
Wykaz szlachty w 1863 roku  więzionej, prześladowanej i zesłanej z powiatu 

lidzkiego guberni wileńskiej: 

 

Adamkowicz Cezary (s. Kazimierza lat 43 z ok. Mackiszki), 

Aleksandrowicz Ksawery Ignacy (s. Antoniego ur. 1.10.1827 r. we dworze 

Starodworce, okręgowy naczelnik komitetu rewolucyjnego – zesłany do gub. tobolskiej z 

maj. Niewisza,),  

Andriolli Michał Elwiro (s. Francesco ur. 14.11.1836 r. w Wilnie, artysta – malarz), 

Bańkowski Kajetan (s. Tomasza lat 26 z ok. Wersoczka, wysłany do gub. samarskiej), 

Bańkowski Aleksander (s. Michała lat 20, wysłany do gub. samarskiej), 

Baranowski Jan (s. Bartłomieja lat 18 z ok. Miżany, zesłany na Syberię), 

Baranowski Władysław (s. Jana ur. 21.01.1836 r. w folw. Mozelowce, wysłany do gub. 

samarskiej), 

Bartoszewicz  Jan (s. Jerzego ur. 27.05.1835 r. w ok. Łunki, mieszkał w ok. Soboluńce 

par. nackiej, zginął 11.IV.1863 r. pod Nowym Dworem), 

Berdowski Adolf (s. Antoniego ur. ok. 1827 r., z maj. Sosowszczyzna par. wasiliskiej, 

porucznik w stanie spoczynku - zesłany na katorgę),  

Berdowski Edward (z maj. Nieprachy, porucznik rezerwy armii ros., członek Lidzkiego 

Komitetu Rewulucyjnego - skazany na 18 lat katorgi),  

Bernatowicz Szymon (zesłany do gub. tobolskiej), 

Bieliński Jan (z maj. Stanisławowo), 

Bielski Jan (s. Bartłomieja lat 42 z ok. Tietiańce par. olkienickiej, zesłany do gub. 

samarskiej), 

Bielski Jan (s. Jana lat 20 z ok. Tietiańce par. olkienickiej, zesłany na Syberię), 

Bienkiewicz Hieronim (s. Hieronima lat 26 z ok. Wienckiewicze), 

Biernacki Justyn (s. Pawła lat 20 z ok. Stankieliszki z oddziału Narbutta), 

Błażejewski Józef (z maj. Załowo), 

Błażejewski Bolesław (s. Józefa), 

Bohdziewicz Stanisław (s. Aleksandra lat 21 z ok. Krupowiesy, zesłany do gub. 

tomskiej), 



Bohumił Antoni Jerzy (s. Józefa  ur. 16.11.1844 r. w ok. Jurszyszki, zesłany na Syberię 

ze wsi Podborze par. ejszyskiej,), 

Bołądź Bolesław (s. Franciszka lat 24, zesłany na Syberię), 

Bołądź Bronisław (lat 21, zesłany na Syberię), 

Bołądź Alojzy (s. Leonarda lat 23, zesłany na Syberię),  

Bomblewicz Antoni (s. Jana lat 21 ze wsi Bujwidy par. ejszyskiej, zesłany na Syberię), 

Borowski Michał (s. Michała lat 25 ze wsi Bartoliszki, z oddziału Narbutta – wysłany do 

gub. tomskiej, gdzie przebywał jeszcze w 1881 r.), 

Borowski Józef (zesłany na katorgę na 8 lat), 

Brzeziński Franciszek, 

Brzozowski Aleksander Jerzy (s. Franciszka ur. 23.04.1837 r. z Górnofela, student 

uniwersytetu peterburskiego wydziału medycznego, zginął pod Dubiczami), 

Brzozowski Franciszek Ludwik (s. Franciszka ur. 10.10.1829 r. we dworze Górnofel, 

zginął pod Dubiczami), 

Bukowski Stanisław Kazimierz (lat 25 z oddziału Narbutta, zesłany do gub. tomskiej), 

Bykowski Józef (s. Bonifacego lat 18, zesłany do gub. tomskiej), 

БУКОВСКИЙ  ИОСИФ пересыльный арестант. † 14 июля  1875 г. в тюремной больнице г. 

