło się zarówno zainteresowanie historyków in-
dywidualnymi losami zesłańców, jak też podejmowanie prób opracowy-
wania słowników biograficznych lub choćby tylko imiennych rejestrów. 
Dobre wzorce takich wcześniejszych prac znajdziemy w innej serii, tzw. 
zielonej, która prezentowała polskie spiski i powstania okresu miedzypow-
staniowego.

jeśli przyjmiemy chronologię ukazywania się tego rodzaju prac o lu-
dziach roku 1863: rejestry nazwisk przy okazji tekstów monograficznych, 
zarysy biogramów w dodatkach do monografii książkowych czy w pełnym 
tego słowa znaczeniu słowniki biograficzne, trzeba zaznaczyć, że dekady 
przełomu XX i XXI wieku przyniosły ich sporo. M.in. należałoby wymie-
nić jako jedne z pierwszych tego rodzaju prac książkę Andrzeja Kunisza 
z 1990 roku Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym (Tar-
nów), czy niżej podpisanego z roku 1993 o schyłku powstania w guberni 
lubelskiej, w aneksach której pomieszczono spisy nazwisk i podstawowe 
dane o zabitych w walkach, straconych i zesłanych – Zmierzch powsta-
nia W roku 1995 w nakładem Południowo-Wschodniego Instytutu Na-
ukowego w Przemyślu wyszło drukiem opracowanie Michała Micela pt.  
Spis powstańców 1863 roku więzionych w Twierdzy Kijowskiej, rejestrujące 
więźniów politycznych w twierdzy za lata 1863-1864, z dość szablonowymi 
danym osobowymi, ale niezmiernie ważne już choćby tylko z racji takiego 
sumarycznego zestawienia. W 2000 roku prof. Wiktora śliwowska, w książ-
ce Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów – zesłańców postyczniowych. Wil-
no – Sybir – Wiatka – Warszawa (Warszawa), bazując na pamiętnikarskim 
spisie towarzyszy zesłania w Usolu nad Angarą jakuba gieysztora z litwy, 
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stworzyła formalny słownik biograficzny, z pełnym wykazem źródeł i li-
teratury, w którym znalazło się „w porządku alfabetycznym ponad tysiąc 
nazwisk”.  rok 2004 przyniósł rewelacyjną pracę Magdaleny Micińskiej 
Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa 
Rosyjskiego – Działalność księdza Ludwika Ruczki – Powroty (Warszawa), 
w której podstawą do opracowania biogramów były materiały ks. rucz-
ki zachowane w Krakowie, postaci publicznie wyjątkowo dobrze znanej 
w galicji i Austrii, który prowadził akcję wyswobodzenia z rosji zesłań-
ców Polaków, nie tylko, ale głównie poddanych państwa austriackiego. Po-
wstał słownik liczący prawie 2 tys. osób, w biografie których „wpleciono” 
oryginalnie przeróżne pisma związane ze sprawą oraz własne listy zesłań-
ców słane z rosji do ks. ruczki z błaganiami o ratunek („zanoszę mą naj-
uniżeńszą prośbę”). Obecnie trwają w Warszawie prace nad wspomnianą 
kartoteką w IH PAN i biogramami zesłańców, celem której jest stworzenie 
internetowej bazy służącej badaczom, genealogom i wszystkim zaintere-
sowanym. W dalszej perspektywie, takie są plany badawcze, będzie także 
słownik tworzony na kanwie wspomnianego spisu powstańców Michała 
Micela z 1995 roku.

Wspomniany historyk opracował ów spis na bazie informacji z kijowskie-
go pisma urzędowego „Kijewskie gubernialne Wiadomości” („Киевские гу-
бернские ведомости”), które w latach 1863-1864 regularnie zamieszczało 
informacje o aresztowanych uczestnikach polskiego „buntu” oraz poddanych 
śledztwu i sądowi. zamieścił 1640 nazwisk, pośród których byli zasądzeni na 
różnego rodzaju kary, w tym na katorgę (ok. 570 skazanych) i osiedlenie, na 
włączenie do karnych formacji roboczych lub do wojska, skazani na więzie-
nie itp., ale także tacy, których z twierdzy uwolniono – około 150 osób. Do 
imion i nazwisk dodano dość schematyczne informacje (powielone za czaso-
pismem), m.in. wiek, pochodzenie terytorialne i społeczne oraz rodzaj kary, 
zawsze z podaniem liczby lat, jeśli było to skazanie na ciężkie roboty. zarów-
no autor Spisu powstańców, jak też wydawca założyli, że do tematu w sprzyja-
jących warunkach powrócą.

Kilka lat temu Michał Micel i Stanisław Stępień doszli do przekonania, że 
najwyższy czas, by podjąć współpracę celem tworzenia słownika. Okazało 
się pechowo, że na przeszkodzie wkrótce stanęła pandemia, a potem najazd 
i wojna rosji z Ukrainą. gdy chodzi o wyjazdy na Wschód, przy dzisiejszych 
warunkach można powiedzieć zaporowych, zdecydowano wykorzystać ist-
niejące „polskie możliwości” materiałowe, by spis poszerzyć przynajmniej 
o źródła wspomnianej kartoteki w Instytucie Historii PAN w Warszawie i o 
nową literaturę historyczną. Nie jest to wszystko, czego należałoby oczeki-
wać, ale skoro pojawił się także fundator, zdecydowano pracę wydać drukiem. 
Do wcześniejszych dość szablonowych danych w książce Micela dodano 
nowe: na ogół dotyczą one dat przybycia zesłańca na różne etapy w drodze 
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na Sybir, ale w licznych przypadkach poszerzono dane biograficzne, czerpiąc 
z różnych publikacji historycznych. Nowości odnotowane – idąc śladem za-
pisów kartoteki IH PAN – to także wykazy archiwów i placówek naukowych, 
w których należy się spodziewać nowych źródeł o poszczególnych posta-
ciach. Do spisu Micela, liczącego dokładnie 1640 nazwisk, Stanisław Stępień 
dodał kilka setek nowych, „odszukanych” zwłaszcza w rejestrach wymienia-
nej kartoteki w Warszawie, a także czasopismach z końca XIX oraz przełomu 
XIX i XX wieku oraz najnowszej literaturze przedmiotu. Niemal wszystkie 
sylwetki powstańców wzbogacił o nowe dane biograficzne. zatem mamy ich 
teraz informacje o ponad dwóch tysiącach powstańców styczniowych, wię-
zionych i sądzonych w Kijowie; są pośród nich nazwiska osób o ważnych po-
zycjach i roli w wydarzeniach powstańczych na Ukrainie.  

Po „rozszyfrowaniu” niektórych biografii, okazuje się, że w niniejszym to-
mie pośród tzw. kijowskich zesłańców jest liczne grono o niezmiernie cieka-
wych, barwnych, a bywa równocześnie tragicznych losach. Odkryto np., że 
wśród blisko katorżników jest kilkunastu uczestników i świadków polskiego 
powstania nad bajkałem latem 1866 roku. Dwie postaci to przywódcy tam-
tego zrywu: gustaw Szaramowicz i leopold Iljaszewicz (faktycznie eljasze-
wicz). O pierwszym sporo już napisano, a w PSb jest jego obszerny nowy 
biogram, zatem wspomnijmy tylko, że to Szaramowicz był głównym dowód-
cą powstania i został z trzema towarzyszami rozstrzelany w Irkucku 15/27 li-
stopada 1866 roku. eljaszewicz, skazany w procesie irkuckim na katorgę, żył 
jeszcze w 1883 roku, mieszkał pod Wierchnieudinskiem za bajkałem1.

jest w tym zbiorowisku uczestnik powstania na rusi lekarz Wacław la-
socki, wyjątkowo znana postać w kręgach zezłańczych Usola nad Angarą, 
który pozostawił po sobie dwa tomy świetnych wspomnień2. Po powrocie do 
kraju był jednym z twórców uzdrowiska w Nałęczowie, gdzie zmarł w 1921 
roku. jest edward Czapski, autor Pamiętników Sybiraka3, pochowany na 
rossie w Wilnie w 1888 roku. jest Aleksander Czekanowski (dziś powszech-
nie znany badacz Syberii), w tamtym czasie także bliski współpracownik be-
nedykta Dybowskiego, którego biografię przedstawił zbigniew Wójcik4. jest 
ofiarny i ceniony lekarz józef Łagowski, zmarły w Ikucku w 1868 roku, któ-
rego żegnały nieutulone w żalu tłumy irkutczan przeróżnej narodowości, 

1  O leopoldzie Iljaszewiczu (eljaszewiczu) zob. [w:] Polskie powstanie nad bajkałem 
w 1866 roku. Nowe odsłony, red. nauk. e. Niebelski, lublin 2022.

2  W. l asocki, Wspomnienia z mojego życia, oprac. M. janik  i F. Kopera, t. 1-2, Kraków 
1934.

3  e. Czapski, Pamiętniki Sybiraka. z przedmową Stanisława Vincenza, oprac. M. Czap-
ski, londyn 1964.

4  z. Wójcik, Aleksander Czekanowski. Szkice o ludziach, nauce i przygodzie na Syberii, 
lublin 1982.
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a po którym winny być nadal na uniwersytecie w Kijowie jego oryginalne bo-
taniczne zbiory roślin syberyjskich5.

Ale jest także ktoś dopiero odkryty dla historii – leon bratyński, o którym 
ze spisu Micela wiadomo było tylko tyle, że w 1863 miał lat 35 i że był szlachci-
cem wywodzącym się z gub. warszawskiej. Teraz wiemy m.in., że był zesłańcem 
w Usolu, na Syberii budował, dobrze zarabiając, domy i młyny, a wydostał się 
wcześniej z zesłania dzięki znajomościom w kręgach urzędniczych zamożnych 
kupców Sybiraków; w 1903 roku odwiedził w Krakowie kolegę zesłańca Anto-
niego rozmanitha, znanego wówczas w galicji producenta surogatu kawy pro-
dukowanej z cykorii, któremu opowiedział kulisy swojego uwolnienia6.

Inne nazwiska zyskały precyzyjniejsze dane, jak choćby notowany wcze-
śniej Konstanty Szyramowicz, który okazał się Szaramowiczem, bratem wspo-
mnianego gustawa Szaramowicza, który w „buncie” nad bajkałem nie tylko 
nie uczestniczył, ale był jego jawnym przeciwnikiem – stąd irkuckie władze 
sądowe uznały go za niewinnego7. Uzupełniono dane do pięciu duchownych 
z Ukrainy, którzy znaleźli się na Syberii w sławnej w zesłańczych kręgach wio-
sce Tunka, w której później był także zesłaniec młody józef Piłsudski. M.in. 
uzupełniono zapis o zakonniku reformacie Anatolim zienkowiczu (nie zień-
kiewiczu jak u Micela), który po uwolnieniu z zesłania wyjechał do Stanów 
zjednoczonych, gdzie pracował pośród Polonii, a po 1888 roku miał ruszyć 
w świat i znaleźć się aż w Australii. Itd. itd.

Spośród nazwisk nowo odnalezionych w źródłach oraz opisanych w naj-
nowszej literaturze wspomnijmy choćby kilka. Oto Adolf Trachtenberg, 
z żydowskiej spolonizowanej rodziny z Żytomierza, doktor, uczestnik po-
wstania styczniowego, w Kijowie skazany na śmierć, a po kilku latach ze-
słany na Krym8, gdzie pracował jako lekarz i tam zmarł w 1892 roku. O tej 
rodzinie benedykt Dybowski napisał: „rodzina Trachtenbergów była od-
dana sprawie narodowej, należała do tych wyjątkowych rodzin żydow-
skich w kraju zabranym, które nazwać można było polskimi”9.

Takie i podobne uzupełnienia czynią niniejszą publikację znaczącym 
postępem na drodze do wypełnienia merytoryczną i nową treścią wcze-
śniejszego spisu Micela – to już jest przewodnik-baza do dalszej badawczej 

5  zob. e. Niebelski, zesłańcy pokolenia 1863. Siedem historii, lublin 2019 (józef Łagow-
ski, s. 81n.)

6  zob. Antoni rozmanith – zesłaniec 1863 roku. Wspomnienia nadbajkalskie i syberyjski 
album, oprac. e. Niebelski, lublin 2021, s. 121 i nn.

7  zob. Szaramowicz Konstanty Wacław [w:] e. Niebelski, Polskie powstanie..., op.cit., 
passim.

8  Starszy brat Adolfa w 1863 został zesłany na Syberię; wymienia go w swej publikacji M. 
Micel, s. 111.

9  biogram Trachtenberga opracowali dla Polskiego słownika biograficznego C.W. Domań-
ski i e. Orman, Trachtenberg Adolf (1832 lub 1833-1892), mps w posiadaniu autora.
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pracy, która nie tylko rozjaśni losy poszczególnych postaci, ale da wyobra-
żenie o losach całej zbiorowości uczestniczącej w ruchu powstańczym oraz 
ukaże represyjną politykę władz na przestrzeni życia tamtego pokolenia 
bojowników o wolną Polskę. Można z dużym optymizmem założyć, że na-
stępne lata pozwolą na opracowanie pełnego słownika uczestników po-
wstania na Ukrainie, którzy przeszli przez wiezienie i śledztwo w Twierdzy 
Kijowskiej, albo przez Kijów przemaszerowali prowadzeni na Sybir.

*

jeszcze kilka słów o inicjatorach i twórcach niniejszej pracy. Michał Micel 
ukończył w latach siedemdziesiątych przeszłego wieku historią w Naro-
dowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we lwowie. Od 1999 r. jest star-
szym archiwistą w American jewish joint Distiribution Committee (joint) 
w Nowym jorku, ale nadal naukowo zajmuje się XX-wiecznymi dziejami 
Ukrainy i tematyką żydowską oraz publikuje w Kijowie. Stanisław Stępień 
również jest historykiem, inicjatorem i dyrektorem założonego w 1990 r. 
w Przemyślu. jednocześnie, jest profesorem historii najnowszej w tamtej-
szej Akademii Nauk Stosowanych (w latach 2012–2016 był prorektorem tej 
uczelni). jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół XX-wiecz-
nej historii stosunków polsko-ukraińskich oraz dziejów Kościoła grec-
kokatolickiego. jest autorem wielu książek i artykułów w czasopismach 
naukowych i pracach zbiorowych, a także 16-tomowej edycji źródłowej 
Polacy na Ukrainie w latach 1917–1991.

      EUGEniUSZ niEbELSKi
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wProwadzeNIe 

Powstanie Styczniowe wywarło na Ukrainie znaczny wpływ na obie żyjące 
tam społeczności – polską i ukraińską. Wprawdzie ze względu na uwarun-
kowania społeczne jego przebieg nie był taki, jakby sobie tego życzyli orga-
nizatorzy Powstania, bo doszło nawet do wystąpień antypolskich ze strony 
ukraińskiego chłopstwa, co usiłował zanalizować w swych publikacjach po-
święconych szlachcie polskiej i ukraińskiemu ludowi w połowie XIX w. fran-
cuski historyk Daniel beauvois1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
sprawiały, że powstańcy nie zdołali pociągnąć za sobą mas chłopskich. zbyt 
duży był antagonizm społeczny, a ponadto na Ukrainie władza powstańcza 
znalazła się w rękach „białych”, którzy obawiali się nadmiernego uaktywnienia 
chłopów. Niemniej przebieg i klęska Powstania spowodowały, że szlacheccy 
rewolucjoniści poważnie zainteresowali się „ludem Ukrainy, Podola i Woły-
nia”, jako niewątpliwym sojusznikiem w przyszłej walce o odrodzenie niepod-
ległej rzeczypospolitej. 

Nie tylko położenie społeczne determinowało udział warstwy chłopskiej 
w Powstaniu Styczniowym. reżim carski, spodziewając się od pewnego czasu 
wybuchu „polskiej ruchawki”, podjął szereg przedsięwzięć mających na celu 
zantagonizowanie polskiej warstwy szlacheckiej i ukraińskiego chłopstwa. 
Temu służyła również podjęta już w 1861 r. reforma uwłaszczeniowa tworzą-
ca wrażenie jakoby carski aparat urzędniczy pełnił rolę opiekuna i obrońcy 
chłopów. Tuż przed Powstaniem władze administracyjne w wielu powiatach 
powołały do życia tzw. „straż zbrojną”, do której z braku chętnych w pew-
nych miejscowościach wcielano włościan nawet siłą. zdarzało się, że w nie-
których wsiach i miasteczkach do tej mającej przeciwstawić się powstańcom 

1  D. b eauvois, Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu 
i Kijowszczyźnie, Paryż 1987; idem, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, 
Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, lublin 2005 (wyd. II – 2011). jego badania na Ukrainie 
usiłuje kontynuować lwowski historyk bohdan Hud’: zob. б. Гудь, Загибель Аркадії. 
Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів XiX – першої половини XX 
століття, Львів 2006); idem, Ukraińcy i Polacy na naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej w XiX i pierwszej połowie XX wieku. Zarys historii konfliktów społeczno-
etnicznych, zalesie górne 2013.
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reżimowej formacji powołano aż 1/3 mężczyzn2. Inna rzecz, że członkowie 
owych „straży” w swej działalności najczęściej nie kierowali się motywami po-
litycznymi, lecz antyfeudalnymi i pod pretekstem walki z powstańcami napa-
dali na majątki, nawet będące własnością rosjan, niekiedy nawet na tamtejszą 
policję3.

Podejmując inicjatywę wciągnięcia chłopów do Powstania Styczniowego, 
jego organizatorzy nie mieli łatwego zadania. Na postawę włościan w niewiel-
kim bowiem stopniu wpływało rozpowszechnianie powstańczego Manifestu 
z 22 stycznia 1863 r. i proklamacji Do braci Rusinów z 5 lutego tegoż roku. 
Także odczytywanie i objaśnianie w każdej wsi, gdzie znaleźli się powstańcy, 
tzw. „złotej Hramoty” nie przyniosło większego zrywu mas chłopskich. Mimo 
to część chłopów z ziem ukraińskich znalazła się w szeregach powstańczych. 

zryw powstańczy na Kijowszczyźnie, Podolu i Wołyniu rozpoczął się dużo 
później niż w Królestwie Polskim i na litwie. Komitet Kijowski rozpoczął swą 
działalność dopiero późną wiosną 1863 r. Pierwszy trzystuosobowy oddział 
powstańczy pod wodzą Władysława borowskiego wyszedł z Kijowa w nocy 
z 8 na 9 maja. Składał się głównie ze studentów i gimnazjalistów. Nazajutrz 
połączył się on z drugim z kijowskich oddziałów dowodzonym przez Włady-
sława rudnickiego (Kozaka Sawę), za którym podążył na czele stuosobowej 
jazdy romuald Olszański. Ostatni, 150-osobowy oddział wyszedł z Kijowa 
prawie bez broni4.

rosjanie dokładnie śledzili ruchy wojsk powstańczych. już 9 maja wieczo-
rem przeważającymi siłami zaatakowali oddział Olszańskiego, doprowadzając 
do jego całkowitego rozbicia. Poległo prawie 40 powstańców, 68 dostało się do 
niewoli. z pogromu udało się ujść cało jedynie 50 osobom. W kilka dni póź-
niej pod Wiercholewskiem poniósł klęskę drugi z oddziałów. W ręce rosyj-
skie wpadli przywódcy Powstania: borowski, Olszański i rudnicki. Podobny 
los spotkał inne oddziały powstańcze na Kijowszczyźnie i Podolu. jedynie na 
Wołyniu powstańcom udało się przetrwać dłużej. było to niewątpliwie zasłu-
gą edmunda różyckiego, syna słynnego dowódcy pułku „Wołyńców” z roku 
1831 – Karola różyckiego. Oddział edmunda różyckiego był bowiem for-
macją niezwykłą. jego dowódca niewątpliwie w sposób najbardziej dojrzały 

2  M. Micel, Uczestnicy Powstania Styczniowego na Ukrainie w Kijowskiej Twierdzy Kosyj 
Kaponir, „Niepodległość i Pamięć” 1995, nr 1(2), s. 66-67.

3  M. Micel, Uczestnicy..., op.cit.,  s. 66; S. Stępień, Społeczny czy polityczny charakter stosunku 
Ukraińców do powstania styczniowego, „Studia Historyczne” 1984, z. 3, s. 511-516. zob. także: 
б. Познанский, Воспоминания о польском восстании в Украине 1863 года, „Киевская 
страна” 1885, t. XIII, s. 583-584.

4  l. Podhorodecki, Dzieje Kijowa, Warszawa 1982, s. 172; por. także, Zeznania śledcze 
o Powstaniu Styczniowym, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1956.
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pragnął oprzeć się na miejscowym ludzie. Toteż, jak pisze Franciszek rawita-
-gawroński, w oddziale różyckiego: 

[…] obok mowy i komendy polskiej brzmiała tam często mowa rusińska, pio-
senka rusińska często unosiła się ponad szeregami, język rusiński brzmiał 
często w obozie, a miano serdeczne, pod którym w obozie zwano wielce ko-
chanego wodza, nie było inne jak „bat’ko”5.

Właśnie 500-osobowy oddział różyckiego stoczył jedyną zwycięską w kam-
panii ukraińskiej bitwę pod Salichą6. Niestety i on, naciskany przez przeważa-
jące siły wroga, zmuszony był przejść granicę austriacką. Pod koniec czerwca 
i na początku lipca jego śladami poszły – jeśli nie zostały wcześniej rozbite – 
drobne oddziały powstańcze.

Powstanie na Ukrainie całkowicie upadło. Do Kijowa od pierwszych dni 
walki zaczęły napływać partie jeńców. Wspomniany F. rawita-gawroński tak 
opisuje owych nieszczęśników: 

Niektórzy szli pieszo, skrępowani powrozami, inni, słabsi, siedzieli na wozach. 
Konwój żołnierski otaczał partię. Wszystko to zapylone, wyblakłe, wymęczo-
ne. W ogóle wszystkie transporty jeńców odbywały się z pewnego rodzaju 
ostentacją, wystawą, prowadzono ich głównymi ulicami miasta wśród brutal-
nych wybryków motłochu, jakby umyślnie chciano naocznie pokazać swoją 
potęgę i następstwa za bunty7.

Pojmani powstańcy trafiali prosto do kazamatów Twierdzy Kijowskiej (zwa-
nej też kijowsko-peczerską). był to potężny kompleks obronny składający się 
z umocnień, fortów, bastionów i koszar, podziemnych przejść, otoczony wa-
łami i fosami. Twierdza ta miała być ostoją imperium rosyjskiego na połu-
dniowo-zachodnich rubieżach. Podobnie, jak wiele twierdz europejskich, 
nie odegrała większej roli militarnej, bowiem wobec zastosowania w artyle-
rii lufy gwintowanej, tego typu kazamatowe budowle ceglano-ziemne straciły 
znaczenie obronne. Stała się natomiast Twierdza Kijowska gigantycznym jak 
na owe czasy więzieniem. Przez jej kazamaty przeszło kilka tysiąca powstań-
ców8. Tylko w ciągu kilkunastu miesięcy 1863 i 1864 r. w Twierdzy Kijowskiej 

5  F. r awita-gawroński, Rok 1863 na Rusi, t. 2, lwów 1903, s. 265-266; zob. także, M. 
Dubiecki, Edmund Różycki – szkic biograficzny, Kraków 1895.

6  M. Micel, Uczestnicy Powstania Styczniowego..., s. 67.
7  F. r awita-gawroński, Moje przygody w roku 1863–1864 w Kijowie, Warszawa 1922.
8  центральный Гусударственный Военно-Исторический Архив Российской Федерации 

в Москве, (Centralne Państwowe Archiwum Wojenno-Historyczne Federacji rosyjskiej 
w Moskwie) – dalej CgWIA, fond 1769, op. 26, spr. 16, k. 10-37, 48-82, 115.
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sądzonych i przetrzymywanych było około 2 tys. powstańców, a aresztowania 
i procesy sądowe miały miejsce także w następnych latach9.

Chcąc uwięzić tak wielką liczbę powstańców, władze wojskowe zmuszo-
ne były przystosować zabudowania twierdzy. Na więzienie przeznaczono 
obok pomieszczeń wartowni głównej, baszty Północnej i Prozorowskiej, tak-
że obiekty szpitalne – kaponiery10 umocnienia szpitalnego. Prace związane 
z przystosowaniem tych obiektów do przetrzymywania w nich aresztowanych 
rozpoczęte zostały, jak wynika z dokumentu pt. Sprawa Kijowskiej Komendy 
inżynieryjnej Kijowskiego Okręgu Wojskowego, już 30 kwietnia 1863 r.11 głów-
nodowodzący wojskami gen. Nikołaj Annienkow12 wciąż nalegał na przyśpie-
szenie prac adaptacyjnych, ponieważ do Kijowa przybywały coraz to nowe 
grupy pojmanych powstańców. Pisał m.in.: 

Przekazując obecne rozporządzenie dowódcy Kijowskiej Komendy Inżynieryj-
nej proszę o skontaktowanie się z kijowskim pierwszym komendantem w spra-
wie zlikwidowania magazynów w kaponierach pierwszego i drugiego poligonu 
oraz Kosego Kaponiru, a następnie niezwłocznego ich przystosowania do trzy-
mania w nich jeńców buntowników. Przystosowanie w pierwszej kolejności po-
winno polegać na urządzeniu ruchomych prycz i zakryciu metalowych krat 
w otworach strzelniczych i wentylatorach. roboty muszą być wykonane jak naj-
szybciej13. Dowódca Kijowskiej Komendy Inżynieryjnej już 10 maja informował: 
W kaponierach umocnienia Szpitalnego przeznaczonych na ulokowanie polskich 
powstańców na narach ruchomych można pomieścić: w kaponierach I poligonu – 
110, II poligonu – 110 i w Kosym Kaponirze – 220 [osób]14.

Tak więc w pierwszym etapie działań Komisji Wojenno-śledczej i Sądu 
Wojenno-Polowego (rozkaz nr 92 z 1 maja 1863 r. gen. Annienkowa)15 

9  zob. M. Micel ,  Spis powstańców 1863 roku więzionych w Twierdzy Kijowskiej, Przemyśl 1995. 
W niniejszej publikacji znacząco rozszerzamy wykaz powstańców styczniowych więziony 
w Twierdzy Kijowskiej, choć zdajemy sobie sprawę, że jest nie jest to pełny wykaz powstańców, 
którzy przeszli przez kijowskie kazamaty.

10  Kaponiera (kopaniera) – wł. copaniere, fort półkolisty położony między wałami twierdzy, 
z otworami strzelniczymi dla piechoty i artylerii. W Twierdzy Kijowskiej najbardziej znany 
Kosyj Kaponir. Obecnie muzeum twierdzy kijowskiej, zob. np. Rok 1863 na Ukrainie, op. cit., 
W. Padlewski, Listy przedzgonne, oprac. S. Kieniewicz, „regiony” 1977, nr 3, s. 5-42.

11  CgWIA, f. 1819, op. 1, spr. 374.
12  Nikołaj Nikołajewicz Annienkow (1799–1865), generał rosyjski, uczestnik wojny 1830/1831, 

od 1862 r. wojenny generał gubernator kijowski, podolski i wołyński, w latach 1863–1865 
dowódca Kijowskiego Okręgu Wojskowego.

13  CgWIA, f. 1819, op. 1, spr. 374, k. 20.
14  Ibidem, k. 21.
15  Суспільно-політичний рух на Україні в 1863–1864 pp., Київ 1964, t. 2, s. 90-91.
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pomieszczenia twierdzy były przepełnione. Dopiero wówczas, kiedy liczba 
więzionych w twierdzy wyraźnie się zmniejszyła wskutek wydawanych po-
śpiesznie wyroków i wywożenia skazanych na zesłanie16, można było umieścić 
pozostałych w Kosym Kaponirze, którego przebudowę pod kątem cel więzien-
nych zakończono dopiero w 1865 r.17

Warunki, w jakich znaleźli się ci więźniowie w latach 1863–1864 były bar-
dzo ciężkie. Obchodzono się z nimi w sposób brutalny. Przez długi czas nie 
wzywano ich na przesłuchania, często ginęły przesyłane z prowincji zeznania 
pisemne. generł Annienkow w drugiej połowie listopada 1863 r. musiał nawet 
tłumaczyć się pisemnie przed szefem żandarmerii i naczelnikiem głównym III 
Oddziału Władimirem A. Dołgorukowem z powodu mało operatywnej pracy 
aparatu wojenno-śledczego przy tłumieniu polskiego powstania18. Pismo An-
nienkowa zawiera informację, że w Kijowskim Okręgu Wojskowym utworzo-
no pięć sądów polowych oraz sądy wojenno-polowe i komisje wojenno-śledcze 
rozlokowane nie tylko w Kijowie, ale także w Żytomierzu, Włodzimierzu Wo-
łyńskim, Kamieńcu Podolskim i bałcie. Ponadto polecono uruchomienie są-
downictwa wojenno-polowego i komisji śledczej w Krzemieńcu. Ważną rolę 
w systemie sądownictwa wojenno-polowego spełniała instytucja audytorów, 
o czym Annienkow tak informował: 

W sztabie powierzonego mi okręgu jest tylko jeden audytor etatowy, drugi 
jest oddelegowany na mocy rozporządzenia ministra wojny. Przy tak ograni-
czonych możliwościach zdecydowanie stwierdzam, że nie mam żadnej moż-
liwości decydowania w sprawach, od których zależy życie i los podsądnych, 
szybciej niż to się wykonuje w podlegającym mi okręgu. Tworząc sądy polowe 
i komisje wojenno-śledcze trzeba zadbać również o to, żeby instytucjom tym 
dać sposoby i środki potrzebne do ich efektywnego działania, wówczas, kiedy 
szybkie rozpatrywania spraw absolutnie nie sprzyjają i nie gwarantują prawi-
dłowego rozwiązania tych kwestii19.

W okresie późniejszym sprawność rosyjskich organów śledczych jeszcze 
bardziej spowalniała. O ile, bowiem wcześniej sądy miały do czynienia z oso-
bami pojmanymi z bronią w ręku, to po pewnym czasie musiały rozpatrywać 
sprawy na podstawie dowodów pośrednich: donosów, przypuszczeń, zeznań 
oskarżonych bądź świadków. Organy wymiaru sprawiedliwości zmuszo-
ne były więc do gromadzenia znacznie większej ilości materiałów mogących 

16  CgWIA, f. 1769, op. 26, spr. 16, k. 115.
17  Ibidem, f. 349, op. 18, spr. 5610. 
18  центральний Державний Історичний Архів України, м. Київ, (Centralne Państwowe 

Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie) – dalej (CDIAU), f. 442, op. 813, spr. 678, k. 17-22.
19  zob. M. Micel, Uczestnicy Powstania Styczniowego..., s. 69.
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stanowić podstawę oskarżenia. Tym niemniej sądy te działały do maja 1867 r., 
a w niektórych pojedynczych przypadkach nawet dłużej. W efekcie, w ciągu 
5 lat od wybuchu Powstania Styczniowego skazano łącznie co najmniej 3100 
osób20, czyli niemal połowę wszystkich uczestników Powstania na Ukrainie21.

*

Publikowane w niniejszym wydawnictwie materiały biograficzne powstańców 
styczniowych więzionych i sądzonych w Twierdzy Kijowskiej na przestrzeni lat 
1863–1867 stanowią znaczące rozszerzenie informacji opublikowanych nie-
mal 30 lat temu w Spisie powstańców 1863 roku więzionych w Twierdzy Kijow-
skiej22.Wówczas podstawowe dane o powstańcach styczniowych oparliśmy na 
informacjach zamieszczanych na łamach urzędowego rosyjskiego pisma „Ki-
jewskije gubiernskije Wiedomosti” („Киевские Губернские Ведомости” / 
Kijowskie gubernialne Wiadomości)23. Czasopismo to, wychodzące w Kijowie 
jako tygodnik, od samego początku zrywu powstańczego obszernie informo-
wało o przebiegu rządowych ekspedycji karnych przeciwko „polskim buntow-
nikom”. Przedrukowywało zwłaszcza także informacje i artykuły z czasopism 
moskiewskich, petersburskich, wileńskich a nawet warszawskich: „Голос”, 
„Московские ведомости”, „Русский инвалид”, „Виленский вестник”. Na 
łamach kijowskiego czasopisma drukowano także zarządzenia państwowe 
i wojskowe, informacje z powiatów przygranicznych i kronikę wydarzeń. re-
alizując oficjalną politykę carską, początkowo starano się nie dostrzegać nara-
stających na ziemiach ukraińskich nastrojów powstańczych, jawnej opozycji 
i przygotowań do wystąpień przeciwko zaborcy. Dopiero wybuch Powstania 
w guberniach kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej zmusił redakcję do zabra-
nia głosu na temat mających miejsce wydarzeń. W drugim półroczu 1863 r. 
„Киевские губернские ведомости” zaczęły drukować „Сведения о лицах, 
арестованных за участие и по прикосновенности к вспыхнувшемуся 
в Киевской губернии мятежу” (Informacje о osobach aresztowanych za 
udział lub związek z buntem, który wybuchł w guberni kijowskiej). Na po-
czątku podpisywał je oberkurator jazów, później radca Daniłow. Wykazy 

20  Ibidem, f. 473, op. 1, spr. 173, k. 87.
21  Według A. jurewicza pod broń poszło ponad 6 tys. osób. Por. A. gi l ler, Historia powstania 

narodu polskiego w 1861–1866 r., Paryż 1867, t. I–II, s. 100. Pogląd o 12 tysiącach powstańców 
był zatem znacznie przesadzony.

22  zob. Spis powstańców 1863 roku..., op.cit., passim. 
23  Pismo wydawano w Kijowie w latach 1838-1917, w okresie 1863-1864 ukazywało się co sobo-

tę. Pod względem zawartości dzieliło się na dwie części: w pierwszej drukowano oficjalne za-
rządzenia i ogłoszenia rządu oraz władz lokalnych, w drugiej zaś różne wiadomości lokalne, 
informacje dotyczące życia politycznego, kulturalnego, artykuły popularnonaukowe, a nawet 
praktyczne porady medyczne, rolnicze i dotyczące gospodarstwa domowego.
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skazanych powstańców drukowano zazwyczaj w formie tabeli składającej się 
z dwóch części oznaczonych literami A i b. W części A umieszczono osoby, 
przeciwko którym prowadzono śledztwo w Kijowie i tam też byli oni osądze-
ni. Natomiast część druga В (czasem oznaczona także literą C) informowała 
o powstańcach więzionych w Kamieńcu Podolskim, Żytomierzu, Włodzimie-
rzu Wołyńskim, Połtawie, a nawet w Kursku. 

Wspomniane tabele zawierały następujące dane: nazwisko i imię (bądź 
imiona), bardzo rzadko imię ojca, wiek, pochodzenie stanowe (niekiedy cha-
rakter zajęcia), przynależność terytorialną – gubernię oraz wysokość i cha-
rakter zasądzonej kary24. Materiały te w tym wydaniu znacząco uzupełniamy 
o fakty biograficzne zgromadzone w Instytucie Historii Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie w specjalnej kartotece zesłańców syberyjskich. jest ona 
efektem pracy badaczy polskich i zagranicznych (rosyjskich, litewskich, ukra-
ińskich) prowadzonych na przełomie XX i XXI w. pod kierunkiem prof. 
Wiktorii śliwowskiej. zawarte tam dane oparte są na żmudnej kilkudziesię-
cioletniej kwerendzie w archiwach polskich, litewskich, ukraińskich, rosyj-
skich i białoruskich25 oraz lekturze wspomnień uczestników powstania i ich 
bliskich. Kartoteka zawiera informacje (wypisy, odsyłacze bibliograficzne itp.) 
o około 40.000 osobach (cała kartoteka liczy około 200.000 fiszek). Są to in-
formacje o różnym stopniu szczegółowości, co było spowodowane rodzajem 
odnajdywanych dokumentów czy stopniem zaangażowania danej osoby w Po-
wstanie. Kartoteka dostarcza wielu cennych informacji dotyczących pojedyn-
czych osób, jak i większych zbiorowości, umożliwiając różnorodne badania 
naukowe.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie nie tylko zweryfikować w dość dużym 
przybliżeniu ogólną liczbę więzionych w Kijowie, ale także dostarczyć cen-
nych informacji dotyczących pochodzenia społecznego i terytorialnego ska-
zańców, ich wieku, w wielu wypadkach wykonywanego zawodu, wysokości 
wyroku, a także ich syberyjskich losów.

Analiza publikowanych na łamach „Kijowskich gubernialnych Wiado-
mości” oraz materiałów znajdujących się w kartotece Instytutu Historii PAN 
potwierdza, że powstanie było zrywem szlacheckim. Szlachta bowiem, wraz 

24  zob. Spis powstańców..., op. cit., passim. 
25  Wykorzystane zostały zwłaszcza archiwa rosyjskie: центральный Государственный 

архив Кировской области; Государственный архив Иркутской области; Государст-
венный архив Орловской области; Государственный архив Российской Федерации; 
Российский государственный исторический архив Санкт-Петербург; Российский 
государственный военно-исторический архив; Тобольский филиал государствен-
ного архива Тюменской области), ukraińskie: Державний архів Житомирської об-
ласті; Державний архів Дніпропетровської області, polskie: Archiwum główne Akt 
Dawnych w Warszawie; Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i białoruskie: Нацио-
нальный исторический архив беларуси. 
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z tzw. zagrodową26, stanowiła prawie 90% powstańców, to jednak wśród po-
wstańców spotykamy zarówno mieszczan, urzędników, rzemieślników, cze-
ladników, a także chłopów. Pochodzenie szlacheckie miało także większość 
urzędników i oficerów rosyjskich oraz pruskich i austriackich, którzy wstąpili 
w szeregi powstańcze, a także studentów Uniwersytetu Kijowskiego27.  z war-
stwy szlacheckiej wywodzili się w zdecydowanej większości duchowni rzym-
skokatoliccy28.

Dla rosyjskich władz sądowych pochodzenie społeczne miało istotne zna-
czenie przy określaniu kary. zgodnie bowiem z Regulaminem sądzenia uczest-
ników powstania, zatwierdzonym 11 maja 1863 r. przez cara Aleksandra II, 
wszyscy powstańcy w zależności od charakteru przestępstwa i pochodzenia 
stanowego, zostali podzieleni na pięć kategorii. Do pierwszej zaliczono dzia-
łaczy administracji powstańczej oraz żołnierzy armii carskiej, którzy przeszli 
na stronę powstańców. Drugą kategorię stanowili urzędnicy, wielcy obszarni-
cy ziemscy i kler. Trzecią – mieszczanie, chłopi i rzemieślnicy. Czwartą – oso-
by, które popierały powstanie materialnie, a piątą – powstańcy, którzy zwrócili 
się do władz rosyjskich z wyrazami skruchy.

Osoby zaliczane do kategorii pierwszej były skazywane na karę śmierci 
i dożywotnią lub wieloletnią katorgę (od 12 do 20 lat). W Twierdzy Kijowskiej 
zostali rozstrzelani: Maurycy Drużbacki, Adam zieliński, romuald Olszań-
ski, Władysław Padlewski (ojciec straconego w Płocku 15 maja 1863 r. gen. 
zygmunta Padlewskiego), Tadeusz rakowski, Karol rudzki i Platon Krzy-
żanowski29. Do drugiej kategorii należały osoby skazywane na ciężką pracę 
w kopalniach i fabrykach (do 10 lat). Więźniów trzeciej kategorii skazywano 
na osiedlenie w Syberii zachodniej lub Kraju Orenburskim, albo też wcielano 
do cywilnych kompanii karnych (rot aresztanckich) – na okres od 1 roku do 5 

26  W oryginale „odnodworcy” – rosyjska kategoria społeczna przeniesiona w okresie poroz-
biorowym na ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie. zastosowano ją głównie do ubogiej 
szlachty polskiej niemogącej wywieść swojego szlachectwa lub opłacić jego wywodu w he-
roldii. Część tej szlachty przeszła do miast jako „grażdanie” (mieszczanie), część zaś przyję-
ła status „odnodworców”. Nasilenie akcji carskiej w tym kierunku rozpoczęło się zwłaszcza po 
1831 r. (ukaz z 9 X 1831). „Odnodworcy” w hierarchii społecznej stali wyżej od „kriepostnych” 
(pańszczyźnianych), choć niewiele różnili się pod względem materialnym. Na ogół odróżnia-
li się od chłopów wyznaniem i językiem domowym. – zob. Z papierów po Wł. Milowiczu. Wy-
dawnictwo materiałów do historii Powstania 1863/64, lwów 1894, t. 4, s. 9.

27  Dokładną analizę pochodzenia społecznego i wykonywanego zawodu podaje M. Micel 
w Przedmowie do publikacji Spis powstańców 1863 roku..., s. 10-11. 

28  zob. e. Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011; 
idem, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, lublin 2015; idem,  Po-
wstanie styczniowe. naród, Kościół i duchowieństwo w walce o wolność, „świętokrzyskie” 
2023, nr 31 (35), s. 17-26.

29  CDIAU, f. 473, op. 1, spr. 173, k. 15v, 27, 28, 53v; f. 489. op. 1, spr. 163, kk. 13-14v.
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lat. Osoby kategorii czwartej i piątej były skazywane na powrót do miejsca za-
mieszkania z zachowaniem nadzoru policyjnego.

Dla administracji państwowej podział powstańców pod względem na-
rodowości nie miał istotnego znaczenia. Źródła nie zawierają więc danych 
o narodowości i wyznaniu skazanych. Wiemy jednak, że Ukraińcy z guber-
ni kijowskiej, wołyńskiej i podolskiej, stanowili drugą po Polakach grupę et-
niczną uczestników powstania, z pewnością przewyższającą 100 osób30. była 
to przede wszystkim drobna szlachta oraz chłopi: Danyło Trochymczuk, josyp 
jakubenko, jefrem Kuczerenko, Danyło Makarowycz, Wasyl błażko, Mychaj-
ło rybak i in. F. rawita-gawroński tak odmalował wspólną więzienną niedo-
lę Polaków i Ukraińców: 

[...] między nami a tymi rusinami, którzy tam wspólnie kosztowali słodyczy 
więziennego życia, a potem złamani może przez resztę życia przeszli, panował 
stosunek idealny. Idea wspólnej przyszłości, bez wzajemnych zawiści i żalów 
historycznych, uszlachetniała obie strony. śpiewaliśmy tedy z zapałem i wiarą:
   Szcze ne wmerła Ukraina,
   i szczastie i wola.
   Szcze nam bratci-mołodci
   Obizwet’sia dola!31

Niejako symbolicznymi postaciami polsko-ukraińskiej współpracy w Po-
wstaniu Styczniowym byli Ukraińcy – Andrij Potebnia, przewodniczący Ko-
mitetu Oficerów rosyjskich, który 4 marca 1863 r. zginął bohaterską śmiercią 
ruszając do ataku na czele dowodzonego przez siebie oddziału pod Pieskową 
Skałą koło Krakowa32 oraz Mikołaj Nieczaj, lekarz oraz powstańczy oficer roz-
strzelany przez rosjan koło Krasnegostawu 13 marca 1863 r.33 

Wśród powstańców, a potem skazanych, znaleźli się także Żydzi. Publiko-
wane materiały zawierają informację o kilku osobach narodowości żydow-
skiej, choć w Powstaniu na ziemiach ukraińskich z pewnością ich brało udział 
znacznie więcej. Pełnili głównie rolę informatorów, łączników, dostawców 

30  zob. P. Łossowski, z. Młynarski, Rosjanie, białorusini i Ukraińcy w Powstaniu Styczniowym, 
Wrocław 1959.

31  F. r awita-gawroński, Moje przygody..., s. 74.
32  S. Kieniewicz, Potiebnia (Potebnia) Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, 1983, 

s. 718-719; zob. także: W. Diakow, I. Mi l ler, Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a Powsta-
nie Styczniowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; j. Demiańczuk, Ukraińcy galicyjscy wobec 
Powstania Styczniowego, „biuletyn Polsko-Ukraiński” 1937, nr 6, s. 29-33.

33  r. b ender, Doktor Mikołaj nieczaj, „Więź” 1967, nr 5, s. 113-117.
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żywności i uzbrojenia. bardzo ciepło pisał o nich z twierdzy w liście do żony 
wspomniany Władysław Padlewski: 

z nami siedzi dwóch Żydów, którzy bogu ducha winni. Ale co to za siła ich 
wiary, wierzysz, że cztery miesiące żyją – herbaty szklanka i bułka, nic więcej 
– lepiej by było, żeby im jakie żydowskie obiady nosili. [...] my się tu składamy 
na nich, ale i my nie możemy, bo wciąż jakieś składki [...], a oni biedni siedzą 
i nawet żaden nie narzeka, spokojni, są przykładem dla nas34.

Więzieni i sądzeni w Twierdzy Kijowskiej w około 90% pochodzili z ziem 
ukraińskich (gubernia wołyńska, kijowska i podolska). Pozostali to Królewia-
cy, galicjanie, poddani pruscy oraz szlachta z ziem białoruskich i litewskich, 
a także obcokrajowcy: Francuzi, Włosi, Niemcy, rosjanie i przedstawiciele in-
nych narodów, jak np. pochodzący prawdopodobnie Azerbejdżanin Abdul 
Ibrahim Ogła, który po przejściu na katolicyzm został Władysławem Kosum-
chanem (zesłano go na Sybir). Wcześniej służył on w zakaukaskim Muzuł-
mańskim Pułku jazdy Konnej35. 

*

Dzieje Powstania Styczniowego na Ukrainie nie doczekały się dotychczas głęb-
szej analizy historycznej. z literatury starszej cenną niewątpliwie pozycją jest 
dwutomowa praca Franciszka rawity-gawrońskiego Rok 1863 na Rusi (t. 1 
i 2, lwów 1902–1903), a z opracowań nowszych wymienić należy monogra-
fię grigorija I. Marachowa Польское восстание 1863 г. на Правобережной 
Украине (Powstanie polskie 1863 r. na Ukrainie Prawobrzeżnej – Kijów 
1967). Cennym uzupełnieniem powyższych opracowań jest literatura wspo-
mnieniowa, lecz i ona w odniesieniu do ziem ukraińskich nie jest zbyt obfita. 
Do ważniejszych pamiętników polskich należą zwłaszcza Franciszka rawity-
-gawrońskiego Moje przygody w Kijowie (Warszawa 1922), zygmunta Odrzy-
wolskiego – Tunel więzienny w Kijowie. Z czasów powstania polskiego1863 r. 
przez naocznego świadka (lwów 1869), Augusta Iwańskiego seniora – Pamięt-
nik 1832–1876 (Warszawa 1968) oraz dwie prace nieznanych autorów: Wspo-
mnienie z Cytadeli kijowskiej w maju 1864 („Dziennik literacki” 1866, nr 52, s. 
821-823) oraz Rok 1863 na Ukrainie (oprac. e. Kozłowskiego, Kraków 1979)36. 
z wydawnictw źródłowych wymienić wypada opracowanie zbiorowe z serii 

34  W. Padlewski, Listy przedzgonne..., s. 37-38.
35  „Киевские губернские ведомости” 3 X 1863, Nr 40, s. 319.
36  Pełniejszą charakterystykę memuarystyki polskiej dotyczącej Powstania Styczniowego na 

Ukrainie podaje eligiusz Kozłowski w Przedmowie do pracy Rok 1863 na Ukrainie. Pamiętnik 
nieznanego autora, Kraków, s. 5-7.
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„Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty” pt. Суспільно-політичний 
рух на Україні в 1863–1864 рр. (ruch społeczno-polityczny na Ukrainie w la-
tach 1863–1864) wyd. Kijów 1964. Wiele cennego materiału zwierają także 
publikacje ogólne o powstaniu styczniowym Stefana Kieniewicza, Wiktorii 
śliwowskiej, Magdaleny Micińskiej oraz eugeniusza Niebelskiego37

Na badaczy wciąż czeka wiele cennych materiałów znajdujących się w ar-
chiwach i bibliotekach rosyjskich, białoruskich, a zwłaszcza ukraińskich. 

*

W niniejszej publikacji zamieszczamy zarysy biogramów powstańców są-
dzonych (nawet tych zaocznie) i więzionych w Kijowie. Nie ma więc w niej 
informacji o powstańcach na walczących wprawdzie przeciwko wojskom car-
skim na terenach guberni – kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej, którzy unik-
nęli ukrywając się lub uciekając za granicę, głównie do galicji. Nie znaleźli się 
w niej także, ci którzy przed ogłoszeniem wyroku uciekli z Twierdzy Kijow-
skiej, jak np. „dyktator rusi” Antoniemu jurjewiczowi38, który zorganizował 
zuchwałą ucieczkę z tej carskiej „tiurmy”. 

Przygotowując niniejszy słownik natrafiliśmy na szereg trudności wynika-
jących z pisowni polskich nazwisk w języku rosyjskim, w którym były spo-
rządzone akta procesowe, wyroki sądowe i informacje urzędowe z zesłania 
wysyłane przez tamtejszą carska administracje do swych władz. W języku ro-
syjskim, w odróżnieniu od polskiego i ukraińskiego nie występuje litera „h”, 
więc często pisząc w języku rosyjskim zamieniano ją na „g” lub „ch”, poważnie 
zniekształcając nazwiska powstańców. Problemem było także niekonsekwent-
ne i mylne oddawanie liter „ą” i „ę” oraz „ó” i „rz”, a nawet „l” i „ł”. 

znaczna część akt procesowych, a głównie protokołów przesłuchań zapisy-
wana była na podstawie ustnych zeznań oskarżonych, co rodziło szereg nie-
dokładności, zwłaszcza że sami przesłuchiwani często starali się wprowadzić 
śledczych w błąd przekręcając lub ukrywając własne imiona i nazwiska. Tak 
więc biorąc pod uwagę celowo zniekształcane lub niedokładne wymienianie 
nazwisk przez samych powstańców, niedosłyszenie ich przez śledczych nie-
znających języka polskiego, powodowały, że wielu z sądzonych i skazanych 

37  Publikacje wymienionych autorów podajemy w końcowej części niniejszej publikacji. 
38  Antoni jurjewicz (1842–1869), pochodził z Syczówki (pow. humański). W 1858 r. rozpoczął 

studia na Uniwersytecie Kijowskim, gdzie włączył się w działalność konspiracyjną, zdobywając 
duży autorytet społeczny. był członkiem związku Trojnickiego, później współpracował z Wy-
działem Prowincjonalnym na rusi. Do powstania poszedł 8 maja 1863 r. wraz z grupą kijow-
ską, głosząc po drodze „złotą Hramotę”. gdy jego oddział został rozbity przez chłopów pod 
Sołowijówką, ciężko ranny dostał się do niewoli. z twierdzy kijowskiej zbiegł specjalnym tune-
lem wykopanym przez współwięźniów. zmarł we Francji po zabiegu operacyjnym i został po-
chowany na cmentarzu Père-lachaise.
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w różnych materiałach ma różniące się zapisy nazwisk, a także imion. W pu-
blikacji podajemy więc na pierwszym miejscu taką formę nazwiska, która nie 
budzi zastrzeżeń, gdyż jest w dokumentach dominująca lub bardzo charakte-
rystyczna dla języka polskiego, a w nawiasach piszemy inne spotykane w do-
kumentach warianty danego nazwiska. 

rozbieżności w biogramach wynikają także z faktu, że w trakcie kator-
gi syberyjskiej nie było możliwości dokładnej weryfikacji danych więźniów, 
stąd liczne błędy w aktach, niepełne dane, które nie zawsze da się uzupełnić. 
jako przykład może posłużyć Morgulec (Morgul) Marian, szlachcic z guber-
ni kijowskiej, osiedlony pod nadzorem w guberni irkuckiej. W dokumentach 
nazwisko Morgulec wiązane jest z wieloma imionami: Fortunat, Marcin czy 
nawet Marian. W takich wypadkach często mogło chodzić o tą samą osobę, 
ale niekoniecznie.

Ponadto istniało wiele przypadków, gdy więźniowie oszukiwali władze co 
do swojej tożsamości, chcąc uniknąć wyższej kary bądź chronić kogoś z ro-
dziny. Przykładem może być Karol Nowakowski, który zamienił się doku-
mentami ze swoim bratem edwardem w efekcie czego trafił zamiast brata na 
osiedlenie w Tunce, podczas gdy jego brat na katorgę w Usolu. W celu dodat-
kowego zmylenia władz podawał się za Antoniego Waryńskiego. Po wykry-
ciu zamiany prawdopodobnie na skutek donosu, bracia trafili do więzienia 
w Irkucku, gdzie Karol wkrótce tam zmarł. Inną osobą więzioną w Twierdzy 
Kijowskiej był Korosteński (Korostyński) zygmunt, szlachcic z Majnicza k. 
Sambora, osiedlony pod nadzorem w gminie ładiejskaja w okręgu krasnojar-
skim guberni jenisejskiej. Po jego śmierci w 1868 r. jego nazwiskiem posługi-
wał się inny zesłaniec Szymon Katyll (zm. we lwowie w 1906 r. Swe nazwisko 
ukrywał także Francuz Adolphe le bozec, który twierdził, że nazywa się Sta-
nisław Polzi. Łukasz Popiel z radomia usiłował ukryć fakt, że jest carskim 
poddanym, zeznając że jest mieszczaninem z bochni. Tego typu fałszywe in-
formacje nie zawsze udało się władzom carskim wykryć. Publikując niniejsze 
materiały biograficzne, mamy nadzieję ocalić od zapomnienia wielu bohate-
rów polskiego zrywu niepodległościowego sprzed 160 laty, a także zachęcić  
historyków do dalszego badania tamtych czasów i tamtych ludzi. Może też 
dzisiejsi Polacy, a nawet Ukraińcy czy Żydzi w publikacji tej odnajdą swych 
przodków, a wszyscy dostrzegą ich bohaterstwo i zaangażowanie w walce 
o niepodległą Ojczyznę. 

    STAniSłAW STęPiEń, MiCHAł MiCEL
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maTerIaŁY BIoGraFICzNe

A

1. Abramowicz Adam, 60 lat, szlachcic, gub. mińska, osiedlony pod nadzo-
rem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, następnie w gub. kostromskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2. Abramowicz Henryk, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 22 V 1863 wzię-
ty do niewoli w pobliżu Minkowiec, pozbawiony praw stanu, skazany na 
6 lat ciężkich robót, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkuc-
ka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

3. Abramowicz Mateusz (Maciej), s. eufemiusza, 36 lat, szlachcic, gub. 
mińska, więziony w cytadeli w Kijowie za rozpowszechnianie wśród żoł-
nierzy informacji o zwycięstwach powstańców styczniowych, zesłany na 
Syberię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, w kartotece jedynie inf. powtórzona za Micelem.

4. Adamowicz Teofil, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat cięż-
kich robót w Nerczyńskim zawodzie, następnie w 1866 przeznaczony na 
osiedlenie pod nadzorem.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

5. Adamski Konstanty, 20 lat, szlachcic, gub. lubelska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 6 lat katorgi w Nerczyńskim zawodzie, karę odbywał 
w Siwakowej, następnie w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brac-
kiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, 1 II 1872 uznany za winnego udzia-
łu w buncie i przemieszczony do Wiatki, od nadzoru oswobodzony 7 II 
1874.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

6. Aksan (Oksan, Aksant, Aksak) Cyprian, 29 lat, szlachcic, były żołnierz, 
gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat katorgi, karę 
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odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, za udział w powstaniu zabajkal-
skim skazany na dożywocie w kopalniach, od 1873 osiedlony pod nad-
zorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, zm. 30 III 1892 
w szpitalu miejskim w Irkucku na zapalenie płuc. 
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 288.

7. Albinowski Franciszek Wincenty, 20 lat, szlachcic, poddany austriacki, 
walczył na Wołyniu w oddziale leszka Wiśniewskiego, ranny, a następ-
nie wzięty do niewoli 28 VII 1863 pod Korytnicą, osiedlony pod nadzo-
rem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, od 1866 w Warszawie; 
jego brat Włodzimierz również na zesłaniu.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 11.

8. Aleksandrowicz Stefan, 52 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za 
poręczeniem pod nadzór w miejscu zamieszkania po złożeniu przysięgi 
lojalności.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

9. Aleksiński (Oleksiński) Ignacy, s. Stanisława, 19 lat, szlachcic, podda-
ny austriacki, pozbawiony praw stanu, skazany na 20 lat ciężkich robót 
w kopalniach, następnie osiedlony w gub. jenisejskiej, zwolniony w 1866, 
powrócił do galicji.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy, s. 12.

10. Ambroszkiewicz (Ambruszkiewicz, Ambraszkiewicz) Aleksander, 30 
lat, szlachcic, gub. grodzieńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał 
w Czycie, w 1866 karę zamieniono na osiedlenie pod nadzorem w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, 22 VII 1875 utonął w rzece 
Idzie w gub. irkuckiej; wg innej wersji zm. rano 7 II 1877 w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

11. Andrzejewski leonard, 38 lat, szlachcic, gub. kowieńska, zwolniony bez 
poręczenia, następnie pozbawiony praw stanu, wyrokiem z 14 VI 1865 
osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim, gub. jenisejska, od 1867 w gub. 
kostromskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

12. Antoniuk Demjan (Demian), 17 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 
lat kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.



29

13. Antonowicz Mychajło, 18 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 3 lata kom-
panii karnej w gub. charkowskiej, karę odbywał również w więzieniu w Orle 
w gub. orłowskiej, w l. 1866-1867 przy budowie kolei Kursk–Kijów, następ-
nie w 1868 osiedlony pod nadzorem w jarańsku w gub. wiackiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

14. Antonowicz Norbert Michał, 26 lat, szlachcic, obw. stanisławowski, po-
zbawiony praw stanu, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 
1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 
30 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. ładejskiej, okr. krasnojarski, 
gub. jenisejska, siostra Honorata Mazaraki podejmowała starania o jego 
ułaskawienie, 5 II 1866 został ułaskawiony, zm. przed 28 VI 1866 w szpi-
talu w Krasnojarsku.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 160; r. 
Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 41-51; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy, s. 548-549 (obszerniejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkol-
nych na Sybir, s. 27. 

15. Antonowicz Andrault de buy Stanisław, ur. 23.10.1836, szlachcic, dzier-
żawca dóbr Szypowce k. zaleszczyk, poddany austriacki, należał do od-
działu F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem, pozbawiony praw stanu, wyrok z 21 X 1863, osiedlony 
pod nadzorem w gm. kierzemskiej, gub. jenisejska, w 1869 w wyniku re-
klamacji ks. ruczki wrócił do kraju; miał żonę i 3 dzieci, zm. w marcu 
1892 w Szypowcach. 
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; genealogia Polaków, Katalog 
Powstańców Styczniowych, hasło: Stanisław Andrault de buy – https://genealo-
gia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/72477 (dost. 7.02.2023); Księga pamiąt-
kowa, s. 160; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 13 (obszerniejszy biogram); 
F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 50. 

16. Arabski Wilhelm, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

17. Arciszewski Franciszek, 35 lat, szlachcic, gub. mohylewska, zwolniony za 
poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

18. Artemowicz Antoni, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata 
kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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19. Auderski (Anderski) Mikołaj, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony 
pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, 10 III 1871 
przeniesiony do Wiatki, 11 V 1872 wyjechał do białej Cerkwi na pobyt 
czasowy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Sybe-
ria, s. 136.

20. Awderski (Auderski) Henryk, s. jana, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

B

21. babich (babicha) Teodozy, 25 lat, szlachcic, student uniwersytetu, gub. 
kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w ko-
palniach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

22. babich Wieńczysław, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozostawiony do 
dalszych dyspozycji w m. Orzeł, a następnie zesłany do gub. symbirskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; КГВ 14 XII 1863, nr 50.

23. babiński Dionizy, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzo-
rem w gm. ustiańskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

24. baczewski józef, 24 lata, szlachcic, gub. lubelska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

25. baczyński Andrzej (jędrzej), s. jakuba i Marianny z d. biegańskiej, 59 
lat, brzesko, gub. wołyńska, oskarżony o dostarczenie swoich synów do 
punktu zbornego powstańców, pozbawiony praw stanu, konfiskata ma-
jątku, wyrok 30 I, 4 II lub 10 X 1864, skazany na osiedlenie pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej, w 1869 wyjechał do galicji; na zesłaniu przebywał 
z żoną oraz pięciorgiem dzieci m.in. emilem (zob. poz. 27) i Stanisławem 
(zob. poz. 30).
КГВ 30 V 1864, nr 22; A. giller, Spis Polaków będących w Usolu, s. 164; W. 
lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 342; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika 
Ruczki, s. 45; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 18 (obszerniejszy biogram); 
W. śliwowska, Syberia, s. 137. 
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26. baczyński Antoni, 38 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

27. baczyński emil, s. Andrzeja (jędrzeja), 19 lat, brzesko, gub. wołyńska, 
student na Uniwersytecie św. Włodzimierza, walczył na Ukrainie, został 
wzięty do niewoli, pozbawiony praw stanu, wyrok wg różnych danych z 4 
II 1864 bądź 10 X 1864, skazany na osiedlenie pod nadzorem w gub. ir-
kuckiej, od 1866 w Irkucku, później w gub. jenisejskiej, w 1868 wyjechał 
do galicji; jego dziadkowie jakub i Marianna baczyńscy zabiegali o po-
moc ks. ludwika ruczki w staraniach u władz o ułaskawienie wnuka. 
zesłani byli również jego ojciec jędrzej (zob. poz. 25) oraz brat Stanisław 
(zob. poz. 30).
КГВ 30 V 1864, nr 22; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 45; 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 17.

28. baczyński grzegorz, 27 lat, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na Sy-
berię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

29. baczyński Ignacy, 16 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, przekazany do 
dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

30. baczyński Stanisław, s. Andrzeja (jędrzeja), 19 lat, brzesko, gub. wołyń-
ska, student na Uniwersytecie św. Włodzimierza, walczył w oddziale po-
wstańczym, trafił do niewoli, pozbawiony praw stanu, wyrok wg różnych 
danych z 4 II 1864 bądź 10 X 1864, osiedlony pod nadzorem w gm. idiń-
skiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1866 w Irkucku, później w gub. je-
nisejskiej, w 1869 wyjechał do galicji, zm. 4 I 1892 w Stanisławowie; jego 
dziadkowie jakub i Marianna z biegańskich zabiegali o pomoc ks. lu-
dwika ruczki w staraniach u władz o ułaskawienie wnuka. zesłani byli 
również jego ojciec Andrzej (zob. poz. 25) oraz brat emil (zob. poz. 27).
КГВ 30 V 1864, nr 22; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 45; 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 20 (obszerniejszy biogram).

31. bajer (beyer) johann, 30 lat, szlachcic, poddany austriacki, wyrok z 30 X 
1865, skazany na 6 lat katorgi na Syberii Wschodniej.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 21.

32. baliński józef, 36 lat, s. Michała, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. tasiejewskiej, okr. kański, 
gub. jenisejska, od 1874 na terenie europejskich guberni rosji.
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ИГб 2 X 1873, nr 118, k. 1; КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

33. ball (bell) józef, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

34. ball Wincenty, s. józefa, 55 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

35. baraniecki józef, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 miesięcy 
więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

36. baraniecki Teofil, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 miesię-
cy więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

37. baranowski Dominik, 53 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót przy fortyfikacjach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

38. bardecki józef, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 22 V 1863 wzięty do nie-
woli w pobliżu Minkowiec w gub. wołyńskiej, skazany na 6 lat ciężkich 
robót przy fortyfikacjach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

39. bardecki Mieczysław, s. erazma, 40 lat, szlachcic, gub. kijowska, 24 II 
1864 został aresztowany, sądzony za urządzenie laboratorium prochu 
strzelniczego do broni palnej, skazany na 15 lat ciężkich robót, karę od-
bywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. wiackiej, po 
zwolnieniu mieszkał w Krakowie, gdzie zm. w 1889; był żonaty z eleono-
rą, z którą miał dwóch synów i córkę.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; „Czas” 1872, nr 81; W. 
Czetwertyński-światopełk, na wozie i pod wozem, s. 220; A. giller, Spis Pola-
ków będących w Usolu, s. 163; M. janik, Wołyniacy, s. 27, 29, 32-33; M. lappe, 
Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 349, 352; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, 
s. 342; W. śliwowska, Syberia, s. 139-140.

40. bartasiewicz (bartosiewicz) józef, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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41. bartkiewicz Piotr, 37 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kom-
panii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

42. bartycki Konstanty, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na miesiąc 
więzienia w twierdzy.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

43. bazajewski bazyli (Wasyl), 27 lat, mieszczanin, gub. kijowska, skazany na 
4 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

44. baziewski leon, s. Klemensa, 23 lata, mieszczanin, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

45. bączkowski ludwik, s. Kazimierza, 33 lata, szlachcic zagrodowy, gub. 
podolska, skazany na 5 lat kompanii karnej, część wyroku w charkow-
skiej aresztanckiej rocie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

46. bednarowski (bednarzewski) Hipolit, 33 lata, były sekretarz, gub. podol-
ska, skazany na 3 miesiące więzienia w twierdzy.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

47. bednarowski Iwan, 24 lata, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kom-
panii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN.

48. bedrenko gordij, s. Mykyty, 43 lata, chłop, gub. podolska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

49. bejnarowicz (bejnirowicz) ludwik, s. ludwika i Kamilii, 19 lat, szlachcic, 
gub. kijowska, skazany na 10 lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę od-
bywał na katordze nerczyńskiej, 27 VII 1868 karę zamieniono na osiedle-
nie pod nadzorem w gm. irkuckiej, okr. irkucki, gub. irkucka, w 1870 zgoda 
władz na pobyt czasowy w Kijowie (przez 6 miesięcy), od 1874 w Kirsanowie 
w gub. tambowskiej, zm. na gruźlicę 21 V 1877 w Kirsanowie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

50. belicer Ferdynand, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



34

51. benedecki jan bonifacy, 19 lat, szlachcic, poddany austriacki, brał udział 
w powstaniu na terenie Ukrainy, wyrok z 7 XI 1864, skazany na 4 lata ka-
torgi na Syberii Wschodniej, karę odbywał w gub. irkuckiej, w 1868 po-
wrócił do kraju.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 33.

52. benkiewicz Władysław Feliks, szlachcic, gub. podolska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

53. bensdorff (bentzdorf, benzdorf) johann, s. Hiacynta i Katarzyny z d. 
Wilczyńskiej, 31 lat, ur. w 1829 w Krakowie, inżynier, szlachcic, poddany 
austriacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli 
na Wołyniu, wyrok z 17 I 1864, skazany na 8 lat ciężkich robót na Sybe-
rii przy fortyfikacjach, karę odbywał w Kadai, w 1869 powrócił do kraju; 
jego brat józef był właścicielem drukarni w Krakowie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 45; 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 35 (obszerniejszy biogram).

54. bentowski (bętowski) Wincenty, 36 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany 
na 8 lat ciężkich robót na Syberii przy fortyfikacjach, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od marcu 1867 w gub. permskiej, 
przed wrześniem 1872 przybył do gub. lubelskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

55. berens (berenz) Aleksander, 28 lat, szlachcic, gub. lubelska, zwolniony 
na podstawie manifestu z dnia 31 III 1863.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

56. berezowski Adam, s. Kaspra, 49 lat, szlachcic, gub. wileńska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

57. berezowski Cyprian, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. Iwański, Pamiętni-
ki, s. 168.

58. berezowski józef, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 27 II 1864 zwolniony 
na podstawie manifestu z dnia 31 III 1863.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

59. berezowski józef, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Usolu, od 1866 osiedlony 
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pod nadzorem w gm. irkuckiej, okr. irkucki, gub. irkucka, 27 IX 1875 
przywrócono mu prawa stanu i mógł wyjechać do gub. jekaterynosław-
skiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

60. berezowski juliusz (julian), 19 lat, szlachcic, student, gub. podolska, po-
zostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1868 w gub. kazańskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

61. berezowski Mychajło, 18 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 3 lata kom-
panii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

62. berezowski Stanisław, s. józefa, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany 
na Syberię, zm. 13 VII 1871 w domu obłąkanych w gub. tobolskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

63. bernard Franciszek, 20 lat, wyrok przed 1 XI 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2; M. Micińska, Galicjanie – zesłań-
cy, s. 38-39.

64. berżański józef, s. Andrzeja, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

65. berżański zygmunt, s. Andrzeja, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

66. białaczewski (białoczewski) jan, s. jana i matki z d. Stachowskiej, 20 lat, 
szlachcic, poddany austriacki, ranny i wzięty do niewoli w bitwie pod 
Minkowcami 22 V 1863, wyrok z 27 II 1864, skazany na 4 lata katorgi, 
karę odbywał w gub. irkuckiej, w 1866 karę zamieniono na osiedlenie 
pod nadzorem w Talkinie w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, 
w 1869 powrócił do kraju; miał 2 braci Aleksandra oraz Antoniego.
КГВ 30 V 1864, nr 22; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 41-42 (obszerniejszy biogram).

67. białokur józef, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie w 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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68. biały jan, 15 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

69. bieniedzki (bieniecki) jan, s. Karola, szlachcic, 18 lat, ur. w 1845 w Kop-
kach w obw. rzeszowskim, poddany austriacki, wzięty do niewoli pod 
Korytnicą 28 VII 1863, ranny w nogę, wyrok z 7 II 1864, skazany na 4 
lata katorgi na Syberii Wschodniej, karę odbywał na katordze nerczyń-
skiej w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka, w 1869 powrócił do kraju, zm. w 1873 
w Krakowie w wyniku wady serca i reumatyzmu; jego brat Władysław 
walczył wraz z nim w powstaniu 1863.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 45; A. Medyński, W półwie-
kową rocznicę, s. 13-14; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 46-47 (obszer-
niejszy biogram).

70. bielecki Michał, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata kator-
gi, karę odbywał w Posolsku, w okr. wierchnieudińskim w obw. zabajkal-
skim, od 14 VI 1866 osiedlony pod nadzorem.
ИГб 30 IX 1881, nr 39, s. 5; КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

71. bieliński Aleksander, 33 lata, były żołnierz, gub. podolska, skazany na 6 
miesięcy więzienia.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

72. bielski Aleksander, s. jana, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1869 w gub. tambowskiej, później 
w gub. riazańskiej, od 1872 w Kasimowie, zm. 14 V 1876 w riazaniu.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

73. bielski leoncjusz (leonard, leontyn), 21 lat, szlachcic, gub. podolska, 
osiedlony pod nadzorem w gm. kazaczyńskiej, okr. jenisejski, gub. jeni-
sejska.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

74. bieńkiewicz Adrian, s. Włodzimierza, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

75. bieńkiewicz Maurycy, 15 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.



37

76. bieńkowski Michał, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 miesię-
cy więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

77. bieńkowski Paweł, 26 lat, podporucznik w stanie spoczynku, gub. podol-
ska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

78. biesiadowski Władysław, s. jana, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skaza-
ny na 8 lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał za bajkałem, 
w 1868 zwolniony z ciężkich robót, nastepnie osiedlony w ojr. bałagań-
skim, w 1873 za zezwoleniem wyjeżdża do gub. kostromskiej, w 1874 
oswobodzony od nadzoru, zezwolono na zamieszkanie w Cesarstwie 
ros. z zakazem służby państwowej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 178; W. śliwowska, Syberia, s. 143.

79. biliński Koriolan, 41 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; A. Iwański, Pamiętniki, s. 180.

80. biliński Petro, 28 lat, chłop, gub. wołyńska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

81. bitman Awram (Abram), 44 lata, Żyd, gub. kijowska, skazany na 2 mie-
siące więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

82. blindar Mychajło, 30 lat, chłop, gub. podolska, uniewinniony.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

83. blocha Trofim, s. Iwana, 35 lat, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez po-
ręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

84. błażkiewicz (błaszkiewicz, błakszewicz) Kazimierz, 24 lata, mieszcza-
nin, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. orłowskiej, 
od 1867 osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, a od 6 II 1668 w gm. 
bałachtińskiej, okr. aczyński tejże guberni.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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85. błażko Wasyl (Wasyli), 52 lata, chłop, gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 
14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

86. błażowski jan, 42 lata, szlachcic, gub. kijowska, zesłany do gub. bakiń-
skiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

87. błażyjewski jan, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót przy fortyfikacjach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

88. błocki (blecki) Mikołaj, 38 lat, szlachcic, pow. radomyski gub. kijowskiej, 
ogniomistrz 2 brygady rezerwowej na urlopie bezterminowym, aresz-
towany we wrześniu 1863 pod zarzutem rozprzestrzeniania oszczerstw 
wymierzonych przeciwko władzy carskiej i nakłaniania chłopów do po-
łączenia się z polskimi powstańcami, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, 
karę śmierci zamieniono mu na dożywotnie ciężkie roboty w kopalniach, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie w 1868 osiedlony pod 
nadzorem, 27 IX 1885 zdjęto z niego nadzór policyjny i pozwolono na 
osiedlanie się z ograniczeniami.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

89. bobrowski Platon, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. irkuckiej, okr. irkucki, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

90. bobrzecki (bobriżecki) leon, 34 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 6 lat katorgi, karę odbywał w więzieniu nr 5 w Aleksandrowsku, póź-
niej w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

91. bobrzecki Adolf, 36 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 4 lata kator-
gi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

92. boczewski Artur, 16 lat, brał udział w bitwie pod radziwiłłowem, tam 
dostał się do niewoli, wyrok przed 30 XI 1863, w końcu listopada 1863 
w drodze na zesłanie na Syberii.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2.
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93. boczkowski (bączkowski, boćkowski) Antoni, 46 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, skazany na 6 miesięcy więzienia w twierdzy, od listopada 1866 
osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jeni-
sejska, od 1872 przeniesiony do gub. europejskich rosji.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

94. boczyński (bączyński) Władysław, 17 lat, szlachcic, gub. podolska, zesła-
ny na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

95. bodzko Adolf, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

96. bogdanowicz Metody, s. ludwika, 31 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

97. bogdanowicz Teofil, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 29-30 kwietnia 
1863 walczył w oddziale józefa Dobrzyńskiego, poddał się wraz z od-
działem we wsi Iwaniny, skazany na 4 lata kompanii karnej w gub. kur-
skiej, po 1866 osiedlony pod nadzorem w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

98. bogdański Adam, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 3 lata kompanii karnej, od 1866 osiedlony pod nadzorem w gub. or-
łowskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

99. bogdański Feliks, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, więzienie nr 5 w Aleksan-
drowsku, później w Siwakowej, w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, zm. 1 V 1903 w osadzie przy 
bajdanowskiej kopalni kamienia budowlanego w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

100. bogdański jan, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, więzienie nr 5 w Aleksandrow-
sku, później w Siwakowej, w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brac-
kiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

101. bogucki Antoni, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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102. bogucki jan, 21 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

103. bogusławski Kazimierz, 33 lata, porucznik w stanie spoczynku, gub. 
grodzieńska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

104. bogusławski Piotr, 25 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

105. boguszewicz Hieronim, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Sy-
berię, zm. 23 III 1864 w Turyńsku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

106. bojakowski bazyli, 44 lata, szlachcic, gub. kijowska, wyrok zatwierdzo-
ny 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za poręczeniem 
i kaucją.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

107. bojanowski Mieczysław, 36 lat, szlachcic, gub. lubelska, 29-30 kwietnia 
1863 walczył z oddziałem józefa Dobrzyńskiego, poddał się wraz z od-
działem we wsi Iwaniny, osiedlony pod nadzorem w gm. urińskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska, w 1872 uzyskał zgodę na zamieszkanie na terenie 
europejskich guberni rosji.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

108. bojarzyński Aleksander, 26 lat, mieszczanin, gub. kurlandzka, zwolnio-
ny na podstawie manifestu z dnia 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

109. bojczenko Iwan, 55 lat, chłop, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

110. bołsunowski jan, s. Łukasza, 38 lat, były rejestrator w kolegium, gub. ki-
jowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał 
na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, od 10 X 1866 osiedlony pod nad-
zorem we wsi Tułun, 4 VII 1876 wysłany do gub. tambowskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

111. bonaszkiewicz (bornaszkiewicz) Antoni, 18 lat, chłop, gub. podolska, 
wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 8 lat ciężkich robót przy for-
tyfikacjach.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.



41

112. bondarenko jakow, 34 lata, chłop, gub. podolska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w Kursku, a następnie skazany na rok kompanii karnej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; F. rawita-gawroński, Rok 
1863 na Rusi, s. lXXI; P. Łossowski, z. Młynarski, Rosjanie, białorusini i Ukra-
ińcy, s. 194.

113. bondarowski Sylwester, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony 
do dalszych dyspozycji w Połtawie, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

114. boner Cezary, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

115. bonsunowski Fabian, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

116. borawski (borowski) ludwik, 19 lat, szlachcic, lwów, poddany austriac-
ki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli w bitwie 
pod radziwiłłowem 2 VII 1863, pozbawiony praw stanu, wyrok z 21 X 
1863, osiedlony pod nadzorem w gm. pogorelskiej, okr. krasnojarski, 
gub. jenisejska, dzięki staraniom ks. ludwika ruczki w 1867 powrócił do 
kraju, z zakazem ponownego wjazdu w granice rosji, zamieszkał w Kra-
kowie, a od 1871 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 176; r. Marcinek, Archiwum księdza Lu-
dwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 56-57 (obszerniejszy 
biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 80.

117. boroniecki Karol, s. Narcyza, 42 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

118. borowicki jan, s. Wojciecha, 63 lata, szlachcic, gub. podolska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

119. borowicki Wilhelm, s. jana, 18 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

120. borowik Wasyl, 21 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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121. borszczewski (barszczewski) jan, s. laurentego, 48 lat, były sekretarz 
gubernialny, gub. podolska, 29 IV 1864 został aresztowany za przecho-
wywanie broni, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1869 
pod nadzorem w Ciwilsku.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN.

122. borysiuk roman, 30 lat, chłop, gub. wołyńska, zwolniony bez poręcze-
nia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

123. borzewski (bożewski) Artur, 15 lat, szlachcic, Dubowce w pow. tarno-
polskim, poddany austriacki, walczył w oddziale leona Czechowskie-
go na terenie lubelskiego i w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do 
niewoli w bitwie pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok z 21 X 1863, 
osiedlony pod nadzorem w Krasnojarsku i później w Minusińsku w gub. 
jenisejskiej, starania o jego powrót podejmował ks. ruczka, w 1868 po-
wrócił do kraju z dozgonnym zakazem powrotu do rosji, w 1896 miesz-
kał w Mszanie k. lwowa, zm. 3 IX 1918 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 24; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
17, 32; F.M.W. Czaplicki, Czarna Księga 1863-1864, s. 158; gazeta Narodowa 
1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 177; z. Kubrak, Powstanie 
styczniowe, s. 79; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 59 (obszerniejszy biogram); F. Nartowski, Z ław 
szkolnych na Sybir, s. 27; S. Nicieja, Cmentarz łyczakowski we Lwowie, s. 306.

124. borżyński Dionizy, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wcielony do korpu-
su orenburskiego, w styczniu 1870 osiedlony pod nadzorem w gub. tam-
bowskiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

125. bożymowski (borzymowski) Wincenty, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

126. bratyński leon, s. Michała, 35 lat, szlachcic, gub. warszawska, oficjali-
sta w dobrach ks. romana Sanguszki, dostał się do niewoli pod Min-
kowcami, sądzony w Żytomierzu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał 
w Usolu, w 1866 zwolniony z ciężkich robót i osiedlony w Irkucku, 
w 1867 wzmiankowany jako dyrektor młyna parowego na stacji poczto-
wej Telmińska k. Usola, zm. w 1904 w Ołyce na Wołyniu; żona Adela do-
browolnie towarzyszyła mu na zesłaniu.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński-
-światopełk, na wozie i pod wozem, s. 223; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod 
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irkuckiem, s. 352, 354; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 140, 316; e. Niebelski, 
Malarze Syberii i Sybiru, s. 301; W. śliwowska, Syberia, s. 150-151.

127. brazda (brozda, borozda) Franciszek, 33 lata, szlachcic, poddany au-
striacki, wyrok z 7 XI 1863, skazany na 4 lata katorgi w Nerczyńskim za-
wodzie, w 1866 karę zamieniono mu na osiedlenie pod nadzorem w gm. 
idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w 1870 powrócił do kraju, zm. 
w 1872 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 24; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 63 (obszerniejszy biogram).

128. brazda Stanisław, s. Ignacego, 28 lat, poddany austriacki, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

129. brodecki Paweł, 20 lat, szlachcic, junkier w stanie spoczynku, gub. wo-
łyńska, pozostawiony z powodu choroby w Połtawie, a następnie zesłany 
do babińska.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

130. brodowicz (borodowicz) Platon, s. Hipolita i Matyldy, 38 lat, szlachcic, 
sekretarz kolegium, gub. wołyńska, do niewoli dostał się pod Minkow-
cami, sądzony w Kamieńcu Podolskim, skazany na 12 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał za bajkałem przy budowie dróg, za udział 
w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi z zakuciem w kajda-
ny, od 20 II 1867 w Usolu, od 30 lipca tr. osiedlony pod nadzorem w gm. 
idińskiej, gub. irkucka, po 1871 mieszkał w Ogoliczu w gub. mińskiej, 
pow. mozyrski, w 1877 zgoda na zamieszkanie w europejskich guber-
niach Cesarstwa ros.; miał brata Mikołaja.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 180; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 349; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 311; W. śliwowska, Syberia, s. 151.

131. brodowski gustaw, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany do gub. sa-
marskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

132. brozda Franciszek, 33 lata, szlachcic, poddany austriacki, skazany na 4 
lata katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

133. bródzki (brudzki, brucki) jan, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie 



44

osiedlony od 1868 pod nadzorem na terenie gm. idińskiej, okr. bałagań-
ski, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

134. brückman (brückmann) ludwik, 24 lata, baron, Wołoszcza (Sambor), 
w brał udział w bitwie pod radziwiłłowem, tam dostał się do niewoli, 
wyrok przed 30 XI 1863, w końcu listopada 1863 w drodze na zesłanie 
na Syberii.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 67-68.

135. brudzki (brucki, brodzki, brudski) Franciszek, 20 lat, szlachcic zagro-
dowy, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. charkowskiej, więzień orłowskiej roty aresztanckiej, w l. 
1866-1867 pracował przy budowie kolei Kursk–Kijów, następnie osie-
dlony pod nadzorem od 12 VI 1868 w Wiatce, od 1883 w Poklewsku 
w okr. jekaterynburskim, gub. permska.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, 
s. 152.

136. brusiak józef, 21 lat, brał udział w bitwie pod radziwiłłowem, tam do-
stał się do niewoli, wyrok przed 30 XI 1863, w końcu listopada 1863 
w drodze na zesłanie na Syberii.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2.

137. brycki Karol, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 5 
lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

138. brzeziński Denys, 18 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

139. buczyński Franciszek, szlachcic, 19 lat, gub. kijowska, zm. w trakcie 
śledztwa przed 27 VI 1864.
КГВ 26 IX 1864, nr 39; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

140. buderacki Szymon, 24 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej, osiedlony pod nadzorem w okr. omskim, gub. 
tobolska; miał żonę Marię i córkę Olgę.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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141. budzilewicz (Maciej) Mateusz, 32 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany 
na 8 lat ciężkich robót przy fortyfikacjach na Syberii jako przestępca po-
lityczny, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

142. bujalski Mikołaj, 18 lat, mieszczanin z Żytomierza, gub. wołyńska, ska-
zany na 8 lat katorgi w Nerczyńskim zawodzie, karę odbywał w kopalni 
srebra w Kutomarze, następnie osiedlony pod nadzorem w Irkucku, zm. 
w 1896 w Irkucku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 174.

143. buliński jan, s. Piotra, 59 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

144. buliński józef, s. jana, 20 lat, szlachcic, 20 lat, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

145. buliński Konstanty, s. jana, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

146. bulwiński Antoni, 16 lat, szlachcic, poddany austriacki, walczył w od-
dziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli w bitwie pod radziwił-
łowem 2 VII 1863, wyrok z 21 X 1863, odstawiony do granicy galicji.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; Księga pamiątkowa, s. 181; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 72-73 (obszerniejszy biogram).

147. bulwiński Wiktor, s. ludwika, 20 lat, szlachcic, gub. podolska, jako prze-
stępca polityczny pozbawiony praw stanu i skazany na 4 lata katorgi, 
karę odbywał w Posolsku w okr. wierchnieudińskim, obw. zabajkalski, 
przy budowie dróg, w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, 
okr. bałagański, gub. irkucka, zm. 7 V 1912 w chutorze morozowskim, 
mając 70 lat; miał żonę Akulinę.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

148. burczak-Abramowicz Antoni, 30 lat, rejestrator sądu powiatowego 
w Kobryniu, gub. mińska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 8 
lat ciężkich robót przy fortyfikacjach na Syberii.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2 [w wykazie 
w wieku 20 lat].



46

149. burczyński (Ignacy Krzemieniecki, Krzyleniecki, józef Krzemieniecki, 
jan burgiński) jan, s. Karola, 17 lat, szlachcic, gub. lubelska, pozbawio-
ny praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót na Syberii przy fortyfika-
cjach, więzień w Ust’Kutsku, następnie osiedlenie pod nadzorem w gm. 
rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, od 1868 w gm. idińskiej, okr. ba-
łagański, gub. irkucka. za zmianę imienia i nazwiska z Ignacy Krzemie-
niecki na jan burczyński został 22 X 1870 w Kańsku skazany na 5 lat 
dodatkowych robót katorżniczych, karę odbywał w Usolu, później w Po-
łocku, w 1887 osiedlony w obw. jakuckim, później był krawcem w gm. 
rybińskiej, a następnie irbiejskiej Kraju Krasnojarskiego; na zesłaniu 
ożenił się z Nenilą grigoriewną.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

150. burdziakowski Seweryn, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 
lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. irkuckiej, 9 I 1874 przywrócono mu prawa sta-
nu i uzyskał prawo przemieszczenia się do guberni europejskich rosji, 
od 15 XII 1878 przebywał w gub. jekaterynosławskiej, w 1878 mieszkał 
w Mariupolu i pracował na kolei; miał siostry: Klementynę, józefę, An-
toninę.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

151. burkowski józef, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata kator-
gi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

152. burkowski (borkowski) Wincenty, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, skaza-
ny na 7 lat katorgi, karę odbywał w Posolsku w okr. wierchnieudińskim, 
obw. zabajkalski, przy budowie dróg, uznany za niewinnego udziału 
w powstaniu zabajkalskim w 1866, od 1867 w Usolu, zm. w 1890.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 323.

153. burzemowski Feliks, 25 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

154. burzemowski Kalikst, 25 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

155. burzyński Karol, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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156. butowicz józef, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, student go-
rygoreckiego Instytutu rolniczego w gub. mohylewskiej, zwolniony za 
poręczeniem, zm. 3 VI 1868 na gruźlicę.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

157. buze (buse) Wojciech, 25 lat, szlachcic, Królestwo Polskie, skazany na 5 
lat kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

C

158. Całykow Dawyd, 50 lat, chłop, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

159. Carewicz józef, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

160. Cegliński Adolf, s. Władysława, 36 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

161. Centarski (Cętarski) Feliks, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

162. Chabłowski jan, 37 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kom-
panii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

163. Charzewski erazm, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

164. Chęciński (Chinszczyński) Apollo (Apollinary, Apolloniusz), 21 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwa-
kowej, zm. 27 XI 1867 w obw. zabajkalskim; brat zygmunt był również 
zesłany (zob. poz. 167).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Uczestni-
cy powstania styczniowego, s. 22.
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165. Chęciński jan Mateusz (Maciej), s. Karoliny z d. Choszowskiej, 44 lata, 
szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzorem w gm. kazaczyń-
skiej, gub. jenisejska, od 1873 w gub. ufijskiej, 36 III 1874 wyjechał 
z Krasnojarska do Ufy; brat Stanisław był również zesłany (zob. poz. 
166).
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 81-82 (obszerniejszy biogram).

166. Chęciński Stanisław, s. Karoliny z d. Choszowskiej, 46 lat, szlachcic, 
Przemyśl, poddany austriacki, ujęty przez chłopów i następnie wydany 
w ręce rosjan, osiedlony pod nadzorem w gm. kazaczyńskiej, gub. jeni-
sejska, od 1866 w Kułakowej w tejże guberni, w 1869 wrócił do galicji; 
brat jan Mateusz był również zesłany (zob. poz. 165).
КГВ 3 X 1864, nr 40; Czas 1865, nr 13 (z 17 I), s. 1; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 82 (obszerniejszy biogram).

167. Chęciński (Chęczyński, Chenczyński, Henczyński, Chinciński) zyg-
munt, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, walczył pod rozkazami gen. 
edmunda różyckiego oraz Władysława Ciechońskiego, brał udział 
w bitwach pod Minkowcami (22 V 1863) i Salichą (26 V 1863), uwię-
ziony w zasławiu, następnie przeniesiony do Kijowa, skazany na 6 
lub 8 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej w Kraju zabajkalskim, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gub. tambowskiej, w 1875 
w Kirsanowie, w 1883 oswobodzony od nadzoru uzyskał prawo do 
swobodnego zamieszkiwania, bez ograniczeń; wraz z nim zesłani zo-
stali jego brat Apolloniusz (zob. poz. 164), oraz szwagrowie Starzew-
ski i Myśliński.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Uczestni-
cy powstania styczniowego, s. 22.

168. Chmielewski józef, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

169. Chmielewski zygmunt, s. Stefana, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony 
pod nadzorem w gm. irbiejskiej, okr. kański, gub. jenisejska, w 1873 uzy-
skał zgodę na wyjazd do Królestwa Polskiego, a 15 VI 1874 został uwol-
niony spod nadzoru.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

170. Chmielowski gracjan, 27 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Sybe-
rię z wyjątkiem gub. symbirskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.
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171. Chmielowski Karol, 45 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

172. Chodakowski (Chodakiewski) Aleksander, 42 lata, szlachcic, gub. wo-
łyńska, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 231.

173. Chodakowski Antoni, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

174. Chodakowski jan, s. józefa, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
8 lat ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

175. Chodorkowski (Chodorowski) Konstanty, 17 lat, szlachcic, gub. wołyń-
ska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej w Kraju zabaj-
kalskim.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

176. Cholebiński (Cholewiński) Tymoteusz, 38 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
mińska, skazany na 3 lata kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

177. Chołoniewski Władysław Myszka, s. Piotra i zuzanny z d. jaworskiej, 38 
lat, szlachcic, poddany austriacki, więziony najpierw w Cytadeli Kijow-
skiej, w lipcu 1866 wykradziony przez krewnych z Cytadeli w Kamieńcu 
Podolskim, w trakcie śledztwa popadł w obłęd, przebywał w zakładzie 
dla obłąkanych we lwowie, gdzie zm. 26 I 1867; miał brata Ferdynanda, 
który walczył w powstaniu węgierskim w 1848.
A.S. Ol., Władysław Chołoniewski, s. 159-164; j. białynia Chołodecki, Cmen-
tarzyska i groby, s. 24; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 84 (obszerniejszy 
biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27; S. Nicieja, Cmentarz ły-
czakowski we Lwowie, s. 312.

178. Chorecki Aleksander, 31 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod 
nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1869 w gub. kostomskiej, 1 X 1869 wy-
jechał do Warszawy.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

179. Chrankiewicz (Chraniewicz) Prokop, 43 lata, kapucyn, gub. wołyńska, 
skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odby-
wał w Akatui, w 1866 wziął udział w buncie więźniów (odmowa pracy 
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w niedzielę i święta kościelne), na skutek czego przedłużono mu wyrok 
o kolejne 11 miesięcy, zm. 5 IV 1867 w wieku 47 lat w Nerczyńskim za-
wodzie, prawdopodobnie na tyfus; miał córkę, wstąpił bowiem do zako-
nu będąc wdowcem.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, Tunka, s. 
50, 195; e. Niebelski, Wobec roku 1863, s. 218, 231, 318.

180. Chromiński (Chromański) zygmunt, 22 lata, gub. podolska, skazany na 
4 lata katorgi, karę odbywał w Posolsku przy budowie dróg.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 174.

181. Chruścicki leon, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

182. Chrzanowski (Chranowski) Aleksander, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

183. Chrzanowski (Krzanowski) edmund, 24 lata, szlachcic, gub. warszaw-
ska, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. jenisej-
ska, w lipcu 1871 wrócił do kraju; żona Wanda.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

184. Chrzanowski Stefan, 31 lat, porucznik w stanie spoczynku, gub. radom-
ska, w 1863 wstąpił do oddziału Włodzimierza Krzyżanowskiego, po-
zbawiony praw stanu oraz medali za dokonania w wojnie krymskiej w l. 
1853-1856, skazany na 18 lat ciężkich robót w kopalniach, (wg innej 
wersji 8), karę odbywał w Usolu, w 1869 osiedlony pod nadzorem w gm. 
szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, następnie od 1872 w gub. 
permskiej, w 1874 po uwolnieniu spod nadzoru zamieszkiwał kolejno 
w radomiu, berdyczowie, zawichoście; żona Hilaria z d. Kamieńska to-
warzyszyła mu dobrowolnie na zesłaniu. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 184; S. Kieniewicz, Listy przedzgonne, s. 12-13; W. lasocki, Wspo-
mnienia, t. II, s. 317; Rok 1863 na Ukrainie, s. 103.

185. Chrzanowski Włodzimierz, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, 
skazany na 3 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

186. Chrząszczewski (Chryzonszczewski) Stanisław, 15 lat, ur. 16 X 1847 w To-
maszowicach, szlachcic, zam. Kraków, poddany austriacki, w oddziale 
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u Wysockiego, walczył pod radziwiłłowem, służył również w oddzia-
łach Franciszka de rochebruna i Wojciecha Komorowskiego, walczył 
pod Poryckiem 2-3 XI 1863 i poraniony został wzięty do niewoli, prze-
kazany do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, 
po powrocie do kraju ożenił się, miał 4 dzieci; nadinżynier Wydziału 
Krajowego, kierownik biura melioracyjnego krakowskiego, wiceprezes 
Towarzystwa rolniczego okręgowego, prezes Towarzystwa Techniczne-
go Krakowskiego; zm. 4 VI 1903, pochowany na Cmentarzu rakowic-
kim w Krakowie. 
КГВ 21 III 1864, nr 12; Klepsydra, wersja cyfrowa: biblioteka jagiellońska, 
224650 V Ca-Ci 44; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, 
hasło: Stanisław Chrząszczewski – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-
-styczniowy/72522 (dost. 3.03.2023); Księga pamiątkowa, s. 187.

187. Chyliński Kacper, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat ka-
torgi, zm. w szpitalu w Irkucku na przełomie stycznia i lutego 1866. 
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

188. Chyliński Tomasz, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 7 lat ka-
torgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

189. Ciechoński grzegorz, 25 lat, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na 
Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

190. Cielecki Witalis, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie w gm. 
niżnieilimskiej, okr. kireński, gub. irkucka, w 1871 przeznaczony na 
osiedlenie pod nadzorem.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

191. Cieszkowski Dionizy, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 
lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem, w 1866 za 
udział w powstaniu zabajkalskim skazany na 12 lat więzienia, skierowa-
ny do gorzelni w Aleksandrowsku, a następnie w 1867 do Usola, w latach 
1870-1872 na katordze nerczyńskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; e. Niebelski, Spis imienny, s. 304; W. śliwowska, Sybe-
ria, s. 161.

192. Ciuba benedykt, 16 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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193. Cok (Cokke, Czoch, Czuch) Mikołaj, 25 lat, chłop, rohatyn, walczył 
w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli w bitwie pod ra-
dziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. jenisejskiej, 17 VII 1867 został ułaskawiony z dozgonnym 
zakazem przyjazdu do rosji, w 1868 opuścił rosję.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 190; r. Marci-
nek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – zesłań-
cy, s. 96 (obszerniejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27. 

194. Cukani józef, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekazany do dyspozycji 
MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. permskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

195. Cymerski leopold, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Sybe-
rię, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, osiedlony pod nadzorem w Irkucku 
gdzie zajmował się handlem i myślistwem, zm. w 1904 w trakcie kuracji 
w Kazaniu; miał żonę Kazimierę z d. giedrojciową i 6 dzieci. 
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2; Powstanie 
styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 282-283.

196. Cywiński józef, s. Władysława, 23 lata, szlachcic, malarz, rotmistrz szta-
bowy w stanie spoczynku, gub. kijowska, skazany na 12 lat ciężkich ro-
bót w kopalniach, karę odbywał za bajkałem przy budowie drogi, uznany 
za niewinnego udziału w powstaniu zabajkalskim, następnie od 1867 
w Usolu, w 1871 osiedlony pod nadzorem w gub. ufijskiej. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 180, 189; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 349; e. Niebelski, imien-
ny spis, s. 323; W. śliwowska, Syberia, s. 161.

197. Cywiński ludwik, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w Połtawie, osiedlony pod nadzorem w gub. tambow-
skiej, w 1871 oswobodzony od nadzoru.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

198. Cywiński Władysław, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

199. Cywiński Władysław, 57 lat, sekretarz gubernialny, gub. kijowska, skaza-
ny na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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200. Czachowicz ludwik, 33 lata, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na 
Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

201. Czachowski Izydor, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 7 lat ka-
torgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

202. Czajkowski eustachy, 18 lat, urzędnik zarządu majątku państwowego, 
gub. kijowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w jekaterynosła-
wiu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

203. Czajkowski Franciszek, s. Augusta, 40 lat, rzemieślnik, walczył w od-
dziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli w bitwie pod radziwił-
łowem 2 VII 1863, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, w 1866 
opuścił rosję, zm. w 1924 we lwowie.
Księga pamiątkowa, s. 191; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 100-101.

204. Czajkowski jan, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Kutomarze, później w Siwa-
kowej, na podstawie carskiej amnestii z 13/17 V 1871 przeznaczony na 
osiedlenie pod nadzorem.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

205. Czajkowski Kornel, 23 lata, księgowy zarządu X okręgu kolei, gub. po-
dolska (gub. kijowska), pozostawiony do dalszych dyspozycji w jekate-
rynosławiu, a następnie zesłany do gub. orłowskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

206. Czaplicki Aleksander, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Sybe-
rię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

207. Czaplicki jan, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekazany do dyspozycji 
MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

208. Czapliński Antoni, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w Połtawie, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. 
jenisejskiej, później w gub. wiackiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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209. Czapliński Hipolit, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

210. Czapliński rudolf Wincenty, s. romualda, 20 lat, szlachcic, gub. wołyń-
ska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, 
w październiku 1870 osiedlony pod nadzorem w gub. płockiej, w 1874 
uzyskał pozwolenie na powrót.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

211. Czapliński Stefan, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

212. Czapski edward, 24 lata, junkier w stanie spoczynku, gub. wołyńska, 
skazany na 10 lat ciężkich robót przy budowie fortyfikacji na Syberii, 
karę odbywał w Usolu.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; Księga pamiątkowa, s. 192; M. lappe, Usola. Warzelnia 
soli pod irkuckiem, s. 354.

213. Czarkowski eustachy, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany do gub. 
symbirskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

214. Czarkowski Feliks, 28 lat, wikariusz w zwiahlu w diec. łucko-żyto-
mierskiej, gub. wołyńska, przebywał w gub. jenisejskiej, w Kardaczynie 
w pobliżu Krasnojarska, od marca 1866 w Tunce, następnie przebywał: 
w Irkucku (1872-1873), od 1873 w gub. wołogodzkiej, zamieszkał w Ustiu-
gu Wielkim (1875), Saratowie (1876), Permie (1876-1879), pełnił posługę 
wikariusza w Wołogdzie (1880-1888), a potem proboszcza (1889-1891), 
następnie był w Orenburgu (1891-1898), później w Połtawie, od 1905 ka-
pelan kaplicy w Kostromie, zm. 25 IX 1909 w Kostromie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; S. Matraś, Podróż do Sy-
berii, s. 325; e. Niebelski, Wobec roku 1863, s. 256, 269; idem, Tunka, s. 304-305 
(obszerniejszy biogram).

215. Czarkowski Otton, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, wcielony do korpusu 
orenburskiego z pozbawieniem tytułu szlacheckiego, w lipcu 1870 mógł 
powrócić. 
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN.

216. Czarniecki jerzy, 35 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na dożywotnie 
ciężkie roboty w kopalniach, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN.
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217. Czarnowski Kazimierz, 24 lata, księgowy II kategorii w kijowskim ban-
ku państwowym, sekretarz gubernialny, skazany na 10 lat ciężkich robót 
w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

218. Czartoryski erazm, s. bazylego, 32 lata, mieszczanin, gub. podolska, 
zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

219. Czaykowski (Czajkowski) Franciszek, s. Augusta, 22 lata, bóbrka w pow. 
brzeżańskim, student prawa na Uniwersytecie lwowskim, walczył w od-
dziale F.K. Horodyńskiego, po bitwie pod radziwiłłowem dostał się do 
niewoli, wykok przed 30 XI 1863, skazany na osiedlenie, wywieziony 
z twierdzy kijowskiej w końcu listopada 1863, w 1864 przybył do gm. ta-
siejewskiej w okr. kańskim, gub. jenisejska, w 1866 odesłany do galicji, 
zm. 26 V 1924, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 101: Czajkowski (Czaykowski) Franciszek (2).

220. Czech leon, 31 lat, szlachcic, Kraków, skazany na 6 lat katorgi, karę od-
bywał w Siwakowej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

221. Czechowski Władysław, 24 lata, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

222. Czekanowski Aleksander (Piotr), 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w okr. wierch-
noleńskim w gub. irkuckiej, w 1871 osiedlony pod nadzorem w Irkucku, 
6 V 1875 wyzwolony od nadzoru policji i uzyskał prawo do zamieszka-
nia w generał-gubernatorstwie kijowskim (Kraj Południowo-zachodni).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. Iwański, Pamiętniki, s. 
178; e. Niebelski, Malarze Syberii i Sybiru, s. 286, 287. biogram w PSb, t. IV, s. 
321-323; NeP, t. 1, s. 840.

223. Czerepański jan, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w gorzelni w Alek-
sandrowsku i Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. 
irkuckiej, od 1875 w Spasku w gub. tambowskiej, w 1880 oswobodzony 
od nadzoru.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 172.
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224. Czerkawski Stanisław, 38 lat, szlachcic, poddany austriacki, lekarz, wal-
czył w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem 2 VII 1863, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 1 XI 
1863, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, w 1868 opuścił rosję, 
zamieszkał we lwowie, był radnym lwowa oraz posłem.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2 [tu 33 lata]; z. Klukowski, Lekarze-ze-
słańcy, s. 8; Księga pamiątkowa, s. 193; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwi-
ka Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 109-110 (obszerniejszy 
biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 63; S. Nicieja, Cmentarz 
łyczakowski we Lwowie, s. 298; K. zielonka, Wspomnienia, s. 57-58. 

225. Czerliński (Czarliński) Stanisław, 46 lat, szlachcic, gub. wołyńska, oficja-
lista dzierżawcy wsi Tatarynówki w pow. żytomierskim, siedział w celi nr 
15 w Kijowie z Włodzimierzem lasockim, skazany na 12 lat ciężkich ro-
bót w kopalniach, karę odbywał w Usolu (17 IV 1866 – IX 1868), następ-
nie zamieniono mu ją na osiedlenie.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 164; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 33, 342; e. Niebelski, Malarze 
Syberii i Sybiru, s. 304; W. śliwowska, Syberia, s. 165.

226. Czerniachowski Aftanazy, s. jakuba, 23 lata, Taraszczi, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

227. Czerniachowski (Czernichowski, Czernikowski) Tadeusz, s. benedykta, 
23 lata, szlachcic, gub. kijowska, student Uniwersytetu św. Włodzimie-
rza w Kijowie, potem kształcił się w Polskiej Szkole Wojskowej w ge-
nui i Cuneo (1861/1862), skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, 
karę odbywał w Usolu, później w Posolsku przy budowie dróg, za udział 
w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi z zakuciem w kajdany, 
od 1867 w Usolu, 17 IX 1870 osiedlony pod nadzorem w gm. ilgińskiej 
w gub. irkuckiej, w l. 1873-1878 w okr. wierchnoleńskim w gub. irkuc-
kiej, od 1878 w Olekmińsku, gdzie pracował w kopalni złota.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. białynia Chołodec-
ki, Pamiętnik powstania styczniowego, s. 20; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 
180; Księga pamiątkowa, s. 20; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 33, 342, 349; 
e. Niebelski, imienny spis, s. 311; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 
233-234; W. śliwowska, Syberia, s. 165.

228. Czerniecki eustachy, 36 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 4 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.
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229. Czerniecki jakub, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata ka-
torgi, karę odbywał w Kraju zabajkalskim.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

230. Czerniecki Karol, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w Kraju zabajkalskim, od 
1871 oswobodzony od robót katorżniczych i przeznaczony na zamiesz-
kanie pod nadzorem.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

231. Czernik Mojżesz, 15 lat, syn żołnierza, gub. wołyńska, przekazany do 
dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

232. Czerwiński August, 27 lat, szlachcic, porucznik w stanie spoczynku, gub. 
kijowska, skazany na 3 miesiące więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN.

233. Czerwiński gracjan, 30 lat, szlachcic, lekarz, gub. podolska, służył jako 
szeregowiec i lekarz w partii Władysława Ciechońskiego (Cichońskie-
go), wzięty do niewoli 22 V 1863 w bitwie pod Minkowcami, skazany 
na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, po 
odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiń-
ski, gub. jenisejska, zm. w 1874 w Nowochapiorsku na Krymie; żona Ma-
ria z d. buszczyńska towarzyszyła mu dobrowolnie na wygnaniu.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; z. Klukowski, Lekarze 
zesłańcy, s. 8-9; Księga pamiątkowa, s. 193; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-
1864, s. 345. biogram w PSb, t. IV, s. 23.

234. Czubiński Fulgencjusz, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi, karę odbywał w Aleksandrowskim zawodzie, od 1866 w Czycie, 
następnie osiedlony pod nadzorem w okr. niżnieudińskim w gub. irkuc-
kiej, w 1874 zgoda na wyjazd do gub. kurskiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 98.

235. Czubkowski Martyn, s. Franciszka, 23 lata, chłop czasowo zobowiązany, 
gub. wileńska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

236. Czuchraj Mychajło, 42 lata, chłop, gub. podolska, skazany na 4 lata kom-
panii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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237. Czuda (Czud, Czudo) Wincenty józef, 47 lat, Tarnów, poddany austriac-
ki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli w bitwie 
pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 30 XI 1863, osiedlony pod 
nadzorem w gm. kimiltejskiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, w 1869 
opuścił rosję z dozgonnym zakazem wjazdu w granice rosji. 
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; j. bia-
łynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; Księga pamiątkowa, s. 195; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 116.

238. Czudnowiec grzegorz, 45 lat, żołnierz w stanie spoczynku, gub. kijow-
ska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

Ć

239. Ćwikliński jan, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał w Kireńsku w gub. jenisejskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

D

240. Dalie Michał de, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat kator-
gi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

241. Damża (Damże) jan, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
katorgi, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN.

242. Danberg Aleksander, 18 lat, mieszczanin, gub. kijowska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

243. Dauter (Duater) leon, 24 lata, student Uniwersytetu św. Włodzimie-
rza, gub. wołyńska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, 
pozbawiony praw stanu, a następnie skazany na 6 lat katorgi, póź-
niej osiedlony pod nadzorem w gm. czeremchowskiej, okr. bałagań-
ski, gub. irkucka.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.
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244. Dawidowicz Karol, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

245. Dawydenko Hryhorij, s. jakuba, 20 lat, rodowity kijowianin, gub. kijow-
ska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopal-
niach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie 
od 1874 osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka, w 1879 w Irkucku; na zesłaniu ożenił się z Praskowią gołubco-
wą.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; P. Łossowski, z. Mły-
narski, Rosjanie, białorusini i Ukraińcy, s. 194.

246. Dąbrowski (Dombrowski) Aleksander, 39 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku k. 
Irkucka, od 1868 w Troicku w okr. kańskim, gub. jenisejska, następnie od 
1870 osiedlony pod nadzorem w Irkucku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

247. Dąbrowski August, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót przy budowie fortyfikacji na Syberii.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

248. Dąbrowski Franciszek, 60 lat, szlachcic zagrodowy, gub. grodzieńska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

249. Dąbrowski Henryk, s. Franciszka, 38 lat, szlachcic, gub. lubelska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

250. Dąbrowski Iwan, 23 lata, brał udział w bitwie pod radziwiłłowem, tam 
dostał się do niewoli, wyrok przed 30 XI 1863, w końcu listopada 1863 
w drodze na zesłanie na Syberię.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3.

251. Dąbrowski józef, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. grodzieńska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

252. Dąbrowski (Dombrowski) leonard, s. ludwika, 23 lata, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. po-
gorelskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, od 1866 w okr. kańskim 
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w gub. jenisejskiej, w 1872 uzyskał możliwość zamieszkania w europej-
skich guberniach rosji.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

253. Dąbrowski ludwik, 16 lat, chłop, gub. wołyńska, przekazany do dyspo-
zycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

254. Dąbrowski (Dembrowski) Marian, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej w Siwakowej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

255. Dąbrowski Władysław, 30 lat, szlachcic, Królestwo Polskie, osiedlony 
pod nadzorem w gm. bałachtińskiej, okr. aczyński, gub. irkucka, zm. 24 
I 1866.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

256. Deczyński (Daczyński) grzegorz, s. jana, szlachcic, poddany austriacki, 
walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał się do niewoli prawdopo-
dobnie w bitwie pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 11 I 1865, 
osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 124.

257. Delikowski erazm, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 22 V 1863 został 
schwytany w okolicy Minkowiec, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał 
za bajkałem w gorzelni w Aleksandrowsku, a później w Ałgaczu.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 168.

258. Derkacz Sofron, 20 lat, chłop, gub. podolska, uniewinniony.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

259. Derkaczewski grzegorz, s. bazylego, 23 lata, szlachcic zagrodowy, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

260. Derkaczyński józef, 25 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

261. Deshert (Deszert) józef, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod 
nadzorem w gm. irbiejskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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262. Dębicki (Dembicki) Antoni, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
skazany na 5 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

263. Dębicki (Dembicki, Dombicki) bolesław, 25 lat, szlachcic zagrodowy, 
gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich robót na Syberii przy fortyfika-
cjach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

264. Dębicki (Dembicki) jan, 41 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, ska-
zany na 6 miesięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

265. Dębicki (Dembicki) Walerian, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekaza-
ny do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

266. Dębicki (Dembicki) Wincenty, 20 lat, student, gub. kijowska, pozosta-
wiony do dalszych dyspozycji w jekaterynosławiu, a następnie zesłany 
na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

267. Diatłowicz Marian, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

268. Didkowski Wacław, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

269. Długoborski Felicjan, szlachcic, gub. podolska, wyrok w 1865, osiedlony 
pod nadzorem w jadryniu w gub. kazańskiej, w 1867 wyjechał do Króle-
stwa Polskiego.
IH PAN, Kartoteka powstańców.

270. Dobrowolski Albin, 40 lat, sekretarz kolegialny, gub. wołyńska, 22 V 
1863 został schwytany pod Minkowcami, skazany na 8 lat ciężkich robót 
w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

271. Dobrowolski Antoni, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw 
stanu, osiedlony w Tarze w gub. tobolskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Odznaczenia: KN.
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272. Dobrowolski Cezary józef, 40 lat, gub. podolska, podejrzany o udział 
w powstaniu, w 1864 zesłany na Syberię do gub. jenisejskiej, osiedlony 
pod nadzorem w Wiatce, w 1871 oswobodzony od nadzoru; na zesłaniu 
towarzyszyły mu żona Honorata i córka.
IH PAN, Kartoteka powstańców; W. śliwowska, Syberia, s. 172.

273. Dobrowolski gustaw, s. Wincentego, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
schwytany 22 V 1863, tymczasowo zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania, później skazany na 4 lata ciężkich robót, karę 
odbywał w Usolu, osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, później 
w Irkucku, następnie w 1870 powrócił do kraju, ożenił się i zamieszkał 
w Warszawie, zm. w 1900; jego bratem był mieszkający w Krakowie dr 
Marcel Dobrowolski, wyznawca nauki Andrzeja Towiańskiego.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. lasocki, Wspomnie-
nia, t. II, s. 343; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 105; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 172.

274. Dobrowolski jan, s. Feliksa, 20 lat, złoczów, poddany austriacki, pozba-
wiony praw stanu, wyrok przed 31 VII 1864, osiedlony pod nadzorem 
w gub. jenisejskiej, po ułaskawieniu od 1867 w Austrii z dozgonnym za-
kazem powrotu w granice Cesarstwa ros.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; A. Kunisz, Udział Ziemi Tarnowskiej, s. 
236; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 129.

275. Dobrowolski józef, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, schwytany 10 V 
1863, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę od-
bywał w Siwakowej, później w gorzelni w Aleksandrowsku k. Irkucka, 
od 1869 w Troicku w gub. jenisejskiej, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gub. wiackiej, w 1871 oswobodzony od nadzoru.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

276. Dobrowolski Marian, s. Michała, 43 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

277. Dobrowolski Tomasz, s. Karpa, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. niżnienowogrodzkiej, od 1871 w Niżnym No-
wogrodzie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

278. Dobrzański Andrzej, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 
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1866 osiedlony pod nadzorem w Padunie (obecnie część bracka) w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

279. Dobrzański Antoni, s. Michała, 48 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

280. Dobrzański bernard (edward), s. Antoniego, 24 lata, szlachcic, gub. wo-
łyńska, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
w Kutomarze, następnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. idiń-
skiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1870 w gub. wiackiej, od 1871 
w Irkucku, od 1873 w Wiatce, w 1876 w Odessie, w 1876 w gub. kijow-
skiej, w 1882 oswobodzony od nadzoru.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 104.

281. Dobrzański grzegorz, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

282. Dobrzański Karol, 52 lata, szlachcic, gub. kijowska, w 1865 oddany pod 
dozór policji w miejscu zamieszkania (Kijowie), następnie na podstawie 
wyroku z 24 IX 1865 wysłany pod nadzór do Kargopola w gub. ołoniec-
kiej.
IH PAN, Kartoteka powstańców.

283. Dobrzański (Dobrzyński) józef, 48 lat, szlachcic, jarocin k. Niska, pod-
dany austriacki, wzięty do niewoli pod Iwaniczami 12 V 1863, wyrok 
zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na dożywotnie ciężkie roboty w ko-
palniach na Syberii, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwako-
wej, później w Kadai, zm. 21 XII 1866 w Domnie za bajkałem (wg innej 
wersji 29 X 1866 w szpitalu w gub. irkuckiej).
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy, s. 130 (obszerniejszy biogram).

284. Dolanowski Teodor, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, schwytany 22 
V 1863 w pobliżu Minkowiec, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał 
w Czycie, później w Kutomarze, w Siwakowej, następnie od 1866 osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, 
zm. 10 VI 1867 w szpitalu w Kireńsku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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285. Dolecki józef, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 5 
lat kompanii karnej w Symferopolu.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

286. Doliński ludwik, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

287. Doliwo-Dobrowolski jan, 29 lat, chorąży 30 połtawskiego pułku piecho-
ty, gub. mińska, skazany na 20 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; F. rawita-gawroński, 
Rok 1863 na Rusi, s. 312.

288. Domalewski Tomasz, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

289. Domański Polikarp, 33 lata, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

290. Domaradzki (Domaracki, Domoradski) Władysław, 42 lata, szlachcic, 
gub. warszawska, wyrok z 4 IX 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. 
woroneskiej.
IH PAN, Kartoteka powstańców.

291. Dorohostajski (Dorohostalski, Dorogostalski, Dorohostański) Czesław 
(Celestyn), s. Stanisława, 21 lat, szlachcic, gub. podolska, wyrok zatwier-
dzony 14 IX 1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę 
odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, później w Siwakowej, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkuc-
ka, założył sklep w Irkucku, zm. w 1890 w Tułunie; miał brata Nepomu-
cena, syn Witalij Dorogostajski zajmował się badaniem biologii bajkału.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, nr 
221 z 4 XI, s. 2; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 172; W. śliwowska, 
Syberia, s. 173-174; Весь Иркутск cотделом Забайкальской области, s. 15.

292. Dowgard roman, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię 
(bliżej Uralu).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

293. Dowgard (Dowgart) Władysław, 27 lat, szlachcic, były student, gub. ki-
jowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Połtawie, a następnie 
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osiedlony pod nadzorem w gm. urińskiej, okręgu kański w gub. jenisej-
skiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

294. Dowiakowski Henryk, 25 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 6 mie-
sięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

295. Drewnowski Kalasanty, 22 lata, student Uniwersytetu św. Włodzimierza, 
gub. wołyńska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, a na-
stępnie osiedlony pod nadzorem od 1865 w gub. jenisejskiej, od 1869 
w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

296. Drewnowski roman, s. lubina, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, uczest-
nik powstania styczniowego w oddziale Karola świdzińskiego, skazany 
na 12 lat ciężkich robót w kopalniach na Syberii, karę odbywał na kator-
dze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

297. Drobena Ołeksander (Droben Aleksander), 16 lat, prawosławny, chłop, 
gub. podolska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku, a następ-
nie uniewinniony, do 4 XII 1863 odesłany do miejsca swojego zamiesz-
kania.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

298. Drozdowski erazm, s. bazylego, 49 lat, szlachcic, gub. podolska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

299. Drozdowski Marcjan (Marian), 22 lata, szlachcic, student, gub. kijowska, 
pozostawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, a następnie skazany na 
6 lat katorgi, karę odbywał w gub. jenisejskiej, następnie zamieniono mu 
ją na osiedlenie pod nadzorem w gub. orenburskiej, w 1875 zamieszkał 
w Chersoniu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

300. Drużbacki joachim, s. joachima, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, ab-
solwent gimnazjum podolskiego, sądzony za udział w „szajkach bun-
towników”, pozbawiony praw stanu, osiedlony w 1864 pod nadzorem 
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w Kurganie, w 1866 w Omsku w gub. tobolskiej, w 1867 przesłuchiwa-
ny w sprawie podejrzeń istnienia tajnego związku Polaków w Kurganie 
i nadużyć horodniczego Karpińskiego, od 1870 w Słobodskoje w gub. 
wiackiej. jego syn Wiktor został w 1866 zesłany do gub. woroneskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, 
s. 174.

301. Drużbacki Maurycy, s. Karola i elżbiety z Kruszelnickich, 37 lat (ur. 
w 1826), szlachcic, gub. podolska, aresztowany pod koniec lipca 1863, 
gdy wiózł dokumenty rządu narodowego, wyrok z 3 XI 1863, pozbawio-
ny szlachectwa i wszelkich praw stanu, skazany na karę śmierci przez 
rozstrzelanie, wyrok wykonano 11 XII 1863; żona Melania z Drużbac-
kich, 4 dzieci.
КГВ 21 III 1864, nr 12; biogram w PSb, t. V, s. 402-403; genealogia Polaków, 
Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: Maurycy Drużbacki – https://gene-
alogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/34188 (dost. 6.02.2023).

302. Drzewiński Aleksander, s. grzegorza i Honoraty z d. Drzewińskiej, 18 
lat, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 1866 
osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkuc-
ka, w l. 1872-1873 pracował w hucie nikołajewskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

303. Drzewiński Konstanty, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi, po ich odbyciu osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

304. Drzuszkowski Tomasz, 17 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

305. Dubiński józef, s. józefa, 37 lat, poddany pruski, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

306. Dubiński Marceli, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, majątek skonfiskowano, wyrok z 1 III 1867, osiedlony pod nadzorem 
w gub. permskiej.
IH PAN, Kartoteka powstańców.

307. Dubiński Włodzimierz, s. jana, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolnio-
ny bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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308. Dubski Dionizy, s. Stefana, 20 lat, gub. podolska, z rodziny wyższych ofi-
cerów, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

309. Dubski Piotr, s. Stefana, 20 lat, gub. podolska, z rodziny wyższych ofice-
rów, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

310. Dudyński (Dydiński) jan, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 
lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

311. Dumiński jerzy jan, 27 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię, 
zm. 28 VI 1865 w Tobolsku.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

312. Dunajewski józef, s. Ignacego, 18 lat, poddany austriacki, załoźce 
w obw. tarnopolskim, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, zo-
stał ranny, a następnie wzięty do niewoli podczas potyczki pod ra-
dziwiłłowem, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w okr. 
kańskim w gub. jenisejskiej, ułaskawiony w 1868, na własną prośbę 
pozostał na Syberii.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 140.

313. Duszycki Franciszek, 50 lat, emerytowany podoficer, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

314. Duszyński Franciszek, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

315. Dworakowski (Dworiakowski) Walerian, s. Michała, 26 lat, szlachcic, 
gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

316. Dybczyński Ignacy, 20 lat, szlachcic, wolny słuchacz Uniwersytetu św. 
Włodzimierza, gub. wołyńska, pozostawiony do dalszych dyspozycji 
w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.
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317. Dylecki (Dylewski) jan, 55 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. ustiańskiej, okr. kański, gub. 
jenisejska, od 1873 w Wiatce.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

318. Dynowski gustaw, 25 lat, szlachcic, student Uniwersytetu św. Włodzi-
mierza, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata kator-
gi, karę odbywał w Irkucku, w 1871 przeniesiony do kategorii zesłanych 
na zamieszkanie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

319. Dynowski Władysław, 17 lat, szlachcic, gub. podolska, wcielony do kor-
pusu orenburskiego z pozbawieniem tytułu szlacheckiego, a po odbyciu 
służby wojskowej skazany na 6 lat katorżniczej pracy w fabrykach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

320. Dynowski Władysław, 19 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

321. Dziedzic leon (jan), 27 lat, mieszczanin z brzozowa, poddany austriacki, 
zesłany do orłowskiej roty aresztanckiej, 27 VII 1866 powrócił do kraju.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 144.

322. Dziemiński (Dzieliński) Kazimierz, 17 lat, szlachcic, poddany austriacki, 
walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, został ranny, a następnie wzięty 
do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, pozostał 
na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 146.

323. Dzierżanowski józef, 35 lat, gub. kijowska, porucznik w stanie spoczyn-
ku, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

324. Dziewiński ludwik, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

325. Dziewiński Wiktor, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.
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326. Dziędziłowski jan, 48 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

327. Dzikowski Antoni, 44 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 mie-
siące więzienia w twierdzy.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

328. Dziwoński josyf, 19 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 3 lata kompa-
nii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

E

329. eliaszewicz (eliaszowicz) Walery, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 10 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

330. eysymont jerzy, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

F

331. Fasiewicz (Fasowicz, Fiszowicz, Fangiewicz) Klemens, 19 lat, poddany 
austriacki, należał do oddziału Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 
prawdopodobnie 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radzi-
wiłłowem, wyrok z 14 XII 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. bielskiej 
w gub. jenisejskiej, a następnie w gub. woroneskiej (krótko przebywał 
w gub. stawropolskiej), w 1868 powrócił do Austrii lub wg innych da-
nych przed 10 IX 1869 przeniesiony do gub. woroneskiej.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 153.

332. Fedorenko Nestor, 20 lat, mieszczanin, gub. podolska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

333. Fedorowicz józef, 37 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany na 
rok więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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334. Feliński Wiktor, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię 
Wschodnią.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

335. Fiałkowski (Fijałkowski, Fiołkowski) józef, s. Antoniego, 19 lat, szlach-
cic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem 
w gub. tobolskiej, od 1868 w Wietłudze w gub. kostromskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

336. Fiałkowski Klaudiusz, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

337. Fidyk (Fadik) Władysław, s. Kaspra, 27 lat, chłop, gub. wołyńska, ska-
zany na 5 lat kompanii karnej w gub. orłowskiej, też przy budowie ko-
lei Kursk–Kijów, w 1868 otrzymał zgodę na osiedlenie pod nadzorem 
w Wiatce, był zatrudniony w talickiej gorzelni.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, 
s. 179.

338. Filipowicz Karol, s. Wojciecha, 42 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

339. Fiłankowski (Filankowski, Filonkowski, Fiołękowski) Celestyn, s. Kasja-
na, skazany na 3 lata, z chłopów, wolny słuchacz Uniwersytetu św. Wło-
dzimierza, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat katorgi na Syberii, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, za udział w powstaniu zabajkal-
skim skazany na 12 lat pracy w kopalniach, od 1867 w Usolu, następnie 
od 1868 w Troicku, później osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, 
okr. minusiński, gub. jenisejska, od 1880 w Nazarowce w gub. chersoń-
skiej, od 10 VI 1880 w gub. jekaterynosławskiej, w 1884 objęty amnestią 
carską.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny spis, 
s. 305.

340. Fischer (Fiszer) roman Otton, 16 lat, szlachcic, poddany austriacki, ur. 
1847 w Krakowie, student, służył jako szeregowy w oddziale borow-
skiego i baranieckiego, walczył pod borodianką, pozostawiony w Kur-
sku, a następnie zesłany do gub. symbirskiej, później do Krasnoufimska 
w gub. permskiej, w 1866 powrócił do kraju, po powstaniu prywatny ofi-
cjalista. 
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; j. białynia Chołodecki, 
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Pamiętnik powstania styczniowego, s. 211; Księga pamiątkowa, s. 211; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 159; j. Salinger, Etapem z Warszawy do Krasno-
ufimska, s. 140.

341. Florczak (Florczuk) Franciszek, 30 lat, mieszczanin, brzeżany, poddany 
austriacki, w powstaniu walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, dostał 
się do niewoli pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 1 XI 1863, 
osiedlony pod nadzorem w okr. aczyńskim w gub. jenisejskiej, w 1867 
powrócił do kraju, zm. w Tarnopolu przed 1913.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; F.M.W. Czaplicki, Czarna Księ-
ga 1863-1864, s. 213, 217-218, 223; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 
3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 211; r. Marcinek, Archi-
wum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; A. Medyński, W półwiekową rocznicę, s. 18; 
F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 47, 59; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy, s. 160.

342. Floryński (Floryański, Flijoryński) Florian, s. leona, 24 lata, szlachcic, 
gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 6, zaś wg innych źródeł na 10 lat na Syberii, karę odbywał 
w Akatui, w Żule, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. niżnieu-
dińskiej, okr. kireński, gub. irkucka, od 1866 w Niewoskomie w gm. ka-
rapczańskiej, okr. kireński, gub. irkucka, od 1878 w Kirsanowie w gub. 
tambowskiej.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

343. Fontani Aleksander, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok zatwierdzo-
ny 14 IX 1863, osiedlony w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

344. Foszowicz Klemens, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

345. Frankiewicz Franciszek, s. jana i Katarzyny, 15 lat, rokietnica k. Prze-
myśla, poddany austriacki, należał do oddziału Franciszka Ksawerego 
Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwił-
łowem, wyrok przed 30 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. anci-
ferskiej, okr. kański, gub. jenisejska, od 1868 w Woroneżu, w tym samym 
roku opuścił rosję z dozgonnym zakazem wjazdu.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3 [w spi-
sie o tym imieniu i nazwisku w wieku 20 lat]; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 161.



72

346. Freder Adolf, 34 lata, szlachcic, poddany austriacki, odesłany do kraju 
zgodnie z życzeniem.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

347. Fuks Wiktor, 35 lat, szlachcic, poddany francuski, skazany na 3 miesiące 
więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

348. Fursiewicz Marian, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony na pod-
stawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

G

349. gabitin (Habityn) bolesław, s. Wiaczesława, 18 lat, pomocnik aptekarza, 
poddany austriacki, prawdopodobnie w oddziale F.K. Horodyńskiego, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. 
jenisejskiej, w 1868 odesłany do kraju z dozgonnym zakazem wjazdu do 
rosji.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 166 (obszerniej-
szy biogram).

350. gadomski (godolski) Karol, s. Władysława, 43 lata, szlachcic, rohatyn, 
poddany austriacki, wzięty do niewoli jako członek oddziału F.K. Ho-
rodyńskiego, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. 
urińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, w 1870 odesłany do kraju z do-
zgonnym zakazem wjazdu do rosji.
КГВ 21 III 1864, nr 12. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 166-167 (obszer-
niejszy biogram).

351. gadzik (godzik, Kudzik) grzegorz, s. jana, 22 lata, szlachcic, gub. kijow-
ska, walczył z bronią w ręku z oddziałami rosyjskimi, skazany na 4 lata 
katorgi, osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

352. gajewicz (Hajewicz) Ignacy, 58 lat, szlachcic, gub. kijowska, w 1863 ob-
winiony o udział w oddziale powstańczym i agitację antyrządową wśród 
chłopów, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. to-
bolskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



73

353. gajewski Teofil, s. rafała, 28 lat, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w Irkucku, później w gm. czerem-
chowskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, następnie w gub. kostromskiej, 
od 1873 w Kostomsku w gub. jekaterynosławskiej, od 1878 w Odessie, 
w 1882 w gub. chersońskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 135.

354. galiński Tomasz, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na miesiąc wię-
zienia w twierdzy, a następnie zwolnienie pod nadzór policyjny w miej-
scu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

355. gałdak (gołdak, gildziak, gładkow) Teodor, s. jana, 22 lata, rohatyn, 
poddany austriacki, należał zapewne do oddziału F.K. Horodyńskiego, 
prawdopodobnie 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radzi-
wiłłowem, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. czi-
stoostrowskiej w okr. krasnojarskim w gub. jenisejskiej, od 1866 w okr. 
kańskim w gub. jenisejskiej, zm. 23 XI 1866 w szpitalu w miejskim 
w Kańsku na puchlinę wodną.
КГВ 21 III 1864, nr 12. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 171 (obszerniej-
szy biogram).

356. gamalej (gamaliński) Dominik, 20 lat, mieszczanin, złotnik, gub. ki-
jowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, następnie 
osiedlony pod nadzorem w Tarze, gdzie otworzył pierwszy w okręgu za-
kład naprawczy wyrobów ze srebra.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; H. Skok, Polacy nad baj-
kałem, s. 171.