Томска. 

 

Cedroński Michał (s. Jana lat 17 z maj. Duciszki), 

Charliński Konstanty (z ok. Talmonty, z oddziału Narbutta), 

Chmielewski Józef (s. Marcina lat 23, właściciel wsi Lebiodka, z oddziału 

Czudowskiego -  zesłany do gub. tomskiej),  

Cierpicki Aleksander (z maj. Gojcieniszki Rymszy), 

Cydzik Michał (lat 40 z ok. Dylewo par. wasiliskiej, zesłany na wieloletnią służbę 

przymusową w wojsku rosyjskim na Syberii), 

Czeczot Tomasz (ksiądz wikary par. ossowskiej), 

Czerwiński Jan (s. Aleksandra lat 33, zesłany do gub. tomskiej, gdzie przebywał jeszcze 

w 1881 r.), 

Daszkiewicz Aleksander (s. Bartłomieja lat 22 z ok. Janowicze), 

Dobrowlański Dionizy (s. Jana lat 45 z maj. Oleńszczyzna, brał udział w organizacji 

powstania lidzkiego, zesłany do gub. tomskiej),  



Drobiazgiewicz Aleksander (s. Wincentego z zaśc. Bolsie par. żyrmuńskiej, zesłany do 

gub. kazańskiej),  

Drozdowicz Justyn (lat 25, zesłany na Syberię), 

Drozdowski Antoni (s. Szymona z Werenowa zesłany “w sołdaty” na 5 lat), 

Ejsmont Aleksander (s. Zachariasza z maj. Pakuliszki, zesłany do gub. tobolskiej), 

Ejsmont Leonard (s. Piotra lat 59 z maj. Pakuliszki, brał udział w walce, zesłany do 

gub. tobolskiej; w 1877 r. wrócił do pow. lidzkiego), 

Falkowski Adam (s. Bartłomieja, ksiądz proboszcz lat 51 z m. Iszczołna za czytanie 

Manifestu i namawianie do udziału w powstaniu włościan – rozstrzelany w Lidzie 

13.06.1863 r.), 

Frąckiewicz Bolesław (lat 22 z Mostejek, oficer w oddziale Narbutta – zesłany na 

Syberię), 

Gadomski Bronisław (s. Ferdynanda ur. 14.02.1843 r. w ok. Talmonty, z oddziału 

Narbutta - wysłany do gub. samarskiej), 

Gajewski Wincenty (z maj. Iszczołna za czytanie w karczmie w m. Iszczona Manifestu i 

namawianie do udziału w powstaniu ), 

Gajewski Jan Feliks (s. Jana ur. 13.12.1842 r. w ok. Mickańce, zesłany na Syberię), 

Gałkowski Jakub (zesłany na Syberię), 

Giedroyć Kazimierz (z Kazimierzówki, brał udział w organizowaniu powstania 

lidzkiego), 

Gierasimowicz Jan (s. Józefa),  

Godaczewski Zygmunt (s. Waleriana lat 44 z majątku Stoki, zesłany do gub. 

kaganskiej),  

Grabowski Wilhelm Karol (s. Tadeusza i Karoliny z Szukiewiczów ur. 25.031840 r. w 

folwarku Romanowce par. iszczołnskiej, z maj. Siemiakowszczyzna zesłany do gub. 

ołomieckiej ),   

Gruzdowski Józef (s. Marcina lat 35, zesłany na Syberię), 

Gruzdowski Kazimierz (s. Pawła lat 17 ze wsi Sołtaniszki, zesłany na Syberię), 

Grzymajło Feliks (s. Konstantego lat 41 z folw. Oczkiewicze, zesłany do gub. 

tobolskiej),  

Gurynowicz Józef (s. Tomasza z maj. Lebiodka), 



Hancewicz Józef (s. Andrzeja lat 17 z ok. Nackiewicze, zesłany w sołdaty na 5 lat do 

gub. tulskiej),  

Henszel Konstanty (s. Ludwika ur. 3.03.1839 r. w maj. Wołdaciszki, naczelnik cywilny 

pow. lidzkiego, po bitwie pod Dubiczami uciekł za granicę), 

Henszel Ludwik (s. Ignacego lat 49 z maj. Wołdociszki, zesłany do gub. tobolskiej),  

Horbaczewski Józef (ur. 1837 r., ksiądz wikary kościoła ejszyskiego, kapelan w 

oddziale Narbutta – po klęsce dubickiej wyjechał do Francji, od 1868 r.był członkiem  

Tow. Historyczno – Literackiego w paryżu; w 1880 r. wyjechał do USA, gdzie m. In. Był 

proboszczem parafii polskiej w m. Wilno w stanie Minnesota;  zmarł w 1895 r. ), 

Hubarewicz Stefan (s. Stanisława ur. 1836 r., porucznik w stanie spoczynku, z maj. 

Hołowiczpola – poległ pod Dubiczami),  

Ignatowicz Romuald (s. Michała lat 24, wysłany do gub. samarskiej), 

Iszora Stanisław Beniamin (s. Stanisława i Marii Szantyr, ur. w Wilnie 12.04.1838 r., 

ksiądz wikary z Żołudka, skazany na karę śmierci za odczytanie z ambony manifestu 

Rządu Narodowego i namowę włościan do powstania – rozstrzelany 22.05.1863 r. w 

Wilnie), 

Iwanowski Jan (był tymczasowo aresztowany), 

Jacewicz Feliks (z maj. Iszczołna), 

Jacuński Antoni (s. Aleksandra Konstantego i Petroneli Ilcewicz lat 21, w areszcie w 

1864 r.), 

Jacuński Andrzej (s. Aleksandra Konstantego i Petroneli Ilcewicz, lat 19 z folw. 

Wojdzbuniszki), 

Jacuński Piotr (s. Feliksa i Katarzyny Rukowicz lat 21z folw. Stamierowszczyzna, z 

oddziału Narbutta, skazany na katorgę na 8 lat),  

Jacuński Wojciech Władysław (s. Szymona i Petroneli N. ur. 13.05.1839 r. z maj. 

Wojdzbuniszki), 

Jakubowski Franciszek (s. Jerzego lat 19, wysłany do gub. samarskiej), 



Jankowski Aleksander (s. Piotra lat 20 z maj. Raczkowszczyzna par. 

nowodworskiej, był w oddziale Narbutta i Ostrogi – zesłany do gub. tobolskiej, 

gdzie przebywał do 1871 r., a następnie w gub. kazańskiej do roku 1882. W 1882 r. 

zezwolono wrócić do domu.), 

Jankowski Konstanty (s. Piotra ur. 22.02.1842 r. w maj. Raczkowszczyzna, z oddziału 

Narbutta, w bitwie pod Dubiczami dostał się do niewoli – zesłany na Syberię),  

Jankowski Piotr Józef (s. Piotra ur. 26.11.1838 r. w maj. Raczkowszczyzna par. 

nowodworskiej, był w oddziale Narbutta z 3.III.1863 r., podczas potyczki pod Dubiczami 

30.III.1863 r. został ranny - zesłany na katorgę w zakładach w Irkucku, gdzie zmarł), 

Jankowski Stefan Błażej (s. Piotra ur. 3.02.1841 r. w maj. Raczkowszczyzna, skazany 

na katorgę na 12 lat do gub. tobolskiej i zesłanie do Irkucka, gdzie zmarł), 

Januszkiewicz Ludwik (s. Wincentego lat 40, zesłany do gub. tomskiej), 

Januszkiewicz Edward (s. Ignacego ze wsi Szawry par. nackiej, zesłany na Syberię), 