357. ganicki (Hanicki) Adolf, 57 lat, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, wyrok z 30 V 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. kazań-
skiej, od 1868 w Warszawie; żona Cecylia z córką towarzyszyły mu do-
browolnie na zesłaniu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

358. ganicki (Hanicki, ganecki, Hanecki) Aleksy, s. Seweryna i Franciszki, 
35 lat, szlachcic, gub. podolska, osiedlony pod nadzorem w Krasnojar-
sku, od 1865 w gub. niżnonowogrodzkiej, w Siemionowie, a następnie 
od 1868 w Niżnym Nowogrodzie, od 1872 w gub. kazańskiej, w 1876 
mieszkał w Odessie, w tym samym roku wrócił do gub. podolskiej; miał 
brata Ignacego, który został również zesłany (zob. poz. 359).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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359. ganicki (Hanicki, ganecki, Hanecki) Ignacy, s. Seweryna i Franciszki, 37 
lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręczeniem, następnie osiedlo-
ny w gub. orenburskiej, w 1865 w Niżnym Nowogrodzie, od 1868 w Wier-
towie, później przeniósł się do Żytomierza, 28 X 1869 MSW zgodziło się na 
pozostawienie go pod nadzorem policji w Niżnym Nowogrodzie; miał brata 
Aleksego, który został również zesłany (zob. poz. 358).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

360. ganicki (Hanicki) Paulin, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, majątek skonfiskowano, wyrok przed 24 V 1866, osiedlony 
pod nadzorem w gub. kazańskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

361. gannicki (Hannicki) Talenty, 31 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 
6 miesięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

362. garczyński Władysław, s. gierasima, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
wyrok z 6 VII 1865, zesłany pod nadzór do gub. kazańskiej, od 1870 
w gub. kijowskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

363. garliński (gorliński, garlicki) Antoni, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, ska-
zany na 4 lata katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 1866 osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

364. garliński (gorliński) Franciszek, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skaza-
ny na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w listwien-
nicznoje w gub. irkuckiej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem 
w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, 20 IV 1867 utopił się 
w rzece Uda w gub. irkuckiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

365. garliński (gorliński) Ignacy, 38 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następ-
nie od 1866 osiedlony pod nadzorem w Temanowskoje w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

366. gawroński Władysław, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Sy-
berię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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367. gawryłowicz (gawrylicz) Michał józef, 28 lat, poddany austriacki, po-
zbawiony praw stanu, należał zapewne do oddziału F.K. Horodyńskie-
go, uwięziony po wkroczeniu na Wołyń, pozbawiony praw stanu, wyrok 
z 16 II 1864 (wg innych źródeł 16 XI 1863), osiedlony pod nadzorem 
w gm. jełowskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, od 1866 w okr. 
kańskim w gub. jenisejskiej, w 1866 skazany na zamieszkanie, zm. 13 lub 
16 VI 1867 w jenisejsku.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 187.

368. gay józef, 39 lat, szlachcic, gub. podolska, wyrok z 18 XII 1865, zesłany 
pod dozór policyjny do gub. ołonieckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

369. gąsecki Marceli, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata ka-
torgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

370. gąsiorowski (gąsierowski, gonsierowski, generowski) leopold, 49 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 
1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka; syn Wincenty był zesłany razem z nim (zob. poz. 371).
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

371. gąsiorowski (gąsierowski) Wincenty, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, dostał się do niewoli w okolicach Miropola 16-
17 V 1863, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał za bajkałem w Siwa-
kowej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. 
niżnieudiński, gub. irkucka; jego ojciec leopold był zesłany razem z nim 
(zob. poz. 370).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

372. gdowski Semforion, s. gennodora, 42 lat, szlachcic, gub. podolska, po-
zbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok z 4 IX 1865, osiedlony 
pod nadzorem w gm. tasiejewskiej, okr. kański, gub. jenisejska, następ-
nie w Omsku, w 1874 oswobodzony od nadzoru.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

373. gdowski Talenty (Talentyn, Tolenty, Tolentin, Talentin, Tolencjusz, Wa-
lenty), 50 lat, szlachcic, gub. podolska, oskarżany o zbiórkę podatków na 
rzecz organizacji powstańczej i podburzanie chłopów przeciwko impera-
torowi, pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy, karę odbywał w gub. tobolskiej, następnie osiedlony 
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pod nadzorem w Pietropawłowsku, później w Omsku, od 1869 w gub. 
penzeńskiej; miał żonę emilię. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

374. geissler (geisler, Heisler, gajzler, gejzler) ernest, s. ernesta, 29 lat, szlachcic, 
poddany pruski, przynależność do oddziału powstańczego l. Wiśniewskie-
go, który nocą 16 VI 1863 przeszedł z Austrii na teren imperium, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. 
jenisejska, pozostał na Syberii, przyjął rosyjskie obywatelstwo.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

375. gembicki (gębicki) jan, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 
lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał w Irkucku.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

376. genter (Henter) Otton, 37 lat, szlachcic, gub. płocka, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

377. gilewicz Henryk, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, później 
w Kadai, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. ba-
łagański, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

378. gilewski Antoni, 25 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
3 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

379. gładkowski (głodkowski) Wincenty, s. Karola, 33 lata, szlachcic, gub. 
wołyńska, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyń-
skiej w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

380. gładysz leopold, 24 lata, porucznik w stanie spoczynku, gub. wołyńska, 
15 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

381. głembicki Antoni, s. Kazimierza, 27 lat, szlachcic, skazany na roboty 
w kopalniach, pozbawiony praw stanu, karę odbywał w gub. irkuckiej, 
osiedlony w gm. kazaczyńskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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382. głębocki józef ezechiel, 55 lat, szlachcic, gub. wołyńska, w 1831 brał 
udział w powstaniu listopadowym, w 1856 wrócił do kraju, w 1863 wziął 
czynny udiał w powstaniu styczniowym, „dowodził oddziałem w pow. 
żytomierskim”, wyrok 9 VIII 1863; skazany na 20 lat ciężkich robót w ko-
palniach, karę odbywał w Usolu, następnie przbywał w Czeremchowej k. 
Irkucka, zm. w 1872 w Irkucku; syn Michał również zesłany, „ponoć nie 
opiekował się ojcem” (zob. poz. 385).
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 166; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 142, 156, 170, 343-344; Po-
wstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 46; W. śliwowska, Syberia, s. 191.

383. głębocki julian, s. Awksentiewa, 44 lata, szlachcic, gub. podolska, osie-
dlony pod nadzorem w gub. kazańskiej, w 1874 ułaskawiony.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

384. głębocki (głembocki) justyn, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, osiedlony pod nad-
zorem w gub. tobolskiej, od 1870 w gub. tambowskiej; brat Władysław 
również zesłany (zob. poz. 386).
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

385. głębocki (głębowiecki) Michał, s. józefa ezechiela, 22 lata, szlachcic, 
gub. wołyńska, za „za dobrowolne przyłączenie się w kwietniu 1863 do 
szajki buntowników, w drodze do której został aresztowany przez chło-
pów”, osiedlony pod nadzorem w gm. czeremchowskiej, okr. bałagański, 
gub. jenisejska, na zesłaniu ożenił się z Sybiraczką; ojciec józef ezechiel 
również zesłany (zob. poz. 382).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 166; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 344; W. śliwowska, Syberia, 
s. 192.

386. głębocki (głembocki) Władysław, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, wy-
rok zatwierdzony 14 IX 1863, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod 
nadzorem w gub. tobolskiej, od 1870 w gub. tambowskiej; brat justyn 
również zesłany (zob. poz. 384).
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, nr 
221 z 4 XI, s. 2; Rok 1863 na Ukrainie, s. 103.

387. głowacki Antoni, 75 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzo-
rem w gm. urińskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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388. głowacki lucjan, 23 lata, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw 
stanu, osiedlony pod nadzorem w Turyńsku w gub. tobolskiej, od 1969 
w gub. wiackiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

389. głowacki Stefan, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 7 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, zm. 4 VI 1866 w szpitalu 
w Czycie, na skutek ogólnego zakażenia krwi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

390. głowacki zachariasz, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat 
katorgi, karę odbywał w Usolu, gdzie zajmował się stolarstwem, następ-
nie osiedlony pod nadzorem w gub. jakuckiej, od 1876 w gub. tambow-
skiej, od 1877 w Kirsanowie, w 1880 skazany na 2 tygodnie aresztu za 
„obrazę Majestatu”, w 1883 zwolniony z dozoru policyjnego z prawem 
wyboru miejsca zamieszkania bez żadnych ograniczeń.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 166; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 332; W. śliwowska, Syberia, 
s. 192.

391. głowiński Feliks, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

392. głuchowski Karol, 32 lata, ur. 7 I 1831, s. jana i Teresy z d. Krzysztofo-
wicz, mieszczanin, Horodenka w obw. kołomyjskim, poddany austriac-
ki, inżynier, artysta, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 
dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, pozbawiony praw 
stanu, wyrok z 21 X 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. urińskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska, jako skazany na zamieszkanie w 1866 pozostał 
w jenisejsku, w 1868 wrócił do galicji. Otrzymał dozgonny zakaz wjaz-
du do Cesarstwa ros. jest autorem rysunków z lat 1863-1864 przedsta-
wiających więzienie w Żytomierzu oraz kolejne etapy zesłania, które 
znajdują się w Muzeum Okręgowym w lublinie. był również autorem 
terakotowego medalu, który znajduje się we lwowskiej galerii Obra-
zów. Osiedlił się w Kołomyi, gdzie był jednym z dyrektorów Pierwszego 
Towarzystwa eksploatacji Nafty i Wosku ziemnego, radnym miejskim, 
członkiem komitetu Szkoły garncarskiej, skarbnikiem Oddziału Czar-
nohorskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, zm. 4 XII 1900 w Kołomyi.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; Księga pamiątkowa, s. 219; r. 
Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 195 (obszerniejszy biogram); H. Wiercieński, Pamiętniki, 339, 364; 
K. zielonka, Wspomnienia, s. 58. 
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393. głuszkiewicz (Hłuszkiewicz) Aleksander, s. ludwika, 20 lat, szlachcic 
zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał w Si-
wakowej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
ИГВ 5 IV 1889, nr 14, s. 7; КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

394. gmożycki jan, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

395. gnatowski (Hnatowski) Felicjan, 23 lata, szlachcic, gub. podolska, wy-
rok z 22 VIII 1866, osiedlony pod nadzorem w gub. kazańskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

396. gnatowski (Hnatowski) Ksawery, 60 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesła-
ny do gub. samarskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

397. gnoiński Aleksander, s. Aleksandra, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. irbiejskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska; na zesłaniu ożenił się z Anną Malutiną, z którą 
miał dzieci: jewdokię, jana, Aleksandra, Mikołaja; starszy brat leon był 
zesłany wraz z nim (zob. poz. 398).
ИГВ 23 XI 1876, nr 94, s. 2; КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

398. gnoiński leon, s. Aleksandra, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. irbiejskiej, okr. kań-
ski, gub. jenisejska, w 1872 zabiegał o przeniesienie do europejskich 
guberni rosji; młodszy brat Aleksander był zesłany wraz z nim (zob. 
poz. 397).
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

399. gnoiński (groiński) Wacław (Wiaczesław), s. Stanisława i Wincenty, 
23 lata, szlachcic, gub. kijowska, wchodził w skład oddziału powstań-
czego juliana święcickiego, oddział ten został rozbity pod rozwalówką 
koło Wasylkowa, skazany na 8 lat ciężkich robót na Syberii przy forty-
fikacjach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następ-
nie osiedlony w gm. ust-balejskiej w gub. irkuckiej, od 1874 w Usmaniu 
w gub. tambowskiej, od 1879 w Ananiewie w gub. chersońskiej. 
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Sybira-
cy, s. 18.
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400. godlewski Florian, 53 lata, ksiądz, gub. wołyńska, kanonik honorowy 
łucki, w 1864 proboszcz parafii Koniuchy dek. włodzimierskiego w gub. 
wołyńskiej, oskarżony o nie uznawanie władzy cara nad sobą i terenami 
należącymi do jego parafii oraz grożenie sołdatom, osiedlony w gub. je-
nisejskiej, od 1867 w gub. kostromskiej, 22 II 1868 przybył do Tomska, 
zm. 10 VII 1868 w miejskim szpitalu w juriewcu (wg innej wersji zm. 
w październiku 1870).
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; „Wiadomości Kościelne” 
20 VI 1876, s. 185; e. Niebelski, Tunka, s. 310 (obszerniejszy biogram); j.S. Pie-
trzak, Księża powstańcy, s. 97; Spis duchowieństwa rzymsko-katolickiego diece-
zji łucko-żytomierskiej za rok 1864, s. 131.

401. godziewicz Franciszek, s. jakuba, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

402. golecki (gołecki, gałecki, Hołecki) Marceli, 37 lat, szlachcic, gub. po-
dolska, wyrok z 30 X 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. ołonieckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

403. golecki Stanisław, 44 lata, były asesor kolegialny, skazany na 10 lat cięż-
kich robót przy fortyfikacjach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

404. goleń józef, 40 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

405. gołębiowski Dionizy, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

406. gołębiowski Ignacy, s. Pawła, 55 lat, jednodworzec, gub. wołyńska, wy-
rok w 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. ołonieckiej, w Pietrozawod-
sku, następnie w Kargopolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

407. gołębiowski Michał, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót na Syberii przy fortyfikacjach, zm. w lutym 1864 w jeka-
terynburgu.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; „Czas” 1866, nr 283, s. 54; 
„głos Wolny” 1867, nr 127, s. 513; Z pod Alp. 22 listopada, „Dziennik Poznań-
ski” 1866, nr 273, s. 3.
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408. gołoszewski (gołoszowski) Piotr, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, ska-
zany na 6 lat katorgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

409. gołoszewski (gołaszewski, goliszewski, Hołaszewski) Stanisław, 56 lat, szlach-
cic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odby-
wał w gorzelni w Aleksandrowsku k. Irkucka, następnie w 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. jandińskiej w gub. irkuckiej, w 1870 w Irkucku, od 1874 w gub. 
jekaterynosławskiej, od 1879 w jekaterynosławiu; siostra Aniela Nowoszucka 
oraz siostrzeniec leon Skulski zabiegali o jego ułaskawienie.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

410. gomoliński (gomanieński, jumanieński) Dominik, s. Antoniego, 20 lat, 
szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzo-
rem w Tarze w gub. tobolskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

411. gołyński bronisław, osiedlony pod nadzorem w gub. ołonieckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

412. gomoliński (gomaliński, Homoliński) rudolf, s. Antoniego, 30 lat, 
szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat cięż-
kich robót na Syberii przy fortyfikacjach, karę odbywał w gorzelni 
w Aleksandrowsku k. Irkucka, od 1868 osiedlony pod nadzorem w okr. 
bałagańskim w gub. irkuckiej, od 1875 w gub. tambowskiej. 
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

413. gorbatiuk (Horbatiuk) leontij, 24 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 
3 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

414. gorczycki (gorczyński) Mikołaj, 24 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wo-
łyńska, 10 V 1863 wzięty do niewoli w gm. zasławskiej w pow. mińskim, 
skazany na 4 lata kompanii karnej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

415. gordarczuk (Hordarczyk) Iwan, 33 lata, chłop, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

416. gordej jan, lat 20, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wyprawie 
radziwiłłowskiej, wyrok przed 1 XI 1863, w końcu listopada 1863 w dro-
dze na zesłanie na Syberii. 
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2.
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417. gordschtein lejba, 41 lat, nauczyciel dzieci żydowskich, gub. podolska, 
zwolniony z braku dowodów.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

418. gorobej (Horobej) Terentij, 20 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 4 
lata kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

419. gorszkowski Faustyn, 25 lat, student, gub. wołyńska, pozostawiony do 
dyspozycji w jekaterynosławiu, a następnie zesłany do gub. orenburskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

420. gorwicz józef, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany na 3 
lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

421. gosz (Hosz) jakub, 55 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

422. gozdowski eliasz, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

423. gorecki (górecki) Felicjan, s. Kazimierza, 28 lat, szlachcic, gub. kijow-
ska, farmaceuta, skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał za bajkałem przy 
budowie drogi, w 1866 sądzony za udział w powstaniu zabajkalskim, 
wysłany do Aleksandrowska, później Usola, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gm. badajskiej, gub. irkucka, od 1876 w gub. jekateryno-
sławskiej, później wyjechał do Kijowa; miał żonę julię z d. ratti.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 348-349; Powstanie 
styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 134, 291; W. śliwowska, Syberia, s. 193-194.

424. górecki emilian, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

425. górecki Ignacy, 32 lata, szlachcic, gub. warszawska, osiedlony pod nad-
zorem w gub. jenisejskiej. 
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

426. górski Feliks, s. Tomasza, 55 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem w Minusińsku w okr. minu-
sińskim, gub. jenisejska, w 1872 uzyskał zgodę na wyjazd do Królestwa 
Polskiego, od 1876 w Warszawie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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427. górski Wiktor, 15 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

428. górski zdzisław, s. Waleriana, 31 lat, szlachcic, gub. wileńska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

429. grajkowski Aleksy (grajko Aleksander), 21 lat, mieszczanin, gub. gro-
dzieńska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863,  po 5-miesięcznym więzieniu 
zwolniony bez poręczenia.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

430. grecki józef, 52 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany na 3 lata więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

431. greczaniuk (Hreczaniuk) jakow, 32 lata, chłop, gub. podolska, 2 lata 
kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

432. grinio (gronek, grynio, griniew) Tomasz, 19 lat, chłop, Mirocin k. Tar-
nobrzega, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, 
został ranny, a następnie wzięty do niewoli podczas potyczki pod ra-
dziwiłłowem, wyrok z 21 X 1863, z końcem listopada 1863 w drodze ma 
zsyłkę na Syberii, do kraju wrócił w 1865.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 217 [pod hasłem gronek].

433. grochowski (groch) jakub, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 12 V 1863 
wzięty do niewoli w pobliżu wsi Iwanicze, pow. włodzimierski, oskarżo-
ny o przynależność do oddziału powstańczego józefa Dobrzyńskiego oraz 
o werbowanie do niego ludzi, pozbawiony praw stanu, następnie skazany na 
15 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Usolu, później osiedlony 
pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, od 1873 
w Tiumeniu, w 1875 wyjechał do Królestwa Polskiego; żona joanna z d. Ko-
chańska podejmowała starania o jego ułaskawienie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 166; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 344; W. śliwowska, Syberia, 
s. 195.

434. grodecki Franciszek, 40 lat, szlachcic, gub. lubelska, 12 V 1863 wzię-
ty do niewoli w pobliżu wsi Iwanicze, pow. włodzimierski, oskarżony 
o przynależność do oddziału powstańczego józefa Dobrzyńskiego oraz 
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o werbowanie do niego ludzi, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat 
katorgi, karę odbył na katordze nerczyńskiej, w Irkucku, następnie od 
1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka, zm. 10 III 1875 w gub. irkuckiej. 
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

435. grodecki Piotr, 22 lata, szlachcic, gub. chersońska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

436. grodecki Stanisław, 49 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, zesłany na Syberię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

437. grodecki Władysław, 29 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 6 lat 
więzienia w twierdzy.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

438. grodziński (grudziński) bazyli, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany 
na 5 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

439. grodziński Konstanty, gub. podolska, osiedlony pod nadzorem w gub. 
kazańskiej, w lutym 1868 wyjechał do Królestwa Polskiego.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

440. gromadzki (gromadski) Konstanty, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 12 
V 1863 wzięty do niewoli w pobliżu wsi Iwanicze, pow. włodzimierski, 
oskarżony o przynależność do oddziału powstańczego józefa Dobrzyń-
skiego oraz o werbowanie do niego ludzi, pozbawiony praw stanu, zesła-
ny na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

441. gromczewski Franciszek, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wzięty do 
niewoli (jego oddział rozbito 16-17 V 1863) w pobliżu miejscowo-
ści Miropol, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. 
szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska (Subotinskoje, Sredniaja 
Szusz).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

442. gromkowski Teodor, 44 lata, szlachcic, gub. lubelska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.
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443. grondowski Władysław, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Sy-
berię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

444. gross Antoni, s. józefa, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

445. gross Klemens, s. józefa, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 
6 lat katorgi, karę odbywał później w Akatui, następnie od 1866 osie-
dlony pod nadzorem w Czycie, od 1883 w gub. tomskiej; na zesła-
niu ożenił się z Paraskowią z d. zyrjanową, z którą miał dzieci Marię 
i Włodzimierza.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

446. groza ludwik, s. Aleksandra, 17 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

447. gruszczyński Antoni, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, od 18 X 1865 od-
dany pod dozór policyjny w miejscu zamieszkania, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. kazańskiej, zbiegł do pow. winnickiego, zm. 8 
I 1867 w Uładowce na Podolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

448. gruszecki Michał, s. jana i józefy z d. Staniszewskiej, 48 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, w 1863 aresztowany za udział w powstaniu styczniowym 
i skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał w Usolu, następnie przebywał 
pod nadzorem w Irkucku, od 1872 w Warszawie, w 1883 wyjechał na 
Wołyń, zm. 5 X 1892 w Żytomierzu; żona Michalina z d. Micińska do-
browolnie towarzyszyła mu na zesłaniu.
ИГВ 20 XII 1869, nr 51, s. 5; ibidem, 27 XII 1869, nr 52, s. 4-5; ibidem, 1871, nr 
29, 31, 34, 37; КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; biogram 
w PSb, t. IX, s. 61-62; W. Czetwertyński-światopełk, na wozie i pod wozem, 
s. 208, 218, 302; b. Dybowski, Pamiętnik, s. 440, 452; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 166; M. janik, Dzieje, s. 19, 132, 188-189; idem, Wołyniacy, s. 27, 
44, 64; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 350, 352; W. lasocki, 
Wspomnienia, t. II, s. 138-139, 151, 317; z. librowicz, Polacy na Syberii, s. 126; 
j. rusiński, Konarczyk, s. 84-86; H. Skok, Polacy nad bajkałem, s. 171, przyp. 
29; W. śliwowska, Syberia, s. 195-196; Sz. Tokarzewski, Siedem lat katorgi, s. 1, 
3; l. zielonka, Wspomnienia z Syberii, s. 170. 
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449. grygorzewski Kazimierz, 35 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamiesz-
kania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

450. gryner jan, s. jana, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

451. grzegorzewski Kazimierz, 60 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

452. grzybowski (grybowski) Piotr, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 12 V 
1863 wzięty do niewoli w pobliżu wsi Iwanicze, pow. włodzimierski, 
oskarżony o przynależność do oddziału powstańczego józefa Dobrzyń-
skiego oraz o werbowanie do niego ludzi, skazany na 5 lat kompanii kar-
nej w gub. kijowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

453. grzybowski Ignacy, s. Michała, 27 lat, szlachcic, gub. podolska, skaza-
ny na 8 lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej w Siwakowej, zm. 21 III 1895 w Żylinie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

454. grzybowski Wiktor, 20 lat, chłop, gub. podolska, działał na terenie gali-
cji, gdzie został schwytany i wydany władzom przez miejscowych chło-
pów, skazany na 3 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

455. guczarowski zygmunt, 19 lat, szlachcic, student Uniwersytetu św. Wło-
dzimierza, gub. wołyńska, zwolniony za poręczeniem pod nadzór poli-
cyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

456. guczyński Mieczysław, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozostawiony 
do dyspozycji w jekaterynosławiu, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

457. gudyma (Hudyma) Porfirij, 21 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 
lata kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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458. gujski (gulski, Hulski, gubski, Hubski) Ksawery, s. Karola, 26 lat, 
szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1866 osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, od 
1876 w Kriestcy w gub. nowogrodzkiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

459. gumnicki (Humnicki) Franciszek, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, ska-
zany na 8 lat ciężkich robót na Syberii przy fortyfikacjach.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

460. gumowski Faustyn, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

461. gürtler (gurter, girtler) Wiktor, 24 lata, szlachcic, poddany austriac-
ki, dymisjonowany wojskowy, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, 
został ranny, a następnie wzięty do niewoli podczas potyczki pod ra-
dziwiłłowem, wyrok z 16 XII 1863, zesłany na Syberię, osiedlony pod 
nadzorem w gm. anciferskiej, okr. kański, gub. jenisejska. W 1869 otrzy-
mał dokumenty uprawniające do powrotu do galicji, które zgubił i po-
szukiwał ich za pośrednictwem prasy. Miał syna Władysława pisarza 
i pedagoga.
КГВ 21 III 1864, nr 12; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 235.

462. gutowski Karol, s. Karola, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. 
jenisejska, od 1873 w gub. kostromskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

H

463. Hajdaczuk (gajdaczuk) bazyli, 19 lat, mieszczanin, gub. podolska, 2 lata 
kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

464. Halecki Mikołaj, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 5 X 1863, nr 40.
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465. Halicki (galicki) Antoni, s. Andrzeja, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. kozaczyńskiej, 
okr. jenisejski, gub. jenisejska.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

466. Halicki (galicki, gałacki) Franciszek, s. Antoniego, 21 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, 5 V 1863 został aresztowany, a 9 I 1864 skazany na 4 lata ka-
torgi, karę odbył na katordze nerczyńskiej, następnie od 1866 osiedlony 
pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

467. Hańkiewicz (gańkiewicz) Paweł, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osie-
dlony pod nadzorem w jenisejsku, od 1868 w gub. woroneskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

468. Hardy jan, s. jana, 21 lat, Dąbrówka ruska k. Sanoka, poddany austriac-
ki, walczył w oddziale zapałowicza, brał udział w bitwach pod Tyszow-
cami i Tuczapami, następnie w oddziale F.K. Horodyńskiego, został 
ranny, a następnie wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłło-
wem, wyrok z 21 X 1863, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzo-
rem w Sudżenskoje w gm. iszymskiej, okr. tomski, gub. tomska, w 1868 
powrócił do kraju, był rolnikiem w Wołosce (1923).
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 24, 32; gazeta Narodowa 1863, nr 
124 z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa s. 229; z. Kubrak, Powstanie styczniowe, 
s. 82; j. Maliszewski, Uczestnicy powstania styczniowego, s. 30; M. Micińska, Ga-
licjanie – zesłańcy, s. 241.

469. Hartmann August (Augustyn), s. Wincentego, 20 lat, ur. 24 VIII 1842, 
szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, walczył w oddziale Władysława Cie-
chońskiego, brał udział w bitwie pod Sławulą na Wołyniu, do niewoli dostał 
się kilka dni po bitwie pod Minkowcami 22 V 1863, kiedy go błąkającego 
się wraz z towarzyszem pojmali chłopi i oddali w ręce rosjan, skazany na 5 
lat ciężkich robót w fabryce z pozbawieniem wszystkich praw, karę odbywał 
zakuty w kajdany w kopalni srebra w Ałgaczu, później w gorzelni w Alek-
sandrowsku k. Irkucka, następnie jako objęty amnestią z 1865 został osie-
dlony pod nadzorem w rozwożdżajewie w okr. angarskim w gub. irkuckiej, 
stamtąd po półrocznym pobycie przeniósł się do Kumerejki, gdzie założył 
warsztat ślusarski i rusznikarski i mieszkał 2 lata, starania o jego uwolnienie 
podejmował ks. ruczka, w 1869 został zwolniony, zamieszkał w borkach 
Wielkich pod Tarnopolem.
КГВ 21 III 1864, nr 12; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Stycznio-
wych, hasło: August Hartmann – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-
-styczniowy/58381 (dost. 27.02.2023); Księga pamiątkowa, s. 229; M. Micińska, 
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Galicjanie – zesłańcy, s. 242; zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 345.

470. Hartung Mikołaj, s. Andrzeja, 26 lat, mieszczanin, gub. wileńska, za 
„udział w szajce buntowników” skazany na 10 lat ciężkich robót przy for-
tyfikacjach, karę odbywał za bajkałem, podejrzany o udział w powstaniu 
zabajkalskim, skazany na rok więzienia z zakuciem w kajdany, skierowa-
ny do gorzelni w Aleksandrowsku, od 1867 w Usolu, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w Irkucku, zbierał zielniki Daurii, był uczestnikiem 
wypraw badawczych wraz z Aleksandrem Czekanowskim oraz janem 
Czerskim, zgromadził bogate zbiory entymologiczne częścowo przeka-
zane rosyjskiemu Towarzystwu geograficznemu, od 1883 w Warszawie, 
gdzie niedługo później zm. na gruźlicę.
КГВ 30 V 1864, nr 22; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 180; M. lappe, Usola. 
Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 350, 353; W. śliwowska, Syberia, s. 200.

471. Haszczycki Hipolit, 32 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez po-
ręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

472. Hawrylec (gawrylec) Michał, 28 lat, szlachcic, poddany austriacki, ze-
słany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

473. Henkel Kazimierz, s. Wiktora, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, areszto-
wany w kwietniu 1863, zaś w lipcu wcielony do korpusu orenburskiego 
bez pozbawienia tytułu szlacheckiego, w l. 1867-1869 służył w 5. Kału-
skim Pułku Piechoty, 9 VII 1869 zwolniony ze służby wojskowej, od 9 IX 
1869 we wsi Strucowka w pow. skwirskim w gub. kijowskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

474. Henkiel (Henkel) Dionizy, s. Wiktora i Albiny, 21 lat, szlachcic, jaronice, 
gub. kijowska, absolwent gimnazjum w Kijowie, jako student Uniwer-
sytetu św. Włodzimierza przystąpił do powstania, aresztowany w 1863 
podczas przewożenia broni dla powstańców, pozostawiony do dalszych 
dyspozycji w Kursku, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w Ojoku w gub. irkuckiej, później w Irkucku, od 1870 w Warszawie, 
zm. 23 V 1920 w Warszawie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców; W. Czetwertyński-światopełk, na wozie i pod wozem, s. 228; Powstanie 
styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 177, 264, 293; W. śliwowska, Syberia, s. 201; 
l. zielonka, Wspomnienia, s. 84, 188-189. biogram w PSb, t. IX, s. 393.
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475. Henryczek Stanisław, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

476. Herasymowicz (gierasimowicz) Teodor, 23 lata, szlachcic, gub. lubelska, 
skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

477. Herbko (gerbko) bazyli, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony 
w jekaterynosławiu, a następnie pozbawiony praw stanu, osiedlony pod 
nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1867 w gub. woroneskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

478. Herbst edward, s. edwarda, 20 lat, pomocnik aptekarza, gub. kijowska, 
pozostawiony w Kursku, a następnie skazany na 6 lat katorgi, karę odby-
wał w gorzelni w Aleksandrowsku w gub. irkuckiej, następnie osiedlony 
pod nadzorem w okr. bałagańskim, gub. irkucka; wyjechał do Warszawy, 
zm. w 1893.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 262.

479. Herman (german) romuald, 19 lat, s. jana, szlachcic, gub. wołyńska, 
wzięty do niewoli 10 V 1863, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. pietropawłowskiej, okr. kireński, gub. irkucka, od 1882 
w miejscowości Szipicyna w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkuc-
ka, zm. 27 IV 1911; miał żonę julię z d. głębocką, z którą doczekał się 3 
dzieci: jadwigi Feliksy, Stanisławy, leokadii.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; ИГВ 14 IV 1882, nr 15, s. 17; IH PAN, Kartoteka ze-
słańców.

480. Herman Sylwester, s. Petroneli, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem, 14 VII 1866 zesłany pod dozorem do gub. orenbur-
skiej, od 1867 w Troicku; miał żonę Konstancję.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

481. Hiolski Wiktor, 20 lat, Stryj, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. 
Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłło-
wem, wyrok z 21 X 1863, pozbawiony praw stanu, zesłany na Syberię 
Wschodnią.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 234; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 246-247.
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482. Hirszel (Hirschl, Hirszl, Herszel) Antoni józef, 19 lat, Steniatyn w pow. 
sokalskim lub Wojsławice w pow. stanisławskim, poddany austriacki, 
pozbawiony praw stanu, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzię-
ty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem, wyrok przed 9 IX 
1864, osiedlony pod nadzorem w gm. cziornorieczińskiej w okr. aczyń-
skim, gub. jenisejska, później w Minusińsku, w 1868 powrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; F.M.W. Czaplicki, Czarna Księga 
1863-1864, s. 158; Księga pamiątkowa, s. 234; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 247; F. Nartowski, 
Z ław szkolnych na Sybir, s. 35, 50.

483. Hołowiński (gołowiński)-Dawidenko Daniel, 25 lat, mieszczanin, gub. 
podolska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

484. Hołowski (gołowski) jan, s. Wincentego, 21 lat, szlachcic, gub. wołyń-
ska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem policji w gm. 
suchobuzińskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, od 1866 w okr. kra-
snojarskim w gub. jenisejskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

485. Hołyński (gołyński) józef, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, od 1867 osie-
dlony pod nadzorem policji w okr. kańskim, gub. jenisejska.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

486. Hołyński (gołyński) ludwik, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyń-
ska, skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

487. Hoszowski (goszowski) jan, 40 lat, szlachcic, emerytowany asesor kole-
gialny, gub. wołyńska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

488. Hryniewicz (Hrysiewicz) jan, lwów, poddany austriacki, brał udział 
w walkach na Wołyniu, zesłany na Syberię.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 251.

489. Hryniewiecki (gryniewicki, griniewiecki) Antoni, 32 lata, szlachcic, 
gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, wzięty do niewoli 22 V 1863 
w okolicach Minkowiec, karę odbywał na Wschodniej Syberii, a następ-
nie w 1866 osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim, gub. jenisejska, zm. 
w styczniu 1872.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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490. Hucewicz (gucewicz) józef, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

491. Hulewicz (gulewicz) Adam, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem od 1866 w gm. szuszeńskiej, 
okr. minusiński, gub. jenisejska, od 1869 w gub. woroneskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

492. Hurbij Anton, 46 lat, chłop, gub. podolska, skazany na 6 miesięcy więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

493. Husakowski (gusakowski) Uljan, 50 lat, chłop, gub. wołyńska, został 
wzięty do niewoli pod Miropolem (bitwa 16-17 V 1863), a 18 XI 1863 
skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

494. Husakowski Wincenty, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

I

495. Iliński (Iljiński) Aleksander, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
skazany na 8 lat katorgi na Syberii, karę odbywał w kopalni w Ałgaczu, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, 
gub. jenisejska, w 1879 w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

496. Iliński (Iljiński) Ignacy, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok z 1863, 
osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. jenisej-
ska, w 1870 w gub. permskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

497. Iljaszewicz (eljaszewicz) leopold, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany 
na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, sądzony za aktywny udział w powsta-
niu zabajkalskim w 1866, w 1883 zaliczony do stanu chłopskiego, przebywał 
w gm. Kienonsk, gdzie gospodarzył na roli, przepisywał również dokumen-
ty w urzędzie policji w miejscowości Wierchnieudinsk.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; e. Niebelski, imienny spis, s. 285; S. zieliński, bitwy i po-
tyczki 1863-1864, s. 354.
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498. Ilnicki grzegorz, lat 20, Stryj, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wy-
prawie radziwiłłowskiej, tam dostał się do niewoli, wyrok przed 30 XI 1863, 
wyprowadzony na miejsce zesłania na Sybirze w końcu listopada 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3.

499. Ilnicki grzegorz, 25 lat, Żydaczów w pow. stryjskim, poddany austriacki, 
walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas po-
tyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, osiedlony pod nadzorem w gub. 
jenisejskiej, w 1867 ułaskawiony z dozgonnym zakazem wjazdu do ro-
sji, w 1868 odesłany do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; Księga pamiątkowa, s. 236; r. 
Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 255.

500. Ilnicki Sebastian, s. Daniela, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

501. Ipnarski Tomasz (biber Aleksander), s. Marcina i NN z d. Kucharskiej, 
16 lat, szlachcic, Wodniki pod lwowem, poddany austriacki, ranny pod 
Poryckiem, dostał się do niewoli 18 I 1864 pod Starą Wsią, przekazany 
do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, został 
osiedlony pod nadzorem w gub. saratowskiej (lub woroneskiej), od 1865 
w Charkowie, następnie w gub. kostromskiej, w 1869 wrócił do kraju 
z dozgonnym zakazem powrotu w granice rosji, był rządcą w majątku 
pod Sokalem, a następnie ekonomem w folwarku Kopytów pod Tartako-
wem, od 1906 w Przytulisku dla Weteranów w Krakowie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 258 (obszerniej-
szy biogram).

502. Iwanicki Adam, 25 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

503. Iwanicki Franciszek, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

504. Iwanicki jan, 24 lata, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw stanu, 
osiedlony pod nadzorem od 1873 w Tomsku; miał żonę Teresę oraz syna 
Aleksandra, który zm. 11 I 1881 w wieku 2 lat.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 169.
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505. Iwanowski Prymus Felicjan, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony 
na podstawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

506. Iwański August, 32 lata (ur. w 1832 r.), s. jana i Wiktorii z d. Piątkow-
skiej, szlachcic, rozjemca ziemski, muzyk-pianista, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, w maju 1863 został aresztowany i oskarżony o udział 
w zbrojnym wystąpieniu w lasach pod Taraszczą, skazany na dożywot-
nie ciężkie roboty w kopalniach, karę odbywał w Usolu, w 1868 osiedlo-
ny pod nadzorem w Irkucku, od 1871 w Wiatce, w 1872 zwolniony od 
nadzoru policyjnego, od 1873 w Odessie, następnie wyjechał do Warsza-
wy, zm. 14 XII 1921 w bydgoszczy; miał żonę Klementynę z d. Kossow-
ską oraz dzieci: jana i Augusta. Pozostawił Pamiętniki 1832-1876.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. janik, Towiańczycy 
na Syberii, s. 95; idem, Wołyniacy, s. 29, 33, 37; M. lappe, Usola. Warzelnia soli 
pod irkuckiem, s. 352; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 344-345; W. śliwowska, 
Syberia, s. 207. biogram w PSb, t. X, s. 180-181.

507. Iwaszkiewicz Hilary, 56 lat, szlachcic, podoficer w stanie spoczynku, 
gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

508. Izbiński Konstanty, 56 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 miesię-
cy więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

509. Izdebski Hipolit, s. jana, 56 lat, szlachcic, gub. podolska, osiedlony pod 
nadzorem w okr. kańskim, gub. jenisejska, w 1870 w Krasnojarsku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

J

510. jabłkowski Aleksander, 46 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 15 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

511. jabłonowski-śniadecki Cyprian, 20 lat, szlachcic, gub. wileńska, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. ładeńskiej, okr. 
krasnojarski, gub. jenisejska, od 1870 w gub. ufijskiej, od 1873 w gub. je-
katerynosławskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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512. jabłoński Antoni, 19 lat, poddany austriacki, oskarżony m.in. o dostar-
czenie powstańcom zapasów, pozbawiony praw stanu, konfiskata ma-
jątku w gub. wołyńskiej, wyrok z 21 III 1864, osiedlony pod nadzorem 
w gub. tomskiej, od 1866 w jadryniu w gub. kazańskiej, w 1867 wyjechał 
do galicji, na zesłaniu towarzyszyli mu dobrowolnie żona Karolina oraz 
pasierb jan Czerniawski.
na nieznane losy. Między Ołońcem a Jadryniem, s. 354-355; M. Micińska, Gali-
cjanie – zesłańcy, s. 266-267.

513. jabłoński Iwan, 19 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 lata kompanii 
karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

514. jabłoński Wincenty, 19 lat, szlachcic, student, gub. wołyńska, pozosta-
wiony do dalszej dyspozycji w m. Orzeł.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

515. jacewski Piotr, 47 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

516. jacewski Tomasz, 22 lata, gub. kijowska, skazany na 10 lat ciężkich robót 
w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

517. jachimowicz Felicjan, s. jana i Honoraty z d. May, 32 lata, szlachcic, le-
karz, gub. kijowska, udzielał schronienia rannym powstańcom oraz 
pośredniczył w przewożeniu rozkazów rządu Narodowego, aresztowa-
ny w 1863 na skutek donosu wdowy po powieszonym przez powstań-
ców szpiegu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Krasnojarsku w l. 
1866-1869, w 1870 osiedlony pod nadzorem w gorzelni w Aleksandrow-
sku k. jekaterynosławia, w 1874 w jelizawetgradzie w gub. chersońskiej, 
a następnie w Odessie, zm. w marcu 1915 w Odessie; miał żonę Annę 
z d. radlińską i córkę rózię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W Czetwertyński, Na 
wozie i pod wozem, s. 176; F. rawita-gawroński, Rok 1863 na Rusi, s. 323; Rok 
1863 na Ukrainie, s. 37, 42-43, 78, 100. biogram w PSb, t. X, s. 266-267.

518. jaeschke (eischa, ejsza) Antoni, s. Karola i M. z d. Kucharskiej, 16 lat, 
szlachcic, poddany austriacki, walczył w oddziale leszka Wiśniewskiego 
na Wołyniu, dostał się do niewoli w bitwie pod Korytnicą, w 1864 prze-
kazany do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, 
w 1865 osiedlony pod nadzorem w Charkowie, następnie w tym samym 
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roku w gub. kostromskiej (lub woroneskiej), w 1866 uzyskał zgodę na 
wyjazd do Austrii z dozgonnym zakazem powrotu do Cesarstwa ros., 
do kraju wrócił w lipcu 1866.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 268.

519. jaganow Dmitrij (Dymitr), s. Marcina, 22 lata, szlachcic, gub. wołyń-
ska, 12 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem, wziął 
udział w powstaniu zabajkalskim za co został skazany na bezterminowe 
roboty w kopalniach, następnie osadzony w Aleksandrowskim zawo-
dzie, w 1867 w Czycie, później w kopalni w Ałgaczu, w 1874 skierowany 
na osiedlenie pod nadzorem. 
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 180; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 349; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 292.

520. jaganow (johannow, jagiełow) Matwiej, 63 lata, szlachcic, gub. wołyń-
ska, osiedlony pod nadzorem w gm. bugajewskiej, okr. tobolski, gub. to-
bolska, zm. 28 IV 1874 w Kurganie.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Djakow, I. Miller, 
Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej, s. 172; P. Łossowski, z. Młynarski, Rosja-
nie, białorusini i Ukraińcy, s. 194.

521. jagiełło Wawrzyniec (laurenty), 43 lata, bochnia, poddany austriacki, 
przed powstaniem urzędnik w Cedrowie k. Tarnopola, walczył w od-
dziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod ra-
dziwiłłowem 2 VII 1863, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, 
w 1867 ułaskawiony z dozgonnym zakazem wjazdu do rosji, w 1868 wy-
słany do Austrii.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, br 124, 
s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3 [w spisie wiek 38 lat]; Księga pamiątkowa, s. 
238; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; F. Nartowski, Z ław 
szkolnych na Sybir, s. 27, 48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 270.

522. jagiełowicz Karol, s. Karola, 22 lata, szlachcic, gub. podolska, wyrok 
przed 15 XI 1866, zesłany pod nadzór do gub. ołonieckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

523. jagodyński (jagodziński) Kazimierz, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem 
w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, od 1874 w gub. nowo-
grodzkiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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524. jakowenko zotij, 43 lata, chłop, gub. podolska, skazany na 2 lata kompa-
nii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

525. jakowlew emeljan, 23 lata, chłop, gub. podolska, uniewinniony.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

526. jaksiński Mieczysław, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

527. jakubenko josyf, 23 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 lata kompa-
nii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

528. jakubowski Franciszek, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 6 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

529. jakubowski Henryk, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał na katordze nerczyńskiej 
w Siwakowej, później w gorzelni w Aleksandrowsku k. Irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

530. jakubowski józef, 35 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
4 lata kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

531. jakubowski Ksawerij, 42 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 lata 
kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

532. jakubowski Teofil, s. józefa, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyń-
skiej w Siwakowej, później w Akatui, następnie osiedlony pod nadzorem 
w Irkucku, w l. 1875-1876 w Kirsanowie, od 1876 w gub. besarabskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

533. jakubski Adolf, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, 
s. 209.
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534. jamisznicki ludwik, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

535. janczewski Ignacy, s. Karola, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał 
za bajkałem, w 1866 za podejrzenie udziału w powstaniu zabajkalskim 
skazany na rok więzienia z zakuciem w kajdany, przebywał w gorzelni 
w Aleksandrowsku, od 1867 w Usolu, założył tam piekarnię i ożenił się 
z Sybiraczką wyznania prawosławnego, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w Irkucku (prowizor w aptece Filkiewicza), w 1874 w Troickosaw-
sku, w 1881 zwolniony z dozoru policji.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 180; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 341; W. śliwowska, Syberia, 
s. 209-210.

536. janczewski Ignacy, 32 lata, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

537. janczewski zygmunt, 25 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

538. janczyński Antoni, s. jana, 22 lata, z rodziny wyższych oficerów, gub. ki-
jowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

539. jangórow (jangur, jangóra) Michał, 65 lat, szlachcic, żołnierz, gub. ki-
jowska, dostał się do niewoli podczas potyczki pod Miropolem 16-17 V 
1863, zdegradowany i pozbawiony medali, a następnie skazany na 8 lat 
katorgi, karę odbywał w Usolu, zm. 1 III 1866 w lazarecie ust-kutskim 
w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

540. janicki Franciszek, 19 lat, ur. w 1843 w Sokalu, syn Łozińskiej, szlach-
cic, pow. łucki, gub. wołyńska, walczył w oddziale grodeckiego, później 
różyckiego na Wołyniu, pozbawiony praw stanu, w 1864 wysłany do 
Tomska, w 1865 w Krasnojarsku i w tym samym roku osiedlony pod 
nadzorem w Irkucku, od 1870 w gub. tambowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 275-276.

541. janicki Franciszek, s. jana, 40 lat, gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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542. janicki Marcin, 16 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, przekazany 
do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, osiedlo-
ny pod nadzorem w Kupriańsku, od 12 IV 1870 w Charkowie.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

543. janicki romuald, szlachcic, zmarł w trakcie śledztwa.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

544. janiszewski józef, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, walczył w oddziale 
leona Czechowskiego na terenie lubelskiego, następnie w oddziale jó-
zefa Wysockiego, kilkakrotnie ranny, dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem 2 VII 1863, skazany na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; Księga pamiątkowa, s. 239.

545. janiszewski (januszewski) ludwik, 17 lat, załoźce, w oddziale Franciszka 
Horodyńskiego brał udział w wyprawie na radziwiłłów, tam dostał się do 
niewoli, wyrok przed 30 XI 1863, z końcem listopada 1863 wysłany na Sybe-
rię.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 280 [hasło: januszewski (janiszewski) lu-
dwik vel Tomasz].

546. janiszewski Władysław, szlachcic, osiedlony pod nadzorem w Pietro-
pawłowsku w gub. ołonieckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

547. jankiewicz, galicja, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horo-
dyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 
VII 1863, zesłany na Syberię.
F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – zesłań-
cy, s. 278.

548. jankiewicz (jakiewicz) edward, s. jana, 25 lat, szlachcic, gub. podolska, 
skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem, 
w 1866 skazany na rok „do oddziału próbnego w więzieniu” z zakuciem 
w kajdany, skierowany do gorzelni w Aleksandrowsku, od 1867 w Usolu, 
od 1871 osiedlony pod nadzorem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 180; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 341; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 313; W. śliwowska, Syberia, s. 210.

549. jankowski Franciszek, 50 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; Odznaczenia: KN.
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550. jankowski Wiktor, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany do gub. oren-
burskiej, zm. przed 4 I 1868 w gub. ufijskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

551. janowicki jan, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, gub. irkucka, w 1868 w gub. 
ufijskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 60.

552. janowicz Władysław, 22 lata, s. Stanisława, szlachcic, gub. warszaw-
ska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, od 1872 
w Kotelniczu w gub. wiackiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

553. janowski józef, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok więzienia 
w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

554. janowski ludwik, lat 18, brał udział w wyprawie radziwiłłowskiej, wyrok 
przed 30 XI 1863, z końcem listopada 1863 wysłany na Syberię.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3.

555. janowski Walerian, 24 lata, szlachcic, student Uniwersytetu św. Wło-
dzimierza, gub. wołyńska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w m. 
Orzeł, a następnie uniewinniony.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

556. janowski Wiktor, s. Wiktora, 25 lat, honorowy mieszczanin, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

557. janowski (jankowski) zygmunt, 22 lata, Tarnów, poddany austriacki, 
walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas po-
tyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 30 XI 1863, osie-
dlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, w 1868 wysłany do Austrii 
z zakazem powrotu do rosji, na zesłaniu i po powrocie do kraju był ku-
charzem.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 
124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 240; r. 
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Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 279; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 47.

558. januszewski (janiszewski) ludwik, ur. w 1839, Horodenka k. Kołomyi, 
poddany austriacki, walczył w oddziałach leona Czechowskiego i Wy-
sockiego, później w oddziale F.K. Horodyńskiego, brał udział w bitwach 
w lasach janowskich, w bitwie pod brzezową oraz w bitwie również 
w lasach janowskich nad granicą, wzięty do niewoli podczas potycz-
ki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 30 VIII 1864, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, w 1867 (lub 1868 wg źr. ros.) wrócił 
do Austrii, robotnik szewski we lwowie. 
genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: ludwik ja-
nuszewski – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/73477 (dost. 
28.02.2023); Księga pamiątkowa, s. 240; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
280.

559. januszewski Nikodem, 24 lata, szlachcic zagrodowy, pozostawiony do 
dalszych dyspozycji w Kursku, a następnie skazany na 4 lata kompanii 
karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

560. jarocki Adam, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata cięż-
kich robót.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

561. jarocki erazm, 23 lata, szlachcic, członek powstańczej organizacji kijow-
skiej, gub. podolska, zwolniony za poręczeniem, zm. w 1871 w szpitalu 
w brukseli.
19 IX 1864, nr 38; Księga pamiątkowa, s. 240.

562. jarocki Oktawian (Oktawiusz), 26 lat, s. Adama, szlachcic, gub. podol-
ska, lekarz, sądzony za czynny udział w powstaniu oraz pomoc w wyko-
naniu podkopu pod fortecą w Kijowie, którym uciekł Anatol jurjewicz, 
skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w Usolu, na-
stępnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w Irkucku, zm. na tyfus 27 X 
1872 (wg innej wersji 1870) w Irkucku; jego brat Włodzimierz był rów-
nież zesłany (zob. poz. 563).
ИГВ 21 VIII 1873, nr 100, s. I; КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka ze-
słańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 178; M. janik, Wołyniacy, s. 27; z. 
Klukowski, Lekarze-zesłańcy, s. 12; Księga pamiątkowa, s. 240-141; M. lappe, 
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Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 353; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 
144, 188, 344; W. śliwowska, Syberia, s. 211; l. zielonka, Wspomnienia, s. 170.

563. jarocki Włodzimierz (Władysław), 29 lat, s. Adama, sztabskapitan w sta-
nie spoczynku, gub. wołyńska, w maju 1863 r. organizował w obozie pod 
Płaszowem oddział powstańczy wraz z justynem Faszowiczem i Otto-
nem Siemaszką, dostał się do niewoli podczas potyczki pod Miropo-
lem 16-17 V 1863, skazany na 20 lat ciężkich robót w kopalniach, karę 
odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w Irkucku, zm. 
w kwietniu 1904 we lwowie; w trakcie zesłania ożenił się z józefiną z d. 
Suffczyńską, z którą miał synów ludwika oraz jana Władysława; jego 
brat Oktawian był również zesłany (zob. poz. 562).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; biogram w PSb, t. X, 
s. 634-635; j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 27; j.A. Chranic-
ki, Pamiętnik, s. 267-266, 268-269, 302; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 179; 
Księga pamiątkowa, s. 241; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 
354; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 141, 317; S. Medyński, Lwów opiekunem 
Sybiraków, s. 22; F. rawita-gawroński, Rok 1863 na Rusi, s. 283-285; W. śli-
wowska, Syberia, s. 212; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 341-342; l. 
zielonka, Wspomnienia, s. 170. 

564. jarosławski Piotr, 27 lat, ur. w 1835 w rohatynie, mieszczanin, podda-
ny austriacki, walczył w oddziale Wojciecha Komorowskiego, ranny 
i wzięty do niewoli w bitwie pod Poryckiem 2-3 XI 1863, osiedlony pod 
nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, ks. ruczka po-
dejmował starania o jego uwolnienie, w 1869 wrócił do kraju z dozgon-
nym zakazem powrotu do rosji, zm. w 1929 we lwowie, pochowany na 
Cmentarzu janowskim we lwowie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Księga pamiątkowa, s. 241; b. Patlewicz, r. Tomczyk, 
Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, Szczecin 2017, t. 
1, s. 193, 194, t. 2, s. 369; Księga pamiątkowa, s. 241; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 281-282. 

565. jaroszewski bolesław, 26 lat, urzędnik kancelarii wydziału kijowskiego, 
gub. kijowska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odby-
wał w Akatui.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 218; F. ra-
wita-gawroński, Rok 1863 na Rusi, s. lIII (aneksy).

566. jaroszewski Cyprian, 29 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



103

567. jaroszewski Stanisław, 20 lat, szlachcic, gub. podolska, pozostawiony do 
dalszej dyspozycji w jekaterynosławiu, a następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej, zm. 25 IV 1867 w Irkucku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

568. jarzębowski Franciszek, 47 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

569. jasewicz (jasiewicz) Antoni, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
4 lata ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

570. jasewicz (jasiewicz) Stanisław, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 10 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

571. jasiński Feliks, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Aleksandrowskim zawodzie, 
w Czycie, następnie w 1866 osiedlony pod nadzorem w Padunie w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

572. jasiński jan, 15 lat, szlachcic, poddany austriacki, przekazany do dyspo-
zycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

573. jasiński ludwik, 19 lat, s. Adama, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, na-
stępnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieu-
diński, gub. irkucka, pozostał w Irkucku, zm. 20 III 1908 w Irkucku; miał 
żonę Aleksandrę oraz dzieci: Andrzeja, Sergieja, zofię. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

574. jaskólski edward, 16 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
rok więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

575. jaskólski edward, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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576. jaskólski Teodor, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

577. jastrzębski Franciszek, 21 lat, poddany austriacki, przed powstaniem 
urzędnik we wsi Toustobaby w obw. brzeżańskim, walczył w oddziale 
F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwił-
łowem 2 VII 1863, wyrok przed 1 XI 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 283 [tu jastrzębski Franciszek i Feliks jako 
jedna osoba].

578. jastrzębski Konstanty, 53 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

579. jastrzębski zenon, 21 lat, ur. 1842, Sassów w obw. złoczowskim, podda-
ny austriacki, przed powstaniem w Stanisławowie, walczył w oddziale 
F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwił-
łowem 2 VII 1863 (wraz z bratem ciotecznym Władysławem Mantuanim 
(zob. poz. 939), którego ojciec podejmował starania o ich ułaskawienie, 
wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. makłakowskiej, 
okr. jenisejski, gub. jenisejska, w 1867 został ułaskawiony z dozgonnym 
zakazem wjazdu do rosji, w 1869 wrócił do Austrii, zamieszkał we lwo-
wie, zm. w 1924 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 27; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2 [w 
spisie: wiek 19 lat]; Księga pamiątkowa, s. 243; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 284-285 (obszer-
niejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 50, 59, 61; S. Ni-
cieja, Cmentarz łyczakowski we Lwowie, s. 306. 

580. jaworski grzegorz, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

581. jaworski jan, 36 lat, s. Onufrego, szlachcic, pow. winnicki, gub. podolska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w Omsku.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

582. jaworski Mikołaj, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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583. jaworski Tymoteusz, s. Antoniego, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

584. jelec Stanisław, zm. z powodu odniesionych ran 2 V 1863 w kijowskim 
szpitalu wojskowym.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

585. jermanowicz (germanowicz, Hermanowicz) Sofron (Sofroniusz), 38 lat, 
gub. wołyńska, dymisjonowany szeregowy, wyrok z 12 X 1864, skazany 
na 8 lat katorgi w Nerczyńskim zawodzie, karę odbywał w Irkucku, zm. 
12 II 1866 w szpitalu więziennym w Irkucku na tyfus.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

586. jermołajew Danyło, 18 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 3 lata kom-
panii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

587. jesaulka Mychajło, 43 lata, chłop, gub. wołyńska, 2 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

588. jezierski józef, 24 lata, s. Nikodema (Nikifora), szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał w go-
rzelni w Aleksandrowsku, od 1866 w Usolu gdzie mieszkał u lasockich, 
następnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. urickiej w gub. irkuc-
kiej, od 1874 w Spasku w gub. tambowskiej, w 1878 oswobodzony od 
nadzoru, po ułaskawieniu przebywał w Żytomierzu, pracował na kole-
jach podjazdowych, zm. w 1915 w Żytomierzu; miał żonę jadwigę z d. 
zubowską oraz 2 dzieci: syna i córkę po mężu Obuch.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 167-168; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 354; W. 
lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 142, 156, 344 (fot. 52); Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 254; W. śliwowska, Syberia, s. 215.

589. jezierski Stefan, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzo-
rem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, zm. 18 V 1867 tamże (wg innej 
wersji w październiku 1866 w Krasnojarsku).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

590. jeżewski (jeżowski) Antoni, s. józefa, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, se-
kretarz gubernialny, pozbawiony praw stanu, wyrok z 27 XI 1865, osie-
dlony pod nadzorem w gub. wiackiej, następnie w Odessie. 
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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591. jeżewski (jeżowski, jeresowski, jelecki, Iżewski) Wiktor, 19 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę 
odbywał w Ałgaczu, później w Czycie, następnie osiedlony pod nadzo-
rem od 1866 w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 73.

592. jeżowski Aleksander, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

593. jeżyński (jerzyński) August, 24 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany na 
6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

594. jeżyński (jerzyński, jarzyński) julian, 21 lat, szlachcic, gub. podolska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na kator-
dze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzo-
rem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

595. jędrzejewski (gędrzyjewski) Antoni, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. pogorelskiej, 
okr. krasnojarski, gub. jenisejska. 
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

596. jędrzejewski (jędrzyjewski) Michał, 25 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
wołyńska, skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

597. jędrzejewski (jędrzyjewski) Mikołaj, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
wołyńska, skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

598. jędrzejowski (jędrzejewski) Karol, 23 lata, ur. w 1840, mieszczanin, 
Żołynia w obw. rzeszowskim, poddany austriacki, przed powstaniem 
w klasztorze Dominikanów w Podkamieniu, walczył w oddziale józefa 
Wysockiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 
VII 1863, pozbawiony praw stanu, wyrok z 21 X 1863, w 1864 osiedlony 
pod nadzorem w gm. irbiejskiej w okr. kańskim, gub. jenisejska, w 1868 
wrócił do kraju.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie 
– zesłańcy, s. 288; A. Staruch, Echa powstania styczniowego, s. 403-409.
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599. jordan julian, s. Teofila, 35 lat, szlachcic, gub. radomska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

600. jurjewicz Anatol, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, w 1863 aresztowany 
w Sołojówce, w 1864 zbiegł z więzienia w Kijowie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 350-
351.

601. jurkowski (jurenowski) ludwik, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osie-
dlony pod nadzorem w gm. urińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, zm. 
tamże 26 IV 1865.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

K

602. Kaczkowski Franciszek, s. jakuba i justyny, 24 lata, Delejów w obw. stani-
sławowskim, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli 
podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, pozbawiony praw sta-
nu, wyrok z 23 X 1863, zesłany na Syberię Wsch., w wyniku zamienienia 
się dokumentami z Wincentym gajewskim (skazany na 12 lat ciężkich 
robót) trafił na katorgę nerczyńską do gorzelni w Aleksandrowsku, a ga-
jewski na osiedlenie do okr. kańskiego, gub. jenisejska, w 1868 wykryto 
oszustwo, Kaczkowski został osiedlony w gub. jenisejskiej, w 1870 wró-
cił do kraju.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 293.

603. Kaczkowski jan, s. Michała, 22 lata, szlachcic, poddany austriacki, były 
student, pozbawiony praw stanu, wyrok z 21 III 1864, 10 lat (wg innych 
źr. skazany na 8 lat) ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odby-
wał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, później w Irkucku, następnie 
osiedlony pod nadzorem od 1868 w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka, od 1874 w gub. tambowskiej, od 1875 w gub. wołyńskiej, potem 
w bachmucie w gub. jekaterynosławskiej, od 1878 w gub. taurydzkiej, 
następnie w gub. chersońskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12, IH PAN, Kartoteka zesłańców.

604. Kaczkowski lucjan, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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605. Kaczyński (Koczyński, Kuczyński) Alojzy, 33 lata, szlachcic, gub. wołyń-
ska, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w Usolu, 
zarabiał jako malarz, wykonywał szyldy oraz remontował domy, ogłosze-
nia umieszczał również w gazecie „Иркутские губернские ведомости” 
(1873), w 1874 otrzymał zgodę na wyjazd do gub. tambowskiej.
ИГВ 1873, nr 93, s. 93, 95, 97; КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka ze-
słańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 168; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, 
s. 326; W. śliwowska, Syberia, s. 217.

606. Kaczyński Antoni, 29 lat, były rejestrator kolegialny, gub. wołyńska, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

607. Kaczyński Michał, s. józefa, 28 lat, szlachcic, gub. mińska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

608. Kadłubiński Piotr, 22 lata, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

609. Kajzer (Kaiser) Adolf, s. józefa, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

610. Kaleński Nestor, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

611. Kalinowski Franciszek, 32 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, ska-
zany na 5 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

612. Kaliński Tytus, 25 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

613. Kalitowicz justynian (justyn), 32 lata, s. Sylwestra i Salomei, szlachcic, 
były rejestrator kolegialny, Polesie żytomierskie, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, wysła-
ny za bajkał, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi 
z zakuciem w kajdany, od 1867 w Usolu, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gm. ilgińskiej, okr. wierncholeński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 181; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 349; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 314; W. śliwowska, Syberia, s. 218.
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614. Kałamski Ketyl, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

615. Kałamski (Kałański, Kałapski, Kalecki, Kołoński) Klemens, 28 lat, szlach-
cic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w Niżniedińsku w gub. irkuckiej, później w Usmaniu 
w gub. tambowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 222; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

616. Kamiecki (Kamieniecki, Kamiecki) Franciszek, 31 lat, s. Tymoteusza, 
jednodworzec, powiat lityński w gub. podolskiej, pozbawiony praw sta-
nu, konfiskata majątku, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. 
jenisejskiej; miał żonę julię oraz córkę Antoninę.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

617. Kamieniecki (Kamieński) Cezary, 41 lat, szlachcic, porucznik w stanie 
spoczynku, gub. kijowska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał w Nerczyńskim zawodzie, później w kopalni w Kutoma-
rze, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. ufijskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

618. Kamieński bolesław, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

619. Kamieński (Kamecki, Komecki, Komiecki) edward, s. Faustyna, 22 lata, 
szlachcic, gub. podolska, zwolniony bez poręczenia, następnie osiedlony 
w gm. tesińskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

620. Kamieński (Kamiński) Franciszek, s. Franciszka, 24 lata, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, wyrok w 1866, osiedlony pod nadzorem 
w gub. permskiej, później w gub. kazańskiej, w 1878 w Warszawie; żona Ka-
mila (józefina) oraz ojciec Franciszek zabiegali o jego ułaskawienie, bracia 
Hilary (zob. poz. 621) i zygmunt (zob. poz. 623) zostali również zesłani.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

621. Kamieński (Kamiński) Hilary, s. Franciszka, 25 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, wyrok w 1866, osiedlony pod nadzorem 
w gub. permskiej, później w gub. kazańskiej; siostra Aniela Mikulska za-
biegała o jego ułaskawienie, bracia Franciszek (zob. poz. 620) i zygmunt 
(zob. poz. 623) zostali również zesłani.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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622. Kamieński Michał, 15 lat, szlachcic, gub. mińska, skazany na rok więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

623. Kamieński (Kamiński) zygmunt, s. Franciszka, 18 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, 
od 1866 w gub. permskiej, później w gub. kazańskiej, od 1876 w Odessie; 
żona Felicja podejmowała starania o jego ułaskawienie, bracia Franciszek 
(zob. poz. 620) i Hilary (zob. poz. 621) zostali również zesłani.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

624. Kamiński (Kamieński) Aleksander, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w Ałgaczu, 
później w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brac-
kiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, po ułaskawieniu w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

625. Kamiński Antoni, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

626. Kamiński (Kaliński) Antoni, szlachcic, gub. kijowska, wyrok przed lu-
tym 1865, skazany na 8 lat robót na Syberii, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, później w Akatui, zm. w 1866 w szpitalu w Irkucku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

627. Kamiński Tytus, 45 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

628. Kamiński Tytus, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok przed 29 VIII 
1864, skazany na 6 lat katorgi na Syberii, karę odbywał w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

629. Kamiński (Kamieński) Wawrzyniec, 26 lat, szlachcic, gub. wileńska, ska-
zany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie 
osiedlony pod nadzorem w Szuszeńsku, a później Minusińsku w gub. je-
nisejskiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

630. Kamiński Władysław, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.
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631. Kański Celestyn, s. jana, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

632. Karaczewski Klemens, 27 lat, s. Feliksa i Wincenty, szlachcic, pow. wa-
sylkowski, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w li-
stwiennicznoje za bajkałem, następnie osiedlony pod nadzorem we wsi 
Ołonki, gm. idińska, okr. bałagański, gub. irkucka. 
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

633. Karpiński Sylwan (Selwan, Sylwiusz), s. jana, 19 lat, szlachcic, gub. podolska, 
pozbawiony praw stanu, wyrok przed 14 VII 1864, skazany na 8 lat katorgi 
na Syberii, karę odbywał za bajkałem w listwiennicznoje w gub. irkuckiej 
przy budowie dróg, następnie przebywał w Aleksandrowskim zawodzie, za 
udział w powstaniu zabajkalskim przewieziony do Ałgacza, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. idińskiej w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

634. Karpiński Symon, 16 lat, chłop, gub. podolska, przekazany do dyspozycji 
MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

635. Karpowicz (Karnowicz) Stanisław, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozo-
stawiony w Połtawie do dalszych dyspozycji, a następnie osiedlony pod nad-
zorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

636. Karpowicz Włodzimierz, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod 
nadzorem w gm. maklakowskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

637. Karwowski Henryk, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

638. Karwowski Kazimierz, s. Feliksa, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wal-
czył w oddziale Władysława Ciechońskiego, wzięty do niewoli 27 V 
1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał 
na katordze nerczyńskiej w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, w 1867 otrzymał 
zezwolenie na powrót do kraju z dozgonnym zakazem wjazdu do rosji, 
w 1868 wrócił do kraju.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 309-310 (obszer-
niejszy biogram).
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639. Kasacki (Kosacki) Franciszek bronisław, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, a następnie od 
1866 osiedlony pod nadzorem w gm. orlińskiej, okr. kireński, gub. ir-
kucka, później w gm. urikowskiej, okr. irkucki, gub. irkucka, od 1882 
w Tajtursku w okr. irkuckim, gub. irkucka oraz golumecie w okr. bała-
gańskim, w tej samej guberni.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

640. Kasacki (Kosacki) józef, s. Piotra, 50 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

641. Kasakowski (Kosakowski, Kossakowski) gracjan, 40 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, zm. 17 X 
1867 w szpitalu miejskim w Irkucku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

642. Kasperski baltazar, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata ka-
torgi, karę odbywał na Wschodniej Syberii.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

643. Kasperski Karol, 26 lat, s. Mikołaja, szlachcic, sekretarz gubernialny, 
gub. wołyńska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę od-
bywał w Ałgaczu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. permskiej, 
a później w Sarapule w gub. wiackiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

644. Kaucyński Florian, 23 lata, szlachcic, gub. lubelska, skazany na 4 lata 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

645. Kazarczenko zacharij, 28 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. kijow-
ska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

646. Kazieradzki (Kozieradzki) Piotr, 45 lat, szlachcic, były radca tytularny, 
gub. kijowska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

647. Kazimirczuk jan, 41 lat, mieszczanin gub. podolska, skazany na 2 lata 
kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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648. Kazimirczuk Mychajło (Michajło), 19 lat, chłop, gub. kijowska, wyrok 
zatwierdzony 14 IX 1863, utrata praw stanu, wcielony do korpusu oren-
burskiego.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2. 