Jastrzębski Sylwester (s. Ludwika lat 18 z ok. Tołczyszki, z oddziału Narbutta – zesłany 

na Syberię), 

Jastrzębski Romuald (s. Józefa ur. 10.10.1839 r. w ok. Starodworce, zesłany do gub. 

samarskiej), 

Jocz Aleksandra (c. Stefana z ok. Jocze par. nackiej, łączniczka w oddziale Narbutta i 

Ostrogi, ukrywała się pod nazwiskiem Zubrowskiej w Wilnie), 

Jocz Antoni (s. Michała lat 20, zesłany do gub. samarskiej), 

Jocz Dominik (s. Ferdynanda ur. 15.01.1836 r. w ok. Surkonty, zesłany do gub. 

samarskiej), 

Jocz Edmund (s. Bartłomieja z maj. Hołodówka par. koleśnickiej),  

Jocz Stanisław (s. Bartłomieja lat 45 z maj. Hołodówka), 

Jocz Bogusław ( lat 19 z maj. Kłoncie par. nackiej, zesłany na Syberię),  

Jocz Bolesław (s. Felicjana z maj. Kłoncie, zesłany na Syberię), 

Jodko Karol (s. Wincentego lat 25 z maj. Pietraszuńce, zesłany do gub. tomskiej), 

Jodko Ludwik (s. Franciszka z ok. Wołoczki, parafialny naczelnik powstania, za udział 

w organizowaniu powstania, skazany na konfiskatę majątku, rozstrzelany w Jeziornicy 

7.VIII.1863 r.), 



Jodko Stanisław Jan (s. Stanisława z maj. Pietraszuńce lat 22, poległ w bitwie pod 

Dubiczami), 

Jodko Stanisław (s. Bonifacego lat 56 z maj. Pietraszuńce, zesłany do gub. tobolskiej),  

Jundziłł Jan (s. Hipolita lat 18 z ok. Wojdagi), 

Jurewicz Onufry (lat 30 z maj. Jurszyszki par. ejszyskiej, z oddziału Narbutta), 

Jurewicz Anastazy (s. Wincentego ur. 5.05.1836 r. w ok. Paszyszki, był w oddziale 

Narbutta, ranny pod Nowym Dworem – zesłany na Syberię na 4 lata rot areszt. w 

Kałudze), 

Kalinowska Teofila (z Lidy, zesłana do gub. archangielskiej), 

Kamieński Mieczysław Karol - w powstaniu podpułkownik. Urodzony w 1832 r. w 

Rolbiewicach ziemi Lidzkiej. Pracował w organizacji cywilnej (Wydział Wojny) pod 

kierownictwem pułkownika Gałęzowskiego. Ponieważ Rząd rosyjski dowiedział się o jego 

szkodliwej działalności dla Państwa – zmuszono go do opuszczenia b. zaboru 

rosyjskiego. Zbiegł do Krakowa a stąd wyemigrował do Francji do Paryża. W powstaniu 

występował pod pseudonimem „Sapieha”. W jego aktach personalnych znajduje się 

notarialny odpis (nominacja) Rządu Narodowego (wydział Wojny w Krakowie) – na 

podpułkownika wojsk narodowych, z dnia 13 marca 1863 roku
1
, 

Karpowicz Kazimierz (s. Aleksandra z ok. Bołądzie par. ejszyskiej, zesłany na Syberię), 

Karpowicz Jan (s. Aleksandra z ok. Bołądzie par. ejszyskiej, zesłany do gub. tomskiej), 

Kapulewicz Konstanty (zesłany na Syberię), 

Keler Fryderyk (s. Fryderyka lat 19, z oddziału Czudowskiego; zesłany do gub. 

tobolskiej, gdzie przebywał jeszcze w 1874 r.), 

Kijuć Szymon (s. Wincentego ur. 28.10.1807 r., z maj. Talkuńce), 

Kleczkowski Kazimierz (lat 29 z oddziału Narbutta, zesłany do guberni penzeńskiej), 

Klikowiczówna Kazimiera (lat 30, za udział w powstaniu zesłana do guberni 

penzeńskiej), 

Klimontowicz Władysław Ludwik (s. Edmunda ur. 7.08.1831 r. w Naczy; z majątku 

Lebioda Wielka – par. wawiórskiej, z oddziału Narbutta,  zesłany do gub. irkuckiej), 

                                                 
1
 J. Maliszewski, Powstanie styczniowe s. 38 

 



Klimontowicz Bolesław (s. Konstantego i Antoniny Rossudowskiej ur. 23.05.1827 r., z 

maj. Lebiodka, kapitan rezerwy, naczelnik parafialny powstania - zesłany na katorgę w 

twierdzy na 8 lat), 

Klimontowicz Antoni Tomasz (s. Konstantego i Antoniny Rossudowskiej ur. 

21.12.1840 r.,  z maj. Lebiodka, pseudonim Antoniewicz, wzięty do niewoli; początkowo 

skazany na karę śmierci następnie zamieniono mu ją na katorgę bezterminowo w 

kopalniach), 

Kmita Antoni (s. Macieja z ok. Romanowicze),  

Kolesiński Adam (ze wsi Noniszki, organista w Żołudku – zesłany na katorgę za 

czytanie Manifestu),  

Kolesiński Baltazar (s. Baltazara i Tekli Lutkiewicz ur. 30.12.1818 r. z maj. Siedziejmy, 

zesłany do gub. kostromskiej w 1864 r. ; wrócił do Wilna, gdzie zmarł. Pochowany na 

cmentarzu Rossa),  

Kolesiński Stanisław Mieczysław (s. Jana i Antoniny Tubielewicz ur.3.01.1840 r. w 

folw. Trzecianowce (powinno być Trzeciakowce – dop. autora). Początkowo był 

naczelnikiem organizacji cywilnej pow. lidzkiego, później dowodził własnym oddziałem. 

Przypadkowo zetknął się z partią Narbutta pod Ejszyszkami, gdzie wspólnie zadali 

porażkę moskalom. Brał udział w bitwach i potyczkach pod: Nowinami, Dzięciołem, 

Ochonowem, Bielicą, Minojtami i Dzitwą2
 , 

Kołyszko Michał (s. Jana i Ewy Krupowicz lat 28 z ok. Kulpy, zesłany do gub. 

tomskiej),  

КОЛЫШКО Политический ссыльный. Находился на жительстве в Колывани Томской 

губернии.  

Переписка с колыванским полицмейстером о переводе его в Нарым.  

ГАТО. Ф. 3. Оп. 54. Д. 622. 
 

Kołyszko Bolesław Kajetan (s. Wincentego i Apolonii Bańkowskiej ur. 26.07.1837 r. w 

folw. Karmaniszki, powieszony 28.V.1863 r. w Wilnie za dowództwo oddziałem 

powstańczym)
3
, 

                                                 
2 J. Maliszewski, Powstanie styczniowe s. 38 

3
 Polski Słownik Biograficzny T – XIII/3 Zeszyt 58, s. 368, Wrocław 1968 r.  

Kołyszko Bolesław, pseud. Rutkowski, Szyszko (1837 lub 1838 – 1863), dowódca powstańczy w r. 1863. Urodził się w Nowickiszkach 

w pow. lidzkim gub. wileńskiej, w rodzinie drobnoszlacheckiej; syn Wincentego i Jurszówny. 

     W metrykach ślubu LVIA, zesp. 604, inw. 48, vol. 58 nr 40 s. 21v oraz chrztu zesp. 604, inw. 48, vol. 67, nr 36 s. 88v  
zawarta informacja jak wyżej. 