649. Kazimirski (Kaziemirski) Kazimierz, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku k. 
Irkucka, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. ba-
łagański, gub. irkucka, później w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, wresz-
cie w Kirsanowie w okr. minusińskim w gub. tambowskiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; F. rawita-gawroński, Rok 
1863 na Rusi, s. 323.

650. Kędrzycki january, 24 lata, szlachcic, student Uniwersytetu św. Włodzi-
mierza, gub. podolska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Połtawie, 
a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

651. Kędrzycki (Kądrzycki, Kondrzycki) julian (roman), 35 lat (ur. w 1827 
w Kowalówce), s. Michała, szlachcic, ukończył Uniwersytet św. Włodzi-
mierza, poeta, profesor literatury w gimnazjum kijowskim, gub. podol-
ska, ranny i uwięziony pod Sołowiówką 10 V 1863, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
w Usolu, tam zasłynął jako poeta-satyryk, najbardziej znany utwór Hej 
koledzy, precz frasunek, od 1868 osiedlony pod nadzorem policji w gm. 
urikowskiej, okr. irkucki, później w Spassku w gub. tambowskiej, a od 
1882 po ułaskawieniu przebywał kolejno w Warszawie, w Odessie, na 
Podolu, w Nałęczowie, w Petersburgu, tam zm. 19 VIII 1889 w szpitalu 
im. Marii Magdaleny.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; biogram w PSb, t. XII, 
s. 358-359; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 213-214; A. giller, Spis 
Polaków w Usolu, s. 168; M. janik, Wołyniacy, s. 32-33, 38; M. lappe, Usola. 
Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 352, 355; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 154, 
170-171, 181, 222, 345; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 209, 302-
303; W. śliwowska, Syberia, s. 221; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 
353.

652. Kędzierski (Kondzierski, Kądzierski) jan, s. Augusta, 23 lata, szlachcic, 
gub. podolska, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 6 VI 1865, skazany 
na 6 lat katorgi na Syberii (wg innych źródeł na 4), karę odbywał w Po-
solsku w okr. wierchnieudińskim za bajkałem przy budowie dróg, po za-
kończeniu kary osiedlony pod nadzorem w bureti w okr. bałagańskim 
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w gub. irkuckiej; miał żonę Izabelę z d. gerojatowicz oraz 2 synów Igna-
cego (ur. 1873) oraz Feliksa (ur. 1878).
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

653. Kędzierski (Kendzerski) Stanisław, 28 lat, szlachcic, gub. podolska, zwol-
niony za poręczeniem, zm. 9 XII 1864.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

654. Kielczewski (Kiełczewski, Kilczewski, Kołczewski) August, 33 lata, 
szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwa-
kowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieu-
diński, gub. irkucka, zm. 6 XII 1866 we wsi brack w okr. niżnieudińskim 
w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

655. Kiernicki Tymoteusz, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

656. Kiński eugeniusz, 22 lata, s. leona, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 
7 lat katorgi, karę odbywał w Posolsku przy budowie dróg, uznany za 
niewinnego udziału w powstaniu zabajkalskim.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 324.

657. Kiński julian (jan), 19 lat, s. leona, szlachcic, uczeń gimnazjum w Ki-
jowie, gub. kijowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku, 
a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

658. Kisielewski (Kisilewski) Dominik, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał za bajka-
łem, przy budowie dróg, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany 
na rok katorgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, wysłany do 
gorzelni w Aleksandrowsku, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem 
kolejno: w gm. ilgińskiej, okr. wierchnoleński, gub. irkucka, oraz w gm. 
urikowskiej, okr. irkucki, gub. irkucka, od 1897 w Wierchnieudińsku, 
zm. 4 V 1909 w Irkucku na gruźlicę.
КГВ 30 V 1864, nr 222; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 314.

659. Kisielewski jan, 50 lat, mieszczanin, gub. kijowska, skazany na 3 miesią-
ce więzienia.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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660. Klajewski (Kłajewski) Tadeusz, s. gabriela, 28 lat, szlachcic, gub. miń-
ska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

661. Klarfeld (Klorfeld) Maurycy, 27 lat, s. leona, mieszczanin, Żyd, Warsza-
wa, był w oddziale Poklewskiego; wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, ska-
zany na 4 lata kompanii karnej w gub. chersońskiej, karę odbywał na 
terenie gub. chersońskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. ju-
dińskiej, okr. omski w gub. tobolskiej, później od 1876 w Omsku, od 
1883 w Warszawie, w 1907 w schronisku w Tomsku, od 1908 ponownie 
w Warszawie; siostra Felicja zabiegała o jego ułaskawienie. 
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, nr 
221 z 4 XI, s. 2; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: 
Maurycy Klarfeld – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/60931 
(dost. 10.03.2023); j.K. Urbach, Udział Żydów, s. 135.

662. Klass Stanisław, 31 lat, mieszczanin, poddany austriacki, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

663. Kleczyński (Kluczyński) Adam, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. niżnieudińskiej 
w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

664. Kleparski Wincenty, 16 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 6 miesięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

665. Klimowicz Franciszek, 22 lata, szlachcic, gub. wileńska, zesłany do gub. 
bakińskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

666. Klonowski Konstanty, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat ka-
torgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

667. Kłocyński (Kłociński) Aleksy, 35 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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668. Kłosiński Stanisław, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

669. Kłosowski Seweryn, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 
14 IX 1863, utrata praw stanu, wcielony do korpusu orenburskiego z po-
zbawieniem tytułu szlacheckiego.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

670. Kłyszyński (Kliszyński) julian, 18 lat, szlachcic, poddany pruski, skaza-
ny na 2 miesiące więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nad-
zór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

671. Kobelski Władysław von, 24 lata, szlachcic, poddany austriacki, skazany 
na 8 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

672. Koblański (Kobylański, Kobielański) julian, 20 lat, s. Polikarpa i Fran-
ciszki, szlachcic, gub. podolska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał za 
bajkałem, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka, od 1891 w Mamyrsku, zm. 4 XI 1898 
w okr. irkuckim na katar żołądka i chore serce; miał żonę emilię oraz 
dzieci: Antoniego, bolesława, Kamila i Piotra.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

673. Kobylański Władysław, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

674. Kobyliński Antoni, 21 lat, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wy-
prawie radziwiłłowskiej, wyrok przed 30 XI 1863, wyprowadzony na 
miejsce zesłania na Syberii w końcu listopada 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3.

675. Kobyliński jan, s. Stanisława, 19 lat, Stryj, poddany austriacki, walczył 
w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod 
radziwiłłowem 2 VII 1863, pozbawiony praw stanu, wyrok z paździer-
nika 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. makłakowskiej w gub. jeni-
sejskiej, w 1867 powrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 259; r. Marcinek, Archiwum księdza Lu-
dwika Ruczki, s. 47; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27; M. Micińska, 
Galicjanie – zesłańcy, s. 340-341.
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676. Koczarowski romuald, 24 lata, szlachcic, gub. chersońska, pozostawiony 
do dalszych dyspozycji w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

677. Koczarski (Kaczarski) edmund, s. Wacława i Marianny, 24 lata, ur. 9 XI 
1839, Pieniaki k. brodów, poddany austriacki, ogrodnik, walczył w od-
dziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod ra-
dziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 11 VII 1864, osiedlony pod 
nadzorem w gm. pinczugskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, ks. ruczka 
zabiegał o jego ułaskawienie, w 1867 uzyskał zgodę na powrót Koczar-
skiego do kraju z dozgonnym zakazem wyjazdu do rosji, w 1868 wrócił 
do kraju, zm. w 1896 w Stryjówce w pow. zbaraskim.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 260; r. Marcinek, Archiwum księdza Lu-
dwika Ruczki, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 343 (obszerniejszy 
biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 42, 50; j. białynia Cho-
łodecki, Cmentarzyska i groby, s. 45.

678. Koczerowski Feliks, 16 lat, chłop, gub. wołyńska, przekazany do dyspo-
zycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, osiedlony pod 
nadzorem w Charkowie, a następnie w gub. permskiej, zm. na początku 
1865. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

679. Koczowski Mikołaj, 29 lat, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na Sy-
berię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

680. Kodziureń (Kodziurin) Andrej, 18 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 3 
lata kompanii karnej w gub. kurskiej, następnie osiedlony na Syberii pod 
nadzorem policji.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

681. Kogut Mateusz, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany na 5 
lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

682. Komarnicki edmund, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

683. Komarnicki (Komornicki) Kamil, 26 lat, szlachcic, Trościaniec k. zło-
czowa, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, 
wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, 
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wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. ustiańskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska, w 1867 ułaskawiony z dozgonnym zakazem wy-
jazdu do rosji, w 1868 powrócił do kraju.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 47; gazeta Narodowa 1863, 
nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 261; 
F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 50, 60; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy, s. 348-349.

684. Komarnicki Sylwestr, 41 lat, kapitan w stanie spoczynku, gub. kijow-
ska, był członkiem kamienieckiej organizacji powstańczej, skazany na 3 
miesiące więzienia w twierdzy, osiedlony pod nadzorem w Pińsku, tam 
zmarł.
КГВ 30 V 1864, nr 22; Księga pamiątkowa, s. 261.

685. Komarowski Antoni, 17 lat, szlachcic, student, obw. mohylewski, pozo-
stawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

686. Komiński Antoni, 21 lat, mieszczanin, pomocnik aptekarza, gub. kijow-
ska, skazany na 8 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

687. Komorski (Komarski) Adolf, 24 lata, mieszczanin, pow. żytomierski 
w gub. wołyńskiej, wyrok z 5 IX 1863, skazany na 5 lat katorgi na Sybe-
rii, karę odbywał za bajkałem.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

688. Komorski (Komarski) Walenty, 35 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, ska-
zany na 3 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

689. Konarzewski (Konorzewski) Feliks, 30 lat, s. Faustyna, szlachcic, gub. 
wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następ-
nie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, 
gub. irkucka, zm. 13 XII 1896 ze starości w Tułunie; miał żonę glicerię 
oraz dzieci Amelię, Mariana i Wiktora.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 117.

690. Kondrat Adolf, 32 lata, kupiec, m. Warszawa, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.



119

691. Konferowicz józef, 34 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony na pod-
stawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

692. Konkolewski (Kąkolewski) Władysław, 30 lat, szlachcic, gub. warszaw-
ska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

693. Konopacki bonifacy, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

694. Konopacki józef, 30 lat, s. Szymona i Klementyny z d. Łaźnińskiej, 
szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 7 lat ka-
torgi, karę odbywał w Usolu, pracował w polu, później w spółce wyrabia-
jącej świece i mydło, następnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. 
badajskiej w gub. irkuckiej, od 1874 w gub. jenisejskiej; jego brat Prokop 
był również zesłany (zob. poz. 695).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na 
wozie i pod wozem, s. 208; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 169; M. lappe, 
Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 350; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 
151, 345; W. śliwowska, Syberia, s. 228.

695. Konopacki Prokop, 34 lata, s. Szymona i Klementyny z d. Łaźnińskiej, 
szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, 
karę odbywał w Usolu, zajmował się drobnym handlem, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. badajskiej w gub. irkuckiej, od 1874 w gub. 
jekaterynosławskiej oraz gub. wołyńskiej (6 miesięcy), od 1883 w gub. 
astrachańskiej; miał żonę Stanisławę z d. Olizar oraz córkę Mariannę eli-
zę, jego brat józef był również zesłany (zob. poz. 694).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na 
wozie i pod wozem, s. 220; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 169; W. lasoc-
ki, Wspomnienia, t. II, s. 134, 317-318, 345; W. śliwowska, Syberia, s. 228-229.

696. Konowalczuk Tychon, 22 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

697. Kontkowski (Kątkowski) gustaw, 22 lata, szlachcic, gub. wileńska, zwol-
niony za poręczeniem, osiedlony w gub. orenburskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

698. Kopalcewicz (Kopalsiewicz, Kopalsewicz) gerard (Herold), 29 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. 
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kański, gub. jenisejska, w 1873 uzyskał zgodę na zamieszkanie w euro-
pejskich guberniach rosji.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

699. Kopiewski (Kopijowski, Kopiołowski, Kotowski) Henryk, 30 lat, szlach-
cic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach na Sy-
berii, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

700. Kopystyński julian, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

701. Korczewski (Karczewski) eugeniusz, 20 lat, szlachcic, gub. podolska, po-
zbawiony praw stanu, karę odbywał w jałutorowsku w gub. tobolskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

702. Korczewski Faust, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

703. Korczyński Franciszek, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

704. Korewicki (Korowicki) ernest (erazm) ludwik, 24 lata, s. edwarda i zu-
zanny, szlachcic, gub. podolska, osiedlony pod nadzorem w gm. uriń-
skiej, okr. kański, gub. jenisejska, następnie w gub. orenburskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

705. Koroluk Maksym, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kom-
panii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

706. Korosteński (Korostyński) zygmunt, 27 lat, szlachcic, Majnicz k. Sam-
bora, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzię-
ty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok 
z 21 X 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. ładiejskiej, okr. krasno-
jarski, gub. jenisejska, w 1867 uzyskał zgodę na powrót do kraju, zm. 
w 1868 w drodze powrotnej do kraju, wg innych źródeł zm. we wrześniu 
1906 we lwowie (prawdopodobnie jego nazwiskiem posługiwał się Szy-
mon Katyll).
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 360; Pamiętnik ka-
pelana ks. Serafina Szulca, s. 130, 133.
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707. Korotkiewicz Wiktor, 27 lat, szlachcic, gub. mińska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

708. Korsak (Korsan) Walenty, 44 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał w Posolsku 
w okr. wierchnieudińskim, obw. zabajkalski, przy budowie drogi kru-
gobajkalskiej, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok ka-
torgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, przebywał w gorzelni 
w Aleksandrowsku, od 1867 w Czycie, następnie od 1858 osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej w gub. irkuckiej, a od 1869 w gm. jandińskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 315.

709. Korycki (Kornicki, Krycki) zdzisław, 18 lat, s. edwarda, szlachcic, gub. 
lubelska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. irbiej-
skiej w gub. jenisejskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

710. Koryński (Koriński) jan, 35 lat, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na 
Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

711. Korzeniewski (Korzeniowski) jozafat (józef), 25 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w kopal-
niach, karę odbywał w Siwakowej. 
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 177.

712. Korzun Aleksander, 17 lat, szlachcic, gub. mińska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 345; e. Niebelski, Ma-
larze Syberii i Sybiru, s. 298.

713. Kosacki (Kosatski, Kosotski) erazm, 18 lat, s. józefa, szlachcic, gub. ki-
jowska, zwolniony pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania, prze-
bywał w Wielikopołowieckoje w pow. wasylkowskim w gub. kijowskiej, 
następnie na własne życzenie dołączył do ojca przebywającego na zesła-
niu w Pietropawłowsku, a od 1870 wraz z nim w gub. wiackiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Album rysunków zesłań-
ców w Pietropawłowsku z 1870 roku, s. 313; W. śliwowska, Syberia, s. 232.

714. Kosacki Stanisław, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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715. Kosacki Władysław, s. Tymoteusza, 24 lata szlachcic, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

716. Kosakowski (Kossakowski) Adolf, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 4 lata katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie w 1866 osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

717. Kosakowski (Kossakowski, Kossanowacki) gustaw, 23 lata, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie w 1866 osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

718. Kosakowski (Kossakowski, Kossanowski) Wiktor, 22 lata, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. je-
nisejskiej, następnie w gub. irkuckiej, w 1869 uzyskał zgodę na zamiesz-
kanie w europejskich guberniach rosji, zm. przed marcem 1873. 
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

719. Kosiewicz (Kosewicz) Michał, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyń-
ska, skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

720. Kosmowski Kuprijan, 34 lata, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

721. Kosocki jan, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

722. Kosowski Ferdynand, 28 lat, szlachcic, podporucznik w stanie spoczyn-
ku, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania po złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

723. Kosowski justyn, 30 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na rok więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

724. Kossakowski ludwik, 47 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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725. Kostelecki (Kościelecki) erazm, 16 lat, szlachcic, poddany austriacki, 
wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, na podst. amnestii carskiej z 31 III 1863 
odesłany ze względu na młody wiek.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2 [w wykazie 17 lat].

726. Kostelecki (Kościelecki, Kostecki, Kostylecki) Stanisław, 22 lata, szlach-
cic, Królestwo Polskie, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, na-
stępnie w Kurganie.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

727. Kostkiewicz (Kosteniewicz) Augustyn, 24 lata, s. Stanisława, szlachcic, 
gub. podolska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał za bajkałem, w Aleksandrowskim zawo-
dzie, następnie osiedlony pod nadzorem w Kursku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

728. Kostrowski (Wacław) Mateusz, 22 lata, s. jana i Antoniny, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odby-
wał w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gromach w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, w 1882 wyjechał do jekatery-
nosławia.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

729. Kosumchan (Kasum-Chan) Władysław (Abdul Ibrahim Ogła, Abdul-
-Ibrahim-Ohła), 34 lata, Czerkies z Kaukazu, były jeździec kaukaskie-
go muzułmańskiego pułku konnego (przyjął katolicyzm; prześladowany 
w wojsku ros., ponieważ nie chciał przejść na prawosławie), Kraj zakau-
kaski, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, zesłany na Syberię.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

730. Koszałowski (Koszałkowski, Koszalski, Kolałkowski) erazm, 26 lat, s. 
Pawła, szlachcic, gub. warszawska, pozbawiony praw stanu, skazany 
na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na katordze ner-
czyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 1871 
w Permie, Krasnoufimsku, w 1877 w Warszawie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

731. Kościuszkiewicz (Kostiuszkiewicz) jan, 23 lata, szlachcic zagrodowy, 
gub. wołyńska, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał na katordze ner-
czyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. ba-
łagański, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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732. Kościuszko (Kościunek) Antoni, 22 lata, s. józefa, szlachcic, student Uni-
wersytetu św. Włodzimierza, gub. kijowska, sądzony za udział zbrojny 
w powstaniu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odby-
wał w Usolu, w gorzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. Dubiecki, Echa z po-
wstania, s. 79; A. Iwański, Pamiętniki, s. 176; M. janik, Wołyniacy, s. 27, 29, 33; 
Kalendarz Polski na r. 1866, s. 59; W. lasocki, Wspomnienia, t. I, s. 449; t. II, s. 
345; W. śliwowska, Syberia, s. 234-235; l. zielonka, Wspomnienia, s. 170.

733. Kościuszko Antoni, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony na pod-
stawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 170.

734. Kościuszko Karol, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, w Tiumieniu, następnie 
w jagutorowsku, Kurganie.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

735. Kościuszko Stanisław, 56 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony na pod-
stawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

736. Kotarzewski Feliks, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

737. Kotłubiński Piotr, 21 lat, student, gub. wołyńska, pozostawiony do dal-
szej dyspozycji w m. Orzeł.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

738. Kotowski Wiktor, 24 lata, szlachcic, gub. lubelska, Królestwo Polskie, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, 
karę odbywał w Siwakowej, później w Kadai, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gub. wiackiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

739. Kowalski Antoni, s. jana, 20 lat, chłop, Markowa w pow. brzeżańskim, 
poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do 
niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 
30 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. 
jenisejska, ułaskawiony w 1867, w 1868 wrócił do Markowej.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; r. Marcinek, Archiwum księdza 
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Ludwika Ruczki, s. 76; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 368-369; F. Nar-
towski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 48.

740. Kowalski edward, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 5 lat ka-
torgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie przebywał pod nadzorem 
w Szumiłowie w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

741. Kowalski jakub, 40 lat, mieszczanin, gub. podolska, skazany na 2 lata 
kompanii karnej w gub. charkowskiej, karę odbywał w okr. minusińskim 
w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

742. Kowalski jan, 17 lat, s. Michała, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. matlakowskiej, okr. jenisej-
ski, gub. jenisejska, następnie w gm. ustiańskiej, okr. kański, gub. jenisej-
ska oraz gm. tasiejewskiej, okr. kański, gub. jenisejska; miał syna jana.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

743. Kowalski leon, 26 lat, s. Piotra, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
skazany na 5 lat katorgi, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w gm. 
czystoostrowskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

744. Kowalski Piotr, 17 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany na 5 
lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

745. Kowszewicz (Kołszewicz) jan, s. jana i Marii z d. Trylowskiej, 28 lat, 
szlachcic, poddany austriacki, konfiskata majątku; walczył w oddziale 
Wiśniewskiego, ranny w głowę i wzięty do niewoli pod bubnowem 28 
VII 1863, wyrok przed 8 XII 1864, osiedlony pod nadzorem w gm. czi-
stoostrowskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, w 1867 wrócił do kraju 
z dozgonnym zakazem przyjazdu do rosji, zamieszkał w Dobryniowie; 
miał brata Konstantego.
КГВ 21 III 1864, nr 12; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 76; 
Księga pamiątkowa, s. 266; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 370-371 (ob-
szerniejszy biogram).

746. Kozik Faustyn, 42 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.
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747. Kozik leonard, s. Faustyna, 15 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

748. Kozłowski Dionizy, 34 lata, s. jakuba, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Sy-
berii, karę odbywał w Aleksandrowskim zawodzie przy budowie drogi 
krugobajkalskiej, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok ka-
torgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, od 1867 w gorzelni 
w Aleksandrowsku, później w Usolu, następnie w okr. wierchnoleńskim 
w gub. irkuckiej, od 1871 zesłany na zamieszkanie, w 1877 uzyskał zgo-
dę na zamieszkanie w europejskich guberniach rosji.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 181; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 349; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 315; W. śliwowska, Syberia, s. 237.

749. Kozłowski Fabian, 25 lat, s. Wojciecha, szlachcic zagrodowy, gub. wo-
łyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, 
następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bała-
gański, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców. 

750. Kozłowski Franciszek Ksawery, s. Mikołaja, 23 lata, szlachcic, podda-
ny austriacki, wyrok z 23 I 1864, skazany na 4 lata katorgi, wzięty do 
niewoli w bitwie pod bubnowem 28 VII 1863, karę odbywał na kator-
dze nerczyńskiej, w kopalni w Ałgaczu, w Siwakowej, następnie od 1866 
przeznaczony na osiedlenie w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. ir-
kucka, w 1869 powrócił do kraju, zm. w 1897 w Krakowie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; K. grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, 
s. 119; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 376-377 (obszerniejszy biogram).

751. Kozłowski (Kozołowski) jan, 32 lata, pisarz sztabu IX pułku dywizji pie-
choty, gub. wołyńska, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w warzelni 
soli w Troicku w gub. jenisejskiej, następnie od 1866 osiedlony pod nad-
zorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

752. Kozłowski roman, 42 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał 
w Aleksandrowskim zawodzie przy budowie drogi krugobajkalskiej, za 
udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi z zakuciem kaj-
dany, od 1867 w kopalni w Ałgaczu, po odbyciu kary od 1870 osiedlony 
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pod nadzorem w okr. minusińskim, gub. jenisejska, zm. 16 II 1878 w Mi-
nusińsku.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny spis, 
s. 315.

753. Kozłowski Walerian, 33 lata, s. józefa, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, 
następnie osiedlony pod nadzorem we wsi Filippowskoje w okr. niżnieu-
dińskim w gub. irkuckiej, od 1879 w Krieście w gub. nowogrodzkiej, od 
1882 w browarach w gub. czernihowskiej, od 1883 w Wieczewce w gub. 
podolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

754. Kozyrenko jakow (jakub), 27 lat, chłop, gub. kijowska, wyrok zatwier-
dzony 14 IX 1863, skazany na 4 lata kompanii karnej w gub. chersoń-
skiej.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

755. Koźliński Stanisław, 54 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 mie-
sięcy więzienia.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

756. Krajewski jan, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 6 
lat ciężkich robót w kopalniach (wg innych źródeł skazany na 8 lat), po 
odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, 
gub. irkucka; na zesłaniu ożenił się z Tatianą Kołosową.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

757. Krasiński Władysław, 22 lata, s. Antoniego, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zostawiony do dalszej dyspozycji w Kursku, a następnie zesłany do gub. 
symbirskiej, od 1867 w gub. orenburskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

758. Krasnowski Antoni, 46 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

759. Krauz Wincenty, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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760. Krauze Stanisław, 28 lat, szlachcic, porucznik w stanie spoczynku, pod-
dany austriacki, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

761. Krawczuk Stepan, 17 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

762. Kropelnicki (Kropielnicki, Krzylnicki) Wincenty, 32 lata, porucznik 
w stanie spoczynku, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 
10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Kutoma-
rze, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. urikowskiej, okr. irkucki 
w gub. irkuckiej, później w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

763. Kruczkowski erazm, 31 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 2 mie-
siące więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

764. Kruczyński Karol, 40 lat, s. Piotra, mieszczanin, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

765. Krudowski Stanisław, s. NN i Horodyńskiej, 19 lat, Kraków, mieszcza-
nin, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzię-
ty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok 
przed 30 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. anciferskiej, okr. kań-
ski, gub. jenisejska, wuj Teodor Horodyński zabiegał o jego ułaskawie-
nie, w 1867 wrócił do kraju, zamieszkał w Krakowie.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 271; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 386.

766. Krupczyński Teodor, s. Teodora, 27 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijow-
ska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

767. Kruszyński leon, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. jenisejskiej, od 1870 w gub. ufijskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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768. Krymski Mikołaj, 60 lat, mieszczanin, gub. podolska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

769. Krynicki (Kranicki) Mikołaj, 31 lat, s. Augusta, szlachcic, sekretarz gu-
bernialny, urzędnik kijowskiego wydziału ds. majątku państwowego, 
gub. podolska, pozostawiony w Kursku, pozbawiony praw stanu, a na-
stępnie skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
w Aleksandrowskim zawodzie, sądzony za udział w powstaniu zabaj-
kalskim, dodatkowy rok wyroku, następnie osiedlony pod nadzorem 
w Irkucku, od 1874 w gub. jekaterynosławskiej; miał żonę Pelagię z d. 
Wiszniewską (Wiśniewską) oraz córkę Anielę.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców; b. Dybowski, Pamiętnik, s. 64.

770. Krynicki Stanisław, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w listwiennicznoje w gub. 
irkuckiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

771. Krzeczkowski (Krzyczkowski) Stanisław, 19 lat, szlachcic, gub. grodzień-
ska pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku, a następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. wierchnoleńskiej w gub. irkuckiej, w 1869 
uzyskał zgodę na osiedlenie w europejskich guberniach rosji.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

772. Krzeniewski Onufry, 25 lat, szlachcic, poddany austriacki, osiedlony pod 
nadzorem w gub. jenisejskiej. być może tożsamy z Onufrym Korżanow-
skim.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 393.

773. Krzesztofowicz (Krzysztofowicz) józef, 19 lat, szlachcic, poddany au-
striacki, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

774. Krzycki (Krynicki, Kranicki, Kroicki) eustachiusz, 22 lata, s. Karola, 
szlachcic, gub. koweńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w Aleksandrowskim zawodzie, później w Czycie, 
następnie osiedlony pod nadzorem w garmanskoje w gm. karapczań-
skiej, okr. kireński, gub. irkucka, zm. 23 III 1873 w gub. irkuckiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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775. Krzycki Stefan, 25 lat, szlachcic, student Uniwersytetu św. Włodzimie-
rza, gub. kijowska, uniewinniony.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

776. Krzycki Wiktor, s. Karola, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

777. Krzyczakowski (Kryczakowski) józef, 45 lat, szlachcic, poddany au-
striacki, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

778. Krzyczkowski (Krzeczkowski, Krzeckowski) Wincenty, 32 lata, szlach-
cic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej w gorzelni w Aleksandrowsku, w Niżnieudyńsku w gub. ir-
kuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w Czycie.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

779. Krzyżałowski Wiktor, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

780. Krzyżanowski bolesław, 17 lat, s. Walerii, mieszczanin, gub. kijowska, 
skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gub. tobolskiej.
КГВ30V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

781. Krzyżanowski Daniel, s. jana, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

782. Krzyżanowski jan, 45 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony do dys-
pozycji w Kursku, a następnie zesłany do gub. sybirskiej, karę odbywał 
w Ałatyrze w gub. sybirskiej. 
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

783. Krzyżanowski Kajetan, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Siwakowej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

784. Krzyżanowski Platon, 65 lat, szlachcic, zwolniony ze służby rotmistrz szta-
bowy, gub. kijowska, skazany na śmierć przez rozstrzelanie 25 IX 1863.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; biogram w PSb, t. XV, 
s. 614-615.
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785. Krzyżanowski Wincenty, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

786. Krzyżewski józef, s. józefa, 37 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

787. Kubowicz Feliks, 30 lat, Niemiłów k. Łopatyna, poddany austriacki, 
urzędnik, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli 
podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 30 XI 
1863, osiedlony pod nadzorem w gm. suchobuzinskiej, okr. krasnojar-
ski, gub. jenisejska, w 1867 ułaskawiony z dozgonnym zakazem powro-
tu, w 1868 wrócił do kraju.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; r. 
Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 76; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 405-406.

788. Kucharewicz (Kucharzewicz) julian (juliusz), 17 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, wcielony do korpusu orenburskiego z pozbawieniem tytułu szla-
checkiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

789. Kuczarowski Apoloniusz (po przyjęciu prawosławia Mikołaj), 16 lat, 
szlachcic zagrodowy, Trojanowa w gub. wołyńskiej, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, osiedlony pod 
nadzorem w Charkowie, następnie przeniesiony do Pawłowska nad Do-
nem w gub. woroneskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

790. Kuczeruk jefrem, 32 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 lata kompa-
nii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; P. Łossowski, z. Mły-
narski, Rosjanie, białorusini i Ukraińcy, s. 194.

791. Kuczewski Korneliusz, 46 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany do gub. 
tobolskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

792. Kuczyński Feliks, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzo-
rem w gm. bełskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, a następnie od 1868 
został przeniesiony na zamieszkanie pod nadzór do gub. woroneskiej, 
w1869 do gub. penzeńskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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793. Kudrycki (Kudrzycki) Sabel, szlachcic, zm. w trakcie śledztwa.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

794. Kukolenko Wasyl, 60 lat, chłop, gub. wołyńska, uniewinniony.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

795. Kulczycki Feliks, 19 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 lata kompanii 
karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

796. Kulczycki Feliks, s. Tymoteusza, 38 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozo-
stawiony do dalszych dyspozycji w Połtawie, a następnie osiedlony pod 
nadzorem w Omsku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

797. Kulczycki Fortunat, s. grzegorza, 43 lata, szlachcic, gub. kijowska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w badin-
skoje w gm. brackiej, okr. niżneudiński w gub. irkuckiej, zm. 14 VIII 
1910 w Irkucku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

798. Kulczycki Konrad, 21 lat, szlachcic, skazany na 10 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1868 
osiedlony pod nadzorem w okr. minusińskim, gub. jenisejska, od 1869 
w Krasnojarsku, od 1883 w gub. chersońskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

799. Kulczycki Stanisław, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

800. Kulikowski Konstanty, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 3 lata 
kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

801. Kuliński Stefan, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 5 
lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

802. Kułaczyński józef, 40 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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803. Kumanowski Wincenty, 28 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

804. Kunicki Alojzy, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

805. Kunicki Hilary, s. Stanisława, 67 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

806. Kunicki józef, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

807. Kunicki Witalis, s. Hilarego, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

808. Kunicki Władysław, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12; A. Iwański, Pamiętniki, s. 166.

809. Kurmanowicz Michał, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony pod 
nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

810. Kurmanowicz Witalis, 32 lata, szlachcic, były rejestrator kolegialny, gub. 
kijowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Połtawie, a następnie 
zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

811. Kurowski Stefan, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 3 miesią-
ce więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

812. Kurzański Wieńczysław (Wincenty, Wacław, Mieczysław), 18 lat, szlach-
cic, gub. kijowska, ranny i wzięty do niewoli pod Sołowiówką 10 V 1863, 
skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, 
później w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 
1874 w gub. jenisejskiej, na zesłaniu ożenił się z Sybiraczką z którą wró-
cił do kraju.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; A. Iwański, Pamiętniki, s. 176; W. lasocki, Wspomnie-
nia, t. II, s. 345; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 105; W. śliwowska, 
Syberia, s. 243; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 351.
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813. Kutowiński Karol, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat cięż-
kich robót w twierdzach.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

814. Kutyłowski Dionizy, s. jana, 32 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany 
na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał przy budowie drogi 
zabajkalskiej, w 1866 sądzony za udział w powstaniu zabajkalskim, zo-
stał umieszczony w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem najpierw 
w okr. wierchnoleńskim w gub. irkuckiej, a później w Irkucku, nie wró-
cił do kraju, pracował jako ogrodnik kolejowy, zm. ok. 1900.
КГВ 30 V 1864, nr 22; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 354; Po-
wstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 84.

815. Kuźmienko Iwan, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

816. Kwiatkowski edward, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata 
katorgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, 
w 1880 oswobodzony od nadzoru, w l. 1880-1885 pracował w gub. ja-
kuckiej (wydobycie złota), zm. w 1890 w Irkucku; na zesłaniu ożenił się 
z raisą z d. grinrywicz.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; Odznaczenia: KN; Powstanie styczniowe i zesłańcy sy-
beryjscy, s. 149.

817. Kwiatkowski jan, s. jana, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

818. Kwiatkowski józef, s. jana, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

819. Kwiatkowski ludwik, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

820. Kwiatkowski Mikołaj, s. jana, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 6 lat katorgi, karę odbywał w Nerczyńskim zawodzie, w Siwakowej, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka, a później w gm. witimskiej okr. kireński, gub. irkucka, od 1878 
w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 63.
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821. Kwiatkowski Piotr, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

822. Kwieciński ludwik, 30 lat, szlachcic, Królestwo Polskie, skazany na 4 lata 
katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

L

823. la Mer Mikołaj de, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

824. lachowicz Faustyn, 26 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

825. lachowicz Klemens, szlachcic, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

826. lachowiecki Felicjan, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

827. lachowiecki Polidor, 38 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata 
katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

828. lam Łucjan (lucjan) Konrad, s. Konrada i joanny z d. ziołeckiej, brat 
jana, pisarza, również powstańca; ur. w 1839, Podkamień w pow. brodz-
kim, szlachcic, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do nie-
woli w leduchowie po bitwie pod radziwiłłowem, skazany na 4 lata do 
Orenburga, zm. w 1864 w szpitalu w jekaterynburgu na tyfus (wg innej 
wersji, w drodze na zesłanie w gub. jenisejskiej zamordowany przez ro-
syjską eskortę), urzędowe potwierdzenie śmierci z 7 XI 1868.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3 (w spisie podano wiek 26 lat); Księ-
ga pamiątkowa, s. 279; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 424-425; F. Nartowski, Z ław szkolnych na 
Sybir, s. 27, 47, 52.
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829. laskowski Aleksander, 23 lata, szlachcic, gub. warszawska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

830. laskowski Wojciech, 53 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

831. lasocki Wacław, s. Mateusza i Aleksandry z d. budzyńskiej, 26 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, początkowo skazany na karę śmierci którą za-
mieniono na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, w trakcie 
drogi na katorgę w Tobolsku pomagał lekarzowi więziennemu w opa-
nowaniu epidemii tyfusu, za zasługi zmniejszono mu karę na osiedle-
nie, karę odbywał w Usolu, następnie przebywał w Kostromie, galiczu, 
w 1873 przyjechał do Warszawy, w latach 1875-1898 był naczelnym le-
karzem Kolei Nadwiślańskiej, w 1898 po uzyskaniu emerytury zamiesz-
kał w Nałęczowie, autor Wspomnień z okresu zesłania na Syberii, zm. 27 
XII 1921 w Nałęczowie; miał żonę Marię z d. Mianowską.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 341-342, 
346-352, 354-355; W. lasocki, Wspomnienia, t. I, II, passim; e. Niebelski, Mala-
rze Syberii i Sybiru, s. 297-298; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 235, 
367; W. śliwowska, Syberia, s. 245-246; biogram w PSb, t. XVI, s. 549-550.

832. laszko bronisław, 21 lat, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

833. lech Mateusz, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat ciężkich 
robót w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

834. lelikowski jan, 28 lat, szlachcic, były rejestrator kolegialny, gub. kijow-
ska, skazany na 8 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

835. lemkie robert, 20 lat, były student, gub. kijowska, pozostawiony do dys-
pozycji w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

836. lenkiewicz (Łękiewicz) jan, s. Adama, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w więzie-
niu nr 2 w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie od 1868 osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1874 w Spa-
sku w gub. tambowskiej, w 1879 oswobodzony od nadzoru.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 178.
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837. lenkiewicz józef, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

838. leonowicz Wiktor, 21 lat, szlachcic, urzędnik kancelarii kijowskiego za-
rządu gubernialnego, gub. kijowska, skazany na 12 lat katorgi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

839. leparski jan, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

840. lepczyński Antoni, 24 lata, szlachcic, gub. lubelska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

841. lerzel (lercel) Henryk ludwik, s. Franciszka, leśniczego, i Heleny z d. 
Troczyńskiej (Trocińska, Torczyńska), 20 lat, ur. 25 IX 1842 Przedmie-
ście Czudeckie, poddany austriacki, por. strzelców w oddziale Anasta-
zego Mossakowskiego i F.K Horodyńskiego, ranny pod radziwiłłowem 
2 VII 1863, został wzięty do niewoli, wyrok przed 1 XI 1863, przebywał 
pod nadzorem w Tambowie, następnie Tobolsku, w 1869 wrócił do kra-
ju, 1889 nauczyciel w Ujsołach, był autorem wspomnień nasze uzbroje-
nie, opublikowanych w antologii Ostatnie słowa (lwów 1913), zm. 20 VI 
1915 we lwowie, tam pochowany na Cmetarzu Łyczakowskim (kwatera 
powstańców); żona Anna z d. Piętka, syn ludwik Wiktor (ur. 1885), cór-
ka jadwiga Waleria (ur. 1887).
Antoni lercel z Krakowa: drzewo genealogiczne rodziny lerzel/lercel, https://
genealogia.okiem.pl/drzewo/228/lercel [inf. od romana lewaszowa z Kraśni-
ka]; j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 29; idem, Dąb-Dąbczań-
scy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 
281; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Gali-
cjanie – zesłańcy, s. 433-434; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27; S. Ni-
cieja, Cmentarz łyczakowski we Lwowie, s. 301.

842. leschebrat Franciszek, 30 lat, szlachcic, poddany pruski, zesłany na Sy-
berię.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

843. leschebrat Karol, 35 lat, szlachcic, poddany pruski, zesłany na Syberię.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

844. leszczuk roman, 28 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; P. Łossowski, z. Młynarski, Rosjanie, białorusini i Ukra-
ińcy, s. 195.
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845. leszczyński Aleksander, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 
lat ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

846. leszczyński Artur, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

 847. leszczyński Franciszek, s. leopolda i Malwiny z d. bobowskiej, 22 lata, 
ur. 1 IV 1841, szlachcic, były oficer armii austr., Solina w Sanockiem, 
mimo że stracił prawą rękę w bitwie pod Solferino w 1859, przyłączył się 
do powstania i walczył jako porucznik w oddziałach leona Czechow-
skiego i jana Żalplachty vel zapałowicza, brał udział m.in.w bitwie pod 
Tyszowcami, następnie na Wołyniu pod komendą F.K. Horodyńskie-
go, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, 
pozbawiony praw stanu, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzo-
rem w jełowce w gub. irkuckiej, następnie w Irkucku, w Krasnojarsku, 
w 1867 ułaskawiony z dozgonnym zakazem wjazdu do Cesarstwa ros., 
w 1868 wrócił do kraju, gdzie był kupcem, a następnie poczmistrzem 
oraz działaczem społecznym i samorządowym w Tarnowie, zm. 12 VIII 
1904 w Olszanicy, pochowany na cmentarzu w Uhercach.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 24, 32, 78; gazeta Narodowa 1863, 
nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 281; r. 
Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 434-435; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27; Wikipedia; l. 
zielonka, Wspomnienia, t. II, s. 194.

848. leszczyński Michał, 21 lat, student, gub. wileńska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w jekaterynosławiu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

849. leśkiewicz (leskiewicz) lucjan, 28 lat, szlachcic, gub. radomska, zesłany 
na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

850. letner edward, 17 lat, szlachcic, lwów, poddany austriacki, ranny w bi-
twie pod radziwiłłowem, tam dostał się do niewoli, zwolniony ze wzglę-
du na młody wiek i przekazany rodzicom za granicę.
КГВ 21 III 1864, nr 12; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3.

851. leutner ewaryst, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.
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852. lewandowski Tomasz, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

853. lewański Marceli, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

854. lewkowski bazyli, 53 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

855. lichtański Karol, s. ludwika i Karoliny z d. Popławskiej, 29 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, pisarz filozoficzny, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał 
w Siwakowej, w 1880 na skutek amnestii wyjechał do Warszawy, zm. 16 
IV 1898 w Warszawie.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; biogram w PSb, t. XVII, s. 296-298.

856. liciński jan Wincenty bonawentura, 67 lat, szlachcic, poddany austriac-
ki, pozbawiony praw stanu, skazany na zamieszkanie na Syberii, siostra 
Anna Łopuszańska zabiegała o jego ułaskawienie, zm. 28 III 1867 w ja-
łutorowsku w gub. tobolskiej.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy, s. 441.

857. liński Władysław, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany do gub. oren-
burskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

858. lipczyński Mikołaj, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, wyrok zatwierdzo-
ny 14 IX 1863, zesłany na osiedlenie na Syberii.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

859. lipczyński Wiktor, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

860. lipkowski Wincenty, 53 lata, szlachcic zagrodowy, gub. mińska, skazany 
na 2 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

861. lipnicki zygmunt, 22 lata, szlachcic, sekretarz gubernialny, zastępca na-
czelnika kijowskiego urzędu gubernialnego, pozostawiony w Kursku, 
a następnie skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.
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862. lippman Andrzej, 54 lata, porucznik w stanie spoczynku, gub. kijowska, 
skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 320.

863. lippman Marian, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata cięż-
kich robót w twierdzach.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

864. lippoman (lipoman) Adolf, s. Antoniego, 33 lata, naczelnik kijowskie-
go sądu cywilnego, sekretarz gubernialny, gub. kijowska, skazany na 12 
lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Usolu, następnie w 1868 
osiedlony pod nadzorem w gm. badajskiej, gub. irkucka, mieszkał w Ir-
kucku, gdzie miał sklep, w l. 70. w Słobodzku,  następnie Wiatce; był żo-
naty z zuzanną Neumanową (Neymanową), która towarzyszyła mu na 
zesłaniu wraz z czworgiem dzieci z jej poprzedniego związku: Wacła-
wem, józefem, ludwiką oraz emilią.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 352; 
W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 345; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyj-
scy, s. 230; W śliwowska, Syberia, s. 249.

865. lippoman Włodzimierz, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 
lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

866. lipski józef, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Odznaczenia: KW.

867. lisiański Stefan, 54 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat kator-
gi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

868. lisiecki jan, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

869. lisowski (lissowski) jan, jaworów, poddany austriacki, zesłany na Sybir, 
w 1868 (lub 1871) wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 444; j. Sokulski, 
Udział brzeżańczyków w powstaniu styczniowym, s. 2.

870. listopadzki ludwik, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat ciężkich robót w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.



141

871. listopadzki (listopacki, listopadski, liotopacki) Mirosław Filip, 21 lat, 
mieszczanin, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat ka-
torgi, karę odbywał przy budowie drogi krugobajkalskiej, uznany za niewin-
nego udziału w powstaniu zabajkalskim, przebywał w Aleksandrowsku k. 
Irkucka, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. badajskiej, okr. irkuckie-
go w gub. irkuckiej, zm. 11 VII 1901 w Irkucku; był żonaty, miał dzieci: An-
drzeja, Anastazję, Aleksandra, elżbietę, Agnieszkę, Marię.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny spis, 
s. 325; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 243.

872. liśkiewicz lucjan, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w Połtawie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

873. liśniak Pawło, 30 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

874. liwkowski Orest, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, uniewinniony.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

875. lubieniecki Karol, 63 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

876. lubkowski Andrzej, s. bazylego, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

877. ludkiewicz (Łutkiewicz) ludwik, s. jana i Agnieszki z d. Swiżyńskiej, 21 
lat, szlachcic, brzeżany, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Ho-
rodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 
VII 1863, wyrok z 6 X 1863, osiedlony pod nadzorem w Donowej w gm. 
bielskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, wg źródeł ros. wrócił do 
kraju w 1866 (wg ks. ruczki w 1869), zamieszkał we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 30; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; 
Księga pamiątkowa, s. 286; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 
48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 449; j. Sokulski, Udział brzeżańczy-
ków w powstaniu styczniowym, s. 2-3.

878. ludwiński Iwan, 18 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



142

879. lutyński (luciński) józef, 63 lata, były asesor kolegialny, Królestwo Pol-
skie, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

Ł

880. Łagowski józef (Ignacy), 41 lat, lekarz, były radca dworu, gub. wołyńska, 
brał czynny udział w Organizacji Narodowej, ujęty do niewoli 2 V 1863 
we wsi Tatarynówka kiedy chciał przyłączyć się do oddziału edmunda 
różyckiego, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Usolu, był również 
lekarzem zakładowym przy fabrykach tielmińskich, następnie osiedlony 
pod nadzorem w Irkucku gdzie prowadził praktykę lekarską, zajmował 
się także florystyką, zm. 19 (7) V 1870 w Irkucku na raka przewodu po-
karmowego; ożenił się z Olgą z d. juszkiewicz, z którą miał dzieci: Mi-
chała, Mikołaja, Konstancję, Marię, Wacława i józefa.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 320; e. Niebelski, Wo-
bec roku 1863, s. 366; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 197, W. śli-
wowska, Syberia, s. 250. biogram w PSb, t. XVIII, s. 191-192.

881. Łaguna (Łagun, Łakun) jan, 23 lata, s. Szymona, szlachcic, gub. podol-
ska, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, 
zm. 7 VIII 1897 na serce w gm. iczerskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

882. Łakowski Wojciech, 18 lat, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wy-
prawie radziwiłłowskiej, wyrok przed 30 XI 1863, skazany na zesłanie na 
Syberię, wyprowadzony z twierdzy na miejsce zesłania w końcu listopa-
da 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3.

883. Łapczyk Dymitr, 25 lat, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na Sybe-
rię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

884. Łastowicz (listowicz) Teofil, 24 lata, s. Franciszka, szlachcic, gub. lubel-
ska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twier-
dzach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gm. urickiej w gub. irkuckiej, od 1877 w gub. tambowskiej 
(Tambow, Kirsanow).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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885. Łaszyński grzegorz, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozostawiony do 
dalszych dyspozycji w Połtawie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

886. Ławrowski leontyn, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

887. Ławrowski Marian, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

888. Łazowski Wacław, 49 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

889. Łęczycki julian, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod nadzorem 
w gub. tambowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

890. Łopuszański (Łapuszański, Łapuszyński) Aleksander, 33 lata, szlachcic, 
gub. podolska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w gorzelni w Alek-
sandrowsku, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. 
bałagański, gub. irkucka.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 55.

891. Łosiewicz (Łosiew) Celestyn, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1868 w gub. nowogrodzkiej, wró-
cił do kraju w 1877. 
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

892. Łosiewicz Michał, 43 lata, szlachcic, były sekretarz gubernialny, gub. wo-
łyńska, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę 
odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 52.

893. Łoszczyński grzegorz, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

894. Łoś (Łost) Wincenty, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, później 
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w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

895. Łotocki (Łotycki, Łoticki) emilian, 31 lat, szlachcic, lejbgwardzista puł-
ku hatczyńskiego czasowo w rezerwie, gub. wołyńska, dożywotnie cięż-
kie roboty w kopalniach, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. 
badajskiej, okr. irkucki w gub. irkuckiej, następnie w Cełochoje.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

896. Łotuszyński Stanisław, 65 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

897. Łowicki (lewicki) benedykt, 29 lat, Kołomyja, poddany austriacki, brał 
udział w wyprawie radziwiłłowskiej, wyrok przed 30 XI 1863, skazany na 
zesłanie na Syberię, osiedlony pod nadzorem we wsi Sriedniaja Susz w gm. 
szuszeńskiej, okr. minusiński w gub. jenisejskiej, w 1869 wrócił do kraju. 
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; gene-
alogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: benedykt Łowicki 
– https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/54134 (dost. 2.03.2023); 
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 457.

898. Łowiński (Ławiński) Mikołaj, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kań-
ski w gub. jenisejskiej; miał syna Dymitra.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

899. Łoziński bolesław, 40 lat, s. Wincentego, szlachcic zagrodowy, gub. wo-
łyńska, w Organizacji Narodowej naczelnik cywilny pow. zasławskiego 
(1863), skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Usolu, następnie osie-
dlony pod nadzorem w Irkucku, zm. w 1870 w Irkucku; miał żonę Kon-
stancję z d. Kraszewską oraz dzieci: NN, józefa, Czesława, Konstancję; 
jego brat józef został również zesłany (zob. poz. 902).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 170-171; M. janik, Towiańczycy na Syberji, s. 107; M. janik, Wołyniacy, 
s. 27, 37; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 138, 321-322; e. Niebelski, Wobec roku 
1863, s. 383; W. śliwowska, Syberia, s. 252-253; l. zielonka, Wspomnienia, s. 171.

900. Łoziński Feliks, 45 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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901. Łoziński Feliks Achilles, 19 lat, gub. podolska, skazany na 5 lat rot aresz-
tanckich na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

902. Łoziński józef, 46 lat, szlachcic, rozjemca ziemski, gub. wołyńska, skaza-
ny na dożywotnie ciężkie roboty w kopalniach, karę odbywał w Usolu, 
następnie osiedlony pod nadzorem w Irkucku, zm. 23 II 1870 w Irkucku 
na nowotwór wątroby; miał żonę z d. bielińską oraz syna, jego brat bo-
lesław został również zesłany (zob. poz. 899).
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wo-
zie i pod wozem, s. 219; M. janik, Towiańczycy na Syberji, s. 96, 99, 105, 107; M. 
janik, Wołyniacy, s. 27-29, 33, 34, 37; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod ir-
kuckiem, s. 355; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 345-346; W. śliwowska, Sy-
beria, s. 253.

903. Łubek Aleksander, 47 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

904. Łuczycki Wilhelm, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

905. Łukaszewicz Antoni, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem, w 1866 skazany 
na rok więzienia z zakuciem w kajdany, odesłany do gorzelni w Aleksan-
drowsku, następnie od 1867 w Usolu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; W. śliwowska, Syberia, s. 253.

906. Łukaszewicz jan, s. jana, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

907. Łukaszewicz ludwik, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 4 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

908. Łuszczewski Feliks, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata kator-
gi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

909. Łysak Michał, 39 lat, szlachcic, Królestwo Polskie, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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910. Łyszczyński (Łuszczyński) Michał, 25 lat, szlachcic, gub. wileńska, zesła-
ny na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

M

911. Macewicz jerzy, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

912. Machin Piotr, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, uniewinniony.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

913. Madurowicz Kalikst, s. benigny, 19 lat, Pistyń k. Kossowa, poddany au-
striacki, należał do oddziału Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 
VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, pozbawio-
ny praw stanu, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. 
rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, w 1868 wrócił do kraju, pracował 
jako rządca. 
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2; j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąb-
czańscy, s. 32; Księga pamiątkowa, s. 292; r. Marcinek, Archiwum księdza Lu-
dwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 469; F. Nartowski, 
Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 50 (mylnie jako Modest Madurowicz). 

914. Mahoń edward, 17 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
4 miesiące więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

915. Maj józef vel jan, 46 lat, szlachcic, dr med., lwów, poddany austriacki, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Usolu, gdzie był stolarzem, miał 
żonę Sewerynę towarzyszącą mu dobrowolnie na zesłaniu, zm. 24 VII 
1865 w szpitalu w Usolu na gruźlicę. 
КГВ 14 XII 1863, nr 50; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 472 (obszerniej-
szy biogram); W. śliwowska, Syberia, s. 255.

916. Majan Kyryło, 38 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

917. Majewski Sabin, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
4 lata kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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918. Makarewicz Dominik, 34 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 322.

919. Makarewicz Wincenty, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

920. Makarowicz Danyło, 30 lat, chłop, gub. podolska, uniewinniony.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

921. Makorowicz jan, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

922. Makosik Cyryl, s. Teodora, 20 lat, poddany austriacki, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

923. Makowski józef, s. józefa, 39 lat, szlachcic, gub. lubelska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

924. Makowski Konstanty, 16 lat, szlachcic, gub. lubelska, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

925. Malawski Feliks, 20 lat, szlachcic, gub. podolska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

926. Malczewski Włodzimierz, s. juliana i Marceliny Duniewicz, 27 lat, ur. 
w 1836, szlachcic, Staje k. bełza, wykształcony w zawodzie rolniczym, pod-
dany austriacki, pozbawiony praw stanu, walczył w oddziale F.K. Horo-
dyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 
1863, wyrok z 17 X 1863, w trakcie zesłania zamienił się nazwiskami z An-
tonim Piórskim (zob. poz. 1206), później wrócili do własnych nazwisk), 
został osiedlony pod nadzorem w gm. urińskiej w okr. kańskim, gub. je-
nisejska, od 1866 w gm. krińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, krewna le-
onilla Dunin-Wąsowicz zabiegała o jego ułaskawienie, w 1867 powrócił 
do kraju. Po powrocie ożenił się i objął gospodarstwo w Martynowie, na-
stępnie mieszkał w Tarnopolu i lwowie, tam zm. w grudniu 1915.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 293; Kurjer lwowski 1915, nr 488 wyd. 
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poranne z 20 grudnia, s. 3; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 
48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 474-475 (obszerniejszy biogram); F. 
Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27. 

927. Malewany Sydor, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

928. Malewicz lucjan, 27 lat, ksiądz, gub. kijowska, skazany na 15 lat ciężkich 
robót w kopalniach, karę odbywał w listwiance nad bajkałem, od 1866 
w Akatui, od 1868 pod nadzorem w Tunce, następnie od 1875 w jekate-
rynosławiu, później w Horodyszczu, zm. po 1892.
КГВ 3 X 1864, nr 40; e. Niebelski, Tunka, s. 325 (obszerniejszy biogram).

929. Malewicz Polikarp, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat ka-
torgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

930. Malewski Aftanazy, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

931. Malinowski Aleksander, s. Andrzeja, 54 lata, szlachcic zagrodowy, gub. 
kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

932. Malinowski grzegorz, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

933. Malinowski julian, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

934. Malinowski Walenty, 39 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

935. Malinowski Władysław, 25 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

936. Maliszewski Fabian, 29 lat, szlachcic, kancelarysta kijowskiego oddzia-
łu sądu cywilnego, gub. kijowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji 
w Kursku, a następnie skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
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nerczyńskiej, następnie został w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

937. Małecki Antoni, 34 lata, szlachcic, gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 14 
IX 1863, dożywotnie ciężkie roboty.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2 [w spisie w wie-
ku 31 lat] .

938. Małecki (Malecki) ludwik, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w Usolu, od 1865 w go-
rzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 172; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 346; W. śliwowska, Syberia, 
s. 258.

939. Małecki Władysław, s. jana, 29 lat, mieszczanin, lekarz, obw. grodzień-
ski, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

940. Mantuani Władysław, s. Antoniego, 26 lat, lwów, poddany austriacki, 
walczył w oddziałach Wysockiego i Horodyńskiego, do niewoli dostał 
się w bitwie pod radziwiłłowem (wraz z bratem ciotecznym zenonem 
jastrzębskim, zob. poz. 579), sądzony w Kijowie, skazany na utratę praw 
stanu i osiedlenie na Syberii, w 1864 w Kluczach w gm. bałachtińskiej, 
okr. aczyński w gub. jenisejskiej, w 1866 skazany na zamieszkanie, prze-
bywał w Sriedniej Szuszy w gm. szuszyńskiej, okr. minusiński w gub. je-
nisejskiej, ułaskawiony w 1867, w 1868 dotarł do kraju, został diurnistą 
w magistracie we lwowie; żona Teofila, zm. przed 1919.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3 [pod zniekształconym nazwi-
skiem Montani]; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3 (tu pod zniekształconym na-
zwiskiem Uontrani); genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, 
hasło: Władysław Mantuani – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-stycz-
niowy/64319 (dost. 28.02.2023); M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 481-483.

941. Marańczuk Wasyl, 20 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

942. Marcinkiewicz Marceli, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Ho-
rodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 
VII 1863, zesłany na osiedlenie na Syberię.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 485; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sy-
bir, s. 27.
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943. Marcinkowski Ferdynand, 54 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 
rok więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

944. Marcinkowski (Marcinkiewicz) Kazimierz, 19 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Połtawie, a następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. jełowskiej, okr. krasnojarski w gub. jeni-
sejskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

945. Marcinkowski (Morszczynkowski) Wincenty, 31 lat, s. Antoniego, 
szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w twierdzach, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, 
później przy budowie drogi krugobajkalskiej, za udział w powstaniu 
zabajkalskim skazany na rok katorgi w oddziale próbnym z zakuciem 
w kajdany, od 1867 wysłany do Usola, gdzie zajmował się złotnictwem 
i rzeźbiarstwem, następnie osiedlony pod nadzorem w Irkucku.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 181; M. janik, Wołyniacy, s. 27, 29, 33; W. lasocki, Wspomnienia, t. 
II, s. 349; e. Niebelski, imienny spis, s. 316; W. śliwowska, Syberia, s. 259.

946. Margulis Aaron, 30 lat, Żyd, mieszczanin, gub. wileńska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

947. Markiewicz jan, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

948. Markiewicz Mikołaj, 44 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

949. Markowski józef, 24 lata, honorowy obywatel Winnicy, gub. podolska, 
wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 
lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Usolu, a na-
stępnie w 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. urikowskiej, okr. irkucki 
w gub. irkuckiej.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, nr 
221 z 4 XI, s. 2; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 353.

950. Markowski Stefan, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na 3 lata kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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951. Maślak Mikołaj, s. Andrzeja, 21 lat, Sarnki Dolne w pow. rohatyńskim, 
poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do 
niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, pozbawiony 
praw stanu, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. uriń-
skiej, okr. kański, gub. jenisejska, w 1868 wrócił do kraju, został podle-
śniczym w majątku Potockich Narożniów k. brzeżan; jego brat bazyli był 
również zesłany.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 32; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 298; r. Mar-
cinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy, s. 490-491 (obszerniejszy biogram); j. Sokulski, Udział brzeżańczyków 
w powstaniu styczniowym, s. 2-3. 

952. Matteau julian, 23 lata, szlachcic, poddany francuski, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

953. Matyzy (Matyza) jakub, 30 lat, s. jakuba, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 15 lat ciężkich robót w kopalniach, karę 
odbywał w Usolu, w gorzelni w Aleksandrowsku, a następnie osiedlony 
pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński w gub. irkuckiej, zm. 
12 IV 1870 w Irkucku. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. lappe, Usola. Warzel-
nia soli pod irkuckiem, s. 350; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 151, 346; W. śli-
wowska, Syberia, s. 262.

954. Medveczky (Medvecsky, Medwecki) zygmunt, s. Alojzego i Marii z Klefel-
dów, 19 lat, ur. 6 XII 1844 (Węgry), poddany austriacki, walczył w oddziale 
F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłło-
wem 2 VII 1863, wyrok przed 12 X 1863, pozbawiony praw stanu, osie-
dlony pod nadzorem w gm. użurskiej, okr. aczyński w gub. jenisejskiej, od 
1866 we wsi Szusz w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, w 1867 uzyskał 
zgodę na wyjazd z dozgonnym zakazem ponownego przyjazdu do rosji, 
w 1868 powrócił do kraju, zm. 22 IV 1903 w Muszynie. 
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; genealogia Polaków, Katalog 
Powstańców Styczniowych, hasło: zygmunt Medwecki – https://genealogia.
okiem.pl/powstaniec-styczniowy/36789 (dost. 3.03.2023); gazeta Narodowa 
1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3 (wg drukowanej tam 
notki, w drogę z Kijowa na miejsce zesłania wyruszył z końcem listopada 1863); 
Księga pamiątkowa, s. 299; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 
48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 498 (obszerniejszy biogram); F. Nar-
towski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 26, 48.
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955. Megerdicz (Meherdycz, Mekerdycz, Miherdycz, Migerdycz) lucjan (Au-
gust), 25 lat, s. Piotra, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw stanu, 
skazany na 6 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, a następnie w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. witim-
skiej, okr. kireński, gub. irkucka, w 1877 czasowy pobyt w jakucji w okr. 
olekmińskim, zm. przed 24 V1889 (wg innych danych w lutym tr.) w Ir-
kucku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; П. Казарян, Численность 
и состав, s. 38; idem, Олекминская политическая ссылка, s. 205.

956. Mereżko Hryhorij (Hrehory), 22 lata, chłop, gub. kijowska, wyrok za-
twierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony bez po-
ręczenia.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

957. Mezer Aleksander, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

958. Mezer Apoloniusz, 22 lata, szlachcic, student, gub. wołyńska, pozosta-
wiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, a następnie zesłany na Sybe-
rię, osiedlony pod nadzorem w gm. czeremchowskiej, okr. bałagański, 
gub. irkucka, pozostał na Syberii.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 130, 142; F. rawita-gawroński, Rok 1863 na Rusi, s. lXIX 
(aneksy).

959. Mianowski Włodzimierz, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za 
poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

960. Michalski jakub, 40 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
2 lata kompanii karnej w gub. kurskiej, następnie od 1866 przebywał pod 
nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1867 w Krasnojarsku, później w gm. 
kazaczyńskiej w okr. jenisejskim, zm. w 1873 w gub. jenisejskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

961. Michałowski edward, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat 
katorgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, a następnie w 1866 
osiedlony w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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962. Michałowski Karol, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

963. Michałowski (Michajłowski) Konrad, s. Stanisława, 33 lata, szlachcic, 
pow. radomyski gub. kijowskiej, zwolniony ze służby chorąży 15. Twer-
skiego Pułku Dragonów, należał do oddziału powstańczego, wzięty 
do niewoli 13 V 1863 w lesie wierchnoleńskim, pozbawiony praw sta-
nu i wszystkich medali za wojnę krymską 1853-1856, wyrok przed 6 VI 
1865, skazany na bezterminową katorgę na Syberii (zamiast kary śmier-
ci), karę odbywał za bajkałem we wsi listwiennicznoje przy budowie 
dróg, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi w od-
dziale próbnym z zakuciem w kajdany, wysłany do Aleksandrowska, 
w 1868 w Troicku, od 1871 osiedlony pod nadzorem w Askiskoje, w okr. 
minusińskim w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny spis, s. 316.