Kondratowicz Adam Jan (s. Marcina lat 20, z oddziału Ostrogi – zesłany do gub. 

tomskiej, zmarł 25.05.1900 r.),  
КОНДРАТОВИЧ  АДАМ-ИВАН  МАРТИНОВИЧдворянин Виленской губернии Лидского 

уезда. † 25 мая 1900 г. в возрасте 57 лет. 
Остались: жена Анна, сын Владислав. 

 

Konopacki Jan (s. Kazimierza lat 18 z maj. Sumorokowszczyzna, z oddziału Narbutta), 

Konopacki Antoni (lat 18 z oddziału Narbutta, ranny pod Kowalkami – zesłany na 

Syberię), 

Korkuć Aleksander (s. Jana lat 27 z ok. Niewoniańce par. olkienickiej),  

Korkuć Cyprian (lat 24 z oddziału Narbutta, był ranny - zesłany na Syberię), 

Korzeniewski Jan (ksiądz wikary z Nowego Dworu, za odczytanie manifestu z ambony 

- zesłany na 12 lat katorgi do guberni tobolskiej), 

Kozłowska Maria (z m. Szczuczyna lat 40 – początkowo miała być zesłana na Syberię 

do gub. woroneskiej za kontakty z powstańcami, jednak ze względu na zły stan zdrowia 

zostawiona pod nadzorem policji), 

Kowalewski Karol (z m. Szczuczyna),  

Krahelski (z Krzeczewicz), 

Kraiński Adolf (s. Antoniego i Zofii Naruszewicz lat 36 z ok. Pałaszki, wzięty do 

niewoli pod Dubiczami – zesłany do gub. woroneskiej, gdzie zmarł), 

Kraiński Leon (s. Antoniego i Zofii Naruszewicz ur. w Wilnie 9.04.1832 r., z maj. 

Hryszaniszki, adiutant i zastępca Narbutta, poległ w bitwie pod Dubiczami), 

Krajewski Wincenty (s. Józefa lat 37 z m. Szczuczyn, zesłany do gub. tomskiej),  

КРАЕВСКИЙ Политический ссыльный. Дело от 1869 г. о высылке на постоянное место 

жительства. 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 515.  7 л. 

Krajewski Paweł (s. Władysława lat 16 z m. Szczuczyn, zesłany do guberni permskiej), 

Kraśnik Zygmunt (s. Jana lat 36 z maj. Czudowskiego, zesłany do gub. tobolskiej za 

namowę chłopów przyłączyć się do powstania),  

Krupowicz Wincenty (lat 23, zesłany na Syberię), 

Krupowicz Józef (s. Wincentego z ok. Bienkiewicze – zesłany na 4 lata rot areszt. w 

Kałudze),  

                                                                                                                                                 
     S. Łaniec, Północna Suwalszczyzna w Powstaniu Styczniowym s. 57, pisze: “Jednym z utalentowanych dowódców powstańczych na 

Wileńszczyźnie iSuwalszczyźnie był Feliks Kołyszko (1836 – 1889). Urodzony w Wilnie, był bratem słynnego bohatera i dowódcą 

powstania na Żmudzi Bolesława. Lata młodzieńcze spędził w majątku rodowym ojca Tomasza i w Wilnie. 

 

 



Krupowicz Józefat (s. Adama, zesłany do gub. tomskiej, gdzie przebywał jeszcze w 

1872 r. ),  

КРУПОВИЧ И. Политический ссыльный. Дело от 1872 г. о возвращении прав дворянства.  
ГАТО. Ф. 3. Оп. 36. Д. 588. 17 л. 
КРУПОВИЧ И. Политический ссыльный. Дело от 1873 г. о нем.  

ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 634. 2 л. 
 
Krupowicz Klemens (s. Mariana lat 20 z ok. Dzierżyszki par. ejszyskiej, zesłany do gub. 

tobolskiej),  

Krupowicz Marcin (s. Aleksandra ur. 1.11.1842 r. w ok. Dzieżyszki; z ok. Pozgrynda 

zesłany na Syberię), 

Krupowicz Szymon (z ok. Wiszkuńce par. ejszyskiej – zesłany do rot aresztanckich),  

Krupowies Jan (s. Jana lat 16 z ok. Pojedubie, zesłany do guberni samarskiej), 

Krzyżanowski Michał (s. Kazimierza lat 29 z ok. Talmonty, z oddziału Ostrogi – 

zesłany na 4 lata rot ateszt. do Riazania),  

Krzyżanowski Józef  (z ok. Talmonty par. nackiej – zesłany na 3 lata rot areszt. w Tule), 

Kubecki Adolf Feliks (s. Dominika ur. 23.10.1844 r. w folw. Serafiniszki par. 

ejszyskiej; z ok. Niewoniańce par. olkienickiej - zesłany na Syberię), 

Kuncewicz Konstanty (s. Jerzego i Marii Popławskiej ur. 1820 r., z maj. Tołuciszki – 

zesłany  do guberni permskiej), 

Kuncewicz Rajnold (s. Konstantego i Benigny Oskierko ur. 1847 r., z maj. Tołuciszki, z 

oddziału Ostrogi – zesłany  do guberni permskiej), 

Kuncewicz Tadeusz (s. Antoniego i Marii Rutkiewicz ur. 1820 r., z ok. Białopiotry), 

Kuncewicz Władysław Jan (s. Tadeusza Waleriana  ur. 15.02.1845 r. w maj. Noniszki 

par. nackiej), 

Kuszelewicz Ludwik (s. Kazimierza ur. 2.11.1841 r. w ok. Bołotniki; z ok. Towzginiany 

w oddziale Ostrogi), 

Laskowicz Julian (s. Franciszka i Zofii Narbutt lat 32 z Czaplejewszczyzny,  zesłany do 

gub. permskiej),  

Laskowicz Albert Wandalin (s. Franciszka i Zofii Narbutt ur. 15.04.1840 r. we maj. 

Hołdowo – rostrzelany 24 maja 1863 r. za namowę włościan do powstania),
4
 

                                                 
4
 W książce Dariusza Szpopera „Sukcesorzy Wielkiego Księstwa” Gdańsk 1999 na s. 6 

czytamy: bezpośrednio po przybyciu do Wilna 22 maja 1863 r. Murawiew skazał na śmierć 



Leśniewski Julian (s. Pawła, ekonom z maj. Wielki Możejków hr. Grabowskiego – 

rozstrzelany w Wilnie 10.06.1863 r. za namowę włościan do powstania), 

Lubianiec Jan (s. Dominika ur. 10.06.1834 r. w ok. Jurele, wysłany do gub. samarskiej), 

Łazowski Edward (z ok. Girek, członek Lidzkiego Komitetu Rewolucyjnego, z oddziału 

Narbutta - zesłany na Syberię),  

Łukaszewicz Rudolf (lat 18 z ok. Mickańce, z oddziału Narbutta, ranny pod Dubiczami 

– oddany pod sąd wojskowy), 

Makowski Aleksander (lat 29, był w oddziale powstańczym), 

Malewski Edward (s. Andrzeja ur. 26.04.1841 r. w ok. Surkonty, zesłany do guberni 

samarskiej), 

Malewski Julian (s. Kajetana lat 20 z ok. Ponieździel par. ejszyskiej, zesłany do gub. 

samarskiej), 

Malewski Jan (s. Macieja lat 43, zesłany na katorgę w kopalniach bezterminowo; 

pozbawiony stopnia wojskowego, kawaler),  

Malewski Jan (s. Dominika lat 21 z ok. Talmonty – zesłany na 3 lata rot areszt. w 

Kałudze), 

Malewski Cyprian (s. Piotra ur. 17.04.1835 r. w ok. Hormany par. ejszyskiej, z oddziału 

Ostrogi – zesłany do gub. tomskiej. W 1907 r. mieszkał w przytułku przy kościele w 

Tomsku),  

МАЛЕВСКИЙ КИПРИАН Политический ссыльный. Участник восстания 1863 г. На 1907 

год находился в приюте для старцев при костеле г. Томска. В 1907-908 гг. отправлен в 
Варшаву.  
Информация. Из отчета правления  благотворительного общества. 