964. Michałowski leon, 67 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 21 III 1864, nr 12; A. Iwański, Pamiętniki, s. 166, 168.

965. Michałowski (Michajłowski) Władysław, 20 lat, szlachcic, majątek Wik-
toryn, gub. mohylewska, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach na 
Syberii, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Sybira-
cy, s. 28.

966. Michlewski Konstanty, 33 lata, szlachcic, poddany austriacki, walczył 
w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod 
radziwiłłowem 2 VII 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. pogorel-
skiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, od 1866 w Niewonie w okr. 
kireńskim w gub. irkuckiej, w 1868 wrócił do lwowa; miał żonę Weroni-
kę oraz 4 dzieci.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, s. 
302; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 511 (obszerniejszy biogram).

967. Micyński (Miciński, Myciński, Maciński) Stefan, 18 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyń-
skiej, od 1865 w gorzelni w Aleksandrowsku, od 1867 w kopalni w Ałga-
czu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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968. Miecyński (Miciński, Mieciński) Antoni, 63 lata, mieszczanin, gub. wo-
łyńska, skazany na rok kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

969. Miedyński (Medyński) Taras, 25 lat, mieszczanin, gub. kijowska, skaza-
ny na 4 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

970. Miedzikowski Medard, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata 
katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

971. Mielniczuk (Mieleńczuk) Trofim, 20 lat, chłop, gub. kijowska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

972. Mielnik józef, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

973. Mieński Wiktor, 45 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata kator-
gi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

974. Mierzanowski ewaryst, s. Konstantego, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

975. Mierzewiński (Mierzewicki, Morzewski, Mierzwiński) Dionizy, 47 lat, 
gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze ner-
czyńskiej, a następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem policji w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

976. Miksiewicz Antoni, s. Mateusza (lub Macieja), 20 lat, złoczów, podda-
ny austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do nie-
woli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok z 17 X 
1863, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. jałańskiej 
w gub. jenisejskiej, w 1868 wrócił do kraju, urzędnik w złoczowie, zm. 
14 VIII 1902 w złoczowie; miał żonę Sydonię z d. Krzen oraz dzieci Ta-
deusza i jadwigę.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 47; Dziennik Polski 1902, 
nr 382, s. 2 (notka dot. śmierci w wieku 60 lat); gazeta Narodowa 1863, nr 
124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 303; r. 
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Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 526-527 (obszerniejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na 
Sybir, s. 27, 46, 50. 

977. Mikulski leon, s. Wawrzyńca (laurentego), 30 lat, poddany austriacki, 
brał udział w bitwie pod radziwiłłowem, tam ranny i wzięty do niewo-
li, wyrok przed 30 XI 1863, pozbawiony praw stanu, z końcem listopada 
w drodze na miejsce zesłania, osiedlony pod nadzorem we wsi Sriednia-
ja Susz w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, w 1869 wró-
cił do kraju z dozgonnym zakazem powrotu w granice rosji.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 528.

978. Mikulski Nazarenko Piotr, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

979. Milewski jan Seweryn, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę od-
bywał w Kutomarze, a następnie mieszkał pod nadzorem w gm. idiń-
skiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1882 w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

980. Milewski (Malewski, Michalewski) Stanisław, 38 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Kutomarze, później 
w Czycie, a następnie w 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. jandiń-
skiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

981. Miltenko (Mikitienko, Minitienko, Molitenko) Andrzej, 19 lat, syn żoł-
nierza, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii karnej przy budowie 
kolei Kursk–Kijów.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

982. Minatom Albert, 54 lata, mieszczanin, gub. kijowska, zwolniony na pod-
stawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

983. Mioduszewski (Mieduszewski) Antoni, s. Stanisława, szlachcic, gub. ki-
jowska, student Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie, pozbawiony 
praw stanu, wyrok przed 7 IX 1865, skazany na katorgę na Syberię, karę 
odbywał za bajkałem, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na 
rok katorgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, przebywał w go-
rzelni w Aleksandrowsku, a następnie od 1867 przeniesiony do Usola, 
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od 1874 osiedlony pod nadzorem w gub. jekaterynosławskiej, w tym sa-
mym roku oswobodzony od nadzoru, przywrócono mu również prawa 
stanu, zm. 1904 w Proskurowie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 181; M. janik, 
Wołyniacy, s. 33; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 349; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 316; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 233; W. śliwowska, Sy-
beria, s. 265.

984. Mioduszewski (Mieduszewski) Konstanty, s. brunona, 20 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osie-
dlony pod nadzorem w okr. bałagańskim w gub. irkuckiej, w 1881 tym-
czasowy pobyt w jakucji, od 1882 w okr. witimskim, zm. na serce 7 III 
1895 w Irkucku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ИГВ 1882, nr 29; IH PAN, Kartoteka zesłańców; П. 
Казарян, Численность и состав, s. 38; idem, Олекминская политическая 
ссылка, s. 206; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 233.

985. Mioduszewski (Mieduszewski) Włodzimierz, 21 lat, s. Michała, szlach-
cic, gub. kijowska, pozostawiony w Kursku, a następnie osiedlony pod 
nadzorem w gm. bełskiej w gub. jenisejskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców.

986. Misiuna (Missuna, Misiuno, Missuno, Misiuk, Miszuna) roman, 19 lat, 
szlachcic, gub. wileńska, „podejrzany o udział w buncie”, 22 VII 1863 zo-
stał oddany pod dozór policyjny w miejscu zamieszkania w Krasiłowce 
w pow. tararszczańskim w gub. kijowskiej, później pozbawiony praw sta-
nu, następnie w 1866 osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. je-
nisejskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

987. Missuna (Missuno) Otton, s. józefa, 29 lat, szlachcic, gub. wileńska, zwol-
niony za poręczeniem, oddany pod dozór policyjny w miejscu zamiesz-
kania w Krasiłowce w pow. tararszczańskim w gub. kijowskiej, w 1866 
w gub. tobolskiej, od 1872 w gub. permskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

988. Mitroszewski jan, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.



157

989. Moczulski Antoni, s. Stefana, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. niżnieudińskiej w gub. 
irkuckiej (wg innych źródeł miał być wysłany do gub. jenisejskiej), na-
stępnie w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, skąd przesiedlony 
do gub. kazańskiej; jego brat edmund został również zesłany (zob. poz. 
990).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

990. Moczulski (Maczulski) edmund (Pulcher, edward), s. Stefana, 22 lata, 
szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1876 w Kir-
sanowie w gub. tambowskiej, od 1877 czasowy pobyt na Wołyniu, od 
1880 w biełgorodzie w gub. kurskiej, zm. w 1883; jego brat Antoni został 
również zesłany (zob. poz. 989).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

991. Mogilański Wiktor, szlachcic, gub. wołyńska, emerytowany urzędnik 
kancelarysta, więziony najpierw w Żytomierzu, a następnie przed lutym 
1866 sądzony w Kijowie, osiedlony pod nadzorem w gub. nowogrodz-
kiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

992. Mokalski Adolf, 45 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w twierdzach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

993. Mokrowicki (Mokrowiecki) Aleksander, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 23 V 1864, nr 21.

994. Mokrowicki (Makrowicki) Władysław, s. zygmunta, ok. 17 lat, szlach-
cic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 4 XII 1864, karę 
odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie w 1866 osiedlony pod nad-
zorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, zm. 8 II 1895; na 
zesłaniu ożenił się z Akuliną Feodosjewą, z którą miał 7 dzieci: Mikołaja, 
jana, Marię, Wiktora, Andrzeja, Innocentego, Aleksandrę. 
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

995. Mokrzycki (Mokrzecki) Karol, 20 lat, szlachcic, Winnica, gub. podol-
ska, walczył w oddziale Władysława Ciechońskiego, został ranny w bi-
twie pod Minkowcami 22 V 1863, pozostawiony do dalszych dyspozycji 
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w jekaterynosławiu, a następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuc-
kiej (wg innych źródeł gub. jenisejskiej).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, s. 
307.

996. Molamud jankiel, 41 lat, Żyd, gub. kijowska, skazany na 2 miesiące wię-
zienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny w miej-
scu zamieszkania.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

997. Mołczanow (Mołoczyński) Hryhorij (grzegorz), 28 lat, chłop, gub. ki-
jowska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 8 lat ciężkich robót 
w twierdzach na Syberii, następnie osiedlony pod nadzorem w Tyszły-
kowskoje w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

998. Mołczanowski (Mowczanowski) jan, 49 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
wołyńska, skazany na 5 lat orłowskiej kompanii karnej, od 1866 przy 
budowie kolei Kursk–Kijów, od 1868 osiedlony pod nadzorem w gub. 
wiackiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

999. Mołotyński (Mołociński) Władysław, 39 lat, żołnierz, skazany na 3 lata 
inżynieryjnej kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1000. Monasterski (Manasterski) Seweryn, 16 lat, rohatyn, poddany austriac-
ki, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas 
potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, skazany na odstawienie do 
galicji, po powrocie do kraju zarządca dóbr, później burmistrz w ro-
hatynie, był autorem wspomnień wydrukowanych w publikacji okolicz-
nościowej W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903 
(lwów 1903), zm. w czerwcu 1911 w bad gleichenberg.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy, s. 479 pod hasłem: Manasterski (Monasterski) Seweryn; F. Nartowski, 
Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 60.

1001. Monastyrski Ignacy, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat ka-
torgi, karę odbył na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nad-
zorem w bałagańsku w gub. irkuckiej, od 1876 w gub. tambowskiej, zm. 
w 1876.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1002. Morgulec bartłomiej, 47 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 mie-
sięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1003. Morgulec (Morgulis) bolesław, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, porucznik 
w stanie spoczynku, walczył na terenie gub. kijowskiej, wzięty do niewo-
li w bitwie pod bakłajami, pozbawiony praw stanu, skazany na dożywotnie 
ciężkie roboty w kopalniach, karę odbywał w Siwakowej, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w Irkucku, w 1870 w gub. permskiej, po powrocie do kra-
ju ożenił się i osiadł w majątku w pow. berdyczowskim.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. Iwański, Pamiętniki, 
s. 178; j. Maliszewski, Sybiracy, s. 30; S. Kieniewicz, Listy, s. 12-13, 15; W. śli-
wowska, Syberia, s. 268.

1004. Morgulec (Morgul) Marian, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej (kolejno w okr.: 
wierchnoleńskim, bałagańskim, kireńskim), od 1871 w Warszawie; miał 
siostrę Oktawię Morgulec, która podejmowała starania o jego ułaskawie-
nie. W dokumentach nazwisko Morgulec wiązane jest z wieloma imio-
nami: Fortunat, Marcin, Marian. Prawdopodobnie chodzi o jedną i tę 
samą osobę.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, 
s. 268.

1005. Morgulec Teodor, 31 lat, szlachcic, gub. kijowska, porucznik w stanie 
spoczynku, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1006. Morkowski Michał, 54 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1007. Morszycki lubomir, 30 lat, szlachcic, porucznik w stanie spoczynku, 
gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1008. Morzycki (Morzecki, Możycki, Marzecki, Mokrzycki) Feliks, 23 lata, 
szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Posol-
sku w okr. wierchnieudińskim w obw. zabajkalskim przy budowie dro-
gi, uniewinniony w sprawie udziału w powstaniu zabajkalskim, w 1866 
osiedlony pod nadzorem policji, zm. w 1871.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 325.
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1009. Morzycki (Morzecki, Murzecki, Marzyński) julian Wincenty Cyprian, 
38 lat, s. jana i rozalii z d. Umińskiej, szlachcic, gub. wołyńska, areszto-
wany we wsi Sołotwin, był maltretowany przez chłopów i wydany w Ży-
tomierzu, pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, skazany na 20 
lat ciężkich robót w kopalniach, na zesłaniu dobrowolnie towarzyszyła 
mu żona Maria z d. Obuchowska, z którą miał dzieci: jana, julię, Marię, 
Paulinę, rozalię, Faustynę, Wacławę, karę odbywał w Usolu, następnie 
od 1867 osiedlony pod nadzorem w Irkucku, od 1872 w gub. jekatery-
nosławskiej, w 1874 przywrócono mu prawa stanu, po powrocie na-
był majątek k. Nałęczowa, w l. 1893-1897 pełnił funkcję administratora 
uzdrowiska w Nałęczowie, zm. 7 I 1898 w Nałęczowie.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. lappe, Usola. Warzel-
nia soli pod irkuckiem, s. 347-350, 352; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 322; 
W. śliwowska, Syberia, s. 269.

1010. Mosejczuk Nykyfor, 39 lat, chłop, gub. podolska, skazany na 6 miesięcy 
więzienia.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1011. Mosiewicz (Mosewicz) Aleksander, 36 lat, radca tytularny, były mierni-
czy, gub. podolska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1012. Moszkowski (Matkowski, Maszkowski, Mieszkowski) Adam, 22 lata, 
szlachcic, gub. wołyńska (wg innych źródeł gub. kowieńska), pozbawio-
ny praw stanu, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał na katordze ner-
czyńskiej, zm. 27 V 1870 w szpitalu w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1013. Moszyński (Maszyński) joachim, 23 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wi-
leńska, skazany na 6 lat katorgi, pozbawiony praw stanu, karę odbywał 
na terenie gub. irkuckiej, od 1866 osiedlony pod nadzorem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1014. Moszyński Wincenty, 46 lat, szlachcic, gub. wołyńska, oskarżony o do-
browolne wstąpienie do oddziału powstańczego, pozbawiony praw stanu, 
wyrok przed 29 VI 1867, konfiskata majątku, osiedlony pod nadzorem 
w gub. permskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1015. Mościcki (Muszycki, Musocki) Szymon, 40 lat, szlachcic zagrodo-
wy, gub. wołyńska, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał na katordze 



161

nerczyńskiej, od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. 
bałagański, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1016. Motkowski (Matkowski, Mitkowski, Maszkowski) Wiktor, 18 lat, szlach-
cic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Kadai, 
w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. 
niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1017. Możarowski Feliks, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie osiedlony 
pod nadzorem, od 1866 w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1018. Mroczkowski Wincenty, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 
lat katorgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1019. Mroczkowski zenon, 16 lat, s. Antoniego i Anny, szlachcic, lachowce, 
gub. wołyńska (wg innego źródła gub. kijowska), przekazany do dyspo-
zycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, mieszkał pod 
nadzorem policji w gub. permskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1020. Murawicki (Murawiński, Murowiecki, Murawiecki, Morawiecki) Cy-
prian, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 7 lat katorgi, karę 
odbywał w Kutomarze (wg innych źródeł w kopalni kliczkińskiej), na-
stępnie w Siwakowej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1021. Murawiec (Morawiec, Murowiec) Konstanty, 26 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. pin-
czugskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, od 1866 w gm. ustiańskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska; miał córkę Katarzynę.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; ЕГВ 2 XI 1868, nr 44.

1022. Murawiec (Morawiec) Wincenty, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. pinczugskiej, okr. je-
nisejski, gub. jenisejska.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1023. Murczyński roman, 29 lat, ur. w Wiśniczu, we lwowie studiował filozo-
fię, poddany austriacki, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w bitwie 
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pod radziwiłłowem, został ranny i dostał się do niewoli, wyrok przed 30 
XI 1863, skazany na osiedlenie na Syberii Wsch., w końcu listopada 1863 
w drodze na zesłanie, osiedlony w bałachtińsku w okr. aczyńskim, gub. 
jenisejska, tam zm. 26 IV 1865 (wg Franciszka M.W. Czaplickiego został 
zamordowany przez tamtejszego chłopa). 
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 541.

1024. Mysłowski jan, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1025. Myśliński (Malszyński) bronisław, 21 lat, szlachcic, śmidyn, gub. wo-
łyńska, walczył w oddziale edmunda różyckiego, wzięty do niewoli 
pod wsią rodowicze, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem 
w gm. anciferskiej, okr. kański, gub. jenisejska, od 1873 w gub. ufijskiej, 
powrócił do kraju w 1885.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Uczest-
nicy, s. 49-50.

1026. Myśliński (Maśliński) eustachy, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

N

1027. Nalenicz bronisław, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1028. Nałęcz jan, 67 lat, szlachcic, podporucznik w stanie spoczynku, gub. ki-
jowska, skazany na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1029. Nartowski Franciszek, s. Stanisława i Marii, 18 lat (ur. 20 VI 1845), 
szlachcic, Żegocin k. bochni, poddany austriacki, był w oddziale jana 
Czarneckiego, walczył pod Tomaszowem lubelskim, Hutą Krzeszowską 
i Kobylanką, później należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, został ran-
ny, a następnie wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 
VII 1863, wyrok przed 1 XI 1863, zesłany na bezterminowe osiedlenie na 
Syberię Wschodnią, osiedlony pod nadzorem we wsi Wierchobrodowa 
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w gub. jenisejskiej, w 1866 powrócił do kraju, był poczmistrzem w Na-
rajowie, od 1887 burmistrz Narajowa, zm. w 1935 w tymże mieście; był 
autorem wspomnień Z ław szkolnych na Sybir (Czerniowce 1886); miał 
dzieci: Stanisława oraz Wacława.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 311; r. Marci-
nek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; b. jędrychowska, Polscy zesłańcy 
na Syberii (1830-1883), s. 100, 113, 115, 119; M. Micińska, Galicjanie – zesłań-
cy, s. 548 (obszerniejszy biogram); j. Sokulski, Udział brzeżańczyków w powsta-
niu styczniowym, s. 2-3. 

1030. Narusiewicz (Naruszewicz) Piotr, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 4 lata katorgi, karę odbywał w Kireńsku w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1031. Narymowski (Narzymowski) Antoni, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. kazaczyńskiej, 
a później ustiańskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, w 1871 przywróco-
no mu prawa stanu; miał syna zacharego.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1032. Nasalski józef, s. Konstantego, 54 lata, ksiądz, gub. wileńska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1033. Nasalski zenon, 36 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1034. Nejman (Neuman) Stanisław, 16 lat, szlachcic, uczeń gimnazjum ki-
jowskiego, gub. kijowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kur-
sku, a następnie zesłany do gub. symbirskiej, również w Krasnoufimsku 
w gub. permskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; 
j. Salinger, Etapem z Warszawy, s. 144.

1035. Nejman (Neuman) Tytus, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 
miesiąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór poli-
cyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.
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1036. Nider Karol, 56 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręczeniem 
pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysięgi lo-
jalności.
КГВ 23 V 1864, nr 21.

1037. Niebielski (Nebelski) józef, 21 lat, szlachcic, skazany na 10 lat ciężkich 
robót w kopalniach, karę odbywał za bajkałem, zm. 29 III 1864 w jeka-
terynburgu na tyfus.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1038. Niebyłowski Wincenty, 20 lat, szlachcic, skazany na 8 lat ciężkich robót 
w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1039. Niedzielski Dymitr, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1040. Niedzielski Feliks, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, a następnie w gm. 
jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w 1869 przeniesiony do euro-
pejskich guberni rosji.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1041. Niedzielski jakub, s. józefa, 50 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31

1042. Niedzielski (Nodzielski) józef, s. Feliksa, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1043. Niedzielski Stefan, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat kator-
gi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, w 1881 czasowy pobyt w obw. 
jakuckim.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1044. Niedźwiecki (Miedźwiecki) Wincenty, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
zwolniony na podstawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1045. Niedźwiecki Teodor, 24 lata, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skaza-
ny na 2 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1046. Nielipowicz romuald, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1047. Niemylański Aleksander, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1048. Niepomniaszij jefym, s. rodiona, 18 lat, chłop, gub. kijowska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1049. Nieszkowicz Ksawery, s. Antoniego, 40 lat, szlachcic, gub. podolska, 
zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1050. Niewęgłowski Achilles, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok przed 13 
V 1865, skazany na 6 lat katorgi na Syberię, karę odbywał w Posolsku 
w okr. wierchnieudińskim przy budowie drogi, zm. 30 III 1866 we wsi 
listwiennicznoje nad bajkałem.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1051. Niewiarowski, porucznik w stanie spoczynku, zm. w trakcie śledztwa.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1052. Niewierowski edward, 41 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1053. Niewmierzycki Henryk, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1054. Niewmierzycki Stanisław, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1055. Niezielski (Niedzielski) julian, 17 lat, szlachcic, uczeń gimnazjum, gub. 
podolska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku, a następnie 
zesłany do gub. sybirskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1056. Niklewicz Fedor (Teodor), 23 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 
lata kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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1057. Nikołajczuk Matwij, 18 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 3 lata kom-
panii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1058. Niwiński edward, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 miesię-
cy więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1059. Nodorowski (Nadrowski) Konstanty, szlachcic, pozbawiony praw stanu, 
wyrok przed 20 X 1866, skazany na roboty katorżnicze na Syberii, karę 
odbywał w gub. irkuckiej, w Tułunie w okr. niżnieudińskim, gub. irkuc-
ka, następnie od 1871 osiedlony pod nadzorem.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1060. Nodziakiewicz Karol, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1061. Noskiewicz eugeniusz, s. Teodora księdza gr.kat., 23 lata, ur. w 1840, 
szlachcic, lwów, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. Horodyń-
skiego, został ciężko ranny i wzięty do niewoli podczas potyczki pod ra-
dziwiłłowem, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. 
jełowskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, Karol Widman – jego opie-
kun – zabiegał u władz o jego ułaskawienie, w 1867 uzyskał zgodę na 
powrót z dozgonnym zakazem powrotu do rosji, po powrocie do gali-
cjibył kierownikiem robót ziemnych przy budowie koleina trasie brody–
Tarnopol (okolice barszczowic),zm.30 VII 1868 w szpitalu głównym we 
lwowie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 31; ga-
zeta Narodowa 1868, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 175 z 2 VIII, s. 2; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 558(obszerniejszy biogram).

1062. Nowacki edmund, s. Władysława, 18 lat, szlachcic, student Uniwersyte-
tu św. Włodzimierza, gub. podolska, osiedlony pod nadzorem w gub. ir-
kuckiej, od października 1869 w Ufie; jego brat Stanisław został również 
zesłany (zob. poz. 1063).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1063. Nowacki Stanisław, s. Władysława, 19 lat, szlachcic, gub. podolska, osie-
dlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od października 1869 w Ufie; jego 
brat edmund został również zesłany (zob. poz. 1062).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1064. Nowakowski (Nowokowski) józef, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1065. Nowakowski Walerian, 36 lat, sekretarz gubernialny, gub. wołyńska, ska-
zany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1066. Nowicki Adolf, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1067. Nowicki Aleksander, 28 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1068. Nowicki Antoni, s. Stefana, 32 lata, szlachcic, gub. mińska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1069. Nowicki bolesław, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1070. Nowicki Franciszek, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1071. Nowicki jakub, 34 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1072. Nowicki jan bolesław, 26 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach na Syberii.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1073. Nowicki Karol, 22 lata, szlachcic, gub. podolska, zesłany do gub. tobol-
skiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1074. Nowicki Stanisław, 19 lat, szlachcic, student, gub. podolska, pozostawio-
ny do dalszych dyspozycji władz w m. Orzeł.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1075. Nowicki Wiktor, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata kator-
gi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1076. Nowicki Władysław, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1077. Nowicki zygmunt, 18 lat, student, gub. podolska, pozostawiony do dal-
szych dyspozycji w Kursku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1078. Nowiński bolesław, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, 
wyrok przed 5 X 1866, skazany na roboty katorżnicze na Syberii, karę 
odbywał w gub. irkuckiej, następnie od 1871 osiedlony pod nadzorem 
w gub. tambowskiej, od 1880 w Usmaniu w tejże guberni.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1079. Nowiński józef, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1080. Nowiński Kazimierz, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, 
wyrok przed 12 VII 1866, osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. 
niżnieudiński, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1081. Nowiński Seweryn, 52 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

O

1082. Oberemka Fedor, 30 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1083. Obodziński Apoloniusz, s. Wincentego, 40 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
aresztowany w 1863 za przystąpienie do partii powstańczej, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, osiedlony pod nadzorem od 1871 
w okr. bałagańskim w gub. irkuckiej; miał żonę Franciszkę.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1084. Obodziński erazm, s. Wincentego, 50 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1085. Obodziński Kazimierz, szlachcic, zm. w trakcie śledztwa.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1086. Oborski Stefan, 57 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1087. Obrębski (Obremski) rudolf, 34 lata, szlachcic, gub. grodzieńska, pozo-
stawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, a następnie skazany na 8 lat 
katorgi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; КГВ, 14 XII 1863, nr 50.

1088. Ochromowicz (Ochrymowicz) Dionizy, s. Teodora, 20 lat, szlachcic, 
gub. kijowska, skazany na 4 lata katorgi; miał żonę Krystynę z d. Mylni-
kową oraz syna Wiaczesława.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; F. rawita-gawroński, 
Rok 1863 na Rusi, s. 310-312.

1089. Ochrymowicz Teodor, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, wcielony do kor-
pusu orenburskiego z pozbawieniem tytułu szlacheckiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1090. Odrzechowski Konstanty, 21 lat, szlachcic, obw. besarabski, skazany na 
10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Akatui.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1091. Odrzywolski Nałęcz zygmunt, s. jana i Antoniny, 26 lat, szlachcic, pod-
dany austriacki, adiutant Płatona Krzyżanowskiego, ranny i wzięty do 
niewoli 15 V 1864 podczas bitwy pod bułajem, wyrok z 9 II 1865, ska-
zany na 5 lat katorgi na Syberii, wymieniany na liście zesłańców do gub. 
jenisejskiej, dzięki staraniom ks. ludwika ruczki powrócił do kraju 
w 1868, mieszkał w Krakowie, następnie od 1889 w Stryju, pracował na 
kolei, był gitarzystą amatorem, napisał pamiętniki z okresu powstania: 
Tunel więzienny w Kijowie (lwów 1869) oraz Powstanie polskie nad baj-
kałem i sprawa kazańska (lwów 1878), zm. w III 1898 we lwowie; miał 
brata józefa i syna Marcina.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; b. jędrychowska, Polscy ze-
słańcy na Syberii (1830-1883), s. 28, 101, 170; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, 
s. 572 (obszerniejszy biogram); H. Skok, Polacy nad bajkałem, s. 89, 121-122, 285. 



170

1092. Ogiński Feliks, 28 lat, mieszczanin, gub. płocka, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1093. Okonowicz (Okonowski) Konstanty, 27 lat, szlachcic, gub. mińska, ska-
zany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie 
od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiń0ski 
w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1094. Okryński Władysław, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1095. Olchowski Feliks, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1866 osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1096. Olecki zenon, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał na katordze nerczyń-
skiej, następnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. 
niżnieudiński w gub. irkuckiej, od 1870 w Ufie; siostra Teofila zabiegała 
o jego ułaskawienie.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1097. Olerych Marcin, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1098. Olisanow Wasyl, 29 lat, mieszczanin, gub. podolska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1099. Olszanowski Marcin, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1100. Olszański romuald, 28 lat, były sekretarz kolegialny, gub. kijowska, kara 
śmierci przez rozstrzelanie, wyrok wykonano 29 I 1864; miał 8 dzieci.
КГВ 21 III 1864, nr 12; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Stycznio-
wych, hasło: romuald Olszański – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-
-styczniowy/22428 (dost. 5.03.2023).
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1101. Olszewski bazyli, 39 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. jenisejskiej (kolejno w gm. abakańskiej, szuszeńskiej, rybiń-
skiej), od 1872 w gub. ufijskiej, od 1872 przeniesiony do europejskich 
guberni rosji.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1102. Olszewski bolesław, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata ka-
torgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1103. Olszewski leontyn, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 4 lata katorgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1104. Olszewski Saturn (Saturnin), 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1105. Ołtarzewski Wacław, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1106. Omarowski Daniel, szlachcic, zm. w trakcie śledztwa.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1107. Omelański (Omielański) józef, s. Antoniego, 28 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał 
za bajkałem przy budowie drogi, uznany za niewinnego udziału w po-
wstaniu zabajkalskim, w 1867 przeniesiony do Usola, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny spis, 
s. 325; W. śliwowska, Syberia, s. 281.

1108. Omielczuk Petro, 29 lat, chłop, gub. wołyńska, zwolniony bez poręcze-
nia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1109. Oniszczyński Iwan, s. zacharija, 20 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. 
wołyńska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1110. Opacki (Opocki) Łukasz, s. Tomasza, 17 lat, szlachcic, gub. podolska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. makłakowskiej, 
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okr. jenisejski, gub. jenisejska, a następnie w okr. kańskim tejże guberni, 
od 1873 w Wiatce.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1111. Opacki (Opocki) Teodor, s. lamberta i elżbiety, 22 lata, szlachcic, gub. 
podolska, pozbawiony praw stanu, dożywotnie ciężkie roboty w kopal-
niach, osiedlony pod nadzorem w Nikołajewsku n. Amurem, w 1876 
w Warszawie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Rok 1863 na Ukrainie, s. 
60-62.

1112. Opoczyński Michał, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, student Uniwersy-
tetu św. Włodzimierza, był w oddziale romualda Olszańskiego, w 1863 
został wzięty do niewoli, w drodze na zesłanie popadł w obłęd, pomi-
mo to osiedlony pod nadzorem w Tobolsku, od 11 I 1865 w pow. hajsyń-
skim, następnie pozwolono mu wrócić do domu pod opiekę matki.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1113. Orbuszewski (Orbaszewski, Obruszewski) jan, 25 lat (ur. 16 V 1838 we 
lwowie), mieszczanin, lwów, szewc, poddany austriacki, walczył w od-
dziale F.K. Horodyńskiego, został ranny i wzięty do niewoli podczas 
potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 30 XI 1863, osie-
dlony pod nadzorem we wsi Sriedniaja Susz w gm. szuszeńskiej, okr. 
minusiński, gub. jenisejska, w 1869 wrócił do kraju z dozgonnym zaka-
zem przyjazdu do rosji, od 1898 pracował jako czeladnik szewski, po-
tem zam. w zakładzie św. Teresy we lwowie, zm. 11 V 1912 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 32; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
34; gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3; genealogia Polaków, Kata-
log Powstańców Styczniowych, hasło: jan Orbuszewski – https://genealogia.
okiem.pl/powstaniec-styczniowy/73358 (dost. 5.03.2023); Księga pamiątkowa, 
s. 320; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 48; M. Micińska, Ga-
licjanie – zesłańcy, s. 581 (obszerniejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkol-
nych na Sybir, s. 27; S. Nicieja, Cmentarz łyczakowski we Lwowie, s. 304. 

1114. Orłowski Antoni, 20 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 12 lat cięż-
kich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1115. Orłowski józef, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony na podstawie 
manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.
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1116. Orzechowski (Orzajuchowski) Teofil, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następ-
nie od 1869 osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, zm. 9 XII 1869 
w szpitalu miejskim w Minusińsku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1117. Orzeszko bronisław, zm. z powodu odniesionych ran w kijowskim szpi-
talu wojskowym.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1118. Osadczy Hryhorij, s. Korneja, 19 lat, chłop czasowo zobowiązany, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1119. Osiński leonard, 44 lata, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1120. Osipowicz Antoni, 70 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 3 miesią-
ce więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1121. Osipowicz Karol, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem od 1866 w gm. ancifierskiej, okr. kański, 
gub. jenisejska, od 1871 w gub. kostromskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1122. Osmólski Wacław, 33 lata, proboszcz w par. Włodzimierza w dek. łuc-
kim w gub. wołyńskiej, wyrok w 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. 
kostromskiej, od 1867 w Kołogriwie w gub. grodzieńskiej, w 1874 zdjęto 
z niego dozór policyjny i trafił do gub. charkowskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; P. Kubicki, bojownicy kapłani, s. 751 i n.

1123. Osmulski (Osmólski, Osmolski) Adolf, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Aka-
tui, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niż-
nieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1124. Osmulski Seweryn, 54 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1866 osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1125. Osowski (Ossowski) lubomir, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawio-
ny praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
w Akatui, a następnie osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bała-
gański, gub. irkucka, w 1879 w Sewastopolu, od 1883 w gub. chersońskiej, 
zwolniony od nadzoru policyjnego bez prawa powrotu do domu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1126. Osowski (Ossowski) Wiktor (Wincenty), 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał w Akatui, a następnie osiedlony pod nadzorem w gub. 
chersońskiej, w 1883 zwolniony od nadzoru policyjnego bez prawa po-
wrotu do domu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1127. Ostaszewski Spirydon, 65 lat, s. Michała i Wiktorii z d. Czarnowskiej, 
szlachcic, gub. podolska, właściciel największej stadniny koni na Ukra-
inie, brał udział w powstaniu listopadowym w 1831, po konfiskacie 
majątku zamieszkał w Awratynie, wsi należącej poprzednio do Pro-
ta Potockiego. Podejrzewany o udział w powstaniu styczniowym został 
w 1863 pozbawiony praw stanu i osiedlony pod nadzorem w gub. tobol-
skiej, w 1869 powrócił na koszt własny do Awratyna. był żonaty z różą 
jadwigą Marią z d. bujalską, z którą doczekał się córki Marii. badał język 
oraz zwyczaje ludowe na terenie Kijowszczyzny i Podola. zebrane prze-
kazy ludowe publikował w wileńskim „Atheneum”. był autorem prac hi-
storycznych (Uwagi nad rządami i ludami oraz Słowo dziejów polskich, 
które opowiedział Walerian Wróblewski pod nazwiskiem przebranym Ko-
ronowicz, periodyk „Tydzień”, lwów 1878). Napisał również obszerny 
Pamiętnik, którego fragmenty opublikował już po jego śmierci eustachy 
Iwanowski. zm. 25 IV 1875 w Awratynie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na 
wozie i pod wozem, s. 238.

1128. Ostrowski Andrzej, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. orłowskiej, rozstrzelany 14 III 1865 w Orle za 
próbę ucieczki.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1129. Ostrowski Antoni, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, uczestnik powstania, 
brał udział w potyczkach zbrojnych, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 
lat katorgi, karę odbył Nerczyńskim zawodzie, w Siwakowej, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 141.
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1130. Ostrowski błażej, 12 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony i zwrócony 
rodzicom z powodu młodego wieku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1131. Ostrowski bonifatij, 47 lat, chłop, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1132. Ostrowski Dionizy, 41 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1133. Ostrowski gustaw, s. Mikołaja, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok przed 3 VIII 1864, osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. ustjańskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1134. Ostrowski jan, 25 lat, s. Antoniego, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. kurskiej, 
karę odbywał w orłowskiej aresztanckiej rocie przy budowie linii kole-
jowej Kursk–Orzeł, po odbyciu kary od 1868 osiedlony pod nadzorem 
w Wiatce, w 1870 pracował w Talicku, następnie od 1879 w Nieżynie 
w gub. czernihowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, 
s. 286.

1135. Ostrowski jan, 32 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 5 
lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1136. Ostrowski jan, 50 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, 
skazany na 5 lat katorgi, karę odbył w Siwakowej, następnie osiedlony 
pod nadzorem w m. Wierchniaja bada w gm. niżnieudińskiej, okr. niż-
nieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1137. Ostrowski Marcin, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbył na katordze nerczyńskiej, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1138. Ostrowski Michał, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał za bajkałem przy budowie 
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dróg, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi w od-
dziale próbnym z zakuciem w kajdany, od 1867 w Usolu, w 1877 uzyskał 
zgodę na zamieszkanie w europejskich guberniach rosji, zm. 15 III 1895 
w Irkucku na katar żołądka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 318.

1139. Ostrowski Wiktor, 25 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1140. Osuchowski robert, 24 lata, s. erazma, szlachcic, gub. wołyńska, wzię-
ty do niewoli pod Miropolem, skazany na 8 lat ciężkich robót w twier-
dzach, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, później pracował 
przy budowie drogi bajkalskiej, uznany za niewinnego udziału w po-
wstaniu zabajkalskim, w 1867 przeniesiony do Usola, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. badajskiej, okr. irkucki w gub. irkuckiej, od 
1873 w gub. permskiej, w 1874 po uwolnieniu od nadzoru w Warszawie, 
nie wrócił do gub. kijowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 181; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 350; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 326; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 130-131; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 287.

1141. Otoronowski (Otfinowski, Otwinowski, Optuszkowski) liboriusz (libe-
ry), s. Franciszka, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, 
następnie osiedlony pod nadzorem w m. bolszoj Okińsk, w gm. brac-
kiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka; jego bratem był dymisjonowany 
mjr Adolf Otoronowski.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

P

1142. Paczewski roman, 23 lata, szlachcic, student, gub. wołyńska, pozosta-
wiony do dalszych dyspozycji w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1143. Padlewski Władysław ludwik, s. ludwika i Anny z d. zapolskiej, 60 lat, 
szlachcic, gub. kijowska, w 1835 ożenił się z judytą z d. lubicz-Potoc-
ką, ojciec zygmunta Padlewskiego rozstrzelanego w Płocku, oraz roma-
na, ludwiki, Antoniny, Anny; od 8 do 15 V 1863 dowodził szwadronem 
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kawalerii na terenie pow. berdyczowskiego, wzięty do niewoli 15 V 1863 
pod bułajem, należący do niego majątek skonfiskowano, za czynny 
udział w powstanu oraz bezpośredni udział w wydaniu wyroku śmier-
ci na donoszącym władzom carskim zawiadowcy stacji w rotmistrzów-
ce Taksie vel Taksow został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie, 
wyrok wykonano 21 XI 1863.
КГВ 16 XI 1863, nr 46. biogram w PSb, t. XXIV, s. 810.

1144. Paliwodzki Fabian, 23 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 5 lat kom-
panii karnej w gub. orłowskiej, od 1866 osiedlony pod nadzorem na Sy-
berii.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1145. Paluszkiewicz Feliks, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1146. Pałtocki (Półtocki) jan, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, przekazany do 
dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1147. Panasiuk Maksym, 27 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; P. Łossowski, z. Mły-
narski, Rosjanie, białorusini i Ukraińcy, s. 195.

1148. Papiernik Dawid, 30 lat, Żyd, złoczów, poddany austriacki, b. podoficer 
armii austr., w powstaniu w randze sierżanta w oddziale F.K. Horodyń-
skiego, uczestniczył w bitwie pod radziwiłłowem i dostał się do niewo-
li, wyrok przed 1 XI 1863, pozbawiony praw stanu, zesłany na osiedlenie 
na Syberii Wsch., w 1864 w gm. irbiejskiej, okr. kański, gub. jenisejska, 
w 1867 osiedlony pod nadzorem w rybnie w gm. irbiejskiej, 17 VII 1867 
ułaskawiony, z dozgonnym zakazem wjazdu do Cesarstwa ros., w 1868 
wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 266 
z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 324; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
596-597; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 46; j.K. Urbach, Udział Ży-
dów, s. 133.

1149. Paszkiewicz roman, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 4 lata katorgi, od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1150. Paszkowski eliasz, 35 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 3 miesią-
ce więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1151. Paszkowski Franciszek, 39 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1152. Paszkowski Franciszek, s. Antoniego, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1153. Paszkowski jan, 22 lata, s. Mateusza i rozalii, ur. w 1840, szlachcic, gub. wo-
łyńska, skazany na 5 lat kompanii karnej w gub. chersońskiej, 2 VII 1863 do-
stał się do niewoli pod radziwiłłowem, powrócił do kraju w 1869. 
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; genealogia Polaków, 
Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: jan Paszkowski – https://genealogia.
okiem.pl/powstaniec-styczniowy/43929 (dost. 12.03.2023).

1154. Paszkowski Kasper, 38 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1155. Paszkowski Mikołaj, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, lekarz, skazany na 
10 lat ciężkich robót przy budowie fortyfikacji na Syberii, karę odbywał 
w Kadai, następnie osiedlony pod nadzorem w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; z. Klukowski, Lekarze 
zesłańcy, s. 18; l. zielonka, Wspomnienia, s. 69, 84, 93-96, 107.

1156. Paszyński (Peszyński) bolesław, s. jerzego, 22 lata, szlachcic, Worobie-
jówka w gub. kijowskiej, lekarz, wyrok po 8 V 1863, skazany na 10 lat 
w kopalniach, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzo-
rem od 1868 w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej; ożenił się z córką 
Oskara Pruszyńskiego i osiadł na Wołyniu; jego ojciec jerzy również zo-
stał zesłany (zob. poz. 1157).
IH PAN, Kartoteka zesłańców, W. lasocki, Wspomnienia, t. II; j. Maliszewski, 
Sybiracy, s. 33; W. śliwowska, Syberia, s. 290.

1157. Paszyński (Peszyński) jerzy, szlachcic, gub. kijowska, skazany na katorgę 
w kopalniach, wyrok przed 1865, karę odbywał w Usolu; jego syn bole-
sław również został zesłany (zob. poz. 1156).
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. lasocki, Wspomnienia, t. II; j. Maliszewski, 
Sybiracy, s. 33; W. śliwowska, Syberia, s. 290.
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1158. Paszyński Narcyz, 25 lat, chłop, gub. wołyńska, zwolniony na podstawie 
manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1159. Pauler (Pauller) jan, s. jana, 32 lata, chłop, gub. warszawska, wyrok za-
twierdzony 14 IX 1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w Kutomarze, później w Siwakowej, następnie od 
1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka, zm. 29 II 1892 w gub. irkuckiej; miał dzieci: Fedora, Kazimierza, 
Mieczysława.
КГВ 5 X 1863, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

1160. Pawlikowicz (Pawlikiewicz, Pawlikowski, Pawlus) Antoni, 33 lata, 
szlachcic, poddany austriacki, wyrok z 21 III 1864, skazany na osiedle-
nie na Syberii Wsch., osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska, dokąd wyruszył 5 V 1865 z Krasnojarska, w 1869 
wrócił do kraju obłożony dozgonnym zakazem przyjazdu do Cesarstawa 
ros.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 604.

1161. Pawlikowski bogusław (bogusz), s. laury, 21 lat, szlachcic, Małnów k. 
Mościsk w obw. przemyskim, poddany austriacki, walczył w oddziale 
F.K. Horodyńskiego, podczas potyczki pod radziwiłłowem 2 VII 1863 
został ranny i wzięty do niewoli, wyrok przed 30 XI 1863, pozbawiony 
praw stanu, skazany na zesłanie na Syberii Wsch., z końcem listopada 
1863 znalazł się w transporcie do miejsca zesłania, 25 VI 1865 wysła-
ny na osiedlenie pod nadzorem w gm. Ojok w gub. irkuckiej, następnie 
w Kujadzie oraz Irkucku, po ułaskawieniu z dozgonnym zakazem wjaz-
du do Cesarstwa ros. wrócił w 1867 do kraju, zm. 7 XII 1867 we lwowie 
na gruźlicę, pochowany w Małnowie.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; ibi-
dem 1867, nr 285 z 10 XII, s. 2; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Rucz-
ki, s. 48; j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 17; z. Kubrak, Powstanie 
styczniowe, s. 79; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 604-605; F. Nartowski, 
Z ław szkolnych na Sybir, s. 27.

1162. Pawlikowski Franciszek, 23 lata, rejestrator kolegialny, gub. wołyńska, 
skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Aleksan-
drowskim zawodzie, od 1866 w Kireńsku, od 1867 w Ałgaczu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1163. Pawlikowski józef, s. ludwika, 33 lata, szlachcic, gub. warszawska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1164. Pawlikowski ludwik, s. Antoniego, 67 lat, szlachcic, gub. warszawska, 
zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1165. Pawluk leon, 28 lat, szlachcic, poddany pruski, pozbawiony praw stanu, 
skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał za bajkałem, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, przed 
11 IV 1869 odesłany do Prus.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1166. Pawluszczuk Sydor, 39 lat, bombardier w stanie spoczynku, gub. podol-
ska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1167. Pawłowski Adam, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, wy-
rok przed 23 VI 1865, osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. 
minusiński, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1168. Pawłowski Iwan, 21 lat, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1169. Pawłowski jan, szlachcic, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat robót 
katorżniczych na Syberii, karę odbywał w Irkucku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1170. Pawłowski Karol, s. Wojciecha, 19 lat, szlachcic, lwów, poddany austriacki, 
walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potycz-
ki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 1 
XI 1863, zesłany na Syberię Wschodnią, w 1864 osiedlony pod nadzorem 
w Aczyńsku w gub. jenisejskiej, starania o jego ułaskawienie podejmował 
ks. ruczka, w 1867 został ułaskawiony z dozgonnym zakazem przyjazdu do 
rosji, w 1869 wrócił do kraju, zm. 3 lub 30 III 1883 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 32; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; 
z. Kubrak, Powstanie styczniowe, s. 79; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwi-
ka Ruczki, s. 48; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 608-609 (obszerniejszy 
biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 48, 58; S. Nicieja, Cmentarz 
łyczakowski we Lwowie, s. 298. 
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1171. Pawłowski Seweryn, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi, zm. w 1865 na tyfus w drodze na katorgę w gub. tomskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1172. Pawłowski Stefan Felicjan, 24 lata, szlachcic, sekretarz kolegialny, gub. 
podolska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w jekaterynosławiu, 
a następnie skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odby-
wał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. 
chersońskiej, w 1883 ułaskawiony.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1173. Pawłowski Władysław, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze ner-
czyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niż-
nieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1174. Pawsza (Pałsza) Aleksander, szlachcic, zm. w trakcie śledztwa.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1175. Pazowski lubomir, 31 lat, szlachcic, podoficer w stanie spoczynku, gub. 
wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1176. Peński (Pieński) Hieronim, s. Michała, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony w gub. tam-
bowskiej, zm. 22 IX 1875 w Usmaniu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1177. Peński (Pieński) juliusz roman, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 7 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1178. Piasecki edward, 21 lat, szlachcic, obw. besarabski, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w go-
rzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1179. Piaskowski Tymoteusz, s. lariona, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1180. Piazza (Piazzo) Francesco (Franciszek), 35 lat, poddany austriacki, wal-
czył w oddziale F.K. Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potycz-
ki pod radziwiłłowem 2 VII 1863, wyrok przed 1 XI 1863 osiedlony pod 
nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, w 1868 
opuścił Cesarstwo ros. z dozgonnym zakazem powrotu, zm. 2 X 1893 
w Tarnopolu.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 266 
z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 327; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
614; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27.

1181. Piazza (Piaca) jan, galicja, poddany austriacki, walczył w oddziale F.K. 
Horodyńskiego, wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłło-
wem 2 VII 1863, osiedlony pod nadzorem w okr. aczyńskim w gub. jeni-
sejskiej.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 614; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sy-
bir, s. 48, 50.

1182. Piątka Herod, s. Pawła, 30 lat, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1183. Piątkiewicz (Piontkiewicz) Karol, s. jana, 23 lata, szlachcic, gub. kijow-
ska, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 24 XII 1865, osiedlony pod 
nadzorem w gm. tińskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1184. Piątko (Piontko) Wacław, s. Pawła, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, wy-
rok przed 9 IX 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, od 1874 
w okr. czelabińskim w gub. orenburskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1185. Piątkowski robert, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony na podsta-
wie manifestu z 31 III 1863 r.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1186. Pieńkowski Dionizy, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1187. Pieszko (Pieszka) Franciszek, 42 lata, szlachcic, Królestwo Polskie, zesła-
ny na Syberię.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1188. Pieszyński Antoni, s. jerzego, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, następnie 
w Odessie w gub. tambowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1189. Pieszyński bolesław, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw 
stanu, za czynny udział w powstaniu oraz próbę ucieczki z Twierdzy 
Kijów (podkop) skazany na 15 lat ciężkich robót w kopalniach, karę 
odbywał w Usolu, następnie w 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. 
badańskiej w gub. irkuckiej, przeniesiony do gub. jenisejskiej, od 1874 
w Krasnojarsku, w 1875 w bachmucie, w 1879 uzyskał pozwolenie na 
wyjazd do Sankt Petersburga.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1190. Pieszyński gracjan, 42 lata, szlachcic, rotmistrz sztabowy w stanie spo-
czynku, gub. kijowska, uniewinniony.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1191. Pieszyński Oktawian, s. jana, 34 lata, sekretarz gubernialny, gub. podol-
ska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. wiackiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1192. Pilecki Konrad, s. józefa, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 7 lat katorgi, karę odbywał za bajkałem przy bu-
dowie drogi, uznany za niewinnego udziału w powstaniu zabajkalskim, 
w 1867 przeniesiony do Usola, zm. 1 I 1870 w szpitalu miejskim w Irkuc-
ku.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 182; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 350; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 326; W. śliwowska, Syberia, s. 292-293.

1193. Pińkowski Karol, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po rozbiciu jego od-
działu został wzięty do niewoli w 1863, skazany na 6 lat katorgi, karę od-
bywał w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1194. Piotrowski (Pietrowski) Anastazy, 37 lat, szlachcic, gub. kijowska, wy-
rok przed 6 VI 1865, skazany na 9 lat pobytu w twierdzach, karę odby-
wał w Aleksandrowskim zawodzie, za udział w powstaniu zabajkalskim 
skazany na bezterminowe roboty w kopalniach.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny spis, s. 297.
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1195. Piotrowski (Pietrowski) Antoni, 23 lata, szlachcic, gub. grodzka, wyrok 
przed 15 VIII 1865, pozbawiony praw stanu, skazany na 12 lat katorgi na 
Syberii, karę odbywał w Aleksandrowsku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1196. Piotrowski (Pietrowski) erazm, 45 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany 
na 6 lat katorgi, karę odbywał w Irkucku, następnie od 1866 osiedlony 
pod nadzorem w Kobach w gm. tulińskiej, okr. niżnieudiński, gub. ir-
kucka, od 1870 Solikamsk, gub. permska; miał żonę Klementynę.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1197. Piotrowski (Pietrowski) Feliks, 42 lata, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok 
w 1863, skazany na 5 lat rot aresztanckich na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1198. Piotrowski Iwan, 21 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. chersońskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. 
pokrowskiej w gub. tomskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1199. Piotrowski jan, 42 lata, mieszczanin, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1200. Piotrowski jan, s. Pawła, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1201. Piotrowski (Pietrowski) jan, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok 
przed 17 VI 1865, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi na 
Syberii, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony pod nad-
zorem od 1866 w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1873 
w gub. kijowskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1202. Piotrowski Nikodem, 72 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1203. Piotrowski (Pietrowski) Seweryn, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, ska-
zany na 4 lata katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie od 1866 
osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. irkuc-
ka, od 1873 w gub. kijowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1204. Piotrowski Wincenty, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1205. Pirowski Stepan, 42 lata, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1206. Piórski (Piurski) Antoni, 17 lat, mieszczanin, poddany austriacki, szewc 
w Przemyślanach, walczył w oddziale F.K. Horodyńskiego, został ran-
ny, a następnie wzięty do niewoli podczas potyczki pod radziwiłłowem 
2 VII 1863, wyrok przed 1 XI 1863, pozbawiony praw stanu, w trakcie 
zesłania zamienił się nazwiskami z Włodzimierzem Malczewskim (zob. 
poz. 926), później wrócili do własnych nazwisk), osiedlony pod nadzo-
rem w okr. krasnojarskim w gub. jenisejskiej, w 1867 został ułaskawiony 
z dozgonnym zakazem przyjazdu do Cesarstwa ros., w 1869 wrócił do 
kraju (galicji).
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 623-624; F. Nar-
towski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 41; j. Sokulski, Udział brzeżańczyków w po-
wstaniu styczniowym, s. 2-3.

1207. Piskorzecki (Piskorecki) jan, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 
rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1208. Piszyński Stanisław, 61 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1209. Piwowar Danyło, 31 lat, chłop, gub. wołyńska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1210. Pląskowski (Plonkowski) Adam, s. Izydora, 40 lat, szlachcic, sztab-
skapitan w stanie spoczynku, gub. wołyńska, brał udział w powstaniu 
w Owruckiem, został ciężko ranny, skazany na 15 lat w kopalniach, karę 
odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, 
od 1876 w gub. penzeńskiej, na mocy manifestu z 1 V 1883 oswobodzo-
ny od nadzoru, uzyskał prawo do swobodnego wyboru miejsca zamiesz-
kania w Cesarstwie ros.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na 
wozie i pod wozem, s. 219; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 173; M. janik, 
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Wołyniacy, s. 27, 32; W. lasocki, Wspomnienia t. II, s. 346; Powstanie stycznio-
we i zesłańcy syberyjscy, s. 272; W. śliwowska, Syberia, s. 295; S. zieliński, bitwy 
i potyczki 1863-1864, s. 342.

1211. Pluciński (Płuciński) Aleksander, s. Michała, 34 lata, szlachcic, podda-
ny pruski, osiedlony pod nadzorem w gm. irbiejskiej w gub. jenisejskiej, 
w 1883 powrócił do Prus.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1212. Pluciński (Płuciński) Michał, s. Teodora, 22 lata (ur. 3 III 1841, Krynki 
w pow. brzeskim), szlachcic, poddany pruski, student Uniwersytetu św. 
Włodzimierza, walczył w oddziale święcickiego, został ranny i wzięty do 
niewoli pod rozalówką 10 V 1863, przebywał 15 miesięcy w twierdzy ki-
jowskiej, osiedlony pod nadzorem w gm. irbiejskiej w gub. jenisejskiej, 
w 1868 powrócił do Prus, później studiował w Krakowie, dr, prymariusz 
w zakładzie Krajowym dla Obłąkanych w Kulparkowie.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; genealogia Polaków, Ka-
talog Powstańców Styczniowych, hasło: Michał Pluciński – https://genealogia.
okiem.pl/powstaniec-styczniowy/73435 (dost. 9.03.2023); z. Klukowski, Leka-
rze zesłańcy, s. 18; Księga pamięci, s. 330-331; j. Maliszewski, Uczestnicy, s. 56.

1213. Płatkowski Teofil, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w Tułunie w okr. niżnieudińskim w gub. 
irkuckiej, w 1869 zezwolenie na przeniesienie do europejskich guberni 
rosji, zdecydował o pozostaniu na Syberii.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 193.

1214. Pławski Antoni, 31 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1215. Płonowski (Plonowski) juliusz, 20 lat, szlachcic, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1216. Płoński józef, 18 lat, szlachcic, skazany na 4 lata katorgi, pozbawiony 
praw stanu, karę odbywał w Irkucku, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka; miał dzieci: 
Piotra, Pawła, Włodzimierza.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1217. Płotnicki józef, 49 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok więzienia 
w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1218. Płuszaj Tomasz, 27 lat, szlachcic zagrodowy, gub. lubelska, skazany na 3 
lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1219. Podbereski Kazimierz, s. Andrzeja, 38 lat, gub. wileńska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1220. Podborski August, 22 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1221. Podgórecki (Podhorecki, Podhorodecki, Podgorodecki) Norbert, 22 
lata, szlachcic zagrodowy, osiedlony pod nadzorem w Ałatyrze w gub. 
symbirskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1222. Podgórski Piotr, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii, po ich odbyciu osiedlony pod nad-
zorem w Kazaniu.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1223. Podgórski Stefan, s. Wiktora, 30 lat, szlachcic, obw. grodzieński, miał być 
wysłany do gub. jenisejskiej, jednak ostatecznie odesłany do gub. irkuc-
kiej, osiedlony pod nadzorem w gm. Ojok w gub. irkuckiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1224. Podhajecki (Podgajecki) Adam, s. lucjana, 45 lat, szlachcic, gub. wołyń-
ska, pozbawiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuc-
kiej, zm. 8 I 1866 w listwiennicznoje.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1225. Podhorecki (Podgorecki) Adolf, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi na Syberii, karę odbywał 
w gub. irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w listwienniczno-
je, od 1866 w Wierchnie Ołońskim w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka, zm. 14 II 1875 w szpitalu miejskim w Irkucku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1226. Podlewski bronisław, s. jakiwa, 40 lat, szlachcic, gub. podolska, sądzo-
ny za sprzyjanie powstańcom, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod 
nadzorem w Tobolsku, od 1868 w galiczu w gub. kostromskiej, od 1869 
w Warszawie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 237.

1227. Podlewski erazm, s. Franciszka, 32 lata, szlachcic, gub. kijowska, skaza-
ny na 8 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, później w Kliczce.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1228. Podlewski (Padlewski) romuald, 35 lat, szlachcic, Uhorce w pow. zło-
czowskim, poddany austriacki, aresztowany w maju 1863, a następnie 
więziony najpierw w berdyczowie, a następnie w Kijowie, zesłany na Sy-
berię, przebywał pod nadzorem w gub. tobolskiej, o jego ułaskawienie 
zabiegał ks. ruczka, w 1868 wrócił do Austrii z obowiązującym dozgon-
nie zakazem wjazdu w granice rosji.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 627.

1229. Podomiński Albin, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, 
zesłany na katorgę na Syberię, osiedlony pod nadzorem w Tułunie w okr. 
niżnieudińskim w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1230. Podoliński Alojzy, s. Władysława, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1231. Podosowski edmund, s. józefa, 24 lata, szlachcic, pow. proskurowski, 
gub. podolska, sądzony za zamiar przyłączenia się czynnie do powstania, 
pozbawiony praw stanu, zesłany do gub. tomskiej, od 1864 w Kaińsku, 
od 1869 w Wiatce, gdzie dorabiał jako prywatny kancelista, w 1871 przy-
wrócono mu prawa stanu i zwolniono z dozoru policyjnego, od 1873 
przeniósł się do gub. twerskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Sybe-
ria, s. 296.

1232. Podwiński (Podziński) gotfryd, 48 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 6 lat katorgi, karę odbył w Siwakowej, później w Czycie, w Aleksan-
drowskim zawodzie, a następnie osiedlony pod nadzorem w gm. witim-
skiej, okr. kireński, gub. irkucka, zm. 6 VI 1867 w okr. kireńskim w gub. 
irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1233. Podwysocki (Podwysotski) Konstanty, s. ludwika, 27 lat, szlachcic, gub. 
podolska, osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. kański, gub. je-
nisejska, od 1871 w gub. wiackiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1234. Podwyszyński Stanisław, s. jana, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod 
nadzorem w Mezeniu w gub. archangielskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1235. Poganowski (Pogonowski) józef, 22 lata, szlachcic, Żytomierz, gub. wo-
łyńska, został ranny i wzięty do niewoli w bitwie pod Miropolem w maju 
1863, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę od-
był w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, 
okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, s. 
332.

1236. Pogorzelski Izydor, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, 
konfiskata majątku, osiedlony pod nadzorem w gub. permskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1237. Pogorzelski (Pachorzelski) józef, 26 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, są-
dzony za „pełnienie funkcji żandarma w szajce buntowników”, pozba-
wiony praw stanu, konfiskata majątku, osiedlony pod nadzorem w okr. 
kańskim, gub. jenisejska, od 1866 w gm. jandińskiej w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1238. Pogorzelski józef, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w gm. kazańskiej w gub. tomskiej, od 1866 
w gub. wiackiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1239. Polakowski (Polikowski, Polanowski) Antoni, 22 lata, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. ancifer-
skiej, okr. kański, gub. jenisejska; miał syna Fiłofieja.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1240. Polewski (Polijewski) Kazimierz, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. ki-
jowska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, utrata praw stanu, wcielony do 
korpusu orenburskiego bez pozbawienia tytułu szlacheckiego.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2 [w wykazie 
w wieku 29 lat].
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1241. Polikowski August Dominik, s. Celestyna, 27 lat, szlachcic, lekarz, gub. 
wołyńska, wzięty do niewoli 5 V 1863 po rozbiciu jego oddziału na te-
renie pow. owruckiego w gub. wołyńskiej, pozbawiony praw stanu, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. badajskiej, okr. 
irkucki w gub. irkuckiej, w 1875 był lekarzem w Czeremchowskim w okr. 
bałagańskim w gub. irkuckiej, następnie w Żytomierzu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; z. Klukowski, Lekarze 
zesłańcy, s. 19.

1242. Polikowski jan, 55 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok przed 22 XI 1866, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, 
okr. minusiński, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1243. Polikowski romuald, 32 lata, radca tytularny, gub. wołyńska, ranny 
i wzięty do niewoli w bitwie pod Moskalówką 17 V 1863, skazany na 12 
lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 30 V 1864, nr 22; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 342.

1244. Polkiewicz Mikołaj, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie 
osiedlony pod nadzorem w bolszebadińskom w gm. niżnieudińskiej 
w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1245. Polkotycki (Połkotycki) Wiktor, 18 lat, szlachcic, student Uniwersytetu 
św. Włodzimierza, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym 
więzieniu zwolniony na podstawie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1246. Polszykiewicz Wojciech, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1247. Połoniecki julian, 16 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
6 miesięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1248. Poniatowski Adam, s. leona, 57 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, wyrok z 15 V 1866, osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeń-
skiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, od 1869 w Warszawie, zm. 25 I 1872.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. lasocki, Wspomnienia, t. I, s. 70-73, 140-143.
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1249. Poniatowski józef, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał za bajkałem, osiedlony pod nadzorem w listwien-
nicznoje w gub. irkuckiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1250. Popiel józef, 27 lat, szlachcic, sądzony za „zamiar przyłączenia się do 
powstania oraz przygotowanie dla powstania środków materialnych”, 
pozbawiony praw stanu, wyrok przed lipcem 1866, osiedlony pod nad-
zorem w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, od 1867 w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1251. Popiński Aleksander, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1252. Popiński Dionizy, 50 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1253. Popławski Antoni, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1254. Popławski grzegorz, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat 
katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1255. Popławski jan, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1256. Popławski jan, 48 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1257. Popławski Tymoteusz (Tymofej), 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. ki-
jowska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 8 lat ciężkich robót 
w twierdzach na Syberii.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1258. Popowski józef, s. juliana, 22 lata (ur. 30 XI 1841), szlachcic, pow. win-
nicki na Podolu, pozbawiony praw stanu, prowadził działania mające na 
celu przygotowanie powstania w pow. skwirskim, został aresztowany na 
skutek zdrady M. grzymały-grudzińskiego, wyrok w marcu 1863, ska-
zany najpierw na karę śmierci, zamienioną następnie na skutek zabiegów 
matki na bezterminową katorgę w kopalniach na Syberii, karę odbywał 
w Usolu, następnie wymiar kary stopniowo zmniejszano, aż na skutek 
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amnestii w 1868 zmieniono ją na osiedlenie pod nadzorem w Irkucku, 
od 1871 w gub. permskiej, po całkowitej amnestii w 1875 uzyskał możli-
wość opuszczenia rosji bez możliwości przyjazdu do niej, następnie roz-
począł karierę polityczną i wojskową, był m.in. posłem do galicyjskiego 
Sejmu Krajowego VI kadencji (1891-1894), osiadł w Krakowie, zm. 24 
VI 1910 w Krakowie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 
219; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 182; Księga pamiątkowa, s. 334; M. ja-
nik, Wołyniacy, s. 33; W. lasocki, Wspomnienia, t. II. PSb, t. XXVII, s. 622-625.

1259. Popowski Władysław, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 3 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1260. Poprzycki Władysław, 22 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany na 7 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1261. Portyka (Portyko) Mychajło, 18 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 2 
lata kompanii karnej w gub. orłowskiej, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem w gm. abakańskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1262. Posławski (Pasławski, Posłowski) Antoni, s. Wincentego, 30 lat, szlach-
cic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1263. Postyżewski Władysław, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 3 
lata kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1264. Potapalski grzegorz, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, wcielony do korpu-
su orenburskiego z pozbawieniem tytułu szlacheckiego.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1265. Potocki Antoni, s. Stanisława, 41 lat, szlachcic, sztabskapitan w stanie 
spoczynku, gub. wołyńska, prowadził działania mające na celu przygo-
towanie powstania w pow. ostrogskim, konfiskata majątku, skazany na 
10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Usolu, 
następnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. Szuszenskoje, okr. 
minusiński, gub. jenisejska, od 1869 w Krasnojarsku, od 1871 w je-
lizawetgrodzie w gub. chersońskiej, a od 1876 w białej Cerkwi w gub. 
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kijowskiej; towarzyszyła mu żona elżbieta z d. beaton, z którą miał 5 
dzieci (czworo w kraju, piąte ur. się na zesłaniu); jego siostra joanna oraz 
brat Stanisław podejmowali starania o jego ułaskawienie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 173, 215; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 219, 301; M. 
janik, Wołyniacy, s. 27; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 141, 323; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 300-301.

1266. Potocki Franciszek, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1267. Potocki jan, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem 
pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1268. Potocki światosław, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. 
jenisejska, od 1873 w gub. astrachańskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1269. Powalski romuald, s. zygmunta, 32 lata, szlachcic, gub. podolska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1270. Powalski Wincenty, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nad-
zorem w gub. jenisejskiej, od 1868 w gub. woroneskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1271. Pozdowski (Pazdowski) eliasz, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozosta-
wiony do dalszych dyspozycji w Połtawie.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1272. Poznański Augustyn, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1273. Poznański Włodzimierz, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za 
poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1274. Pracewicz julian, s. józefa, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 
lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1275. Praczkowski jan, s. Mateusza, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 4 lata ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w gub. irkuckiej, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka, zm. 14 VI 1867 na skutek wypadku (zabity przez drzewo).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1276. Pricker Moszka, s. Frejny, 47 lat, Żyd, gub. kijowska, pozbawiony praw 
stanu, wyrok przed 15 XI 1866, skazany na rok charkowskiej aresztanc-
kiej roty, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej; miał żonę 
Chaję oraz dzieci Fridę i Franza.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1277. Pritomski Franciszek, 19 lat, chłop, gub. wołyńska, wyrok w 1863, skaza-
ny na 3 lata aresztanckich rot na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1278. Prokof Karol, 60 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem 
pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1279. Prokof Oktawian, s. jakuba, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1280. Prokoff (Prokofer) justyn, s. Karola, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, po-
zbawiony praw stanu, wyrok przed 13 IV 1865, skazany na 6 lat katorgi 
na Syberii, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie osie-
dlony pod nadzorem od 1866 w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. ir-
kucka, pozostał na Syberii, zm. w Usolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 
265.

1281. Prokowicz leon, 36 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1282. Prokowski Sylwester, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skaza-
ny na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1283. Pron jan, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok więzienia 
w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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1284. Prozor Maurycy Mieczysław, s. Maurycego, 33 lata, szlachcic, podpo-
rucznik w stanie spoczynku, gub. wołyńska, skazany na 15 lat ciężkich 
robót w kopalniach, zm. 10 IV 1865 w drodze na zesłanie lub w szpitalu 
więziennym w Tarze.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. Nowolecki, Pamiąt-
ka rodzin polskich, s. 126.

1285. Pruszak józef, 23 lata, gołogóry w pow. złoczowskim, poddany austriac-
ki, wyrok przed 12 X 1864, zesłany na Syberię Wschodnią, osiedlony 
pod nadzorem w gm. ładiejskiej, okr. kański, gub. jenisejska, następnie 
w okr. kańskim tejże guberni, w 1867 ułaskawiony z dozgonnym zaka-
zem przyjazdu do rosji, w 1868 wrócił do kraju.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; M. Micińska, Galicjanie – zesłań-
cy, s. 638.

1286. Prycznicki Konstantij, s. Mychajły, 24 lata, chłop, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1287. Przebylecki Dominik, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1288. Przedpelska emilia, szlachcianka, gub. kijowska, sądzona za pomoc 
udzielaną powstańcom, zesłana na Syberię, osiedlona pod nadzorem 
w galiczu w gub. kostromskiej, od 1870 w gub. samarskiej; na zesła-
niu wraz z mężem Aleksandrem (zob. poz. 1291) oraz dziećmi: Aleksan-
drem (zob. poz. 1290), józefiną (zob. poz. 1289), Kalikstem, Amalią.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1289. Przedpelska józefina (józefata), c. Aleksandra i emilii, szlachcianka, 
gub. kijowska, zesłana na Syberię wraz z rodzicami za śpiewanie pieśni 
patriotycznych oraz pomoc udzielaną powstańcom, osiedlona pod nad-
zorem w galiczu w gub. kostromskiej, od 1870 w gub. samarskiej; na ze-
słaniu wraz z ojcem Aleksandrem (zob. poz. 1291), matką emilią (zob. 
poz. 1288) oraz rodzeństwem: Aleksandrem (zob. poz. 1290), Kalikstem, 
Amalią.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1290. Przedpelski Aleksander, s. Aleksandra i emilii, 19 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, sądzony za pomoc udzielaną powstańcom, osiedlony pod nad-
zorem w galiczu w gub. kostromskiej, od 1870 w gub. samarskiej, od 
1872 w gub. kijowskiej na zesłaniu wraz z ojcem Aleksandrem (zob. poz. 
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1291), matką emilią (zob. poz. 1288) oraz rodzeństwem: józefiną (zob. 
poz. 1289), Kalikstem, Amalią.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1291. Przedpelski Aleksander, 70 lat, s. Tadeusza Fabiana, szlachcic, gub. ki-
jowska, sądzony za pomoc udzielaną powstańcom oraz zachęcanie sy-
nów do wzięcia udziału w powstaniu (jeden z nich NN zginął w trakcie 
walk), osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, od 1866 w galiczu 
w gub. kostromskiej, od 1870 w gub. samarskiej, na zesłaniu wraz z żoną 
emilią (zob. poz. 1288) oraz dziećmi: Aleksandrem (zob. poz. 1290), jó-
zefiną (zob. poz. 1289), Kalikstem, Amalią.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1292. Przemyski jan, s. Piotra, 41 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1293. Przewłocki (Przywłocki, Przywucki, Pogowlicki) Protazy, 22 lata, szlach-
cic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Akatui, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka, zm. 7 V 1879 w Szimańskom (prawdopodobnie zamordowany).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1294. Przewłocki Wincenty, 44 lata, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Sybe-
rię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1295. Przygodzka (Przygocka) Pelagia, c. Stanisława, 20 lat, szlachcianka, gub. 
kijowska, zwolniona za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1296. Przygodzki (Przygocki) Antoni, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1297. Przygodzki (Przygocki, Przygodski) edmund, s. Władysława, 20 lat, 
szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, wzięty do niewoli w bitwie pod 
radomyślem w 1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w Tułunie w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, później 
w Nowomikołajewsku, od 1872 w Irkucku, pozostał na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Sybira-
cy, s. 36.
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1298. Przygodzki (Przygocki) Stanisław, s. Franciszka, 50 lat, szlachcic, gub. 
kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1299. Przyjałkowski (Przywkowski) ludwik, s. jana, 23 lata, szlachcic, Po-
dole, skazany w 1863 na 8 lat katorgi, karę odbywał za bajkałem przy 
budowie drogi, w 1866 został uniewinniony od udziału w powstaniu za-
bajkalskim, wysłany w 1867 do Usola, następnie w gorzelni w Aleksan-
drowsku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 173, 182; W. 
lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 353; W. śliwowska, Syberia, s. 302.

1300. Przysiecki (Przesiecki) Dionizy, 19 lat, szlachcic, student Uniwersy-
tetu św. Włodzimierza, gub. wołyńska, należał do oddziału leonarda 
Wiśniewskiego, został ranny w bitwie pod Sołowiówką 9-10 V 1863, 
więziony w Owruczu, Żytomierzu oraz Kijowie, skazany na 8 lat katorgi, 
karę odbywał w Usolu, później w gorzelni w Aleksandrowsku, w Ałga-
czu, w 1866 osiedlony pod nadzorem za bajkałem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na 
wozie i pod wozem, s. 219; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 174; W. lasocki, 
Wspomnienia, t. II, s. 347; j. Maliszewski, Sybiracy, s. 34; W. śliwowska, Sybe-
ria, s. 302-303.

1301. Przytomski Franciszek, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, ska-
zany na 3 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1302. Puchalski Faustyn, 43 lata, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw 
stanu, wyrok w 1863, osiedlony pod nadzorem w Wierchnieuralsku 
w gub. orenburskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1303. Puchalski Franciszek, s. Karola, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, 
następnie osiedlony pod nadzorem w Irkucku, w l. 1873-1875 pracował 
w kopalniach złota w jakucji; miał żonę Marię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1304. Puchalski józef, s. Wojciecha, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, wyrok przed 6 VI 1865, skazany na 10 lat katorgi 
na Syberii, karę odbywał w Usolu, później przebywał w Aleksandrow-
skim zawodzie, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok ka-
torgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, w 1867 przeniesiony 
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do Usola, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w gm. badajskiej, 
a później jandińskiej w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 174; e. Nie-
belski, imienny spis, s. 298; W. śliwowska, Syberia, s. 303.

1305. Puczniewski Anton, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1306. Puzdrowski August Krzysztof, s. Ignacego i Franciszki, 25 lat (ur. 
w 1838), szlachcic, gub. wołyńska, wzięty do niewoli w Owruckiem (wg 
innej wersji w bitwie pod Wierchnoleńskiem 13 V 1863), skazany na 
8 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w gorzelni 
w Aleksandrowsku, następnie osiedlony pod nadzorem w okr. bałagań-
skim w gub. irkuckiej, o jego uwolnienie zabiegał ks. ruczka, w 1871 
wrócił do kraju, po powrocie był urzędnikiem kolei państwowej w ga-
licji, zm. 9 VII 1905 we lwowie; miał rodzeństwo: ludwika (zob. poz. 
1308), Feliksa (zob. poz. 1307), Helenę.
КГВ 21 III 1864, nr 12; j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 33; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 645 (obszerniejszy biogram).

1307. Puzdrowski Feliks, 32 lata, szlachcic, poddany austriacki, wyrok za-
twierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kau-
cją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania; miał 
rodzeństwo: ludwika (zob. poz. 1308), Augusta Krzysztofa (zob. poz. 
1306), Helenę.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1308. Puzdrowski ludwik, 27 lata, szlachcic, poddany austriacki, wyrok za-
twierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kau-
cją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania; miał 
rodzeństwo: Augusta Krzysztofa (zob. poz. 1306), Feliksa (zob. poz. 
1307), Helenę.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1309. Pyszyński Stanisław, s. Feliksa, 61 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1310. rabsztyński (rapsztyński, rabytyński, rabityński) Franciszek, s. An-
drzeja, 27 lat, rejestrator kolegialny, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 12 lat w kopalniach, karę odbywał w Usolu, uznany za 
niewinnego udziału w powstaniu zabajkalskim, później osiedlony pod 
nadzorem w gub. irkuckiej, od 1879 w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 182; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 350; e. Niebelski, imien-
ny spis, s. 329 (e. Niebelski odnotował go błędnie w grupie zabitych i zaginio-
nych); W. śliwowska, Syberia, s. 304.

1311. radecki grzegorz, 44 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1312. radomski bolesław, 13 lat, szlachcic, gub. podolska, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, następnie ze-
słany do Krasnoufimska.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Salinger, Etapem z War-
szawy, s. 146.

1313. radoń (radom) Ignacy, 29 lat, Podhajce, poddany austriacki, syn leśni-
czego, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do 
niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony 
pod nadzorem w gm. anciferskiej, okr. kański, gub. jenisejska, utonął 29 
lub 31 VIII 1867 w rzece Ona w okr. kańskim w gub. jenisejskiej.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 647-648; F. Nartowski, Z ław szkolnych na 
Sybir, s. 27, 35.

1314. radyński (radzyński) józef, 22 lata, szlachcic, były student, gub. wołyń-
ska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w jekaterynosławiu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1315. radyński (radzyński, ratyński) józef, s. Hipolita, 29 lat, szlachcic, gub. 
podolska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. 
manzurskiej, okr. wierchnoleński w gub. irkuckiej, od 1868 w Irkucku, 
w 1873 zgoda na wyjazd do Orenburga, następnie zamieszkał w Warsza-
wie, od 1911 w grodzisku. 
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, 
s. 340; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 134.
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1316. radzijewski (radziejowski, rodziński) Michał, 25 lat, szlachcic, urlopo-
wany podoficer, gub. wołyńska, skazany na 20 lat ciężkich robót w kopal-
niach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1317. radzymiński Piotr, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1318. rafalski (rafałowski) józef, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
7 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1319. raj (rej) jan, s. Karola, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 4 lata katorgi na Syberii, karę odbywał w fabrykach ir-
kuckich, od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bała-
gański w gub. irkuckiej, zm. 10 IV 1913 po ciężkiej chorobie w szpitalu 
w Tyrturze.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1320. rakowicz Adam, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat ka-
torgi w orłowskiej aresztanckiej rocie, następnie od 1866 osiedlony pod 
nadzorem na Wschodniej Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1321. rakowski joachim, 50 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1322. rakowski józef, 40 lat, szlachcic, gub. podolska, sądzony za kontakty 
z powstańcami i udzielanie im pomocy, osiedlony pod nadzorem w gub. 
penzeńskiej, później gub. chersońskiej, od 1865 w gm. pogoriełowskiej, 
okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, w 1869 wrócił do gub. podolskiej; 
siostra Paulina zabiegała o jego ułaskawienie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1323. rakowski Kazimierz, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1324. rakowski romuald, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.



201

1325. rakowski Tadeusz, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, kara śmierci przez 
rozstrzelanie. rozstrzelany w listopadzie 1863.
КГВ16 XI 1863, nr 46.

1326. rewucki (rzewucki) Antoni, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1327. rodzymiński (radzymiński) Wiktor, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1328. rogalewicz Dionizy, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1329. rogalski jan, 24 lata, szlachcic, brzeżany, poddany austriacki, brał udział 
w bitwie pod radziwiłłowem, został ranny i wzięty do niewoli, skazany 
na 4 lata katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3.

1330. rogoziński (rogożyński) Konstanty, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
zwolniony za poręczeniem, zm. w 1869 w gub. woroneskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1331. rogoziński (rogożyński) Włodzimierz, 45 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
skazany na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1332. rojnik leon, 41 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany na 6 
miesięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1333. rokicki Apoloniusz, s. Wincentego, 37 lat, szlachcic, gub. mińska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1334. rokosowski bonifacy, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi, katorgę odbywał w gub. jenisejskiej, później w Irkucku, następ-
nie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub ir-
kucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 118.
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1335. rokosowski józef Walenty, s. Fortunata, 18 lat, szlachcic, pow. zasławski 
w gub. wołyńskiej, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem od 
1867 w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, w 1894 oswobodzony od nadzo-
ru, uzyskał prawo do zamieszkania w guberniach Królestwa Polskiego.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1336. roman Aleksander, 34 lata, szlachcic, gub. wołyńska, podchorąży w sta-
nie spoczynku, skazany na 2 lata więzienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1337. romanowski August (Augustyn), 24 lata, szlachcic, pow. żytomier-
ski gub. wołyńskiej, wyrok przed 24 VII 1864, skazany na 8 lat katorgi 
w twierdzach, karę odbywał w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1338. romanowski Franciszek, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w pow. kireńskim w gub. irkuckiej, 
a później w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1339. romanowski Herman, s. Andrzeja, szlachcic, pow. żytomierski w gub. 
wołyńskiej, wyrok przed 2 X 1865, skazany na 10 lat katorgi w twier-
dzach, karę odbywał za bajkałem, uniewinniony od zarzutu udziału 
w powstaniu zabajkalskim, odesłany do Usola.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 179; W. lasoc-
ki, Wspomnienia, t. II, s. 327. U Niebelskiego nie występuje w spisach sądzonych.

1340. rommert Piotr Aleksander, 28 lat, Finlandia, wyrok w 1863, skazany na 
6 lat katorgi w twierdzach Syberii Wschodniej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1341. roński Nikita, s. Tadeusza, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1342. rosanowski Wacław, 20 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, skazany na 
kompanię karną w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1343. roscki jan, s. Pawła, 61 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1344. roskowiński Sylwester, 50 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, ska-
zany na 8 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1345. roszkowski jan, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1346. rozbicki Piotr, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1347. rozonow Teodozjusz, 21 lat, mieszczanin, gub. kijowska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1348. rozonow Wasyl, 19 lat, mieszczanin, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1349. rożański Hieronim, 50 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 2 lata 
w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1350. rożański (rozański, różański) jan, s. Mikołaja, 24 lata, szlachcic, gub. 
podolska, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej; miał żonę Pelagię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1351. rożniatowski Walenty, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, ska-
zany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1352. rożniatowski Władysław, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 
lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1353. rożnowski january, 38 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1354. róża józef, 26 lat, szlachcic, gub. witebska, zwolniony za poręczeniem 
pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysięgi lo-
jalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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1355. różycki Hipolit, 18 lat, zbaraż, poddany austriacki, należał do oddziału 
F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod ra-
dziwiłłowem, wyrok przed 1 XI 1863, osiedlony pod nadzorem w okr. 
kańskim w gub. jenisejskiej, w 1868 odesłany do kraju z dozgonnym za-
kazem powrotu do rosji, w 1869 wrócił do galicji.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 666-667.

1356. różycki józef, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat kator-
gi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, od 1868 osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1357. różycki Marceli, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat kator-
gi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1358. rucyński (ruciński) Włodzimierz, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1359. rudek Franciszek, Słotwina, poddany austriacki, przed powstaniem 
w Sławucie na Wołyniu, aresztowany w kwietniu 1866 za pomaganie po-
wstańcom i kolportaż Złotej hramoty.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy, s. 669.

1360. rudnicki baltazar, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony pod nad-
zorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka; brat Konstanty 
zesłany na katorgę wraz z nim.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 118.

1361. rudnicki Franciszek, s. zachariasza, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 1868 osiedlony 
pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1362. rudnicki jan, s. Honoraty, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, od 1866 osie-
dlony pod nadzorem w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, od 1875 
w Kirsanowie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1363. rudnicki julian, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; Odznaczenia VM.

1364. rudnicki Wincenty, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, należał do od-
działów Marcina borelowskiego ps. lelewela, a następnie Allada-
ra, działających na terenie lubelszczyzny oraz Podlasia, brał udział 
w walkach pod borowem, józefowem oraz Korytnicą, wyrok zatwier-
dzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kaucją 
i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po zło-
żeniu przysięgi lojalności, po powstaniu lustrator lasów hr. Skarbka.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2; Księga pamiąt-
kowa, s. 348.

1365. rudnicki zygmunt, s. romualda i eleny, 33 lata, szlachcic, gub. wołyń-
ska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twier-
dzach, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, później w Usolu, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 1869 w gub. 
penzeńskiej, od 1871 w gub. jekaterynosławskiej, na krótko w gub. wo-
łyńskiej, w 1882 powrócił w rodzinne strony; ożenił się z córką szwedz-
kiego wojskowego gen. raabe, miał z nią 2 dzieci.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. lappe, Usola. Warzel-
nia soli pod irkuckiem, s. 353; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 347.

1366. rudzki Karol, 52 lata, szlachcic, gub. kijowska, pośrednik mirowy, kara 
śmierci przez rozstrzelanie, rozstrzelany w Kijowie 6 X 1864.
КГВ 26 IX 1864, nr 39; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Stycznio-
wych, hasło: Karol rudzki – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-stycznio-
wy/23440 (dost. 10.02.2023).

1367. rusałowski jakub, s. Damiana, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1368. rusecki (rusiecki) Aleksander, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wcielony 
do korpusu orenburskiego z pozbawieniem tytułu szlacheckiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1369. rusecki (rusiecki) Karol, 46 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 
lat katorgi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1370. rutkowski jan, 18 lat, mieszczanin, m. berdyczów, skazany na 5 lat kom-
panii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1371. rutkowski józef, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, wcielony do korpusu 
orenburskiego bez pozbawienia tytułu szlacheckiego.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1372. rutkowski Franciszek józef, s. Kazimierza, ur. 17 IX 1830 r., liczki w gub. 
wileńskiej, szlachcic, poddany austriacki, należał do oddziału F.K. Horo-
dyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłło-
wem, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, 17 V 1867 uzyskał 
zgodę na powrót, w 1868 lub 1869 powrócił do galicji, w 1882 pracował 
jako urzędnik Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, zm. w 1907 
w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu rakowickim. 
КГВ 21 III 1864, nr 12; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Stycznio-
wych, hasło: Franciszek rutkowski – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-
-styczniowy/72246 (dost. 10.02.2023); M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
670-671 (obszerniejszy biogram).

1373. rutkowski józef, s. Karoliny, 26 lat, szlachcic, skazany na 6 lat katorgi na 
Syberii, karę odbywał w gub. irkuckiej, po jej ukończeniu osiedlony pod 
nadzorem w gub. irkuckiej, od 1878 w grodnie w gub. nowogrodzkiej, 
od 1879 w borowiczach.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1374. rybaczkowski Matwij, 26 lat, chłop, gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 
14 IX 1863, skazany na 4 lata kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 5 X 1863, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1375. rybak Mychajło, s. Dymitra, 23 lata, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 
lata kompanii karnej w gub. charkowskiej, następnie osiedlony pod nad-
zorem w gub. tobolskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1376. rybczyński Aleksander, 19 lat, szlachcic, gub. wileńska, osiedlony pod 
nadzorem w gm. irdeńskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1377. rybicki zenon, s. jana, 47 lat, szlachcic, rotmistrz sztabowy w stanie 
spoczynku, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 20 lat 
ciężkich robót w kopalniach, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. 
irkuckiej, od 1874 w Nowomoskowskoje w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1378. rychliński Feliks, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1379. rychliński Ksawery, s. Walentego, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Kadai, na-
stępnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w Irkucku, zm. 1 III 1904 
w Irkucku; na katorgę został zesłany razem z bratem Stanisławem zostali 
zesłani na katorgę (zob. poz. 1380).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1380. rychliński Stanisław, s. Walentego, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Kadai, na-
stępnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w Irkucku, zm. 1 III 1904 
w Irkucku; na katorgę został zesłany razem z bratem Ksawerym zostali 
zesłani na katorgę (zob. poz. 1379).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 327.

1381. rylski Hipolit, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, od 1868 
w Kirsanowie w gub. tambowskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1382. rylski Izydor, s. jana i Pauliny, 20 lat, szlachcic, gub. podolska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Irkucku, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. ilgińskiej, okr. wierchnoleński 
w gub. irkuckiej, później w Wierchnoleńsku, od 1876 w Nowomoskow-
sku w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1383. rzewuski Adam, s. Antoniego, 60 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

S

1384. Sabański (Sobański) Konrad, s. Izydora, 34 lata, szlachcic, chorąży w stanie 
spoczynku, uczestnik wojny krymskiej, gub. kijowska, osiedlony pod nad-
zorem w gm. pańczugskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, od 1869 w gm. ry-
bińskiej, okr. kański, gub. jenisejska, od 1870 w Królestwie Polskim.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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1385. Sabo (Sabot, Sabeau) Wiktor (Wincenty, Kazimierz), 22 lata, szlachcic, 
poddany francuski, osiedlony pod nadzorem w gm. czistoostrowskiej, 
okr. krasnojarski, gub. jenisejska, 9 VII 1867 wysłany do Francji.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1386. Sachacki (Sochacki) Marian, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
10 lat ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1387. Sachacki (Sochacki) Michał, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1388. Sachnowski Aleksander, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, zesłany do gub. 
samarskiej (Nowouzieńsk, Samara).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1389. Sachnowski jan, 47 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany do gub. samar-
skiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1390. Saczkiewicz (Szaszkiewicz) Ferdynand, s. jana, 21 lat (ur. 3 III 1842), 
szlachcic, Przystań w obw. żółkiewskim, poddany austriacki, przed po-
wstaniem był oficjalistą prywatnym i pisarzem powiatowym, walczył 
w lubelskiem jako szeregowiec w oddziale zapałowicza, następnie na-
leżał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewo-
li w bitwie pod radziwiłłowem, został poważnie ranny (odstrzelono mu 
szczękę i lewy obojczyk), wyrok przed 11 VII 1864, skazany na 8 lat po-
bytu na Syberii, osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. mi-
nusiński, gub. jenisejska, jego stryj Karol Saczkiewicz zabiegał o jego 
ułaskawienie, w 1869 wrócił do kraju, spędził 5 lat na Krymie, następnie 
pracował jako leśniczy u hr. jakuba Potockiego, w 1904 w Kołomyi.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 26, 34; gazeta Narodowa 1863, nr 
124 z 10 VII, s. 3; ; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, 
hasło: Ferdynand Saczkiewicz – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-stycz-
niowy/72305 (dost. 10.02.2023); Księga pamiątkowa, s. 332; z. Kubrak, Powsta-
nie styczniowe, s. 82; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 676-677; F. Nartowski, Z ław szkolnych na 
Sybir, s. 27, 50.

1391. Sadowski Andrzej, 37 lat, szlachcic zagrodowy, gub. warszawska, skaza-
ny na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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1392. Sadowski jan, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat katorgi, 
karę odbywał w Posolsku, sądzony za udział w powstaniu zabajkalskim, 
następnie wysłany do Siwakowej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 181.

1393. Sajecki Mychajło, s. Fadeja, 22 lata, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez 
poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1394. Sałaciński józef, s. Antoniego, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 
lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem, sądzony ponow-
nie za udział w powstaniu zabajkalskim, wysłany do Irkucka, po odbyciu 
kary osiedlony pod nadzorem w Srieteńsku w obw. zabajkalskim.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1395. Sałomucha Warfołomij, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców; P. Łossowski, z. Mły-
narski, Rosjanie, białorusini i Ukraińcy, s. 196.

1396. Samarczuk Iwan, s. jakuba, 17 lat, chłop, gub. kijowska, wcielony do 
kompanii karnej w gub. chersońskiej, od 1866 osiedlony pod nadzorem 
w okr. minusińskim w gub. irkuckiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1397. Samborski Feliks, s. Ignacego, 27 lat, szlachcic, pow. nowogradwołyński 
w gub. wołyńskiej, skazany na 4 lata katorgi w Nerczyńskim zawodzie, 
następnie miał być wysłany do listwiennicznoje w gub. irkuckiej, jednak 
ostatecznie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bała-
gański, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1398. Samborski Iwan, 43 lata, chłop, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1399. Samsonowicz rafał, 44 lata, szlachcic, gub. podolska, oskarżony o zaopa-
trywanie powstańców w broń oraz żywność i czytanie chłopom Złotej 
hramoty, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach Syberii Wschod-
niej, karę odbywał w Usolu, w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie 
osiedlony pod nadzorem w Krasnojarsku w gub. jenisejskiej, później 
w gub. tambowskiej, w 1880 w Spassku w gub. tambowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Uso-
lu, s. 176; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 347; W. śliwowska, Syberia, s. 314.
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1400. Sankowski Teodor, s. józefa, 35 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wileńska, 
zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1401. Sarnecki Walerian, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1402. Sarnecki Walerian, s. grzegorza, 28 lat, szlachcic, gub. podolska, wyrok 
przed marcem 1864, osiedlony pod nadzorem w miejscowości Szoszino 
w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, od 1867 w Irkucku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1403. Sawicki Adam, 35 lat, szlachcic, urzędnik, pomocnik księgowego w ki-
jowskim urzędzie ds. biedoty, gub. kijowska, pozostawiony do dalszych 
dyspozycji w m. Orzeł, a następnie skazany na 12 lat ciężkich robót w ko-
palniach, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 190.

1404. Sawicki Hipolit, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata kator-
gi, karę odbywał w gub. irkuckiej, później w Kireńsku w gub. jenisejskiej, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, 
gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1405. Sawicki józef, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat kator-
gi, karę odbywał w Siwakowej, później w gorzelni w Aleksandrowsku, 
następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 1873 
w gub. ufijskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1406. Sawicki Modest, s. Kazimierza, 19 lat, szlachcic, Kamieniec Podolski, 
gub. podolska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. tomskiej, w 1871 oswobodzony od nadzoru policji wyjechał 
do Królestwa Polskiego, w 1874 w Warszawie.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

1407. Sawicki Oktawiusz (Oktawian), 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem przy bu-
dowie dróg.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1408. Sawicki Teofil, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 miesiące 
więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1409. Sawiński Albin, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1410. Sawiński Mikołaj, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 2 miesią-
ce więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1411. Sazarczenko zacharij, 28 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. kijowska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1412. Schulz de Schuldner (Szulc de Szulcer) Marcin, 21 lat (ur. 8 X 1842, Mo-
łoszków), prowizor aptekarski we lwowie, poddany austriacki, walczył 
w jeździe Wołyńskiej Łukasza zielińskiego, 10 V 1863 trafił do niewoli, 
więziony w Kijowie przez ok. 16 miesięcy, następnie osiedlony pod nad-
zorem w gm. irbiejskiej, pow. kański, gub. jenisejska, w 1869 wrócił do 
galicji, obowiązywał go dozgonny zakaz wjazdu do rosji, po powrocie 
pracował jako aptekarz w Łańcucie, zm. 21 IX 1933 w Łańcucie (lub we 
lwowie); miał żonę oraz 4 dzieci. 
genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: Marcin Szulc 
– https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/56850 (dost. 9.03.2023); 
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; j. białynia Chołodecki, 
Cmentarzyska i groby, s. 36; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 685-686 (ob-
szerniejszy biogram); W. Sokolewicz, Farmaceuci w powstaniu, s. 23. 

1413. Dominik Sekko, lat 33, Stanisławów, poddany austriacki, brał udział 
w wyprawie radziwiłłowskiej, wyrok przed 1 XI 1863, skazany na Sybe-
rię, wymarsz z twierdzy kijowskiej w listopadzie 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2.

1414. Serednicki ludwik, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1415. Seweryn Franciszek, s. Stanisława i Teresy z d. Sapieha, 25 lat, ur. 9 III 
1835, szlachcic, poddany austriacki, był w organizacji Narodowej w Ki-
jowie, następnie był w oddziale Olszańskiego i baranieckiego, uwięziony 
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pod Ułanowem w pow. lityńskim, pozostawiony do dalszych dyspozycji 
w Kursku, a następnie skazany na 4 lata kompanii karnej w gub. kurskiej, 
po roku przy budowie drogi w gub. orłowskiej, w 1868 wrócił do kraju, 
zamieszkał w Krakowie, w 1913 w Przytulisku dla Weteranów Powstania 
w Krakowie. 
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; КГВ 14 XII 1863, nr 50; genealogia Polaków, Kata-
log Powstańców Styczniowych, hasło: Franciszek Seweryn – https://genealogia.
okiem.pl/powstaniec-styczniowy/72311 (dost. 10.02.2023); Księga pamiątko-
wa, s. 358; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 689. 

1416. Sidlicki (Siedlicki, Siedlecki) józef, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osie-
dlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, w 1873 prawo przeniesienia do 
europejskich guberni rosji, pozostał dobrowolnie na Syberii.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1417. Sidorenko Matwij, 17 lat, chłop, gub. kijowska, wcielony do korpusu 
orenburskiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; P. Łossowski, z. Młynarski, Rosjanie, białorusini i Ukra-
ińcy, s. 196.

1418. Sidorowicz jakim, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 3 lata 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1419. Sidorowski (Sydarowski) Stanisław (Stefan), 22 lata, poddany austriac-
ki, złoczów, poddany austriacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskie-
go, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok 
przed 8 VII 1864, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 30 XI 1863, 
osiedlony pod nadzorem we wsi jełowka w gm. cziornorieczińskiej, okr. 
aczyński, gub. jenisejska, w 1869 wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 358; M. Miciń-
ska, Galicjanie – zesłańcy, s. 691 (obszerniejszy biogram); F. Nartowski, Z ław 
szkolnych na Sybir, s. 47. 

1420. Siedrotski (Sdrotski, Sebrocki, Sedrotski, Sibrocki, Sidrodzki, Siedsotski, 
Siedrocki) Karol, 50 lat, szlachcic, gub. podolska, rejestrator kolegialny, 
skazany na 10 lat katorgi w twierdzach za „znalezienie u niego arku-
szu papieru z wodnym znakiem orła jednogłowego uznanego za blan-
kiet rządu Narodowego”, pozbawiony praw stanu i medali, skazany na 
10 lat katorgi w twierdzach, karę odbywał w Usolu, później w gorzelni 
w Aleksandrowsku, następnie osiedlony pod nadzorem w Szuszenskoje 
w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, następnie od 1868 
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w Krasnojarsku, od 1870 w Wiatce, potem w jekaterynosławiu, od 1872 
w Odessie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 220; 
A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 176; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 142, 
192, 347; W. śliwowska, Syberia, s. 316.

1421. Sieduszewski (Seduszewski, Siduszewski) julian, 26 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 5 lat kompanii karnej 
w gub. kurskiej przy budowie dróg, później w orłowskiej aresztanckiej 
rocie, następnie od 1868 osiedlony pod nadzorem w gub. wiackiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1422. Sielecki (Sielacki, Sielicki) Aleksander, s. grzegorza, 29 lat, sekretarz gu-
bernialny, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, majątek skonfisko-
wano, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach (wg j. gieysztora 
skazany na 6 lat), karę odbywał w Siwakowej, później za bajkałem przy 
budowie dróg, w 1866 sądzony powtórnie w sprawie powstania zabajkal-
skiego, przebywał w Aleksandrowskim zawodzie, od 1867 przeniesiony 
do Usola.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 182; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 353; W. śliwowska, Syberia, 
s. 316.

1423. Sielecki grzegorz, 63 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1424. Sielecki Paweł, s. Andrzeja, 31 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, 
osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1425. Sielecki Piotr, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzorem 
w gm. bielskiej, gub. jenisejska, następnie w gm. Ojok, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1426. Siemaszko Ignacy, 17 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Kaukaz.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1427. Siemiątkowski (Siemiontowski) zygmunt, s. Włodzimierza, 17 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, student Uniwersytetu św. Włodzimierza, są-
dzony za zamiar przystąpienia do powstania, pozbawiony praw stanu, 
w 1866 osiedlony pod nadzorem w okr. minusińskim, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1428. Sienkiewicz grzegorz, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok z 1863, ska-
zany na 5 lat rot aresztanckich.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1429. Sienkiewicz (Sinkiewicz) Władysław, 14 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
przekazany do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwo-
wych.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1430. Siergiejew Sylwester, 29 lat, mieszczanin, starszy sygnalista lubelskiej 
stacji telegraficznej, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odby-
wał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, 
okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1431. Sikirski (Sikorski) józef, s. leoncjusza, szlachcic, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1432. Sikorski, szlachcic, student Uniwersytetu św. Włodzimierza, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, był lekarzem medycyny.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; z. Klukowski, Lekarze zesłańcy, s. 20.

1433. Sikorski Antoni, s. ludwika, 33 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany na 
6 lat katorgi, karę odbywał w listwiennicznoje za bajkałem, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, 
następnie od października 1866 w okr. kańskim w gub. jenisejskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1434. Sikorski Ignacy, 27 lat, szlachcic, gub. podolska, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. jenisejskiej, od 1873 w gub. ufijskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1435. Sikorski józef, s. leona, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi, karę odbywał w Posolsku, następnie osiedlony pod nadzorem 
w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1436. Sikorski józef, s. ludwika, 37 lat, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1873 w gub. 
ufijskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1437. Skalski Teofil, 47 lat, szlachcic, gub. lubelska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.
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1438. Skalski Teofil, szlachcic, Królestwo Polskie, pozbawiony praw stanu, wy-
rok z 22 II 1866, osiedlony pod nadzorem w Szenkursku w gub. archan-
gielskiej, w 1871 zwolniony od dozoru, przywrócono mu prawa.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1439. Skawiński julian, 36 lat, szlachcic, gub. wileńska, skazany na 7 lat kator-
gi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 323.

1440. Skibniewski Stanisław, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. jełowskiej w gub. jenisejskiej, od 
1868 w gub. woroneskiej, w 1873 oswobodzony od nadzoru.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1441. Skirgajłło światosław, s. Stanisława, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na 6 lat katorgi, karę odbywał za bajkałem, następnie od 1866 osie-
dlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, 
zm. 15 II 1869 na zesłaniu w tejże guberni.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1442. Skokowski (Skakowski) Adam, s. Piotra, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska, od 1873 w gub. ufijskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1443. Skompski (Skąpski) Wiktor, 59 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na 
Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1444. Skorkowski eustachy, s. Mateusza, 32 lata, szlachcic, lekarz, pozbawiony 
praw stanu, wyrok przed 12 I 1866, osiedlony pod nadzorem w gm. ta-
siejewskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1445. Skowroński Adolf, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1446. Skólski jan, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 2 miesiące wię-
zienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny w miej-
scu zamieszkania.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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1447. Skórzyński (Skrzyński) Fortunat, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na 
Syberii, karę odbywał w Akatui, zm. 6 VI 1868.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1448. Skrodzki (Skrocki, Skrodski) Mikołaj, s. Mateusza, 68 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1449. Skrólski Piotr, 38 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1450. Skulimowski jan, 18 lat, brzeżany, szewc, poddany austriacki, należał 
do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bi-
twie pod radziwiłłowem, wyrok przed 1 XI 1863, więziony w Kijowie 
przez 5 miesięcy, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. makłakow-
skiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, w 1870 wrócił do Austrii, zamiesz-
kał w Pomorzanach w pow. złoczowskim, następnie trafił do Przytuliska 
dla Weteranów Powstania w Krakowie, zm. 20 VII 1904 (lub 13 VI 1903) 
w Krakowie. 
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 266 
z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 361; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
707-708; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 47.

1451. Skuratowski józef, s. Stefana, 39 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1452. Skwarecki leoncjusz (leon), 21 lat, szlachcic, student, gub. wołyńska, 
pozostawiony do dalszych dyspozycji w jekaterynosławiu, a następnie 
zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1453. Skwirczyński (Skwirzczyński, Skwierczyński, Skierczyński, świerczyń-
ski) Teodor Skuba, 33 lata, ur. 1831 w Mielcu, s. Franciszka de Skuba 
Skwirczyńskiego i józefy Tarczyńskiej, lwów, szlachcic, wojskowy w ar-
mii austr., w powstaniu jako kapitan i dowódca kosynierów, należał do 
oddziału Franciszka Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewo-
li w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 30 XI 1863, pozbawiony 
praw stanu, przed 5 XII 1864 przybył do Krasnojarska, osiedlony pod 
nadzorem w gm. zaliediejewskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, 
w 1868 wrócił do kraju, w 1898 był rewidentem w c.k. kolei państwowej 
we lwowie, zm. w 1901 w Stryju i tam pochowany.
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Odznaczenia: KN; j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 35; idem, 
Dąb-Dąbczańscy, s. 80; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 
266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 361; r. Marcinek, Archiwum księdza 
Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 709 (obszerniejszy 
biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27.; Wikipedia.

1454. Slasski (śląski) jan, s. jana, 26 lat, szlachcic, gub. wileńska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1455. Sładkiewicz (Słodkiewicz, Słodkowicz) Włodzimierz (Władysław), 19 
lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat 
katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka. 
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1456. Sławecki Michał, s. Stanisława, 42 lata, szlachcic, gub. wileńska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1457. Sławiński Apolinary, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska lub podolska, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w gub. ir-
kuckiej, następnie pod nadzorem w Tiemnikowie w gub. tambowskiej, 
w 1883 całkowicie ułaskawiony.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1458. Sławiński bronisław, s. Teofila, praktykant pocztowy w zborowie, pod-
dany austriacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 do-
stał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, w trakcie aresztowania 
dotkliwie pobity kolbami, wyrok przed październikiem 1863, osiedlo-
ny pod nadzorem we wsi Czypeszowa w gm. cziornorieczińskiej, okr. 
aczyński, gub. jenisejska, następnie w sąsiedniej jełowce, był kucharzem 
w Aczyńsku, przewoźnikiem promu w okr. minusińskim w gub. jenisej-
skiej, górnikiem w kopalni rud w górach Ałtaj, w 1868 wrócił do kra-
ju, zamieszkał w Krakowie, następnie został kontrolerem pocztowym we 
lwowie, był autorem wspomnień Pięć lat w kraju niewoli (Czerniowce 
1893), zm. w sierpniu 1912 lub 1913 we lwowie.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 35; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; 
Księga pamiątkowa, s. 362; r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 
49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 709-710 (obszerniejszy biogram); F. 
Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27, 48, 58, 82. 
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1459. Sławiński (Słowiński) Teofil, 29 lat, szlachcic, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał w Ałgaczu, zm. 29 XI 1893 w przytułku w Irkucku, miał 
żonę Akulinę.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1460. Słomowski leonard, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod nad-
zorem w gm. pogorelskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, od 1869 
w gub. tambowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1461. Słoniak Wojciech, s. Mateusza, 31 lat, szlachcic, poddany austriacki, 
pozbawiony praw stanu, wyrok z 30 V 1864, osiedlony pod nadzorem 
w gub. tobolskiej, od 1865 w Omsku, tam zm. 10 II 1866.
КГВ 30 V 1864, nr 22. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 712 (obszerniej-
szy biogram). 

1462. Słowiński jan, 47 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1463. Smoliński jan, 25 lat, mieszczanin, gub. kijowska, skazany na 3 lata kom-
panii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1464. Smomenski (Smoleński) zygmunt, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, 
zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1465. Smorczewski józef, 25 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach na Syberii Wschodniej, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuc-
kiej, od 1874 w gub. tambowskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1466. Smorczewski Wiktor, s. józefa, 24 lata, szlachcic, obw. grodzieński, ska-
zany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem od 1874 w gub. tam-
bowskiej, przebywał w Orle, Woroneżu, zm. w 1900 w Woroneżu; miał 
żonę Adelajdę z d. Dyszlewską oraz syna Aleksandra.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1467. Smorczyński (Smerczyński, Smorzyński, Smoroczuk) Franciszek, 22 
lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Ałgaczu, pracował przy bu-
dowie drogi krugobajkalskiej, ponownie sądzony w sprawie powstania 
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zabajkalskiego, otrzymał dodatkowy rok więzienia w Ałgaczu, następnie 
w 1870 osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. 
jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1468. Sobański (Sabański) Izydor, s. Aleksandra, 28 lat, szlachcic, gub. po-
dolska, oskarżony o zachęcanie do przystępowania do powstania oraz 
wspomaganie powstańców, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 16 X 
1865, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, od 1866 w gub. ko-
stromskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1469. Sobolewski Marceli, 25 lat, szlachcic, gub. lubelska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1470. Sobotkiewicz (Subotkiewicz) Marceli, Stanisławów, poddany austriacki, 
należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli 
w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok 1863, osiedlony pod nadzorem we 
wsi Sriedniaja Susz w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, 
w 1869 wrócił do kraju, zm. w Stanisławowie.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 364; r. Marcinek, Archiwum księdza Lu-
dwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 715-716; F. Nartow-
ski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 47, 58.

1471. Sochacki Saturnin, s. Augusta, 19 lat, szlachcic, pow. radomyski gub. ki-
jowskiej, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. minu-
sińskim w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1472. Sochaczewski Franciszek, s. jana, 45 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1473. Sokolski józef, 26 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1474. Sokolski Teofil, 47 lat, szlachcic, gub. lubelska, oskarżony o zamiar przy-
stąpienia do powstania, ostatecznie nie wziął w nim udziału wskutek 
niezależnych od niego okoliczności, wyrok w 1866, pozbawiony praw 
stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. archangielskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1475. Sokołowski Antoni, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem 
w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1476. Sokołowski Cyryl, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, 
po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bałagań-
ski, gub. irkucka, w 1880 poszukiwany przez policję w bałagańsku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1477. Sokołowski Ignacy, s. józefa, 21 lat, szlachcic, gub. wileńska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1478. Sokołowski Ignacy, szlachcic, gub. kijowska, urzędnik dyrekcji łączności, 
jako uczestnik powstania rozpowszechniał zakazane druki oraz dostar-
czał uczestnikom powstania fałszywe paszporty, wyrok w 1866, osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. nowogrodzkiej, w 1870 zwolniony z dozoru 
bez prawa powrotu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1479. Sokołowski józef, s. emilii, 26 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 
8 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Siwakowej, od 1868 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, 
w 1871 zamieszkał w Irkucku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1480. Sokołowski józef, ur. 1841 r., Meducha w pow. brzeżańskim, poddany 
austriacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał 
się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok 1863, osiedlony pod 
nadzorem w Turyńsku w gub. jenisejskiej, w 1868 wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 35; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 718 (obszerniejszy biogram).

1481. Sokołowski Marceli, 18 lat, s. Antoniego, szlachcic, pisarz w majątku 
Turkuła k. załoźców, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 
1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 
1 XI 1863, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. czi-
stoostrowskiej, okr. krasnojarski, gub. jenisejska, później w okr. kańskim 
tejże guberni, w 1868 wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 266 
z 29 XII, s. 2; Księga pamiątkowa, s. 366; r. Marcinek, Archiwum księdza Lu-
dwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 718.
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1482. Sokołowski Marian, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 7 lat ka-
torgi, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, tam zastrzelił 
się 2 VII 1874.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1483. Sokołowski Tomasz, s. Ignacego, 46 lat, mieszczanin, Żytomierz w gub. 
wołyńskiej, był organizatorem powstania w pow. dubieńskim – nadzoro-
wał powstańczą korespondencję zbierał pieniądze na jego rzecz, następ-
nie został naczelnikiem wojskowym powstania w powiecie, werbował 
powstańców i zaopatrywał ich w odzież i broń, współdziałał przy wysy-
łaniu za granicę w celu dołączenia do oddziałów, konfiskata majątku, po-
zbawiony praw stanu, wyrok przed 22 XI 1866, skazany na 10 lat katorgi, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, tam zmarł przed 
sierpniem 1871.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1484. Sokołowski Walerian, 24 lata, berdyczów w gub. wołyńskiej, oskarżo-
ny o zamiar przystąpienia do powstania, niezrealizowany na skutek nie-
zależnych od niego okoliczności (czemu w śledztwie zaprzeczał), wyrok 
przed 21 III 1867, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 21 III 1867, 
osiedlony pod nadzorem w gub. penzeńskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1485. Sokołowski Władysław, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, skazany na 3 lata kom-
panii karnej, osiedlony pod nadzorem w gm. urinowskiej, gub. jeni-
sejska.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 
324 [tu ma 30 lat].

1486. Sokolski (Sokólski) Aleksander, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał na katordze ner-
czyńskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1487. Solecki Antoni, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1488. Solecki Feliks, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, 
osiedlony pod nadzorem w okr. irkuckim w gub. irkuckiej, w 1869 zgo-
da na przeniesienie do europejskich guberni rosji.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



222

1489. Solecki Ignacy, 21 lat, szlachcic, poddany austriacki, wyrok z 21 III 1863, 
skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; wzmianka o nim M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
722.

1490. Soltan Michał, s. Adama, 36 lat, szlachcic, były porucznik, gub. wołyń-
ska, uczestniczył w organizowaniu powstania w pow. dubieńskim, na-
stępnie pełnił obowiązki powstańczego cywilnego naczelnika powiatu, 
pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok 18 XI 1866, skazany 
na 8 lat katorgi, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w Tobolsku, od 1870 w Wiatce, od 1871 w Wierchniednieprowsku 
w gub. jekaterynosławskiej, następnie w jekaterynosławiu, zm. w 1893 
w Krakowie; miał żonę Cecylię z d. Małyńską.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 184, W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 347; l. zielonka, Wspomnienia z Syberii, s. 165.

1491. Sommer Cezary, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata ka-
torgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1492. Soncewicz (Sącewicz, Sancewicz) leon, s. bernarda, 22 lata, szlachcic, 
gub. wołyńska, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, zm. przed 24 
VII 1869.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1493. Sopotnicki Antoni, s. Tomasza, 33 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1494. Sorokolicz Aleksander, chłop, gub. wołyńska, wyrok przed 5 IX 1872, 
należał do uzbrojonego oddziału powstańczego, przedostał się za gra-
nicę i był sądzony przez sąd wojenny zaocznie, pozbawiony praw stanu, 
został skazany na wieczne wygnanie z granic państwa, zaś w razie samo-
wolnego powrotu do rosji miał być zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1495. Sosnowski Stanisław, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok 
więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1496. Sotnik (Satnik) Tomasz, 28 lat, gliniany w pow. złoczowskim, podda-
ny austriacki, przed powstaniem preclarz we lwowie, należał do od-
działu F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie 
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pod radziwiłłowem, wyrok przed 30 XI 1863, osiedlony pod nadzorem 
w gub. jenisejskiej, w 1868 wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 367; F. Nartow-
ski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 724.

1497. Sowiński (Sawiński) Wincenty, s. jana, 33 lata, szlachcic, gub. chersoń-
ska, dymisjonowany oficer, wyrok przed 1866, skazany na 12 lat kator-
gi w fabrykach Syberii Wschodniej, karę odbywał w Usolu, następnie od 
1866 osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 1874 w gub. jekatery-
nosławskiej, zm. w 1905 w Warszawie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 176; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 347-348; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, 
s. 367; W. śliwowska, Syberia, s. 326.

1498. Sredyński erazm, 47 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok kaza-
matów w twierdzy.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1499. Srzedziński zygmunt, s. Teofili, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pełnił 
obowiązki pomocnika powstańczego naczelnika wojennego pow. łuc-
kiego, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 12 VII 1866, osiedlony pod 
nadzorem w Kotelniczach w gub. wiackiej, od 1871 w bobrowie w gub. 
woroneskiej, w 1873 w gub. wołyńskiej; miał żonę Karolinę.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1500. Stachurski Piotr, 32 lata, szlachcic, gub. podolska, zesłany do dalekich 
guberni, osiedlony pod nadzorem w jałutorowsku w gub. tobolskiej, od 
1868 w gub. woroneskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1501. Stadinko Fedor, 30 lat, chłop, gub. wołyńska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, 
po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kaucją i poręczeniem pod nad-
zór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1502. Stadnik bonifatij, 20 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 4 lata kompa-
nii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1503. Staniewski Władysław, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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1504. Staniszewski józef, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1866 osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1505. Staniszkiewicz Klemens, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1506. Stankiewicz Aleksander, s. Włodzimierza, 21 lat, szlachcic, gub. po-
dolska, artysta malarz, skazany na 10 lat w twierdzach, karę odbywał 
za bajkałem, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok ka-
torgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, od 1867 w Usolu, 
następnie od 1871 osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. 
minusiński, gub. jenisejska, zm. 9 X 1878 w okr. kańskim w gub. jeni-
sejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 182; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 155, 350; e. Niebelski, imienny spis, s. 320; Powsta-
nie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 120; W. śliwowska, Syberia, s. 327.

1507. Stańkowski Władysław, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, wcielony do kor-
pusu orenburskiego bez pozbawienia tytułu szlacheckiego, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gub. tambowskiej.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1508. Starczewski jan, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, sądzony za zamiar 
udziału w powstaniu, ubieranie się w powstańczy mundur i pozowanie 
w nim do zdjęcia, wyrok przed 2 VIII 1866, osiedlony pod nadzorem 
w gub. orenburskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1509. Starzewski Wojciech, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1510. Starzyński August, s. Antoniego, 55 lat, szlachcic, gub. podolska, osie-
dlony pod nadzorem w gm. irbiejskiej, okr. kański, gub. jenisejska, od 
1867 w Irkucku, później w jakucji, zm. przed 4 I 1876 w obw. jakuckim.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1511. Stasiewicz (Stasewicz) Karol, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 10 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1512. Stawicki Stanisław, 20 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 4 lata kom-
panii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1513. Stecki Kazimierz, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1514. Stefanowicz ludwik, s. jana, 27 lat, szlachcic, gub. podolska, przystąpił do 
powstania w Niemirowie, wyrok w 1863, skazany na 4 lata robót w fabry-
kach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej w listwiennicznoje, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1515. Stefanus Michał, 16 lat (ur. 1846, Ponikwa, pow. brodzki), szlach-
cic, poddany austriacki, zwerbowany do oddziału Wysockiego, póź-
niej należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do 
niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, dostał się do niewoli na Wo-
łyniu i został skazany do rot aresztanckich w Charkowie, przekazany 
do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, osie-
dlony pod nadzorem w gub. woroneskiej, 20 X 1866 ułaskawiony, wy-
jechał do lwowa; weteran w stopniu podporucznika, zm. 13 II 1931 
w Czernicy, pochowany we lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Odznaczenia: KN; genealogia Polaków, Katalog Po-
wstańców Styczniowych, hasło: Michał Stefanus – https://genealogia.okiem.pl/
powstaniec-styczniowy/73774 (dost. 10.03.2023); M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy, s. 735 (obszerniejszy biogram).

1516. Stefański józef, s. Dominika, poddany austriacki, skazany na 4 lata ka-
torgi na Syberii, następnie od 1866 przeznaczony na osiedlenie pod nad-
zorem, w 1868 wrócił do kraju.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 736.

1517. Stefański (Stepański) józef, s. Konstantego, 28 lat, szlachcic, poddany au-
striacki, skazany na 4 lata katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1518. Stefański józef Konstanty, 33 lata, szlachcic, lekarz, gub. podolska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1519. Stefański leonard, 35 lat, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw 
stanu, konfiskata majątku, wyrok przed 2 VIII 1864, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1520. Stefański zygmunt, 24 lata, szlachcic, gub. podolska, wyrok w 1864, ska-
zany na 10 lat robót w twierdzach, karę odbywał w Usolu, następnie osie-
dlony pod nadzorem w okr. olekmińskim w jakucji, kopalnie złota.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 175; П.K. 
Казарян, Олекминская политическая ссылка, s. 85, 206.

1521. Stempiński Andrej, s. Matwija, chłop, gub. kijowska, zwolniony bez po-
ręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1522. Stepułkowski (Stypułkowski) Teofil, 48 lat, szlachcic, gub. wołyńska, są-
dzony za posiadanie informacji i niedoniesienie władzom o działalności 
powstańczej w swojej okolicy, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 21 
III 1867, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1523. Stępkowski (Stempkowski, Stempniewski) jan, 28 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę od-
był w gub. irkuckiej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, następnie w gm. jandińskiej, 
okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1524. Stępkowski (Stempkowski) ludwik, 34 lata, szlachcic, asesor kolegialny 
zwolniony ze stanowiska, gub. wołyńska, skazany na 12 lat ciężkich ro-
bót w kopalniach, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony 
pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 1871 w gub. ufijskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1525. Stobecki (Stobicki) Władysław, 26 lat, szlachcic zagrodowy, pow. wa-
sylkowski w gub. kijowskiej, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Ust`kutsku, następnie 
osiedlony pod nadzorem w okr. wierchnoleńskim w gub. irkuckiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1526. Stojałowski (Stojanowski) Mieczysław, s. julian, 22 lata, szlachcic, lwów, 
poddany austriacki, oficjalista, należał do oddziału F.K. Horodyńskie-
go, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok 
przed 30 XI 1863, osiedlony pod nadzorem we wsi Kazańcowa, a póź-
niej w m. Mingul w gm. jeżowskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, 
w 1868 wrócił do kraju, zm. 27 V 1903 w Krakowie.
K. grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, s. 141; gazeta Narodowa 
1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 
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370; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 736-737 (obszerniejszy biogram); F. 
Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 50.

1527. Storzewski Wojciech, 17 lat, szlachcic, wyrok z 1863, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1528. Straniuk Paweł, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńskiej, wyrok z 1864, osiedlo-
ny pod nadzorem w Charkowie, w 1871 uwolniony od dozoru.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1529. Strelczuk (Strelczyk) grzegorz, 24 lata, chłop, gub. wołyńska, wyrok 
z 1863, skazany na 5 lat kurskiej roty aresztanckiej, karę odbywał przy 
budowie kolei Kursk–Kijów, wrócił w 1868.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1530. Stremlecki (Strzemlecki) Mateusz, 15 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wo-
łyńska, przekazany do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach 
państwowych, najpierw w Kupriańsku, następnie w Charkowie.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1531. Streżelecki (Strzeżelecki, Streżeniecki) Antoni, 34 lata, szlachcic, gub. 
warszawska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1532. Strielczenko (Strelczenko) Aleksy, 27 lat, mieszczanin, student Uniwer-
sytetu św. Włodzimierza, należał do oddziału Antoniego jurjewicza, 
ranny oraz wzięty do niewoli w Sołowiówce (bitwa 9-10 V 1863), wię-
ziony najpierw w Żytomierzu, następnie w Kijowie, wyrok w 1864, ska-
zany na 4 lata rot aresztanckich.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 350.

1533. Striełka Włas, 32 lata, chłop czasowo zobowiązany, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1534. Strojnowski (Stroynowski) Ignacy, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, dy-
misjowany porucznik, oskarżony o pomoc powstańcom w przedostawa-
niu się przez granicę, osiedlony pod nadzorem w Krasnoufimsku w gub. 
permskiej, zm. 30 I 1869 w Permie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1535. Strojnowski (Stroynowski) zygmunt, s. Antoniego, 42 lata, szlachcic, gub. 
podolska, dymisjowany podporucznik, wyrok z 22 II 1864, osiedlony 
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pod nadzorem w Szadryńsku w gub. permskiej, w 1870 w Warszawie; 
miał żonę zofię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1536. Stroniuk Paweł, 15 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, przekazany 
do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1537. Strójwąs (Strojwons) Andrzej, 37 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, wy-
rok zatwierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za 
kaucją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po 
złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1538. Strójwąs (Strojwons) jakub, 52 lata, mieszczanin, gub. wołyńska, wy-
rok zatwierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za 
kaucją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po 
złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1539. Strójwąs (Strojwons) jan, 31 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, wyrok za-
twierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kau-
cją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po 
złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1540. Strójwąs jan, 35 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 4 
lata kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1541. Strójwąs (Strojwons) Stefan, 18 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, wyrok 
zatwierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za 
kaucją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po 
złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1542. Struszyński (Strutyński) Mikołaj, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, wyrok w 1865, osiedlony pod nadzorem w gm. ry-
bińskiej, okr. kański, gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1543. Strutyński Hieronim, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skaza-
ny na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.
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1544. Strużyński Piotr, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej w gub. symferopolskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1545. Strzałkowski (Strelkowski, Strzełkowski) józef, s. Atanazego, 37 lat, 
szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, wyrok w 1865, osie-
dlony pod nadzorem w okr. kańskim, gub. jenisejska, od 10 VIII 1873 
w gub. wiackiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1546. Strzelecki Norbert, poddany austriacki, skazany na osiedlenie Na Sy-
berii, zm. przed 1928 w złoczowie. być może tożsamy z Władysławem 
Strzeleckim.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 47; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 741; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 50. 

1547. Strzelecki Władysław, 23 lata, szlachcic, poddany austriacki, uczestni-
czył w bitwie pod radziwiłłowem, tam wzięty do niewoli, wyrok przed 1 
XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej. być może ta sama 
osoba co Norbert Strzelecki. 
IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2; 
genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: Władysław 
Strzelecki – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/72202 (dost. 
11.02.2023); z. Kubrak, Powstanie styczniowe, s. 80; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 741; 

1548. Strzemień Mścisław vel Mieczysław, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, wy-
rok w 1864, osiedlony pod nadzorem w gub. orenburskiej, gdzie zm. 
w 1867.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1549. Strzemeczny (Strzeżemeczny, Strzeliczny, Strzemenczewski) jan, 25 lat, 
szlachcic, gub. lubelska, student Uniwersytetu św. Włodzimierza, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 15 lat ciężkich robót w kopalniach, karę 
odbywał w Kadai, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. badajskiej, 
okr. irkucki w gub. irkuckiej, 17 VII 1869 popełnił samobójstwo w Irkuc-
ku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Kartki z życia wygnań-
ców, s. 23; z. Klukowski, Lekarze zesłańcy, s. 20; W. śliwowska, Syberia, s. 329.

1550. Studziński józef, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót w kopalniach, karę odbywał w Akatui, później w Aleksandrowskim 
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zawodzie, po zwolnieniu zamieszkał w gub. mohylewskiej, od 1896 
w Petersburgu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 98.

1551. Subotkiewicz (Seubotkiewicz) Marceli, 18 lat, poddany austriacki, wy-
rok przed 1866, osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. minu-
siński, gub. jenisejska, w 1868 powrócił do Austrii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1552. Suchodolski Michał, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1553. Suchorowski (Sucharski, Suchorski, Suchoroski, Suchorosski) gorgo-
niusz, s. Wincentego, 44 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w kopalniach, przebywał w Aleksandrowskim zawodzie, 
za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok katorgi w oddzia-
le próbnym z zakuciem w kajdany, w 1867 przeniesiony do Usola, na-
stępnie od 1870 osiedlony pod nadzorem w gm. ilgińskiej, okr. irkucki 
w gub. irkuckiej, w 1877 uzyskał zgodę na zamieszkanie w europejskich 
gub. rosji.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 182; M. ja-
nik, Wołyniacy, s. 27-28, 33; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 350; e. Niebel-
ski, imienny spis, s. 320.

1554. Sufczyński Kazimierz, s. Kazimierza, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Siwakowej, następnie w 1866 
osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkuc-
ka, od 1869 w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w 1874 lub 
1875 zamieszkał pod nadzorem w gub. samarskiej, w 1880 wyjechał do 
kraju bez prawa powrotu; miał siostrę józefinę.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1555. Sumowski Adolf, 44 lata, szlachcic, gub. wołyńska, uczestnik powstania, 
„pośrednik włościański, zbierał podatek narodowy dla Organizacji Na-
rodowej w Łucku”, więziony w Żytomierzu, następnie w Kijowie, skaza-
ny na 6 lat katorgi, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gub. 
irkuckiej, później w Szuszenskoje w okr. minusińskim, gub. jenisejska, 
w 1867 za specjalnym zezwoleniem na służbie w Krasnojarsku, od 1868 
w gub. nowogrodzkiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



231

1556. Susski Feliks (Fiłat), 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach w Syberii Wschodniej, karę odbywał w go-
rzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1557. Susski Ignacy, s. Pawła, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. kazaczyńskiej, okr. kański, 
gub. jenisejska.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1558. Suszkiewicz Adolf, 34 lata, pomocnik księgowego w zarządzie X okręgu 
kolei, gub. wołyńska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w jekatery-
nosławiu, a następnie skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1559. Suszkiewicz Stefan, 25 lat, urzędnik zarządu X okręgu kolei, gub. wołyń-
ska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w m. Orzeł, a następnie ska-
zany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Kutomarze.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłań-
ców; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 48.

1560. Swebowski (świebowski) Karol, s. jana, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
uciekł za granicę następnie internowany do rosji, pozbawiony praw sta-
nu, konfiskata majątku, wyrok przed 31 III 1871, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej, w 1892 w szpitalu miejskim w Irkucku jako chory 
umysłowo.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1561. Swoboda edward, 23 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej, Strieteńsk, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem 
w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, następnie w Tułunie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1562. Syczenko Sydor, 17 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. kijowska, zwol-
niony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1563. Szablewski Izydor, s. józefa, 25 lat, szlachcic, gub. podolska, pozba-
wiony praw stanu, wyrok w 1864, skazany na 8 lat w twierdzach Sybe-
rii Wschodniej, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie od 1868 pod 
nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, później w gm. 
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badajskiej, okr. irkucki w gub. irkuckiej, od 1879 w gub. penzeńskiej, po 
zdjęciu nadzoru w 1879 zamieszkał w gub. jekaterynburskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1564. Szabłowski (Szablowski) Karol, 38 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany 
na 8 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1565. Szabrański (Szabroński) Celestyn, s. Kajetana, 46 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1874 w gub. ko-
stromskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1566. Szajczek Michał, lat 18, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wyprawie 
radziwiłłowskiej, wyrok przed 1 XI 1863, skazany na zesłanie na Syberię.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2. 

1567. Szalaj (Szałaj) Władysław, 32 lata, szlachcic, poddany austriacki, zwol-
niony za poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1568. Szalomicki Kajetan, 21 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, zwolnio-
ny za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1569. Szaramowicz gustaw edward, s. Konstantego i luizy z d. Chojeckiej, 
28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, najpierw skazany na 10 lat ciężkich ro-
bót w twierdzach na Syberii, a następnie karę tę podwyższono na 15 lat 
ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w miejscowości listwien-
nicznoje w gub. irkuckiej; brał udział w powstaniu styczniowym wraz 
z braćmi: Konstantym (zob. poz. 1570), Władysławem (zob. poz. 1571). 
Matka po ich aresztowaniu udała się do Kijowa celem uzyskania złago-
dzenia kary dla synów. gdy dowiedziała się o wyroku, zmarła na serce, 
została pochowana w Kijowie. był jednym z przywódców powstania za-
bajkalskiego i został rozstrzelany 27 XI 1866 w Irkucku wraz z Narcyzem 
Celińskim, Władysławem Kotkowskim oraz jakubem rejnerem.
КГВ 21 III 1864, nr 12; ibidem, 19 IX 1864, nr 38; biogram w PSb, t. XlVII, s. 
64-65; M. bruchnalska, Ciche bohaterki, s. 366-367; S. Kieniewicz, Historia Pol-
ski 1795-1918, Warszawa 1968, s. 267-268; A. Kraushar, 50-lecie zabajkalskiej 
tragedii powstańczej (r. 1866), „Tygodnik Illustrowany” 1916, nr 47 z 18 XI, s. 
562; e. Niebelski, Wobec roku 1863, s. 382; idem, [pseud. z. Nieski], Rozstrzela-
ny w irkucku, passim; idem, Powstanie polskie, passim; S. zieliński, bitwy i po-
tyczki 1863-1864, s. 354.
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1570. Szaramowicz Konstanty Wacław, s. Konstantego i luizy z d. Chojeckiej, 
24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na katorgę na Syberię, karę od-
bywał w Posolsku nad bajkałem, następnie w Usolu w gub. irkuckiej, 
później osiedlony pod nadzorem w m. badajskaja w gub. irkuckiej, od 
1871 uwolniony od nadzoru w Sterlitamaku w gub. ufijskiej; w powsta-
niu brał udział razem z braćmi: gustawem edwardem (zob. poz. 1569) 
oraz Władysławem (zob. poz. 1571).
biogram w PSb, t. XlVII, s. 65.

1571. Szaramowicz Władysław, s. Konstantego i luizy z d. Chojeckiej, 38 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, student Uniwersytetu św. Włodzimierza, na-
leżał do oddziału Antoniego jurjewicza, ranny w bitwie w Sołowiówce 
9-10 V 1863 oraz wzięty do niewoli, wyrok przed majem 1864, zesłany 
na 12 lat katorgi na Syberię, zbiegł z transportu do Stambułu, gdzie zo-
stał tajnym agentem rosyjskim, w 1870 ułaskawiony, osiedlony w gub. 
samarskiej; w powstaniu brał udział razem z braćmi: Konstantym (zob. 
poz. 1570) oraz gustawem edwardem (zob. poz. 1569).
biogram PSb, t. XlVII, s. 65; A. Kraushar, 50-lecie zabajkalskiej tragedii po-
wstańczej (r. 1866), „Tygodnik Illustrowany” 1916, nr 47 z 18 XI, s. 562.

1572. Szaramowicz Władysław, 21 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, skazany na 
12 lat ciężkich robót w kopalniach, zdołał zbiec z Kazania, gdzie odby-
wał karę.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 350-351.

1573. Szatkowski (Szutkowski) Florian, 24 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat ciężkich robót w ko-
palniach, karę odbywał w Ałgaczu, później w Czycie, następnie od 1866 
osiedlony pod nadzorem w okr. irkuckim w gub. irkuckiej, w 1883 uła-
skawiony, ożenił się na Syberii i został pisarzem gminnym w gub. irkuc-
kiej; zm. w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 102.

1574. Szatkowski jan, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gub. nowogrodzkiej, w 1883 ułaskawiony.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1575. Szatkowski Wacław, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1576. Szatski (Szacki) Konstanty, s. Mateusza vel Macieja, 25 lat, szlachcic, gub. 
grodzieńska, osiedlony pod nadzorem w Czelabińsku w gub. orenbur-
skiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1577. Szawirski Władysław, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1578. Szczawiński robert, s. jana, 25 lat, szlachcic, gub. augustowska, czło-
nek oddziału leszka Wiśniewskiego działającego na Wołyniu, wzięty do 
niewoli 29 VII 1863, ranny, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopal-
niach, karę odbywał w więzieniu w Krasnojarsku, następnie osiedlony 
pod nadzorem w Szuszenskoje w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, 
w 1868 wyjechał do galicji, zm. w 1870 w Steniatynie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Księga pamiątkowa, s. 375-376; M. Micińska, Galicjanie 
– zesłańcy, s. 752-754 (obszerniejszy biogram).

1579. Szczawiński Stanisław, 24 lata, szlachcic, były rejestrator kolegialny, gub. 
podolska, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1580. Szczegielski (Szczegelski) jan, 45 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, wy-
rok zatwierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za 
kaucją i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po 
złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1581. Szczeholew Stepan, s. Ihnatija, 13 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. 
kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1582. Szczeholew Tychon, s. Ihnatija, 21 lat, chłop czasowo zobowiązany, gub. 
kijowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1583. Szczekowski jan, s. Antoniego, 26 lat, szlachcic, gub. warszawska, wyrok 
zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Kuto-
marze, później w Siwakowej, następnie w 1866 osiedlony pod nadzorem 
w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka, od 1867 w gm. idińskiej 
tejże guberni, w 1883 ułaskawiony.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.



235

1584. Szczerbiński julian, 48 lat, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, ska-
zany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Irkucku, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka; brat Narcyz ze-
słany na katorgę wraz z nim (zob. poz. 1585).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1585. Szczerbiński Narcyz, 37 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Irkucku, następnie osie-
dlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka; brat 
julian zesłany na katorgę wraz z nim (zob. poz. 1584).
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1586. Szczęsna-grodecki, 26 lat, szlachcic, junkier w stanie spoczynku, gub. 
podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1587. Szczucki (Szucki, Szczygielski) józef, ur. w 1842 w Medusze pow. 
brzeżański, szlachcic, poddany austriacki, walczył w oddziale józefa 
Wysockiego oraz Franciszka Horodyńskiego, ciężko ranny w bitwie 
pod radziwiłłowem 2 VII 1863, tam dostał się do niewoli, skazany 
na osiedlenie pod nadzorem w gub. jenisejskiej, zwolniony w 1872 
wskutek wcześniejszej interwencji konsula ros. w Wiedniu, po ode-
słaniu do galicji pracował jako strażnik miejski we lwowie, tam zm. 
w 1904, pochowany na „górce powstańców” na Cmentarzu Łycza-
kowskim we lwowie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; M. Miciń-
ska, Galicjanie – zesłańcy, s. 755 (obszerniejszy biogram).

1588. Szczur Stepan, 32 lata, chłop, gub. podolska, skazany na rok kompanii 
karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1589. Szczyrski Feliks, 34 lata, szlachcic, gub. lubelska, osiedlony pod nad-
zorem w gm. jełowskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, wrócił 
w 1873.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, Zmierzch 
powstania, s. 275.

1590. Szelengowski (Szelęgowski) Marcjan, 60 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
wołyńska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.
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1591. Szelepiński Aleksander, s. Pawła, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, sądzo-
ny za „zamiar wzięcia udziału w powstaniu”, wyrok w 1864, osiedlony 
pod nadzorem w gub. permskiej, od 1870 w gorzelni w Aleksandrowsku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1592. Szelewicki (Szełowicki) Franciszek, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Ałgaczu, 
później w Czycie, następnie osiedlony pod nadzorem w Padunie w gm. 
brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1593. Szemajczewski (Szamanczewski) Hieronim, 15 lat, szlachcic, poddany 
austriacki, przekazany 21 III 1864 do dyspozycji MSW w celu osiedlenia 
w dobrach państwowych, skierowany na osiedlenie pod nadzorem do 
Charkowa.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 758.

1594. Szemański (Szymański) Teofil, s. Karpa, 37 lat, szlachcic, gub. wołyń-
ska, organista, skazany na orłowską aresztancką rotę, karę odbywał przy 
budowie kolei Kursk–Kijów, od 1868 osiedlony pod nadzorem w gub. 
wiackiej, w 1883 ułaskawiony.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1595. Szemiot Michał, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1596. Szepelski Henryk, 18 lat, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1597. Szepelski józef, s. józefa, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. makłakowskiej, okr. jenisej-
ski, gub. jenisejska, od 1873 w Słobodsku w gub. wiackiej, rok później 
uwolniony od nadzoru, od 1879 w gub. czernichowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1598. Szerenkowski eustachiusz, s. jakuba, szlachcic zagrodowy, gub. wołyń-
ska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1599. Szerenkowski (Szerengowski, Szermnutowski) Paweł, 23 lata, szlachcic 
zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Ir-
kucku, następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. 
niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1600. Szeszyński Ksawery, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1601. Szewczuk Teofil, 20 lat, chłop, gub. wołyńska, wyrok z 1863, skazany na 
4 lata katorgi na Syberii Wschodniej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1602. Szkarowski (Szkarański) Albin, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozba-
wiony praw stanu, skazany na 4 lata katorgi, karę odbywał w gorzelni 
w Aleksandrowsku, od 1865 w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlony 
pod nadzorem w Małokadińsku w okr. niżnieudińskim w gub. irkuckiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1603. Szklennik (Szlennik) Antoni, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat katorgi, karę odbywał za bajkałem w Posolsku, następnie osiedlony 
pod nadzorem w gm. urickiej, okr. irkucki w gub. irkuckiej, 25 V 1874 
wyjechał do Królestwa Polskiego.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1604. Szkurat jan, 22 lata, włóczęga, gub. wołyńska, skazany na 12 lat w kopal-
niach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1605. Szmigielski (śmigielski) Karol, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 8 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał za bajka-
łem.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1606. Szomański józef, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat kator-
gi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1607. Szostak Antoni, s. Aleksandra, 29 lat, kornet w stanie spoczynku, gub. 
kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 15 lat ciężkich robót w ko-
palniach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej, od 1880 w Spasku w gub. tambowskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Rok 1863 na Ukrainie, 
s. 116.

1608. Szostak Mikołaj, 16 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22.
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1609. Szpaczyński Konstanty, 39 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, ska-
zany na 6 miesięcy więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1610. Szpaczyński Mikołaj, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, 
wyrok z 1864, skazany na katorgę na Syberii, karę odbywał w Siwako-
wej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 1877 w gub. 
tambowskiej (Tiemnikow, Kirsanow), w 1883 ułaskawiony.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1611. Szpakowski (Szepiotowski) Aleksandr, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach na 
Syberii, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, później w Siwako-
wej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, wieś badajska-
ja, w 1883 ułaskawiony, w 1897 w Wierchnoleńsku; na zesłaniu ożenił się 
z Anfisą zacharową, z którą miał dzieci: Helenę, Mikołaja, Aleksandrę.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1612. Szpakowski Mikołaj, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1613. Szpakowski Władysław, s. jana i zofii z d. rużiczka, 22 lata, szlachcic, 
Kadłubiska w rej. czerniowieckim, poddany austriacki, należał do od-
działu F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem, osiedlony pod nadzorem w okr. krasnojarskim w gub. 
jenisejskiej, następnie w gm. urińskiej, okr. kański tejże guberni, zm. 26 
VI 1867 w szpitalu w Kańsku.
КГВ 21 III 1864, nr 12. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 760 (obszerniej-
szy biogram).

1614. Szrajner Piotr, 44 lata, szlachcic, Królestwo Polskie, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w twierdzach.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1615. Sztek gracjan, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 7 lat kator-
gi, od 1866 osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński 
w gub. irkuckiej, następnie od 1871 w gub. permskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1616. Szturm (Szturman) Mikołaj, 30 lat, mieszczanin, gub. podolska, beztermi-
nowe roboty w fabrykach na Syberii Wschodniej, karę odbywał w Usolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 177; W. śli-
wowska, Syberia, s. 338.
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1617. Szubakowski Antoni, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1618. Szubert josyf, s. Krzysztofa, 49 lat, chłop, gub. wołyńska, oskarżony 
o „utrzymywanie kontaktów z buntownikami i wskazanie im osób od-
danych prawowitemu rządowi”, początkowo więziony w Kamieńcu Po-
dolskim, następnie w Kijowie, pozbawiony praw stanu, skazany na 12 
lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w gub. irkuckiej, później 
w Troicku, następnie od 1866 pod nadzorem w Kaczugskoje w gub. ir-
kuckiej, od 1876 w Kirsanowie w gub. tambowskiej, w 1883 oswobodzo-
ny od nadzoru.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1619. Szubiakowski Antoni, s. Michała i julii z d. Miruszewskiej, 18 lat, szlach-
cic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, wyrok w 1863, zesłany na 
Syberię, osiedlony pod nadzorem w Kurganie, zm. w Omsku w gub. to-
bolskiej ok. 1919-1922; ożenił się 8 VIII 1897 z Anną z d. Hryncewicz, 
z którą miał dzieci: bronisławę, jadwigę, Michała, leopolda, Stanisława.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1620. Szucki bazyli, s. Franciszka, 58 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, wyrok z 1863, skazany na 6 lat katorgi na Syberię, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1621. Szulakowski (Szulaczkowski) Stefan, s. Michała, 29 lat, szlachcic zagro-
dowy, gub. wołyńska, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. je-
nisejskiej, od 1874 w gub. kostromskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1622. Szulakowski Tymoteusz, 30 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, 
skazany na 5 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1623. Szulc (Szulec) Aleksander, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, następnie od 1871 w gub. tambow-
skiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1624. Szulc (v. jaworski) Mateusz, s. juliana, 22 lata, szlachcic, jednodwo-
rzec z nieprawego łoża, pow. berdyczowski w gub. kijowskiej, oskarżony 
o udział oraz zachęcanie innych do przystąpienia do powstania, pozba-
wiony praw stanu, wyrok w marcu 1867, osiedlony pod nadzorem w gm. 
woźnieseńskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, następnie od 1875 
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w Usmaniu w gub. tambowskiej, w 1882 oswobodzony od nadzoru; miał 
żonę Katarzynę oraz córkę józefę jankowską.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1625. Szulc-Tułowiński Maciej, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok w 1863, 
skazany na 4 lata robót w fabrykach.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1626. Szulski Hieronim, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata ka-
torgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1627. Szumins (Szumiński) Konstanty, 45 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 6 lat katorgi, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, 
okr. bałagański, gub. irkucka.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1628. Szumowski józef, s. Tomasza, 26 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, po-
zbawiony praw stanu, wyrok przed 3 I 1866, skazany na 8 lat kator-
gi, karę odbywał najpierw w Usolu, następnie przy budowie drogi 
krugobajkalskiej, za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na 
rok katorgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, przebywał 
w Aleksandrowskim zawodzie, od 1867 ponownie przeniesiony do 
Usola, następnie od 18 IV 1871 osiedlony pod nadzorem w gm. ba-
dajskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w 1878 w gm. tielmińskiej tej-
że guberni.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 183; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 353; e. Niebelski, imienny spis, s. 320; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 338.

1629. Szumski Hieronim, 35 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok w 1863, ska-
zany na 6 lat katorgi.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1630. Szuszkiewicz Adolf, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał za bajkałem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1631. Szuwarowski Tomasz, 31 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skaza-
ny na 2 lata kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1632. Szwab jan, s. romana, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 
lat katorgi, karę odbywał za bajkałem przy budowie dróg, uznany za 
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niewinnego udziału w powstaniu zabajkalskim, przebywał w gorzelni 
w Aleksandrowsku, w 1867 przeniesiony do Usola.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 183; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 353; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 327; W. śliwowska, Syberia, s. 339.

1633. Szwec Denis, 49 lat, chłop, Królestwo Polskie, wyrok w 1863, skazany na 
3 lata zesłania na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1634. Szydłowski Adam, szlachcic, gub. grodzieńska, pozbawiony praw stanu, 
zesłany na katorżnicze roboty na Syberię, od 1866 osiedlony pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1635. Szymanowski Mikołaj, 22 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany na 10 
lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1636. Szymański jan, 19 lat, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw sta-
nu, wyrok przed 3 V 1866, osiedlony pod nadzorem w Pietropawłowsku 
w gub. tobolskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1637. Szymański jan, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, 
osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. kański, gub. jenisejska; 
miał dzieci: Karola, Annę oraz NN córkę ur. na zesłaniu.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1638. Szymański józef, 37 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 7 lat katorgi na Syberii Wschodniej, od 1866 osiedlony 
pod nadzorem w gm. niżnieudińskiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1639. Szymański Piotr, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok z 1863, skazany 
na 10 lat katorgi na Syberii Wschodniej, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w jakucji.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1640. Szymański Sebastian, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok z 1863, 
skazany na 6 lat katorgi Syberii Wschodniej, karę odbywał w Irkucku, 
w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie od 1866 osiedlony pod nadzo-
rem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1641. Szymański Teofil, 30 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1642. Szymański Wincenty, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, wyrok przed 
21 III 1867, zesłany pod nadzór policji do gub. orenburskiej, mieszkał 
w Czelabińsku, zm. przed marcem 1870 na zesłaniu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1643. Szymański (Szamański) Władysław, s. Feliksa, 19 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, skazany na 8 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuc-
kiej, zm. 30 X 1891 w Irkucku na gruźlicę; miał żonę Pelagię, z którą do-
czekał się dzieci: Melanii, eugenii, Marii, Katarzyny, Aleksandry.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1644. Szymański Władysław, s. grzegorza, 24 lata, student, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozostawiony w Kursku, a następnie skazany na 10 lat ciężkich 
robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1645. Szymkiewicz (Szymkowicz) Piotr, s. Stanisława, 20 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat ciężkich robót w twier-
dzach na Syberii, karę odbywał w Irkucku, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, zm. 28 V 1869 
w Irkucku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1646. Szynkarzewski romuald, skazany na orłowską aresztancką rotę, karę od-
bywał w przy budowie kolei Kursk–Kijów, termin kary upłynął w 1867, 
następnie osiedlony w gub. wiackiej pod nadzorem policyjnym.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 340.

1647. Szyramowicz Konstanty, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 
lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1648. Szyrma Władysław, s. Pawła, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, był po-
mocnikiem powstańczego naczelnika wojskowego pow. łuckiego, po-
zbawiony praw stanu, wyrok w 1866, skazany na 6 lat ciężkich robót 
w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod 
nadzorem w gub. irkuckiej; miał żonę Celinę.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 184; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 348.
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1649. Szyszkowski romulus, s. Ignacego, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

Ś

1650. ściepurzyński Adolf, 39 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1651. ślaski (Slaski, Krzyski) leon, s. Ignacego, 22 lata (ur. 1842 we lwowie), 
szlachcic, poddany austriacki, do powstania wyruszył z grupą młodzieży 
lwowskiej, granicę przekroczył 31 I 1863, walczył w oddziale e. ślaskie-
go, Czarneckiego i Wysockiego, 2 VII 1863 pod radziwiłłowem dostał 
się do niewoli, więziony i sądzony w Kijowie, wyrok przed 1 XI 1863, 
pozbawiony praw stanu, zesłany do gub. tomskiej, osiedlony w Tomsku, 
następnie przeniesiony do wsi Donowa w gm. bielskiej, okr. krasnojar-
ski w gub. jenisejskiej, w 1867 wrócił do galicji, został urzędnikiem ma-
gistrackim we lwowie, zm. 1 V 1892 we lwowie. Miał brata edmunda, 
nauczyciela gimn. we lwowie, dowódcę jednego z oddziałów powstania 
styczniowego. 
IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 
35; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; 
Księga pamiątkowa, s. 362; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 770 (obszer-
niejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych, s. 13, 26, 50. 

1652. śleziński Franciszek, gub. kijowska, skazany na 5 lat rot aresztanckich, 
następnie osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej; żona ludwika z d. 
Krysakowska z córką towarzyszyły mu na zesłaniu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1653. śliwiński Wojciech (Wincenty, Wawrzyniec), 21 lat, Pieniaki k. złoczo-
wa, poddany austriacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 
1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 3 
XI 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. zaliediejewskiej, okr. karasno-
jarski w gub. jenisejskiej, w 1868 wrócił do kraju.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibi-
dem, nr 266 z 29 XII, s. 3; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 771.

1654. śmiątkowski jan, 37 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w twierdzach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.
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1655. śnigórski Marcin, 28 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, pozostawiony do 
dalszych dyspozycji w Połtawie, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1656. śnisławski jan, 20 lat, szlachcic, poddany austriacki, osiedlony pod nad-
zorem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, w 1870 powrócił do kraju.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 774.

1657. średyński (średzyński) emeryk, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wo-
łyńska, skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1658. średziński (środziński) erazm, 47 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany 
na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1659. święcicki bernard, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1660. święcicki julian, s. józefa i Anastazji z d. Stachurskiej, 23 lata, szlachcic, 
jezuita, gub. podolska, skazany na 20 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał w Akatui, następnie osiedlony pod nadzorem w Archan-
gielsku, w 1879 przybył do Krakowa i wstąpił do jezuitów, zm. 8 X 1912 
w Starej Wsi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; T. brzozowski, Ojcowie i bracia Towarzystwa Jezusowe-
go, s. 250-252. biogram w PSb, t. lI, s. 446-448.

1661. święcicki Paweł, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1662. świętorzecki Cezary, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1663. świszulski jan, zm. w trakcie śledztwa.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1664. świszulski Wincenty, 37 lat, szlachcic, gub. lubelska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.
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1665. Taborski (Taborowski, Toborowski) światosław (świętosław), s. Alek-
sandra, 37 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skaza-
ny na 6 lat katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony 
pod nadzorem w Szemanowsku w okr. niżnieudińskim w gub. irkuckiej, 
później w Kirsanowie w gub. tambowskiej, w 1883 ułaskawiony.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1666. Takowicz Krystyn, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw stanu, 
skazany na katorgę na Syberii, następnie osiedlony pod nadzorem w Tu-
łunie w okr. niżnieudińskim w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1667. Talko Feliks, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1668. Tanajewski Stanisław, s. Aleksandra, 30 lat, szlachcic, gub. kowieńska, 
w powstaniu walczył w randze kapitana, skazany na dożywotnie ciężkie 
roboty w kopalniach, karę odbywał w gub. irkuckiej, po powrocie z ze-
słania zamieszkał w Warszawie, zm. w 1898.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; F. rawita-gawroński, 
Rok 1863 na Ukrainie, s. 116, 124.

1669. Tarasiewicz Michał, 22 lata, poddany austriacki, odprowadzony do Wło-
dzimierza, a stamtąd do Kijowa, prawdopodobnie zesłany na Syberię. 
genealogia Polaków, Katalog Powstańców Styczniowych, hasło: Michał Ta-
rasiewicz – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/72894 (dost. 
11.02.2023); r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; M. Miciń-
ska, Galicjanie – zesłańcy, s. 782.

1670. Tarasow józef, 23 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
5 lat kompanii karnej, karę odbywał za bajkałem przy budowie kolei 
Kursk–Kijów, w 1868 powrócił.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1671. Tarnawski Antoni, ur. w 1846 we lwowie, syn kapitana gwardii Nar. 
i Ponińskiej, uczeń szkoły realnej, 17 lat, lwów, poddany austriacki, na-
leżał do oddziału józefa Wysockiego, ranny w bitwie pod radziwiłłowem 
2 VII 1863, dostał się do niewoli, skazany na tobolską rotę aresztanc-
ką, karę odbywał na Kamczatce, w 1865 wrócił do kraju, w l. 1865-1878 
wcielony do 57. pułku wojsk austr., ranny w bitwie pod Königgrätzem 
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(3  VII 1866) został wzięty do niewoli i długo więziony, po powrocie 
z niewoli mieszkał w Kałuszu, był stolarzem i urzędnikiem salinarnym 
przez 35 lat, od 1933 w Schronisku Weteranów w Warszawie, w chwili 
pogrzebu w stopniu podporucznika, zm. ok. 12 VIII 1937, pochowany 
na w kwaterze dla weteranów z 1863 na Powązkach w Warszawie. 
IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, s. 382; j. Maliszewski, 
Uczestnicy powstania styczniowego, s. 68; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
783; Polska zbrojna 1937, nr 224, s. 7. Odznaczenia: KN.

1672. Tarnawski Franciszek, 61 lat, szlachcic, pow. kaniewski w gub. wołyń-
skiej, dymisjonowany sztabsrotmistrz, następnie rozjemca ds. włościań-
skich, karę odbywał za bajkałem przy budowie kolei Kursk–Kijów.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1673. Tarnowski (Tarkowski) Franciszek, 32 lata, szlachcic zagrodowy, gub. 
wołyńska, skazany na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1674. Tarnowski Witalis, 21 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1675. Tascher (Taszer) Mikołaj, 26 lat, szlachcic, poddany austriacki, admini-
strator majątku w Olejowie k. złoczowa, należał do oddziału F.K. Horo-
dyńskiego, ranny w bitwie pod radziwiłłowem 2 VII 1863 dostał się do 
niewoli, wyrok z 17 X 1863, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nad-
zorem w gm. kazaczyńskiej, okr. jenisejski, gub. jenisejska, w 1868 wró-
cił do kraju, nadal administrował majątkiem w Olejowie k. złoczowa, 
następnie od 1874 folwarkiem w Pełnatyczach k. zarzecza w pow. prze-
worskim, zm. po 1894. 
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 382; r. Marcinek, 
Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 
784-785; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 50.

1676. Tchorowski jan, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1677. Tederans Ksawery, 22 lata, szlachcic, student Uniwersytetu św. Włodzi-
mierza, gub. podolska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1678. Telażyński (Teleżyński) Mikołaj, s. Konstantego, 25 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
w Kutomarze, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, od 
1874 w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1679. Teleżyński Dymitr, s. Witalisa, 29 lat, szlachcic, pow. owrucki w gub. wo-
łyńskiej, sądzony za zamiar przyłączenia się do powstania oraz wspo-
maganie powstańców, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 2 II 1866, 
osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. jenisej-
ska, następnie przeniesiony do Czuchłoma w gub. kostromskiej; brat Ta-
deusz zesłany wraz z nim (zob. poz. 1680).
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1680. Teleżyński Tadeusz, s. Witalisa, 33 lata, szlachcic, pow. owrucki w gub. 
wołyńskiej, sądzony za zamiar przyłączenia się do powstania oraz wspo-
maganie powstańców, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 2 II 1866, 
osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. jeni-
sejska, następnie przeniesiony do Czuchłoma w gub. kostromskiej; brat 
Dymitr zesłany wraz z nim (zob. poz. 1679).
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1681. Teleżyński Władysław, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok 11 V 
1863, osiedlony pod nadzorem w gub. kazańskiej, od 1867 w Mielitopolu 
w gub. taurydzkiej, w 1870 uwolniony od nadzoru policji z ograniczenia-
mi, od 1876 zamieszkiwał w Aleksandrowie w gub. jekaterynosławskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1682. Teodorowicz Aleksander, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 3 
lata kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1683. Teodorowicz jan, 16 lat, szlachcic, uczeń gimnazjum kijowskiego, gub. 
kijowska, pozostawiony do dalszych dyspozycji w Kursku, pozbawio-
ny praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. symbirskiej, następnie 
w gub. permskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1684. Teter (Tetera, Toter) jan, s. Tymoteusza, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. rybińskiej, okr. 
kański, gub. jenisejska.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1685. Tetmajer julian, s. Antoniego, 36 lat, szlachcic, zakutyńce w pow. ber-
dyczowskim, poddany austriacki, walczył w oddziale Dionizego Cza-
chowskiego, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. 
abakańskiej, okr. minusiński, gub. jenisejska, w 1869 wrócił do galicji, 
został czł. Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Sybiraków w Krakowie; 
miał żonę Wiktorię oraz dzieci Stanisława i Marię.
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie 
– zesłańcy, s. 788-789; M.H. Terlecki, Udział Podkarpacia w powstaniu stycz-
niowym, s. 95.

1686. Tęczarowski (Tenczarowski) Antoni, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1687. Tillo Antoni de, 31 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony na podstawie 
manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1688. Tillo Felicjan de, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony na podsta-
wie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1689. Tilly (Tellie) Felicjan, osiedlony pod nadzorem w gub. saratowskiej, od 
1875 w gub. kałuskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1690. Tissen (Tisen, Tyssen, Tiesen) edward, s. jana, 20 lat, szlachcic, podda-
ny pruski, skazany na 4 lata katorgi na Syberii, karę odbywał na katordze 
nerczyńskiej w gub. irkuckiej, Stretieńsk.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1691. Titarczuk Mikołaj, chłop, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, wy-
rok przed sierpniem 1866, skazany na 2 lata aresztanckich rot na Syberii 
Wschodniej, następnie osiedlony pod nadzorem na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1692. Tkaczuk Anton, 25 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 3 lata kompanii 
karnej w gub. kurskiej.
КГВ 30 V 1864.

1693. Tkaczuk Trofim, 28 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; P. Łossowski, z. Młynarski, Rosjanie, białorusini, Ukra-
ińcy, s. 196.
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1694. Todczuk Andrej, 27 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1695. Tokarski (Takarski) Dezydery (Dezyderiusz), 30 lat, szlachcic, były se-
kretarz, gub. wołyńska (wg innych źródeł lubelskiej), pozbawiony praw 
stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, 
następnie od 1866 osiedlony pod nadzorem w Tułunie w gm. brackiej, 
okr. niżnieudiński, gub. irkucka, w 1874 przywrócono mu prawa stanu, 
następnie przeniesiony do Tiemnikowa w gub. tambowskiej, w 1883 uła-
skawiony.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1696. Tołowiński (Tułowiński) Hilary, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany 
na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1697. Tomaszewski Franciszek, 26 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, 
skazany na 4 lata kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1698. Tomaszewski Salezjusz, jednodworzec, gub. podolska, pozbawiony praw 
stanu, zesłany na osiedlenie na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1699. Tomicki Aleksy Antoni, 48 lat, ksiądz, pochodził z Droszewa k. Ostrowa 
Wielkopolskiego, był agronomem, w 1854 przyjął święcenia kapłańskie 
i duszpasterzował w będzinie, pruski poddany, na zaproszenie hr. róży 
Sobańskiej wyjechał na Podole, w 1863 był proboszczem parafii Ładużyn 
(dekanat bracławski, diecezja kamieniecka), głosił tam kazania patrio-
tyczne, został przypadkowo aresztowany 16 X 1863 w Kamieńcu, gdzie 
załatwiał sprawy osobiste, stamtąd przewieziony do twierdzy w Kijowie 
pod zarzutem współpracy z powstańcami, zesłany na osiedlenie pod ści-
słym dozorem do gub. kostromskiej, przebywał w Kołogriwie, Warna-
wie, w 1868 otrzymał zgodę na powrót do Prus, podróżował do rzymu 
i ziemi św., od 1869 był wikariuszem w Krakowie, najpierw u św. Floria-
na, a następnie w kościele Panny Maryi, zm. na gruźlicę w 1876 w Kra-
kowie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; Za sprawę ojczyzny, s. 136-140, SPTK, t. 4, s. 
335-336.

1700. Topczewski bolesław, s. józefa, 18 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, stu-
dent Uniwersytetu św. Włodzimierza, pozbawiony praw stanu, wyrok 
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z października 1864, karę odbywał w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, 
następnie od 1870 w gub. nowogrodzkiej, w 1871 oswobodzony od nad-
zoru.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1701. Topczewski jan, 17 lat, szlachcic, gub. podolska, wcielony do korpusu 
orenburskiego z pozbawieniem tytułu szlacheckiego, w 1870 wrócił na 
Podole, w 1878 oswobodzony od nadzoru.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1702. Toporowski józef, s. bazylego, 18 lat, chłop, pow. berdyczowski w gub. 
kijowskiej, wyrok przed 17 VI 1864, skazany na 4 lata katorgi na Syberii, 
karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzo-
rem w okr. wierchnoleńskim w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1703. Torgoni Adolf, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, przekazany do dyspozy-
cji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1704. Torosiewicz Mikołaj, oficer, szlachcic, Kraków, poddany austriacki, osie-
dlony pod nadzorem w Charkowie, później w gub. saratowskiej, zm. 
w 1901 w Putiatyńcach. 
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 42; genealogia Polaków, Ka-
talog Powstańców Styczniowych, hasło: Mikołaj Torosiewicz – https://gene-
alogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/32994 (dost. 11.02.2023); z. Kubrak, 
Powstanie styczniowe, s. 82; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 793.

1705. Trachtenberg Adolf, s. Izaaka, 29 lat, lekarz, Żytomierz, pochodził ze 
spolonizowanej rodziny żydowskiej, aresztowany latem 1863 w Żyto-
mierzu, osiedlony pod nadzorem w Symferopolu na Krymie, w 1873 ini-
cjator utworzenia eupatorii tow. akcyjnego kąpielisk czarnomorskich, 
w 1885 został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie; żona emilia z goldhaarów, miał syna bogusława i córki, zm. 27 X 
1892 w Symferopolu; razem z nim w powstaniu wzięli udział bracia jó-
zef oraz Marcin (zob. poz. 1706).
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. lasocki, Wspomnienia, t. I, s. 293, 297, 451, 
458; P. Szarejko, Słownik lekarzy, s. 553-554, b. Dybowski, Wspomnienia, s. 75.

1706. Trachtenberg Marcin, s. Izaaka, 17 lat, mieszczanin z Żytomierza, gub. 
wołyńska, zesłany na Syberię, brat Adolfa (zob. poz. 1705).
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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1707. Traczewski Antoni, 46 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok w 1863, ska-
zany na 11 lat katorgi.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1708. Traczewski bronisław, s. romana, 25 lat, szlachcic, pow. zasławski w gub. 
wołyńskiej, pozbawiony praw stanu, wyrok w 1864, skazany na 8 lat ka-
torgi, przebywał w Aleksandrowsku k. Irkucka, od 1866 przeniesiony do 
pracy za bajkałem, za podejrzenie o udział w powstaniu zabajkalskim 
skazany na rok więzienia z zakuciem w kajdany, w 1867 przeniesiony 
do Usola, w 1877 uzyskał zgodę na zamieszkanie w europejskich guber-
niach rosji.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 182; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 350; e. Niebelski, imienny spis, s. 321; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 348-349.

1709. Traczewski Cyryl, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi, karę odbywał w Siwakowej, później w gorzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1710. Traczewski józef, s. Maksyma, 17 lat, szlachcic, pow. humański w gub. 
kijowskiej, pozbawiony praw stanu, wyrok w kwietniu 1863, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1869 w gub. woroneskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1711. Traczewski Karol, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat kator-
gi, karę odbywał w Ałgaczu, następnie osiedlony pod nadzorem w Czy-
cie.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1712. Trochimczuk Dawyd, 36 lat, chłop, gub. kijowska, skazany na 2 lata kom-
panii karnej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1713. Trofimowicz Iwan, 26 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich 
robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1714. Trojanowski Wiktor, 15 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1715. Trojanowski Władysław, 27 lat, Czerniowce, poddany austriacki, nale-
żał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli 
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w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok z 21 X 1863, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej pod nazwiskiem jan Dy-
dyk (Didyk, Dydak), w 1869 wrócił do kraju; miał żonę Teofilę.
Czas 1865, nr 13 (z 17 I), s. 1; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3 [w 
wykazie jan Didyk z Truskawca (Sambor)]; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; r. 
Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 46, 49; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy, s. 795.

1716. Truks Stanisław, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekazany do dyspozy-
cji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1717. Tryczyński Mateusz, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1718. Trzaskowski edward, 20 lat, chłop, gub. wołyńska, skazany na 3 lata 
kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1719. Trzaskowski Seweryn, 34 lata, chłop, gub. wołyńska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1720. Tuczyński Piotr, 23 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
3 lata kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1721. Tułasiewicz Wincenty, s. józefa i Marii z d. Kramarzewskiej, 17 lat (ur. 8 
X 1846, lwów), szlachcic, poddany austriacki, ranny i wzięty do niewoli 
w bitwie pod Korytnicą 28 VII 1863, pozbawiony praw stanu, osiedlony 
pod nadzorem w Krasnojarsku w okr. kańskim, gub. jenisejska, zm. 11 
XI 1868 w szpitalu we lwowie.
КГВ 21 III 1864, nr 12. M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 798 (obszerniej-
szy biogram).

1722. Tupalski jakub, 50 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1723. Turczewicz (Turcewicz, Turgiewicz) Modest, 36 lat, szlachcic, sztabska-
pitan w stanie spoczynku, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, ska-
zany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Akatui, 
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następnie osiedlony pod nadzorem w gub. kostromskiej, w 1874 uwol-
niony od nadzoru bez prawa powrotu.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1724. Turowski Wincenty, s. Andrzeja, 73 lata, szlachcic, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1725. Turulski (Turyński) Karol, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 
lat katorgi, karę odbywał w Kireńsku, przy budowie drogi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1726. Twardowski Władysław, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok w 1863, 
skazany na 3 lata rot aresztanckich.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1727. Twarogowski Antoni, 36 lat, szlachcic, poddany austriacki, skazany na 6 
lat katorgi, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony 
pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 802.

1728. Tyc Aleksander, pow. włodzimierski w gub. wołyńskiej, sprzyjanie po-
wstaniu, uniknął zesłania, w 1867 odesłany do galicji, poddany austriac-
ki; miał żonę Mariannę oraz 4 dzieci.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 803.

1729. Tyszecki ludwik, 58 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony bez porę-
czenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1730. Tyszkiewicz Artur, s. bolesława, hrabia, 29 lat, gub. kijowska, skazany na 
20 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 
352; e. Tyszkiewicz, Groby Tyszkiewiczów, Warszawa 1873.

U

1731. Uderski edward, s. jana, 20 lat, ur. 1 X 1842 w janowie, szlachcic, student 
Uniwersytetu św. Włodzimierza, poddany austriacki, inżynier kolejowy, 
Sambor, służył w oddziale zarzyckiego (Sawy), zwolniony bez poręcze-
nia, w 1872 zamieszkał we lwowie, pracował przy budowie kolei Nad-
niestrzańskiej, następnie przy fortyfikacjach w Przemyślu, poseł na Sejm 
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Krajowy galicji V kadencji od 1887, od 1890 w Krakowie, zm. 30 I 1923 
w Krakowie; miał żonę zofię i 2 dzieci.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; genealogia Polaków, Katalog Powstańców Stycznio-
wych, hasło: edward Uderski – https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-stycz-
niowy/72516 (dost. 16.02.2023); Księga pamiątkowa, s. 389; Wikipedia.

1732. Ukraineć Pyłyp, 30 lat, chłop, gub. wołyńska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1733. Ulanowski Ambroży, 50 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, zesłany 
na Syberię.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1734. Ulatowski eugeniusz, 20 lat, szlachcic, były uczeń gimnazjum, gub. po-
dolska, pozostawiony w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1735. Ulatowski Marian, 17 lat, szlachcic, uczeń II kijowskiego gimnazjum, 
gub. wołyńska, wcielony do korpusu orenburskiego z pozbawieniem ty-
tułu szlacheckiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1736. Uleryk jan, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompanii 
karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1737. Umiński józef, 64 lata, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok w 1863, skazany 
na 6 miesięcy twierdzy.
IH PAN, Kartoteka powstańców.

1738. Urbanowicz Nepomucen, 47 lat, szlachcic, poddany pruski, zesłany na 
Syberię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka powstańców.

1739. Urbanowicz (Urbanowski) Stanisław, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach 
na Syberii, karę odbywał za bajkałem w Posolsku przy budowie dro-
gi, uznany za niewinnego udziału w powstaniu zabajkalskim, od 1867 
w Usolu, 1872-1874 w obw. zabajkalskim.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 183; M. janik, Wołyniacy, s. 8; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 230; 
e. Niebelski, imienny spis, s. 327; W. śliwowska, Syberia, s. 354.
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1740. Uszczapowski Konstanty (Kajetan), s. Michała, 30 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, za przynależność do oddziału powstańczego oraz uczestnictwo 
w wykonaniu wyroku na poczmistrzu, skazany na 8 lat ciężkich robót 
w twierdzach, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 1866 osiedlo-
ny pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1870 
w gub. permskiej; siostra Teofila oraz szwagier Dominik Makarowicz za-
biegali o jego ułaskawienie.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1741. Uziembło (Uziębło) lubomir (ludomir), s. Waleriana, 28 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odby-
wał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1866 osiedlony pod nadzo-
rem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, od 1874 w Kirsanowie 
w gub. tambowskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

W

1742. Wachowski józef, 29 lat, jednodworzec, gub. wołyńska, wyrok z 4 IX 
1865, skazany na 2 lata rot aresztanckich, następnie osiedlony pod nad-
zorem na Wschodniej Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1743. Waisk (Weisck) Karol, 27 lat, rodowy honorowy obywatel berdyczowa, 
gub. kijowska, skazany na 4 miesiące więzienia w twierdzy.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1744. Waksman Antoni, 14 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekazany do dyspo-
zycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, wysłany na osie-
dlenie pod nadzorem do gub. permskiej, w 1867 do Królestwa Polskiego.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1745. Walewski Adam, 45 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pełniący obowiąz-
ki sędziego w łuckiej Organizacji Narodowej, pozbawiony praw sta-
nu, konfiskata majątku, wyrok z 22 VI 1865, osiedlony pod nadzorem 
w Aczyńsku, zm. 17 VII 1871 w Minusińsku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 234.

1746. Walewski józef, szlachcic, gub. podolska, wyrok przed 11 XI 1866, ode-
słany za granicę z dozgonnym zakazem wjazdu do rosji; jego brat był za-
rządcą dóbr w Dunajowcach u Wajdowiczowej.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 810 (hasło: Walewski Kazimierz Colonna).
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1747. Waliżewski Piotr, 23 lata, chłop, gub. kijowska, wyrok z 31 VIII 1864, 
skazany na 5 lat rot aresztanckich.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1748. Wandałowski (Wondołowski) Antoni, s. Wincentego, 37 lat, szlachcic, 
gub. kijowska, wyrok z 8 XII 1864, skazany na 10 lat katorgi na Syberii, 
karę odbywał w Usolu, w 1866 sądzony ponownie za udział w powstaniu 
zabajkalskim, zm. 11 II 1867 w Usolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 183; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 350; W. śliwowska, Syberia, s. 355-356.

1749. Wandołowski (Wądołowski) Fortunat, s. Wincentego, 41 lat, szlachcic, 
gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1750. Warawski józef Stanisław, s. Piotra, 48 lat, szlachcic, gub. podolska, są-
dzony za pomoc udzielaną powstańcom oraz przechowywanie broni, 
pozbawiony praw stanu, wyrok w 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. 
orenburskiej w Wierchnieuralsku, od 1867 w Troicku, w 1872 zwolniony 
od nadzoru bez prawa powrotu, zamieszkał w Irkucku, od 1877 w gub. 
kijowskiej; miał siostrę Smolińską.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1751. Warganek (Warhanek, Wargandyk) Władysław Stanisław, s. jana, 36 lat, 
szlachcic, gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, w Omsku.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

1752. Warpachowski (Werpachowski) Henryk, 26 lat, szlachcic, gub. warszaw-
ska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Posolsku, przy budowie 
drogi zabajkalskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w okr. bałagań-
skim w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1753. Waryński Antoni (wł. Nowakowski Karol), 35 lat, s. Łukasza i Klo-
tyldy z Korzelińskich, szlachcic, gub. chersońska, aktywny uczestnik 
powstania, podczas śledztwa w twierdzy kijowskiej brał udział w wy-
konaniu podkopu z baszty nr 2, pomagając powstańcowi godlewskie-
mu w ucieczce, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzy, w Tobolsku 
zamienił się dokumentami z bratem edwardem, który też był zesłańcem 
i po zamianie odbywał karę brata Karola w Usolu, gdzie wysłano go jako 
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Antoniego Waryńskiego, natomiast Karol karę odbywał w Tunce, gdy 
sprawa wyszła na jaw, został w 1866 wysłany do Usola, zm. w Irkucku.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 
356 (biogram edwarda zygmunta, brata).

1754. Wasilewski józef lucjan, s. Faustyna i Klementyny, 21 lat, szlachcic, 
gub. podolska, student Uniwersytetu św. Włodzimierza, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odby-
wał w gorzelni w Aleksandrowsku, następnie osiedlony pod nadzorem 
w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w l. 1872-1873 w gub. je-
katerynosławskiej, w 1873 we Frampolu u matki, po powrocie do kraju 
wstąpił do zakonu jezuitów, krewny kapucyna Wacława Nowakowskie-
go.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Album rysunków zesłań-
ców w Pietropawłowsku, s. 315; e. Niebelski, Wobec roku 1863, s. 383.

1755. Wasilewski Maksym, 48 lat, chłop, gub. wołyńska, sądzony za udział 
w powstaniu oraz namawianie do udziału w nim chłopów, skazany na 
5 lat kompanii karnej, następnie osiedlony pod nadzorem na Syberii 
Wschodniej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1756. Wasilewski Wincenty, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, student med. Uni-
wersytetu św. Włodzimierza, wzięty do niewoli w bitwie pod Sołowiów-
ką 9-10 V 1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 12 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gub. irkuckiej, od 1878 w Olekmińsku w gub. jekaterynosław-
skiej, następnie w Nikopolu, w 1880 zwolniony z dozoru, od 1881 felczer 
w gm. pokrowskiej w pow. jekaterynosławskim w gub. jekaterynosław-
skiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 183; A. Iwański, Pamiętniki, s. 176; M. lappe, Usola. Warzelnia soli 
pod irkuckiem, s. 348, 355; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 144, 151, 348; 
Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 338, 367; W. śliwowska, Syberia, 
s. 356-357; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 350-351; l. zielonka, 
Wspomnienia z Syberii, s. 170.

1757. Wasilewski zenon (zenobiusz), 21 lat, chłop, gub. kijowska, wyrok z 3 
VIII 1864, skazany na 5 lat rot aresztanckich, po ich odbyciu osiedlony 
pod nadzorem w guberniach poza Syberią.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1758. Wasilkowski Maksym, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat 
katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1759. Wasilkowski zygmunt, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, przekazany do 
dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, osiedlony 
pod nadzorem w Krasnoufimsku w gub. permskiej, w 1867 wyjechał do 
Królestwa Polskiego, zm. w 1895 w Krakowie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1760. Wasiński Narcyz, 32 lata, mieszczanin, gub. warszawska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. chersońskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1761. Waśniewski jan, 58 lat, szlachcic, gub. kijowska, sądzony za pomoc 
udzielaną powstańcom, wyrok z 6 VII 1865, osiedlony pod nadzorem 
w Ołońcu, w 1870 w Terespolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1762. Waśniewski julian, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót na Syberii przy fortyfikacjach.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1763. Waśniewski Paulin, 47 lat, były sekretarz gubernialny, gub. kijowska, 
skazany na 20 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Rok 1863 na Ukrainie, s. 34, 38, 99.

1764. Watusiewicz bazyli, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, przekazany do dys-
pozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1765. Wąs-Wąsowicz Albin, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw 
stanu wyrok z 14 VI 1865, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Sybiracy, s. 42.

1766. Wąsowicz józef, 47 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w okr. 
bałagańskim w gub. irkuckiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1767. Weber Maksymilian, s. Karola, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, sądzony 
za zorganizowane produkcji prochu strzelniczego i broni palnej w na-
leżącym do Mieczysława bardeckiego majątku Wepryna w pow. rado-
myskim w gub. kijowskiej, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat 
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ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał w Siwakowej, następnie 
w 1868 osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka, od 1869 w Irkucku, następnie od 1873 w gub. jekaterynosław-
skiej, zm. w 1914 w Kijowie.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i ze-
słańcy syberyjscy, s. 250.

1768. Wekker Kalikst, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na miesiąc wię-
zienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny w miej-
scu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1769. Weller Albert, s. jana, 18 lat, szlachcic, gub. warszawska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1770. Werbianiec (Wierzbianiec) Aleksy, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, ska-
zany na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1771. Wereszczak (Wereszczaka, Weroszczak) Florian, s. Klaudiusza, 22 lata, 
szlachcic, gub. podolska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w gub. 
irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. Ojok w tejże guber-
ni, w l. 1873-1874 w kopalni złota w okr. olekmińskim w jakucji, zm. na 
Syberii.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1772. Wereszczak (Wereszczek, Wereszczaka) Klaudiusz, 44 lata, szlachcic, 
gub. wołyńska, więziony 5 miesięcy, wyrok zatwierdzony 14 IX 1863, 
zwolniony za kaucją i poręczeniem pod nadzór policyjny we wsi Ki-
danówka w pow. kaniewskim w gub. kijowskiej po złożeniu przysięgi 
lojalności, następnie pozbawiony praw stanu, wyrokiem z 20 IX 1864 
skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, w 1867 osiedlony 
pod nadzorem w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, zm. 14 III 1867 
w szpitalu w Aczyńsku.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; gazeta Narodowa 1863, 
nr 221 z 4 XI, s. 2.

1773. Wereszczak romuald, s. Klaudiusza, 19 lat, szlachcic, gub. podolska (lub 
wołyńska), skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Posolsku przy budo-
wie drogi, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. Ojok.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.



260

1774. Wereszczak (Wereszczaka, Wereszczako) Serafin, s. Klaudiusza, 20 lat, 
szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat kator-
gi, karę odbywał za bajkałem w Posolsku, następnie od 1866 osiedlony 
pod nadzorem w Kotinskoje w gm. Ojok, okr. irkucki w gub. irkuckiej, 
zm. 3 VIII 1917 w Kotinskoje.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; „ИГВ” 1869, nr 34.

1775. Werner ludwik, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za poręcze-
niem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1776. Wesołowski Dionizy, s. Atanazego, 17 lat, szlachcic zagrodowy, zwolnio-
ny bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1777. Wesołowski Konstanty, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony 
do dalszej dyspozycji w Kursku, a następnie skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1778. Wędycz (Wendycz) julian, 15 lat, szlachcic, poddany austriacki, przeka-
zany do dyspozycji MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1779. Węgliński Teodor, 28 lat, jednodworzec, gub. wołyńska, wyrok z 1 V 
1865, skazany na 5 lat rot aresztanckich, osiedlony pod nadzorem w od-
ległych guberniach Cesarstwa ros. (poza Syberią).
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1780. Węgłowski Feliks, s. Mateusza, 17 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wzięty do 
niewoli 22 V 1863 w bitwie pod Minkowcami, osiedlony pod nadzorem 
na Syberii, pozbawiony praw stanu, od 1874 w gub. penzeńskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1781. Węgłowski (Wengłowski) Mikołaj, s. Hipolita i elżbiety, 20 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał w Siwakowej, następnie od 1868 osiedlony pod 
nadzorem w gub. irkuckiej, od 1871 w gub. permskiej, w 1874 zwolniony od 
dozoru; brat zygmunt zesłany wraz z nim na Syberię (zob. poz. 1782).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1782. Węgłowski (Wengłowski) zygmunt Aleksander, s. Hipolita i elżbiety, 18 
lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, skazany za „udział 
w powstaniu z bronią w ręku” na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę 
odbywał w Siwakowej, następnie pozostał ze wzg. na stan zdrowia w gub. 
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irkuckiej, w 1874 wyjechał na 6 miesięcy do gub. kijowskiej, w 1876 na 
terenie gub. wiackiej, w 1877 w Kursku, w 1880 odmówił powrotu; brat 
Mikołaj zesłany wraz z nim na Syberię (zob. poz. 1781).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1783. Widawski (Widowski) Ignacy, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, sądzo-
ny za dostarczanie żywności powstańcom oraz namawianie chłopów do 
udziału w powstaniu, pozbawiony praw stanu, wyrok z 13 XI 1864, osie-
dlony pod nadzorem w gm. zalediejewskiej, okr. krasnojarskiwgub. jeni-
sejskiej, od 1873 w gub. ufijskiej; jego brat Seweryn zesłany wraz z nim 
(zob. poz. 1784), na zesłaniu towarzyszyła mu również żona Apolonia.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; H. Wiercieński, Pamiętniki, s. 328.

1784. Widawski (Widowski) Seweryn, 55 lat, szlachcic, gub. wołyńska, dy-
misjonowany sekretarz gubernialny, sądzony za dostarczanie żywności 
powstańcom oraz namawianie chłopów do udziału w powstaniu, pozba-
wiony praw stanu, wyrok z 13 XI 1864, osiedlony pod nadzorem w gm. 
walediejewskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisejskiej, od 1873 w gub. 
ufijskiej, w 1874 oswobodzony od nadzoru; jego brat Ignacy zesłany 
wraz z nim (zob. poz. 1783).
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1785. Wieczeryński (Wieczeriański) Anastazy, szlachcic, gub. podolska, wyrok 
z 25 I 1864, zesłany do gub. ołonieckiej, w 1867 wyjechał do Królestwa 
Polskiego.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1786. Wieczoryński Ignacy, zesłany do gub. irkuckiej, od 1871 w gub. tambow-
skiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1787. Wieczwiński Aleksander, s. Wincentego, 37 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
zm. w trakcie śledztwa w twierdzy kijowskiej w 1866; wraz z nim byli 
uwięzieni jego bracia jan (zob. poz. 1790), Piotr (zob. poz. 1791), Hipo-
lit (zob. poz. 1788), oraz bratanek Ignacy (zob. poz. 1789), natomiast sio-
stra Anna zm. w 1866 w czasie śledztwa w Żytomierzu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1788. Wieczwiński Hipolit, s. Wincentego, 49 lat, szlachcic, gub. wołyńska, są-
dzony za „przechowywanie nielegalnych utworów oraz niedoniesienie 
o przystąpieniu syna do powstania”, pozbawiony praw stanu, wyrok z 17 
II 1866, osiedlony pod nadzorem w Tobolsku, później Permie, od 1866 
w Słobodsku w gub. wiackiej, w 1870 oswobodzony od nadzoru; miał 
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rodzeństwo: Anna zm. w 1866 w czasie śledztwa w Żytomierzu, eleono-
ra, Anastazja, Aleksander (zob. poz. 1787), jan (zob. poz. 1790), Piotr 
(zob. poz. 1791); żona Anna z dziećmi: edwardem, Marianem, Włady-
sławem, Wincentą, Adelą pozostały w kraju, syn Ignacy został również 
zesłany (zob. poz. 1789).
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 359.

1789. Wieczwiński (Wieczfiński) Ignacy, s. Hipolita i Anny, 18 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, za „czynny udział w powstaniu” osiedlony pod nadzo-
rem w okr. bałagańskim gub. irkuckiej, pozbawiony praw stanu, osiedlo-
ny pod nadzorem w okr. bałagańskim w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1790. Wieczwiński jan, s. Wincentego, 50 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zm. 
w trakcie śledztwa w twierdzy kijowskiej w 1866; wraz z nim byli uwię-
zieni jego bracia Aleksander (zob. poz. 1787), Piotr (zob. poz. 1791), Hi-
polit (zob. poz. 1788), oraz bratanek Ignacy (zob. poz. 1789), natomiast 
siostra Anna zm. w 1866 w czasie śledztwa w Żytomierzu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1791. Wieczwiński (Wieczfiński) Piotr, s. Wincentego, 51 lat, szlachcic, gub. 
wołyńska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. bała-
gańskim w gub. irkuckiej, od 1866 w Słobodsku w gub. wiackiej, w 1871 
otrzymał zgodę na wyjazd do Warszawy; wraz z nim byli uwięzieni jego 
bracia Aleksander (zob. poz. 1787), Hipolit (zob. poz. 1788), oraz brata-
nek Ignacy (zob. poz. 1789), natomiast siostra Anna zm. w 1866 w czasie 
śledztwa w Żytomierzu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 359.

1792. Wielobycki lucjan, s. Teofila, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, student 
Uniwersytetu św. Włodzimierza, wyrok z 28 IV 1865, skazany na 8 lat 
katorgi na Syberii, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, później 
w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, potem je-
nisejskiej, od 1871 w Carewie w gub. astrachańskiej, w 1878 otrzymał 
zgodę na leczenie w uzdrowisku, po powrocie do kraju zmarł na suchoty.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 219; 
A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 177; M. janik, Wołyniacy, s. 27; W. lasoc-
ki, Wspomnienia, t. II, s. 136, 348; W. śliwowska, Syberia, s. 361; l. zielonka, 
Wspomnienia z Syberii, s. 169.

1793. Wierszchowski (Wierzchowski) Stefan, s. jana, 18 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1794. Wierzbicki Andrzej (Aurelian, Awerkus), 22 lata, szlachcic, gub. wołyń-
ska, wzięty do niewoli 22 V 1863 w potyczce pod Minkowcami, skaza-
ny na 8 lat ciężkich robót na Syberii przy fortyfikacjach, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej, następnie osiedlony pod nadzorem w okr. bała-
gańskim w gub. irkuckiej, w 1868 uwolniony od nadzoru, w 1878 wyje-
chał do gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1795. Wierzbicki Franciszek laurenty, s. leona, 42 lata, szlachcic, poddany au-
striacki, wyrok z 11 VIII 1864, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał 
w listwiennicznoje za bajkałem, w 1866 sądzony za udział w powstaniu 
zabajkalskim, skierowany do Ałgacza, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, pozostał na Syberii, 
w 1878 w Nowoaleksandrowsku, zginął w wypadku 16 IX 1878 (przy-
gnieciony przez koło zamachowe maszyny).
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 50; l. Mężyński, Wspomnie-
nia, s. 161; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 822-823.

1796. Wierzbicki julian, s. Felicjana, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozba-
wiony praw stanu, wyrok z 30 V 1865, skazany na 4 lata robót, karę 
odbywał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w okr. niż-
nieudińskim w gub. irkuckiej, w l. 1880-1881 pobyt czasowy w jakucji.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1797. Wierzbicki Mikołaj, s. Kajetana, 22 lata, szlachcic, poddany austriacki, 
należał do oddziału Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, ranny w obie 
nogi w bitwie pod radziwiłłowem 2 VII 1863, dostał się do niewoli, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. 
jenisejskiej, od 1867 w gub. irkuckiej, w 1873 powrócił do galicji, miesz-
kał w Hnilczu w pow. podhajeckim; miał żonę oraz 4 dzieci.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Księga pamiątkowa, s. 396; M. Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy, s. 823.

1798. Wigowski Henryk, 29 lat, szlachcic, były sekretarz gubernialny, gub. wo-
łyńska, skazany na 10 lat ciężkich robót przy fortyfikacjach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1799. Wilczyński Wiktor, 26 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na osiedle-
nie w dalekich guberniach z wyjątkiem sybirskiej, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. samarskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1800. Wileński Onufry, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok z 30 XI 1865, od-
dany pod dozór policyjny w miejscu zamieszkania w Kijowie, pozbawiony 
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praw stanu, następnie 17 XII 1865 za przechowywanie druków z tekstem 
Złotej hramoty zesłany do gub. ołonieckiej (wg innych źródeł do gub. wiac-
kiej), od 1866 w Orłowie; żona z dziećmi nie dołączyła do niego.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1801. Wilgorski (Wilgórski) Adrian, 44 lata, szlachcic, były asesor kolegialny, 
gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1802. Winczewski Dymitr s. jana, 70 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawio-
ny praw stanu, wyrok z 14 VI 1865, skierowany na osiedlenie pod nad-
zorem do gub. jenisejskiej, jednak ze względu na stan zdrowia pozostał 
w Tobolsku; towarzyszyły mu na zesłaniu żona Teofila i 5 córek: lucyna, 
Faustyna, Kamila, Maksymilianna, bronisława.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1803. Winiarski (Winarski) Władysław, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
w czasie powstania walczył w oddziale Platona Krzyżanowskiego, sędzia 
śledczy w berdyczowie, wyrok z 21 VIII 1865, skazany na 8 lat robót 
w twierdzach, karę odbywał w Usolu, następnie skierowany na osiedle-
nie pod nadzorem do jekaterynosławia, w 1881 oswobodzony od nadzo-
ru; towarzyszyły mu na zesłaniu żona Helena i syn Władysław.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 184; W. lasoc-
ki, Wspomnienia, t. II, s. 154, 323; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 247.

1804. Winkler Władysław, s. edwarda, 30 lat, szlachcic, gub. warszawska, wy-
rok z 12 X 1864, skazany na 4 lata robót w twierdzach, karę odbywał 
w Usolu, następnie skierowany na osiedlenie, w 1874 oswobodzony od 
nadzoru, wrócił do Warszawy.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 184; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 328; W. śliwowska, Syberia, s. 362; l. zielonka, 
Wspomnienia, s. 170, 328.

1805. Wiszniewski Stanisław, s. jana, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, ranny 
i wzięty do niewoli w bitwie pod Moskalówką 17 V 1865, skazany na 12 
lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał w Usolu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 348; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 69; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 342.

1806. Wiśnicki Walery, 60 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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1807. Wiśniewski (Waśniewski) Alfred, 26 lat, poddany austriacki, należał do 
oddziału Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do 
niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, pozbawiony praw stanu, wyrok 
z 21 X 1863, osiedlony pod nadzorem w gm. anciferskiej, okr. jenisejski, 
gub. jenisejska, od 1866 w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, w 1869 wró-
cił do kraju.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 831.

1808. Wiśniewski (Wiszniewski) Andrzej, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osie-
dlony pod nadzorem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1809. Wiśniewski (Wiszniewski) Cezary, 26 lat, szlachcic, lekarz, gub. kijow-
ska, pozostawiony do dalszej dyspozycji w jekaterynosławiu, a następnie 
zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1810. Wiśniewski (Wiszniewski) Franciszek, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. 
wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1811. Wiśniewski (Wiszniewski) Konstanty, 22 lata, szlachcic, gub. podolska, 
skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1812. Wiśniewski (Wiszniewiecki, Wiśniewiecki) leopold, 33 lata, szlachcic, 
gub. wołyńska, naczelnik powstania w pow. owruckim, był kapitanem 
w oddziale różyckiego, skazany na 6 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, s. 399; 
W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 348.

1813. Wiśniewski Wacław, 19 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1814. Wiśniewski Władysław, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozostawiony 
do dalszych dyspozycji w Połtawie, następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.

1815. Witkiewicz Izydor, 16 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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1816. Witkowski józef, 28 lat, szlachcic, gub. mińska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót przy fortyfikacjach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1817. Witkowski Konstanty, 59 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny po złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1818. Witkowski Władysław, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny po złożeniu przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1819. Witwicki (Witwiński) Antoni, s. Antoniego i ludwiki, 19 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Irkucku, następ-
nie osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. bałagański, gub. ir-
kucka, od 1874 w gub. jekaterynosławskiej; brat edmund zesłany wraz 
z nim (zob. poz. 1821).
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1820. Witwicki Antoni, 24 lata, szlachcic, poddany austriacki, należał do od-
działu F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Irkucku, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. 
irkucka, w 1870 odesłany do kraju.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; M. Micińska, Galicjanie 
– zesłańcy, s. 836-837.

1821. Witwicki (Witwiński) edmund, s. Antoniego i ludwiki, 27 lat, szlachcic, 
rejestrator kolegialny, gub. wołyńska, karę odbywał w Irkucku, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, 
od 1874 w Taganrogu w gub. jekaterynosławskiej, 4 II 1876 wrócił do Ir-
kucka; brat Antoni zesłany wraz z nim (zob. poz. 1819).
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1822. Witwicki jan, 60 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat katorgi.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1823. Witwicki Stanisław, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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1824. Witwicki Władysław, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót przy fortyfikacjach.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1825. Włachowicz ludwik, 45 lat, szlachcic, gub. kijowska, sądzony za pomoc 
udzielaną powstańcom oraz przechowywanie druków z tekstem Złotej 
hramoty, pozbawiony praw stanu, wyrok z 29 XII 1865, osiedlony pod 
nadzorem w gub. ołonieckiej, w 1866 w Kargopolu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1826. Wocowski (Wącowski) Adam, 55 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany 
na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1827. Wocowski (Wącowski) Stanisław, 19 lat, szlachcic, gub. podolska, skaza-
ny na rok więzienia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1828. Wodzyński (Wodziński) Felicjan (Florian), s. Mikołaja, 26 lat, szlachcic, 
porucznik w stanie spoczynku, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, 
następnie w gm. szuszeńskiej, okr. minusiński tejże guberni, zm. w 1885 
w gub. jenisejskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1829. Wodzyński Mikołaj, 29 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu 
przysięgi lojalności.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1830. Wojakowski Feliks, 16 lat, szlachcic, Sławuta, gub. wołyńska, wyrok z 13 
X 1865, osiedlony pod nadzorem w gm. tiesińskiej, okr. minusiński, gub. 
jenisejska.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1831. Wojciechowicz józef, 35 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, skazany na 5 
lat kompanii karnej w gub. kurskiej, następnie wysłany do orłowskiej 
aresztanckiej roty, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem na Syberii, 
w 1867 zezwolenie na powrót.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1832. Wojciechowski Augustyn, s. jana, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. ki-
jowska, zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1833. Wojciechowski jan, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1834. Wojciechowski Kazimierz, 23 lata, szlachcic, gub. warszawska, skazany 
na 8 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1835. Wojnicki Andrzej, 35 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wileńska, skazany na 
4 lata kompanii karnej, w 1866 zwolniony.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1836. Wojnicki Antoni, s. Adama, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1837. Wojnicki (Wojszycki) Maksymilian, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. 
jenisejskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1838. Wojszycki (Wojnicki) erazm, 42 lata, gub. wołyńska, wyrok z 12 X 1864, 
skazany na 10 lat katorgi, karę odbywał w gorzelni w Aleksandrowsku, 
później w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej, 
zm. 21 XI 1870 lub 1871 w gm. urickiej w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 184; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 352; W. śliwowska, Syberia, s. 367.

1839. Wojucki (Wojudzki) jan, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 
lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał w Kireńsku, w 1866 
odesłany na katorgę nerczyńską, w 1867 w Ałgaczu.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1840. Wojucki julian, s. leona, 21 lat, szlachcic, pow. radomyski w gub. kijow-
skiej, sądzony za pomoc udzielaną powstańcom oraz zamiar przystąpie-
nia do powstania, pozbawiony praw stanu, wyrok z 23 II 1865, osiedlony 
pod nadzorem w gm idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w 1875 
zwolniony z dozoru bez możliwości powrotu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1841. Wojucki (Wojudzki) Mikołaj, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozosta-
wiony do dalszych dyspozycji w Kursku, a następnie zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; ibidem, 14 XII 1863, nr 50.
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1842. Wolański Aleksander, s. jana, 21 lat, szlachcic, gub. podolska, sądzony za 
pomoc udzielaną powstańcom oraz zamiar przystąpienia do powstania, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał na Syberii, następnie od 1866 w gm. ustiańskiej, okr. kań-
ski, gub. jenisejska, od 1868 osiedlony pod nadzorem w gub. ufijskiej, 
w 1873 pobyt czasowy w Tomsku, od 1875 zamieszkanie w gub. tom-
skiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1843. Wolański Antoni, 21 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w kopalniach, karę odbywał w Posolsku, sądzony w 1866 za 
udział w powstaniu zabajkalskim, wysłany do Czyty, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1844. Wolański jan, 42 lata, szlachcic, gub. kijowska, wyrok zatwierdzony 14 
IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kaucją i za poręcze-
niem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złożeniu przysię-
gi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1845. Wolański Konstanty, s. Tymoteusza, 54 lata, szlachcic, gub. wołyńska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej, następnie od 1868 osiedlony pod 
nadzorem w gm. idińskiej,okr. bałagański, gub. irkucka, od 1875 w gub. 
tambowskiej, w 1876 pobyt tymczasowy w gub. kijowskiej, od 1877 na 
stałe; miał żonę Karolinę, syn Mieczysław również na zesłaniu (zob. poz. 
1846).
КГВ 3 VIII 1863, nr 31;IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1846. Wolański Mieczysław, s. Konstantego i Karoliny, 23 lata, szlachcic, gub. 
wołyńska, wyrok z 8 XII 1864, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał 
za bajkałem we wsi listwiennicznoje, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gm. idińskiej,okr. bałagański, gub. irkucka, od 1876 w Kirsanowie 
w gub. tambowskiej, w 1883 ułaskawiony, mógł wrócić do domu; jego oj-
ciec Konstanty również na zesłaniu (zob. poz. 1845).
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1847. Wolański Piotr, 38 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok z 14 VI 1865, ska-
zany na 4 lata katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie od 1866 
osiedlony pod nadzorem.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1848. Wolański Stanisław, s. Tomasza i julii z d. Pawskiej, 20 lat, szlachcic, 
gub. wołyńska, wzięty do niewoli w bitwie pod Miropolem 16-17 V 
1863, w wyniku rany utracił rękę, skazany na 7 lat katorgi, karę odby-
wał w gorzelni w Aleksandrowsku, później w Usolu, następnie osiedlo-
ny pod nadzorem w Krasnojarsku, w 1870 uzyskał zgodę na wyjazd do 
gub. orenburskiej, jednak z powodu braku środków pozostał na Syberii, 
w 1872 wyjechał do Warszawy.
КГВ 21 III 1864, nr 12; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 220; A. giller, 
Spis Polaków w Usolu, s. 177-178; M. lappe, Usola. Warzelnia soli pod irkuckiem, s. 
352; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 348; W. śliwowska, Syberia, s. 367.

1849. Wolawski Paweł, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok z 31 VIII 1864, 
osiedlony pod nadzorem w Narowczacie w gub. penzeńskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1850. Wolczyński Piotr, 42 lata, szlachcic, gub. płd.-zach., urlopowany żołnierz, 
wyrok z 27 XI 1865, skazany na 6 lat robót w fabrykach, karę odbywał na 
katordze nerczyńskiej, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w gub. 
irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1851. Wolikowski józef, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok z 1865, pozbawiony 
praw stanu, skazany na 4 lata robót w fabrykach, karę odbywał w gub. ir-
kuckiej, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w Irkucku, od 1875 
w gub. kostromskiej, w 1876 pobyt czasowy w Żytomierzu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 367.

1852. Wolski bolesław, s. jakuba, 24 lata, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, konfiskata majątku, osiedlony pod nadzorem w jałutorow-
sku w gub. tobolskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1853. Wolski edward, 28 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok z 13 IX 1864, 
osiedlony pod nadzorem w Kiereńsku w gub. penzeńskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1854. Wolski Henryk, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 miesięcy 
więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1855. Wolski ludwik, 52 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw sta-
nu, skazany na 10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Siwa-
kowej, zm. 8 XII 1866.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1856. Wolski Michał, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat katorgi, 
karę odbywał na katordze nerczyńskiej za bajkałem, następnie osiedlony 
pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1857. Wolski Wacław, 48 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 miesięcy 
więzienia w twierdzy.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1858. Wołczański Faustyn, 28 lat, szlachcic, gub. wileńska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1859. Wołk-Łaniewski Witold, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, sądzony za po-
moc udzielaną powstańcom oraz zamiar przystąpienia do powstania, 
pozbawiony praw stanu, wyrok z 23 IX 1864, osiedlony pod nadzorem 
w gm. kazaczińskiej w gub. jenisejskiej, następnie w gub. woroneskiej, od 
1869 w gub. tambowskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1860. Wołodkowski Karol, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 4 lata 
katorgi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1861. Wołosiewicz Otton, 18 lat, szlachcic, gub. mohylewska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1862. Wołtarzewski (Wołtarzecki) Konstanty, 17 lat, chłop, gub. kijowska, wy-
rok z 27 XI 1865, skazany na rok aresztanckiej roty, następnie osiedlony 
pod nadzorem na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1863. Wondołowski (Wądołowski) Antoni, s. Wincentego, 37 lat, szlachcic, 
gub. kijowska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1864. Woronicz józef, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, w powstaniu należał 
do oddziału edmunda różyckiego, wzięty do niewoli w 1863, skazany 
na 8 lat ciężkich robót przy fortyfikacjach, karę odbywał za bajkałem, 
w 1866 sądzony za udział w powstaniu zabajkalskim, skierowany do Si-
wakowej, następnie do gorzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1865. Woroniecki (Woronecki) Franciszek, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
wzięty do niewoli w bitwie pod Miropolem 16-17 V 1863, skazany na 
6 lat katorgi, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w okr. minusiń-
skim w gub. jenisejskiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1866. Woronowicz Antoni, 17 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, wzię-
ty do niewoli w maju 1863, pozbawiony praw stanu, skazany na 5 lat ka-
torgi, karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem 
w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1867. Woronowicz jan, 42 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, wzięty do 
niewoli w maju 1863, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał w gub. ir-
kuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieu-
diński, gub. irkucka.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1868. Woronowicz józef, 23 lata, szlachcic, wzięty do niewoli w maju 1863, wy-
rok w 1864, skazany na 8 lat ciężkich robót, karę odbywał w gub. irkuc-
kiej, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1869. Wosiński (Woziński) Narcyz, 32 lata, mieszczanin, Warszawa, sądzony 
za namawianie chłopów do udziału w powstaniu oraz ukrywanie broni, 
wyrok z 9 VIII 1863, skazany na 5 lat w chersońskiej aresztanckiej rocie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1870. Wosocki (Wąsocki, Wysocki) julian, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. jandińskiej, okr. 
bałagański, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1871. Wośniewki (Wiśniewski) julian, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok 
z 17 I 1864, skazany na 8 lat robót w fabrykach.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1872. Wośniewki (Wiśniewski) Paulin, 47 lat, szlachcic, gub. kijowska, dym. 
sekretarz gubernialny, wyrok z 17 I 1864, skazany na 20 lat robót w fa-
brykach.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1873. Woszczatyński jan, 42 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1874. Woźniakowski józef, s. Aleksandra, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. jełowskiej w gub. 
jenisejskiej, w 1871 odzyskał prawa stanu, od 1872 w gub. kostromskiej, 
pozostał na Syberii.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1875. Woźniakowski Teodor, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w guberni kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1876. Wrzeszcz Konrad, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, wcielony do korpusu 
orenburskiego bez pozbawienia tytułu szlacheckiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1877. Wurst (Wirszyk) julian (juliusz) vel roiński, 30 lat, lwów, poddany au-
striacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się 
do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 1 XI 1863, po-
zbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w gm. czistoostrowskiej, 
okr. krasnojarski, gub. jenisejska, w 1867 powrócił do kraju, zm. w 1882 
we lwowie.
 j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 38; idem, Dąb-Dąbczańscy, s. 
34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 2; 
Księga pamiątkowa, s. 404; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 853 (obszer-
niejszy biogram); F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 27.

1878. Wyhowski (Wygowski) Henryk, s. jana, 32 lata, szlachcic, wzięty do nie-
woli w bitwie pod Sołowiówką 9-10 V 1863, pozbawiony praw stanu, 
wyrok z 19 III 1864, skazany na 10 lat robót katorżniczych na Syberii, 
karę odbywał w listwiennicznoje przy budowie drogi krugobajkalskiej, 
za udział w powstaniu zabajkalskim skazany na rok więzienia z zaku-
ciem w kajdany, od 1867 w Usolu, w 1870 zwolniony z ciężkich robót 
i odesłany na osiedlenie w gm. ilgińskiej w gub. irkuckiej, w 1877 otrzy-
mał zgodę na zamieszkanie w europejskich guberniach rosji, od 1880 
osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 183; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 350; e. Niebelski, imienny spis, s. 322; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 369-370; S. zieliński, bitwy i potyczki 1863-1864, s. 351.
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1879. Wyhowski (Wygowski) Ignacy, s. Mikołaja, 29 lat, szlachcic, gub. wołyń-
ska, sądzony za „gromadzenie w czasie buntu u siebie w domu właścicie-
li ziemskich i szlachty w celu wzięcia w nim udziału”, pozbawiony praw 
stanu, wyrok z 16 III 1866, osiedlony pod nadzorem w Wiatce; żona Kle-
mentyna towarzyszyła mu na zesłaniu, w Wiatce ur. mu się córka Walen-
tyna.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 370.

1880. Wyhowski (Wygowski) józef, s. jana, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
pisarz w rządzie gubernialnym Wołyńskim, został wzięty do niewoli 
pod Miropolem 16-17 V 1863, sądzony najpierw w Żytomierzu, a na-
stępnie przewieziony do Kijowa, pozbawiony praw stanu, wyrok z 18 XI 
1863, skazany na 10 lat robót katorżniczych w twierdzach, karę odby-
wał w listwiennicznoje przy budowie drogi krugobajkalskiej, za udział 
w powstaniu zabajkalskim skazany na rok więzienia z zakuciem w kajda-
ny, skierowany do pracy w gorzelni w Aleksandrowsku, w 1867 znajdo-
wał się w Usolu, w tym samym roku przybył do Czyty, w 1870 zwolniono 
go z ciężkich robót, osiedlony pod nadzorem w gm. ilgińskiej w gub. ir-
kuckiej, w 1877 przywrócono mu prawa stanu i zezwolono na wyjazd do 
europejskiej części rosji pod dozorem policji; miał brata Stefana.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 183; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II; e. Niebelski, imienny spis, s. 322; W. śliwowska, Sy-
beria, s. 370.

1881. Wyhowski józef, 21 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót przy fortyfikacjach na Syberii; brat Stefan na katordze wraz 
z nim (zob. poz. 1883).
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1882. Wyhowski (Wygowski) Karol, s. Piotra, 65 lat, szlachcic, pow. berdy-
czowski w gub. kijowskiej, wyrok z 8 I 1866, zesłanie do gub. nowo-
grodzkiej, zamienione następnie na osiedlenie pod nadzorem do gub. 
woroneskiej, od 1868 w Królestwie Polskim, w 1870 zgoda na powrót.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1883. Wyhowski Stefan, s. jana, 19 lat, szlachcic, student Uniwersytetu św. 
Włodzimierza, gub. kijowska, skazany na 10 lat ciężkich robót przy for-
tyfikacjach, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem, 
po powrocie z wygnania zamieszkał w Odessie; odziedziczył majątek po 
bracie Apollinarym, brat józef na katordze wraz z nim (zob. poz. 1881).
КГВ 19 IX 1864, nr 38; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 184; A. Iwański, Pa-
miętniki, s. 176; W. lasocki, Wspomnienia, t. I, s. 449; t. II, s. 348; W. śliwow-
ska, Syberia, s. 370.



275

1884. Wyhowski (Wygowski) Witold, s. laurentego, 18 lat, szlachcic, gub. wo-
łyńska, pozbawiony praw stanu, wyrok z 27 XI 1865, skazany na 6 lat 
robót w fabrykach, karę odbywał w gub. irkuckiej, osiedlony pod nadzo-
rem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. irkucka.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1885. Wyleżyński Tadeusz, s. Adama, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlo-
ny pod nadzorem w gub. tomskiej, od 1865 w gub. penzeńskiej, od 1870 
w Królestwie Polskim.
КГВ 7 IX 1863, nr 36; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1886. Wyleżyński (Weleżyński) Tadeusz, poddany austriacki, należał do od-
działu F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem, osiedlony pod nadzorem w gm. szuszeńskiej, okr. mi-
nusiński, gub. jenisejska, w 1869 wrócił do kraju.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 854; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sy-
bir, s. 47-48, 50.

1887. Wyrzykowski Piotr, ok. 65 lat, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony 
praw stanu, konfiskata majątku, wyrok z 5 X 1866, osiedlony pod nadzo-
rem w gub. orenburskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1888. Wysocki Hilary, 20 lat, szlachcic, poddany austriacki, wzięty do niewoli 
w maju 1863, skazany na 5 lat katorgi, karę odbywał w gorzelni w Alek-
sandrowsku, później w Siwakowej, następnie osiedlony pod nadzorem 
w gm. pietropawłowskiej, okr. kiereński w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 854-855.

1889. Wysocki jan, 28 lat, jasło, piekarz, poddany austriacki, należał do od-
działu F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod 
radziwiłłowem, wyrok z 21 X 1863, osiedlony pod nadzorem w okr. je-
nisejskim w gub. jenisejskiej, w 1868 wrócił do kraju.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 34; gazeta Narodowa 1863, nr 124 
z 10 VII, s. 3; ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; Księga pamiątkowa, s. 404; M. Mi-
cińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 855; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 
27, 47.

1890. Wyszyński Aleksander, 24 lata, szlachcic, gub. kijowska, pozbawio-
ny praw stanu, majątek skonfiskowany, wyrok z 14 VII 1866, osiedlo-
ny pod nadzorem w Pietropawłowsku w gub. tobolskiej, zm. 13 II 1867 
w Omsku.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1891. Wyszyński julian, 27 lat, szlachcic, berezowka w pow. jampolskim w gub. 
podolskiej, pozbawiony praw stanu, wyrok z 24 IX 1865, osiedlony pod 
nadzorem w gub. kostromskiej, w 1874 zezwolenie na powrót; żona ju-
lianna oraz synowie ludwik i romuald towarzyszyli mu na zesłaniu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1892. Wyszyński Seweryn, s. jana, 50 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony 
bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1893. Wyszyński Władysław, s. Sylwestra, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, ze-
słany na Syberię do gub. jenisejskiej, jednak ze wzg. na słabe zdrowie 
pozostał w Tobolsku i został zwolniony z więzienia, przeniósł się do Pa-
dunia w pow. jałutorowskim, w 1868 za udział w spisku zesłany do gub. 
permskiej, odkrywca źródeł mineralnych za Uralem, od 1875 w jekate-
rynburgu, od 1882 w Warszawie, zm. 10 IV 1894 w Permie; na zesłaniu 
towarzyszyła mu żona Maria genowefa z d. zaleska.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; z. Klukowski, Lekarze ze-
słańcy, s. 23; P. Szarejko, Słownik lekarzy, Warszawa 1991, s. 598-599.

Z

1894. zabawski Franciszek, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1895. zabawski Teofil, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata kator-
gi.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1896. zabłocki grzegorz, 18 lat, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1897. zadarmowski Aleksander, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 
6 lat katorgi, karę odbywał w Kadai, później w Siwakowej, następnie od 
1866 osiedlony pod nadzorem w Tułunie w okr. niżnieudińskim w gub. 
irkuckiej, w l. 1878-1880 pobyt czasowy w gub. jakuckiej, w 1879 oswo-
bodzony od nadzoru.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 230.

1898. zagórski józef, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.
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1899. zahorski (zagórski) Aleksander, 32 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 6 lat katorgi.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1900. zajączkowski jan, 37 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 7 lat ka-
torgi, karę odbywał w Usolu, zm. 15 VI 1866 w Usolu (wg lasockiego 
w 1867); na katordze towarzyszyła mu żona Nepomucena.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 324.

1901. zajączkowski józef, 30 lat, szlachcic zagrodowy, gub. podolska, skazany 
na 6 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 324.

1902. zak Dawid, 59 lat, Żyd, mieszczanin, gub. lubelska, skazany na 3 lata 
kompanii karnej.
КГВ 3 X 1864, nr 40.

1903. zakrzewski jakub, 40 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany na 
5 lat kompanii karnej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1904. zakrzewski Piotr, 24 lata, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na 5 lat kompanii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1905. zakrzewski (zaklużny) Tomasz, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osie-
dlony pod nadzorem w gm. jełowskiej, okr. krasnojarski w gub. jenisej-
skiej, zm. 26 V 1866 w gub. jenisejskiej, zabity przez piorun.
КГВ 14 XII 1863, nr 50.

1906. zakrzewski Wawrzyniec, 49 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony za 
poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1907. zakrzewski Witold, 18 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach na Syberii, karę odbywał w Siwakowej, póź-
niej w gorzelni w Aleksandrowsku.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1908. zaleniewski Walerian, 18 lat, szlachcic, Królestwo Polskie, skazany na 10 
lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.



278

1909. zaleski Antoni, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. kurskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1910. zaleski Kazimierz, 15 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1911. zaleski Klaudiusz, s. Apolla, 18 lat, szlachcic, gub. podolska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1912. zaleski leon, 33 lata, duchowny, gub. wołyńska, zesłany do Warnawina 
w gub. kostromskiej, zm. w 1883.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; P. Kubicki, bojownicy kapłani, cz. 2, t. III, s. 478; cz. 3, 
t. IV, s. 231-232.

1913. zaleski (zalesski) Marcin, s. jakuba, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlo-
ny pod nadzorem w Wałujkach w gub. permskiej, później krótko w gub. 
woroneskiej, od 1867 w Warszawie, od 1869 w gub. podolskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1914. zalesski (zaleski) Cyryl, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 
lat katorgi, karę odbywał w Posolsku w okr. wierchnieudińskim w gub. 
irkuckiej, następnie osiedlony pod nadzorem od 1870 w gub. permskiej, 
od 1874 w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1915. zalesski (zaleski, zalewski) Stanisław, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, 
pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach 
na Syberii, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem 
w gub. jekaterynosławskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 178; W. lasocki, Wspomnienia, t. II; W. śliwowska, Syberia, s. 375.

1916. zalesski Stanisław, s. józefa, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony 
praw stanu, wyrok z kwietnia 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. ka-
zańskiej, w 1867 powrócił do gub. kijowskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1917. zaleski Stanisław, s. jana, 63 lata, chłop, gub. augustowska, zesłany do 
gub. tomskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1918. zalewski Władysław, 16 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

1919. załęski Franciszek, szlachcic, gub. wołyńska, zbiegł za granicę, pozba-
wiony praw stanu, konfiskata majątku, sądzony zaocznie, wyrok przed 
28 VI 1871, po odnalezieniu miał być zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1920. załęski Konstanty, 18 lat, szlachcic, gub. podolska, wyrok w 1863, skaza-
ny na 6 lat katorgi na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1921. załkiewicz Ferdynand, 20 lat, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział 
w wyprawie radziwiłłowskiej, wyrok przed 30 XI 1863, skazany na zesła-
nie na Syberię.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 3.

1922. załusski Piotr, jednodworzec, gub. wołyńska, zbiegł za granicę, sądzony 
zaocznie, pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok przed 28 
VI 1871, po odnalezieniu miał być zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1923. zamechowski (zamiechowski) Adam, 35 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
skazany na 6 lat katorgi, od 1874 osiedlony pod nadzorem w gub. ko-
stromskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1924. zapolski Aleksander, s. Michała, 28 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1925. zaremba (zaręba) Feliks, s. Karola, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał w gub. irkuckiej, następnie od 1868 osiedlony pod nadzo-
rem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, w 1871.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1926. zaremba (zaręba) Marian, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony 
za poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złoże-
niu przysięgi lojalności.
КГВ 21 III 1864, nr 12.
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1927. zaremba (zaręba) Piotr, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok w 1863, 
skazany na 4 lata ciężkich robót w fabrykach, karę odbywał na Syberii 
Wschodniej, zm. w 1867 w Irkucku; na zesłaniu towarzyszyła mu żona 
Waleria z trojgiem dzieci.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 
223.

1928. zarzecki Stefan, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1929. zarzecki Wincenty, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na charkowską 
aresztancką rotę, karę odbywał przy budowie drogi Orzeł–Kursk, w 1866 
uzyskał zgodę na powrót do kraju.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1930. zarzycki józef, 21 lat, mieszczanin, gub. podolska, skazany na 5 lat kom-
panii karnej w gub. charkowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1931. zarzycki (zarzecki) Walerian (Włodzimierz), 26 lat, szlachcic, gub. ki-
jowska, pozbawiony praw stanu, skazany na 8 lat katorgi, karę odbywał 
za bajkałem w listwiennicznoje, za udział w powstaniu zabajkalskim 
skazany na rok katorgi w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany, wy-
słany w 1867 do Usola, następnie osiedlony pod nadzorem od 1869 
w gm. Ojok, od 1870 w gm. badajskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 322.

1932. zasęczkowski józef, s. Karola, 25 lat, szlachcic, gub. podolska, wyrok 
przed 6 XI 1864, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1933. zaszczyński Mikołaj, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod nad-
zorem w gub. jenisejskiej, od 1869 w gub. permskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1934. zaszczyński Tadeusz, s. Henryka, 15 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwol-
niony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1935. zatkowski (ziatkowski) Adolf, 38 lat, mieszczanin, gub. kijowska, wyrok 
zatwierdzony 14 IX 1863, skazany na 3 lata kompanii karnej w gub. jeka-
terynosławskiej.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.
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1936. zatwornicki julian, 31 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok wię-
zienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1937. zawadko Adam, 27 lat, mieszczanin, gub. kijowska, 2 X 1865 odda-
ny pod tajny dozór policyjny w miejscu zamieszkania w germanowce 
w gub. kijowskiej, pozbawiony praw stanu, następnie na podstawie wy-
roku z 1 IV 1866 skierowany do charkowskiej aresztanckiej roty, po od-
byciu kary osiedlony pod nadzorem na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1938. zawadowski Michał, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat 
ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w gub. irkuckiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1939. zawadyński Aleksander, 18 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok w 1863, 
skazany na 5 lat rot aresztanckich.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1940. zawadyński Stanisław, 25 lat, jednodworzec, gub. kijowska, pozbawio-
ny praw stanu, wyrok w 1863, skazany na 5 lat orłowskiej roty aresztanc-
kiej, karę odbywał przy budowie linii kolejowej Kursk–Kijów, następnie 
od 1868 osiedlony pod nadzorem w gub. wiackiej, na własną prośbę po-
został tam na stałe.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 376.

1941. zawadzki Filip, 26 lat, chłop, gub. grodzieńska, skazany na 5 lat kompa-
nii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1942. zawadzki Franciszek, s. jana, 74 lata, szlachcic zagrodowy, gub. kijow-
ska, zwolniony bez poręczenia.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1943. zawadzki jarosław, 18 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 4 lata ka-
torgi, karę odbywał w Posolsku za bajkałem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1944. zawadzki józef, 17 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, wcielony do wojska 
z pozbawieniem tytułu szlacheckiego.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.
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1945. zawadzki Marian, ziemianin, pow. zasławski gub. wołyńskiej, pozbawio-
ny praw stanu, konfiskata majątku, wyrok przed 5 IX 1872, zesłany na 
Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1946. zawadzki (zawadski) Mieczysław, 35 lat, szlachcic, gub. podolska, po-
zbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok przed 15 XI 1866, ze-
słany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1947. zawalski Piotr, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat cięż-
kich robót w twierdzach.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1948. zawałkiewicz Marceli, 18 lat, poddany austriacki, więzień cytadeli ki-
jowskiej, brał udział w wyprawie radziwiłłowskiej, skazany na zesłanie 
na Syberii, wyrok przed 1 XI 1863.
gazeta Narodowa 1863, nr 266 z 29 XII, s. 2.

1949. zawisza Stefan (Szczepan), 20 lat, Panowice w pow. podhajeckim, pod-
dany austriacki, należał do oddziału F.K. Horodyńskiego, 2 VII 1863 
dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, wyrok przed 30 
XI 1863, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, 
w 1868 wrócił do kraju.
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3; M. 
Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 872.

1950. zazułowski Cyryl, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 8 lat cięż-
kich robót w twierdzach na Syberii.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1951. zborowski roman, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1952. zborowski Stanisław, 30 lat, szlachcic, gub. kijowska, wyrok z 14 X 1865, 
oddany pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania, następnie na 
podstawie decyzji z 9 VII 1866 osiedlony w gub. penzeńskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1953. zborowski światosław, 19 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 10 lat 
ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał na katordze nerczyńskiej, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w Spassku w gub. tambowskiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31, IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1954. zbrożek (zbrożko, zbrożka) Antoni, s. Filipa, szlachcic, gub. wołyń-
ska, zarzut „obraza majestatu”, osiedlony pod nadzorem w Szadryńsku 
w gub. permskiej, później w Wierchoturiu; na zesłaniu dobrowolnie to-
warzyszyła mu żona Katarzyna z dziećmi leonem i Aleksym.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1955. zbożniakiewicz jan, s. Adama, 44 lata, szlachcic, gub. kijowska, zesłany 
na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1956. zdanowicz Stanisław, s. Stanisława, 38 lat, szlachcic, gub. podolska, po-
zbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok w 1863, osiedlony pod 
nadzorem w okr. kańskim w gub. jenisejskiej, od 1872 w gub. kostrom-
skiej, w 1874 zwolniony z dozoru policji.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1957. zejfrid (zejfryd, zejfert, Seyfryd, Seyfred) bolesław, 31 lat, szlachcic, 
pow. żytomierski w gub. augustowskiej, skazany na 12 lat ciężkich robót 
w kopalniach, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzo-
rem w gm. urikowskiej, okr. irkucki w gub. irkuckiej, od 1880 w Kir-
sanowie w gub. tambowskiej; wraz z nim na zesłaniu żona Celina z d. 
Mroczkowska oraz córki Marynia i Helena.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 178; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 324; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 60.

1958. zieleniewski (zieleniecki) Ignacy, 19 lat, szlachcic, Królestwo Polskie, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Nerczyńskim zawodzie, na-
stępnie osiedlony pod nadzorem w gm. brackiej, okr. niżnieudiński, gub. 
irkucka, nie wrócił do kraju, zamieszkał w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 234.

1959. zieleniewski Tadeusz, 43 lata, szlachcic, gub. podolska, dymisjonowany 
porucznik, pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok przed 21 
III 1867, osiedlony pod nadzorem w gub. permskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1960. zielenko (zelenko, zielonka) gustaw, 32 lata, szlachcic, rejestrator ko-
legialny, gub. wołyńska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, 
karę odbywał za bajkałem, następnie w Usolu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. lasocki, Wspomnie-
nia, t. II, s. 352.
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1961. zieliński Adam, 26 lat, szlachcic, gub. mohylewska, podporucznik, ska-
zany na śmierć przez rozstrzelanie. rozstrzelany 30 V 1863.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1962. zieliński Alfons, 38 lat, szlachcic, gub. wołyńska, brał czynny udział 
w organizowaniu powstania w pow. włodzimierskim, skazany na 12 lat 
katorgi na Syberii.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. Maliszewski, Uczestnicy, s. 74.

1963. zieliński Antoni, 23 lata, mieszczanin, gub. kijowska, skazany na 5 lat 
kompanii karnej w gub. orłowskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1964. zieliński jakub, 28 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany na 6 
lat katorgi.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1965. zieliński Karol, 33 lata, szlachcic, poddany austriacki, zesłany na Sybe-
rię.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1966. zieliński Mikołaj, 49 lat, żołnierz, gub. podolska, uczestniczył czynnie 
w powstaniu, zbiegł do galicji i został przekazany przez władze austriac-
kie, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 12 VII 1866, skazany na 6 lat 
ciężkich robót w Nerczyńskim zawodzie, od 1867 w gorzelni w Aleksan-
drowsku.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1967. zieliński ryszard, s. Piotra, 19 lat, szlachcic, gub. podolska, skazany na 
10 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Akatui, następnie 
osiedlony pod nadzorem w Usmaniu w gub. tambowskiej, w 1875 pobyt 
czasowy (6 mies.) w gub. podolskiej, w 1880 oswobodzony z dozoru.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 79.

1968. ziemniak Filip, 17 lat, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wypra-
wie radziwiłłowskiej, wyrok przed 30 XI 1863, skazany na zesłanie na Sy-
berię. 
gazeta Narodowa 1863, nr 124 z 10 VII, s. 3, ibidem, nr 266 z 29 XII, s. 3.

1969. zienkiewicz (zieńkiewicz) Anatol, 30 lat, franciszkanin, gub. augustow-
ska, skazany na 20 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Aka-
tui, brał udział w buncie katorżników (powstaniu zabajkalskim) w 1866, 
zesłany do Tunki nad bajkałem, następnie w Carewie nad Wołgą w gub. 
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astrachańskiej (1875-1876), jadryniu w gub. kazańskiej (1878-1881), 
4 XII 1881 wyjechał do Kazania, następnie do galicji, w 1883 w para-
fii w Urzejowicach, w 1884 w Milatynie, pow. lwowski, w l. 1886-1887 
w Adampol (Polonezköy) w Turcji, w 1888 wyjechał z Krakowa do USA. 
Pracował w buffalo pośród Polonii. Potem rozpoczął wędrówkę przez 
ziemię świętą, Afrykę, a następnie Australię, aż zaginął bez wieści.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; Księga pamiątkowa, s. 415; e. Niebelski, Tunka, s. 351 
(obszerniejszy biogram).

1970. zilliński (zieliński) Marcin, s. Michała, 65 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
zwolniony za poręczeniem.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1971. zinczewski Andrzej, 57 lat, szlachcic, podoficer w stanie spoczynku, 
gub. kijowska, zwolniony za poręczeniem pod nadzór policyjny w miej-
scu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1972. złotkowski Walerian, 47 lat, szlachcic, sekretarz gubernialny, gub. wo-
łyńska, skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał 
w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gub. irkuckiej; na wygna-
niu towarzyszyli mu żona Franciszka i syn Władysław.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 178; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 348; W. śliwowska, Syberia, 
s. 380.

1973. znamirowski józef, s. Karola, 26 lat (ur. 14 VIII 1839), szlachcic, Kro-
wica w pow. niemirowskim, obw. żółkiewski, poddany austriacki, wy-
rok z 11 V 1865, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, następnie 
od 1866 w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, od 1867 w Aczyńsku, 
w 1867 wrócił do kraju, zamieszkał w Krynicy, ziemianin i przedsiębior-
ca naftowy, burmistrz Krynicy, poseł do rady Państwa, zm. 18 VIII 1906 
w Krynicy. 
r. Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 50; j. buszko, Polacy w par-
lamencie wiedeńskim, s. 411; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 884-885 (ob-
szerniejszy biogram); Wikipedia.

1974. zołotorowicz (zołotarewicz, zołotariew) Cezary, 27 lat, gub. kijowska, 
skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał za bajkałem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1975. zozuliński bolesław, 20 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, wyrok zatwier-
dzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony za kaucją 
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i poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania po złoże-
niu przysięgi lojalności.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1976. zozuliński Władysław, 17 lat, mieszczanin, gub. wołyńska, wyrok za-
twierdzony 14 IX 1863, po 5-miesięcznym więzieniu zwolniony bez po-
ręczenia.
КГВ 3 X 1864, nr 40; gazeta Narodowa 1863, nr 221 z 4 XI, s. 2.

1977. zrębski Kazimierz, 20 lat, szlachcic, gub. kowieńska, wyrok z 1863, ska-
zany na 10 lat katorgi na Syberii Wschodniej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1978. zub (ząb) Aleksander, 35 lat, mierniczy, gub. kijowska, zwolniony za 
poręczeniem pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1979. zubilewicz julian, 26 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, wyrok w 1863, osiedlony pod nadzorem w Tiumieniu w gub. tobol-
skiej, w 1871 oswobodzony od nadzoru.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1980. zubkowicz Antoni, 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, osiedlony pod nad-
zorem w gm. kazaczińskiej w gub. jenisejskiej, w 1875 felczer w Abaka-
nie, zm. 10 V 1878 k. Krasnojarska w Uspieńskim klasztorze męskim 
w gub. jenisejskiej.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1981. zwoliński Wiktor, 25 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 6 lat kator-
gi.
КГВ 21 III 1864, nr 12.

1982. zygmuntowicz Stanisław (ur. ok. 1847), s. józefa zarządcy dóbr ks. r. 
Sanguszki w Minkowcach na Wołyniu, 16 lat, szlachcic, pochodził z Tar-
nawiec, obw. przemyski, poddany austriacki, przekazany do dyspozycji 
MSW w celu osiedlenia w dobrach państwowych, wysłany do Charkowa, 
przed 11 IX 1864 decyzją MSW osiedlony pod nadzorem w gub. perm-
skiej, 13 VIII 1866 uzyskał zgodę na powrót do Austrii z zakazem wjazdu 
w granice Cesarstwa ros. i Królestwa Polskiego, pochowany na cmenta-
rzu w Tarnawcach k. Przemyśla. 
КГВ 30 V 1864, nr 22; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy, s. 889.
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Ź

1983. Źródłowski Ignacy, 32 lata, poddany austriacki, zesłany na Syberię.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

Ż

1984. Żabiński Mikołaj, 45 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony na podsta-
wie manifestu z 31 III 1863.
КГВ 26 IX 1864, nr 39.

1985. Żarczyński Walery, 24 lata, szlachcic, gub. podolska, skazany na 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

1986. Żebrowski józef, 35 lat, kapłan, przeor karmelitów w berdyczowie, są-
dzony za „zdradę prawowitego rządu: zaprzysiężał na wierność powsta-
niu polskiemu osoby, które przystąpiły do powstania”, wyrok przed 21 III 
1867, osiedlony pod nadzorem w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1987. Żelichowski leon, 53 lata, duchowny, gub. wołyńska, wyrok przed 12 XI 
1870, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1988. Żero Konstanty, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, kon-
fiskata majątku, sądzony zaocznie, wyrok przed 31 III 1871, po odnale-
zieniu miał zostać zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1989. Żerolewski Antoni, szlachcic, pozbawiony praw stanu, skazany na 6 lat 
ciężkich robót w Nerczyńskim zawodzie, następnie osiedlony pod nad-
zorem w okr. wierchnoleńskim w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1990. Żeromski Antoni, 33 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 6 lat ka-
torgi w Nerczyńskim zawodzie, zm. przed 7 II 1877 w gub. irkuckiej.
КГВ 14 XII 1863, nr 50; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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1991. Żmigrodzki Franciszek, 21 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na mie-
siąc więzienia w twierdzy, a następnie zwolniony pod nadzór policyjny 
w miejscu zamieszkania.
КГВ 7 IX 1863, nr 36.

1992. Żmigrodzki gustaw, 23 lata, szlachcic, gub. kijowska, sądzony za udział 
w organizacji zajmującej się korespondowaniem z powstańcami uwię-
zionymi w twierdzy, pozbawiony praw stanu, konfiskata majątku, wyrok 
przed 12 VII 1866, osiedlony pod nadzorem w gub. permskiej, od 1869 
w gub. tambowskiej, od 1870 w Spasku w gub. tambowskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1993. Żmijewski józef, 20 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata kator-
gi w Nerczyńskim zawodzie, następnie osiedlony pod nadzorem w Tu-
łunie w okr. niżnieudińskim w gub. irkuckiej, zm. w 1900 w Irkucku.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców; Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy, s. 95.

1994. Żmikowski (Żmijewski) Stefan, 23 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skaza-
ny na 10 lat ciężkich robót w twierdzach, karę odbywał w Posolsku.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

1995. Żochowski Tomasz, s. Kajetana, 33 lata, szlachcic, gub. grodzieńska, ska-
zany na 7 lat katorgi w Nerczyńskim zawodzie.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1996. Żołądkowski (Żołądowski, Żołendkowski, Żołendowski, Żołondowski, 
Żołonowski Żołontkowski) edmund (błędnie edward), s. Adama, 23 
lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 10 lat ciężkich robót w twier-
dzach, karę odbywał za bajkałem, za udział w powstaniu zabajkalskim 
skazany na bezterminowe roboty w kopalniach, od 1867 przeniesiony do 
Usola, następnie w Czycie, później w Ałgaczu.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków 
w Usolu, s. 183; W. lasocki, Wspomnienia, t. II, s. 353; e. Niebelski, imienny 
spis, s. 302; W. śliwowska, Syberia, s. 381-382.

1997. Żołędziowski Franciszek, 30 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony 
praw stanu, wyrok przed 15 XI 1866, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

1998. Żołkowski (Żołkiewski, Żółkiewski) Karol (Karp), s. Piotra, 34 lata, 
szlachcic, gub. kijowska, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim w gub. 
jenisejskiej, od 1869 w Wiatce, od 1872 w Charkowie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. śliwowska, Syberia, s. 382 /tu ma 40 lat.
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1999. Żołkowski (Żółkowski) Stefan, s. Onufrego, 34 lata, szlachcic, gub. ki-
jowska, osiedlony pod nadzorem w gub. jenisejskiej.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2000. Żółkiewski Karol, s. Piotra, 40 lat, szlachcic, gub. wołyńska, sądzony za 
pomoc powstańcom, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem 
w okr. kańskim w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2001. Żółkiewski (Żółkowski, Żyłkowski) Piotr, 29 lat, szlachcic, gub. podol-
ska, wyrok w 1864, zesłany do gub. orenburskiej, ok. 1867 wyjechał do 
Królestwa Polskiego.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2002. Żółkiewski Stefan, s. jacka, szlachcic, gub. podolska, wyrok w 1864, osie-
dlony pod nadzorem w l. 1865-1867 w Sterlitamaku w gub. orenburskiej, 
później w Warszawie, w 1874 powrót do domu.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2003. Żorski rafał, 43 lata, szlachcic zagrodowy, gub. wołyńska, skazany na 
rok więzienia w twierdzy.
КГВ 30 V 1864, nr 22.

2004. Żukotyński emil, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2005. Żukowski bazyli, 43 lata, szlachcic, gub. kijowska, skazany na rok więzie-
nia w twierdzy.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

2006. Żukowski benedykt, 19 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, osiedlony pod nadzorem w gub. tobolskiej, w jałutorowsku, w Kurganie.
КГВ 3 X 1864, nr 40; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2007. Żukowski bronisław, szlachcic, gub. wołyńska, student Uniwersytetu św. 
Włodzimierza, pozbawiony praw stanu, wyrok przed 28 VII 1871, zesła-
ny na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; Księga pamiątkowa, s. 419.

2008. Żukowski erazm, s. Mateusza, 39 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijow-
ska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim 
w gub. jenisejskiej, od 1868 w gub. orenburskiej, w 1874 oswobodzony 
od dozoru policji.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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2009. Żukowski Michał, s. Andrzeja, 20 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijow-
ska, pozbawiony praw stanu, osiedlony pod nadzorem w okr. kańskim 
w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2010. Żurakowski, 27 lat, były rejestrator kolegialny, gub. kijowska, zwolniony 
za poręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

2011. Żurakowski Adolf, 24 lata, szlachcic, gub. podolska, pozbawiony praw 
stanu, skazany na 6 lat katorgi, karę odbywał w Czycie, później w Ałga-
czu, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. niżnieudińskiej w gub. ir-
kuckiej.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2012. Żurakowski Cezary, 28 lat, szlachcic zagrodowy, gub. kijowska, skazany 
na 10 lat ciężkich robót w kopalniach.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31.

2013. Żurakowski Ignacy, 17 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za porę-
czeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38.

2014. Żurakowski jan, 22 lata, szlachcic, gub. wołyńska, zesłany na Syberię.
КГВ 3 VIII 1863, nr 31; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2015. Żurakowski Klemens, 26 lat, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2016. Żurakowski Marek, 24 lata, szlachcic, gub. wołyńska, skazany na 12 lat 
ciężkich robót w kopalniach, karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony 
od 1868 pod nadzorem w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej, od 1871 
w gub. astrachańskiej.
КГВ 30 V 1864, nr 22; IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na 
wozie i pod wozem, s. 219; M. janik, Wołyniacy, s. 27; W. lasocki, Wspomnie-
nia, t. II, s. 226, 348.

2017. Żurakowski Melchior, s. Ignacego, 29 lat, szlachcic, gub. wołyńska, po-
zbawiony praw stanu, wyrok w 1863, skazany na 6 lat robót w fabrykach, 
karę odbywał w Usolu, następnie osiedlony pod nadzorem w gm. jan-
dińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, był dyrektorem gorzelni telmiń-
skiej, w 1874 odzyskał prawa stanu, pozostał dobrowolnie na Syberii, w l. 
1870-1882 przebywał w obw. jakuckim, zm. 1908 w Irkucku.
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IH PAN, Kartoteka zesłańców; A. giller, Spis Polaków w Usolu, s. 178; W. la-
socki, Wspomnienia, t. II, s. 348; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, s. 
193, 255; W. śliwowska, Syberia, s. 383. 

2018. Żurakowski Wilhelm, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, zwolniony za po-
ręczeniem.
КГВ 19 IX 1864, nr 38; IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2019. Żurawski edward, 20 lat, szlachcic, gub. wołyńska, wyrok z 1863, ska-
zany na 4 lata robót w fabrykach, karę odbywał za bajkałem, następnie 
osiedlony pod nadzorem w gm. idińskiej, okr. bałagański, gub. irkucka, 
zm. 7 III 1867 w Wierchniostrożnoje w gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2020. Żurawski Norbert, 22 lata, szlachcic, gub. kijowska, wyrok z 1863, skaza-
ny na 5 lat w aresztanckiej rocie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2021. Żyliński Wiktor, s. Ignacego, 35 lat, szlachcic, gub. wileńska, pozbawio-
ny praw stanu, majątek skonfiskowano, wyrok 19 X – 20 XII 1863, osie-
dlony pod nadzorem w gub. tomskiej, w Ust`Kamienogorsku, od 1869 
w Omsku, w 1868 zgoda władz na wyjazd do gub. wiackiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

2022. Żytyński ludwik, 27 lat, szlachcic, gub. wołyńska, pozbawiony praw sta-
nu, majątek skonfiskowano, wyrok przed 12 VII 1866, osiedlony pod 
nadzorem w Aczyńsku w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 167, 
186.

2023. Żytyński (Życiński) Marian (Marcin), 25 lat, szlachcic, gub. wołyńska, 
sądzony za przenoszenie korespondencji oraz zbieranie pieniędzy na 
rzecz powstania, pozbawiony praw stanu, majątek skonfiskowano, ska-
zany na 6 lat katorgi, ze względu na stan zdrowia karę zmniejszono na 
rok więzienia, 30 IX 1867 w okr. minusińskim w gub. jenisejskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; W. Czetwertyński, na wozie i pod wozem, s. 167, 
186.

2024. Żywult Henryk, 27 lat, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 7 lat katorgi.
КГВ 21 III 1864, nr 12; IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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DODATEK

powstańcy styczniowi prawdopodobnie sądzeni lub uwięzieni 
w Kijowie

1. białaczewski Aleksander, s. jana i NN z d. Stachowskiej, szlachcic, oficjalista 
w dobrach Sanguszków w Sławucie, gub. wołyńska, zesłany na Syberię, po 
1868 wydalony z rosji z zakazem powrotu; miał brata jana i Antoniego.
r. Marcinek, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, s. 45; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy w powstaniu styczniowym, s. 39-40.

2. Chęciński jan, s. Karoliny, szlachcic, galicja, poddany austriacki, wyrok 
w 1864, zesłany na Syberię, osiedlony pod nadzorem w Kułakowej w gm. 
kazaczińskiej gub. jenisejskiej; miał brata Stanisława.
r. Marcinek, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy w powstaniu styczniowym, s. 81-82.

3. Chrząszczewski Stanisław, s. Pauliny, 16 lat, szlachcic, Tomaszowce, pod-
dany austriacki, uczeń szkoły realnej we lwowie, zesłany do Charkowa, 
następnie w gub. saratowskiej, w 1868 powrócił do kraju, do brzeżan, był 
tam kierownikiem biura melioracyjnego, zm. w 1903 w Krakowie.
r. Marcinek, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy w powstaniu styczniowym, s. 91-92.

4. Fellner Włodzimierz, 17 lat, szlachcic, Manajów w pow. złoczowskim, 
poddany austriacki, wyrok w 1863, zesłany na Syberię.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy w powstaniu styczniowym, s. 154.

5. gałecki (gołecki) Marceli, szlachcic, gub. podolska, zesłany na Syberię, 
osiedlony pod nadzorem w gub. ołonieckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

6. grzegorski Sylwester, s. grzegorza (lub Mateusza), 30 lat, Wujatycze w Sam-
borskiem, poddany austriacki, wyrok w 1863, zesłany do gub. tobolskiej.
r. Marcinek, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, s. 46; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy w powstaniu styczniowym, s. 225-227.

7. Izdebski Konrad, szlachcic, gub. kijowska, zesłany na Syberię, osiedlony 
pod nadzorem w gub. jenisejskiej, od 1873 w gub. kazańskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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8. Koniuszewski Antoni, s. Walentego i NN z d. Staszewiczówny, 17 lat, 
gub. kijowska, poddany austriacki, uczeń gimnazjum w Kamieńcu Po-
dolskim, wyrok w 1864, zesłany na Sybir, w 1903 wrócił do kraju, w 1909 
podejmował starania o przyjęcie do Przytuliska dla Weteranów Powsta-
nia Styczniowego w Krakowie.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy w powstaniu styczniowym, s. 353-354.

9. Murczyński roman, 31 lat, Wiśnicz, poddany austriacki, wyrok w 1864, 
osiedlony pod nadzorem w okr. aczyńskim gub. jenisejskiej, zm. 26 IV 
1865 w bałachtinskoje.
F.M.W. Czaplicki, Czarna Księga, s. 137-139; M. Micińska, Galicjanie – zesłań-
cy w powstaniu styczniowym, s. 541; F. Nartowski, Z ław szkolnych na Sybir, s. 
27, 50.

10. Paderewski jan, szlachcic, administrator majątków ziemskich Iwanow-
skich, ojciec jana Ignacego znanego pianistę i kompozytora, aresztowany 
w 1863 pod zarzutem udzielania pomocy powstańcom przebywał ponad 
rok w więzieniu, po odzyskaniu wolności ponownie administrował ma-
jątkami ziemskimi na Wołyniu, zm. listopadzie 1894 w Żytomierzu.
В. Колесник, Відомі поляки в історії Вінниччини: вівліографічний словник, 
Вінниця 207, s. 468-469.

11. Segner jakub józef, lwów, poddany austriacki, należał do oddziału Fran-
ciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bi-
twie pod radziwiłłowem, zesłany na Syberię.
r. Marcinek, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy w powstaniu styczniowym, s. 687.

12. śmigielski Marcin, 18 lat, mieszczanin, Huta Pieniacka w pow. złoczow-
skim, poddany austriacki, należał do oddziału Franciszka Ksawerego 
Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwił-
łowem, zesłany na Syberię.
M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy w powstaniu styczniowym, s. 774.

13. Tchórzewski Tytus, 25 lat, lwów, galicja, poddany austriacki, należał do 
oddziału jana Żalplachty vel zapałowicza, brał udział w bitwie pod Tu-
czapami 19 V 1863, następnie walczył w bitwie pod radziwiłłowem 2 
VII 1863, gdzie został ranny i dostał się do niewoli, zesłany na Syberię, 
po powrocie urzędnik, zm. 12 XI 1908.
j. białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby, s. 36; j. białynia Chołodecki, 
Dąb-Dąbczańscy, s. 32; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy w powstaniu stycz-
niowym, s. 785.
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14. Teichman emil, s. Wincentego, 17 lat, brzeżany, poddany austriacki, 
walczył w oddziale Horodyńskiego pod nazwiskiem Malczewski, należał 
do oddziału Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się 
do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, zesłany na Syberię.
r. Marcinek, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, s. 49; M. Micińska, Galicjanie – ze-
słańcy w powstaniu styczniowym, s. 785.

15. Wierzbicki Ignacy, szlachcic, gub. kijowska, pozbawiony praw stanu, 
skazany na katorgę, w 1871 oswobodzony od nadzoru, w 1874 zamiesz-
kał w gub. woroneskiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

16. Wojnicki Wincenty, gub. wołyńska, pozbawiony praw stanu, majątek 
skonfiskowano, wyrok między 1 X 1864 – 1 II 1864, zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

17. Wróblewski zygmunt, 18 lat, szlachcic, gub. grodzieńska, student Uniw. 
Kijow., zesłany na Syberię.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

18. Wyganowski (Wygowski) Stefan, szlachcic, gub. kijowska, skazany na 4 lata 
robót w fabrykach, karę odbywał za bajkałem, w listwienicznoje, w 1866 są-
dzony ponownie za powstanie zabajkalskie, od 1867 w Ałgaczu, następnie 
w 1869 osiedlony pod nadzorem w gm. urikowskiej, skąd uciekł.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

19. Wyhowski Antoni, z rusi, karę odbywał w Wiatce.
IH PAN, Kartoteka zesłańców; j. gieysztor, Towarzysze wygnania, passim; W. 
lasocki, Wspomnienia, t. II, passim.

20. Wyszyński Mikołaj, 32 lata, duchowny, par. zinkowce, gub. podolska, 
wyrok w 1864, zesłany na Syberię, osiedlony pod nadzorem w Pinedze, 
w gub. archangielskiej, w 1870 zwolniony z dozoru.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

21. zaleski Franciszek, s. józefa, szlachcic, gub. kijowska, wyrok w 1863, 
przebywał pod nadzorem w Warszawie, w 1875 powrót.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

22. załkowski (ziałkowski, ziółkowski) Stefan, szlachcic, gub. kijowska, osie-
dlony pod nadzorem w gub. orenburskiej, w 1874 oswobodzony od nadzo-
ru.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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23. zbyszewski Andrzej Starża, 17 lat, Podhajce, poddany austriacki, wal-
czył pod komendą leona Czechowskiego, później jana Żalplachty vel 
zapałowicza a następnie Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 VII 
1863 dostał się do niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, zesłany na Sy-
berię, po powrocie mieszkał we lwowie; miał brata leona.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 26, 34; Księga pamiątkowa, s. 412; 
z. Kubrak, Pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie, s. 82; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy w powstaniu styczniowym, s. 874.

24. zbyszewski leon Starża, 19 lat, poddany austriacki, walczył pod komen-
dą leona Czechowskiego, później jana Żalplachty vel zapałowicza a na-
stępnie Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do 
niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, zesłany na Syberię, po powrocie 
zamieszkał w jassach, gdzie był właścicielem apteki, zm. w lutym 1904 
w jassach; miał brata Andrzeja.
j. białynia Chołodecki, Dąb-Dąbczańscy, s. 26, 34; Księga pamiątkowa, s. 412; 
z. Kubrak, Pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie, s. 82; M. Micińska, Galicja-
nie – zesłańcy w powstaniu styczniowym, s. 874.

25. zieleniewski (zieleniecki) Walerian, s. zygmunta, 18 lat, szlachcic, pow. 
hrubieszowski gub. lubelskiej, pozbawiony praw stanu, wyrok w 1864, 
10 lata katorgi, karę odbywał za bajkałem, w 1866 ponownie sądzony za 
udział w powstaniu zabajkalskim, wysłany do Aleksandrowska, następ-
nie w Ałgaczu, po odbyciu kary osiedlony pod nadzorem w okr. wier-
choleńskim gub. irkuckiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

26. ziemniak Filip, 18 lat, ur. we lwowie, poddany austriacki, walczył w od-
dziale Franciszka Ksawerego Horodyńskiego, 2 VII 1863 dostał się do 
niewoli w bitwie pod radziwiłłowem, osiedlony pod nadzorem w okr. 
kańskim gub. jenisejskiej, w 1870 wrócił do kraju, po powrocie woźny 
Magistratu we lwowie, zm. 21 V 1923 we lwowie.
Księga pamiątkowa, s. 415; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy w powstaniu 
styczniowym, s. 883.

27. Żórawski gub. kijowska, wyrok w 1863, zesłany na Syberię, zm. w marcu 
1864 w Kamyszłowie.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.

28. Żyznowski julian, s. Stanisława, szlachcic, gub. kijowska, osiedlony na 
Syberii, później w Warszawie, następnie w 1875 wrócił do gub. kijow-
skiej.
IH PAN, Kartoteka zesłańców.
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aNeKS 1

Wydzielone grupy powstańców według wymiaru kary, przyczyny 
śmierci, wieku, przynależności państwowej, narodowej i stanu

SKAzANI NA KArę śMIerCI

Drużbacki Maurycy, poz. 301
Krzyżanowski Platon, poz. 784
Olszański romuald, poz. 1100
Ostrowski Andrzej, poz. 1128
Padlewski Władysław ludwik, poz. 1143
rakowski Tadeusz, poz. 1325
rudzki Karol, poz. 1366
zieliński Adam, poz. 1961

zMArlI W TrAKCIe śleDzTWA

buczyński Franciszek, poz. 139
janicki romuald, poz. 543
jelec Stanisław, poz. 584
Kudrycki Sabel, poz. 793
Niewiarowski, poz. 1051
Obodziński Kazimierz, poz. 1085
Omarowski Daniel, poz. 1106
Orzeszko bronisław, poz. 1117
Pawsza Aleksander, poz. 1174
świszulski jan, poz. 1663
Wieczwiński Aleksander, poz. 1787
Wieczwiński jan, poz. 1790

zMArlI W DrODze NA zeSŁANIe I NA KATOrDze

Ambroszkiewicz Aleksander, utonął w Idzie, poz. 10
butowicz józef, gruźlica, poz. 156
Chankiewicz Prokop, zm. w szpitalu więziennym w Irkucku na tyfus, poz. 179
garliński Franciszek, utonął w Udzie, poz. 364
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jermanowicz Sofron, zm. w szpitalu więziennym w Irkucku na tyfus, poz. 585
Kasakowski gracjan, zm. w szpitalu miejskim w Irkucku, poz. 641
lam Łucjan Konrad, zm. w drodze na zesłanie lub w szpitalu w Jekateryn-
burgu na tyfus, poz. 828
Maj józef, zm. w szpitalu w Usolu na gruźlicę, poz. 915
Noskiewicz eugeniusz, zm. 1868 w szpitalu głównym we Lwowie na gruźli-
cę, poz. 1061
Pawłowski Seweryn, zm. podczas drogi na zesłanie, poz. 1171
Podhajecki Adam, zm. w trakcie zesłania, poz. 1224
Praczkowski jan, zm. w trakcie zesłania na skutek nieszczęśliwego wypad-
ku, poz. 1275
Prozor Maurycy Mieczysław, zm. w drodze na zesłanie lub szpitalu więzien-
nym w Tarze, poz. 1284
Przewłocki Protazy, zm. 7 V 1879 w Szimańskom (wg innej wersji został za-
mordowany), poz. 1293
radoń Ignacy, utonął 29 lub 31 VIII 1867 w rzece ona, poz. 1313
Skirgajłło światosław, zm. w trakcie zesłania, poz. 1441
Sokołowski Marian, zastrzelił się w gub. irkuckiej, poz. 1482
Strzemeczny jan, popełnił samobójstwo w Irkucku, poz. 1549
Szymański Władysław, zm. w Irkucku na gruźlicę, poz. 1643
Wandałowski Antoni, zm. w trakcie zesłania, poz. 1748
Wereszczak Klaudiusz, zm. w szpitalu w aczyńsku, poz. 1772
Wierzbicki Franciszek, zginął przygnieciony przez koło zamachowe maszy-
ny, poz. 1795
zakrzewski Tomasz, zm. w trakcie zesłania (zabity przez piorun), poz. 1905

zMArlI NA SKUTeK POWAŻNegO USzCzerKU NA zDOWIU
bezPOśreDNIO PO POWrOCIe z zeSŁANIA

berezowski Stanisław, zm. w domu obłąkanych, poz. 62
Chołoniewski Władysław Myszka, zm. w domu obłąkanych, poz. 177
Korosteński zygmunt, zm. w drodze powrotnej do kraju, poz. 706
Pawlikowski bogusław, na katordze podupadł na zdrowiu i zm. 1867 po po-
wrocie do kraju, poz. 1161
Tułasiewicz Wincenty, zm. niedługo po powocie z zesłania, poz. 1721

NAjSTArSI UCzeSTNICY POWSTANIA

głowacki Antoni, 75 lat, poz. 388
zawadzki Franciszek, 74 lata, poz. 1942
Turowski Wincenty, 73 lata, poz. 1724
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Piotrowski Nikodem, 72 lata, poz. 1202
Osipowicz Antoni, 70 lat, poz. 1120
Przedpelski Aleksander, 70 lat, poz. 1291
Winczewski Dymitr, 70 lat, poz 1802

NAjMŁODSI UCzeSTNICY POWSTANIA

Ostrowski błażej, 12 lat, poz. 1130
radomski bolesław, 13 lat, poz. 1312
Szczeholew Stepan, 13 lat, poz. 1581
Sienkiewicz Władysław, 14 lat, poz. 1429
Waksman Antoni, 14 lat, poz. 1744
biały jan, 15 lat, poz. 68
bieńkiewicz Maurycy, 15 lat, poz. 75
borzewski Artur, 15 lat, poz. 123
Chrząszczewski Stanisław, 15 lat, poz. 186
Czernik Mojżesz, 15 lat, poz. 231
Frankiewicz Franciszek, 15 lat, poz. 345
górski Wiktor, 15 lat, poz. 427
jasiński jan, 15 lat, poz. 572
Kamieński Michał, 15 lat, poz. 622
Kozik leonard, 15 lat, poz. 747
Stremlecki Mateusz, 15 lat, poz. 1530
Stroniuk Paweł, 15 lat, poz. 1536
Szemajczewski Hieronim, 15 lat, poz. 1593
Trojanowski Wiktor, 15 lat, poz. 1714
Wędycz julian, 15 lat, poz. 1778
zaleski Kazimierz, 15 lat, poz. 1910
zaszczyński Tadeusz, 15 lat, poz. 1933

POWSTAńCY – PODDANI ObCYCH PAńSTW

Poddani austriaccy

Albinowski Franciszek Wincenty, poz. 7
Aleksiński Ignacy, poz. 9
Antonowicz Andrault de buy Stanisław, poz. 15
baczyński Andrzej, poz. 25
baczyński emil, poz. 27
baczyński grzegorz, poz. 28
baczyński Stanisław, poz. 30
bajer johann, poz. 31
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benedecki jan bonifacy, poz. 51
bensdorff johann, poz. 53
białaczewski jan, poz. 66
bieniedzki jan, poz. 69
borawski ludwik, poz. 116
borzewski Artur, poz. 123
brazda Franciszek, poz. 127
brazda Stanisław, poz. 128
brozda Franciszek, poz. 132
bulwiński Antoni, poz. 146
burczyński jan, poz. 149
Chęciński Stanisław, poz. 166
Chołoniewski Władysław Myszka, poz. 177
Chrząszczewski Stanisław, poz. 186
Ciechoński grzegorz, poz. 189
Cok Mikołaj, poz. 193
Czachowicz ludwik, poz. 200
Czerkawski Stanisław, poz. 224
Czuda Wincenty józef, poz. 237
Deczyński grzegorz, poz. 256
Dobrowolski jan, poz. 274
Dobrzański józef, poz. 283
Dunajewski józef, poz. 312
Dziedzic leon, poz. 321
Dziemiński Kazimierz, poz. 322
Fasiewicz Klemens, poz. 331
Fischer roman Otton, poz. 340
Florczak Franciszek, poz. 341
Frankiewicz Franciszek, poz. 345
Freder Adolf, poz. 346
gabitin bolesław, poz. 349
gadomski Karol, poz. 350
gałdak Teodor, poz. 355
gawryłowicz Michał józef, poz. 367
głuchowski Karol, poz. 392
grinio Tomasz, poz. 432
gürtler Wiktor, poz. 461
Hardy jan, poz. 468
Hawrylec Michał, poz. 472
Hiolski Wiktor, poz. 481
Hirszel Antoni józef, poz. 482
Hryniewicz jan, poz. 488
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Ilnicki grzegorz, poz. 498
Ipnarski Tomasz, poz. 501
jabłoński Antoni, poz. 512
jagiełło Wawrzyniec, poz. 521
jankiewicz, poz. 547
janowski zygmunt, poz. 557
januszewski ludwik, poz. 558
jarosławski Piotr, poz. 564
jasiński jan, poz. 572
jastrzębski Franciszek, poz. 577
jastrzębski zenon, poz. 579
jędrzejowski Karol, poz. 598
Kaczkowski jan, poz. 603
Klass Stanisław, poz. 662
Kobelski Władysław, poz. 671
Kobyliński jan, poz. 675
Koczarski edmund, poz. 677
Koczowski Mikołaj, poz. 679
Komorski Adolf, poz. 687
Korosteński zygmunt, poz. 706
Koryński jan, poz. 710
Kostelecki erazm, poz. 725
Kowalski Antoni, poz. 739
Kowszewicz jan, poz. 745
Kozłowski Franciszek Ksawery, poz. 750
Krauze Stanisław, poz. 760
Krudowski Stanisław, poz. 765
Krzeniewski Onufry, poz. 772
Krzesztofowicz józef, poz. 773
Krzyczakowski józef, poz. 777
Kubowicz Feliks, poz. 787
laszko bronisław, poz. 832
lerzel Henryk ludwik, poz. 841
leszczyński Franciszek, poz. 847
letner edward, poz. 850
liciński jan Wincenty bonawentura, poz. 856
lisowski jan, poz. 869
ludkiewicz ludwik, poz. 877
Łapczyk Dymitr, poz. 883
Łowicki benedykt, poz. 897
Madurowicz Kalikst, poz. 913
Maj józef, poz. 915
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Makosik Cyryl, poz. 922
Malczewski Włodzimierz, poz. 926
Marcinkiewicz Marceli, poz. 942
Maślak Mikołaj, poz 951
Medveczky zygmunt, poz. 954
Michlewski Konstanty, poz. 966
Miksiewicz Antoni, poz. 976
Mikulski leon, poz. 977
Monasterski Seweryn, poz. 1000
Nartowski Franciszek, poz. 1029
Noskiewicz eugeniusz, poz. 1061
Orbuszewski jan, poz. 1113
Odrzywolski Nałęcz zygmunt, poz. 1091
Papiernik Dawid, poz. 1148
Pawlikowicz Antoni, poz. 1160
Pawlikowski bogusław, poz. 1161
Pawłowski Karol, poz. 1170
Piazza Francesco, poz. 1180
Piazza jan, poz. 1181
Piórski Antoni, poz. 1206
Podlewski romuald, poz. 1228
Pruszak józef, poz. 1285
Puzdrowski Feliks, poz. 1307
Puzdrowski ludwik, poz. 1308
rogalski jan, poz. 1329
różycki Hipolit, poz. 1355
rudek Franciszek, poz. 1359
rutkowski józef Franciszek, poz. 1372
Saczkiewicz Ferdynand, poz. 1390
Schulz de Schuldner Marcin, poz. 1412
Seweryn Franciszek, poz. 1415
Sidorowski Stanisław, poz. 1419
Skulimowski jan, poz. 1450
Skwirczyński Teodor Skuba, poz. 1453
Sławiński bronisław, poz. 1458
Słoniak Wojciech, poz. 1461
Sobotkiewicz Marceli, poz. 1470
Sokołowski józef, poz. 1480
Sokołowski Marceli, poz. 1481
Solecki Ignacy, poz. 1489
Sotnik Tomasz, poz. 1496
Stefanus Michał, poz. 1515
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Stefański józef, s. Dominika, poz. 1516
Stefański józef s. Konstantego, poz. 1517
Stojałowski Mieczysław, poz. 1526
Strzelecki Norbert, poz. 1546
Strzelecki Władysław, poz. 1547
Subotkiewicz Marceli, poz. 1551
Szalaj Władysław, poz. 1567
Szczucki józef, poz. 1587
Szemajczewski Hieronim, poz. 1593
Szpakowski Władysław, poz. 1613
Szczucki józef, poz. 1587
ślaski leon, poz. 1651
śliwiński Wojciech, poz. 1653
śnisławski jan, poz. 1656
Tarasiewicz Michał, poz. 1669
Tarnawski Antoni, poz. 1671
Tascher Mikołaj, poz. 1675
Tomicki Aleksy Antoni, poz. 1699
Torosiewicz Mikołaj, poz. 1704
Trojanowski Władysław, poz. 1715
Tułasiewicz Wincenty, poz. 1721
Twarogowski Antoni, poz. 1727
Tyc Aleksander, poz. 1728
Uderski edward, poz. 1731
Wędycz julian, poz. 1778
Wierzbicki Franciszek laurenty, poz. 1795
Wierzbicki Mikołaj, poz. 1797
Wiśniewski Alfred, poz. 1807
Witwicki Antoni, poz. 1819
Wurst julian, poz. 1877
Wyleżyński Tadeusz, poz. 1886
Wysocki Hilary, poz. 1888
Wysocki jan, poz. 1889
zawisza Stefan, poz. 1949
zieliński Karol, poz. 1965
znamirowski józef, poz. 1973
zygmuntowicz Stanisław, poz. 1982
Źródłowski Ignacy, poz. 1983

Poddani pruscy

Dubiński józef, poz. 305
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geissler ernst, poz. 374
Kłyszyński julian, poz. 670
leschebrat Franciszek, poz. 842
leschebrat Karol, poz. 843
Pawluk leon, poz. 1165
Pluciński Aleksander, poz. 1211
Pluciński Michał, poz. 1212
Tissen edward, poz. 1690
Urbanowicz Nepomucen, poz. 1738

Poddani francuscy

Fuks Wiktor, poz. 347
Matteau julian, poz. 952
Sabo Wiktor, poz. 1385

DUCHOWNI – UCzeSTNICY POWSTANIA

ks. Chrankiewicz Prokop, poz. 179
ks. Czarkowski Feliks, poz. 214
ks. godlewski Florian, poz. 400
ks. Malewicz lucjan, poz. 928
ks. Nasalski józef, poz. 1032
ks. Osmólski Wacław, poz. 1122
ks. Tomicki Aleksy Antoni, poz. 1699
ks. zaleski leon, poz. 1912
ks. Żelichowski leon, poz. 1987
o. zienkiewicz Anatol OFM, poz. 1969
o. Żebrowski józef (przeor karmelitów w berdyczowie), poz. 1986
święcicki julian (po powrocie z zesłania wstąpił do jezuitów), poz 1660

ŻYDzI – UCzeSTNICY POWSTANIA

bitman Awram, poz. 81
gordschtein lejba, poz. 417
Klarfeld Maurycy, poz. 661
Margulis Aaron, poz. 946
Molamud jankiel, poz. 996
Papiernik Dawid, poz. 1148
Pricker Moszka, poz. 1276
zak Dawid, poz. 1902
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