 

Malewski Michał (s. Piotra ur. 8.11.1837 r. w ok. Dzimitry), 

Malinowski Krzysztof, 

Malkowski Jan (z ok. Tietiańce par. olkienickiej), 

                                                                                                                                                 
młodego ks. katolickiego Stanisława Iszora z Żołudka (pow. lidzki) za odczytanie z ambony treści 

manifestu i dekretów Rządu Narodowego, a w dniu 24 maja siedemnastoletniego ucznia Instytutu 

Szlacheckiego Władysława Laskowicza.  

 Autor w/w słów powołuje się na S. Łaniec „Białoruś w drugiej połowie XIX stulecia, Olsztyn 

1997, s. 72-73 oraz Krzyszkowska „Powstanie styczniowe na Wileńszczyźnie” Wilno 1934.  

 Zginął nie Władysław a Albert Wandalin i nie siedemnastoletni chłopak, a 23 – letni młodzieniec 

o czym świadczy metryka urodzenia i spis ofiar z książki ROK 1863 (Wileńskie źródła 

archiwalne) pod red. W.Studnickiego, Spis przestępców politycznych (LVIA, zesp.525, inw. 15, 

vol. 931 s. 12 nr 93). 

 



Mańkowski Albert, 

Marciszewski Józef (s. Jana lat 20 z m. Ejszyszki, zesłany na Syberię), 

Massalski Bronisław (zesłany do guberni orenburskiej), 

Massalska Olga (zesłana do guberni orenburskiej), 

Michałowski Ludwik (lat 30, ranny w bitwie pod Kowalkami 20 kwietnia, zmarł 25 

kwietnia 1863 r., pochowany na cmentarzu w Naczy), 

Mickiewicz Władysław (s. Pawła lat 24 z Werenowa, zesłany do gub. permskiej),  

Mickiewicz Szymon (s. Kazimierza lat 17, wysłany do gub. samarskiej), 

Mickiewicz Izydor (lat 37), 

Mickiewicz Jakub (lat 25), 

Mickiewicz Józef (lat 24), 

Mikulski Bolesław (s. Aleksandra ur. 14.02.1828 r. w maj. Głębokie, z oddziału 

Narbutta - zesłany do gub. penzańskiej),  

Mikulski Walenty (s. Jana lat 40 z maj. Głębokie, naczelnik parafialny – zesłany do 

guberni permskiej),  

Milewski Kazimierz (s. Franciszka lat 25 z ok. Jagiełowicze), 

Milewski Jan (s. Franciszka ze wsi Jagiełowicze, zesłany na Syberię), 

Milewski Michał (s. Franciszka lat 30 z ok. Jagiełowicze, z oddziału Ostrogi – zesłany 

do gub. tomskiej. W 1880 r. przebywał na zesłaniu, mieszkał w Tomsku z żoną Julią, 

synem Leonem i córką Franciszką), 

Minakowski Jan (s. Antoniego z ok. Korkuciany, zesłany na Syberię), 

Miński Albert (zesłany na katorgę na 8 lat w twierdzy),  

Mokrzecki  Bolesław Cezar (s. Tomasza i Aleksandry Kisłowskiej ur. 27.08.1833 

r. w dworze Mokrzec, zesłany na katorgę w twierdzy na 8 lat), 

Mokrzecki  Aleksander (s. Tomasza i Aleksandry Kisłowskiej lat 27 z maj. Mokrzec, 

zesłany na Syberię),  

Mokrzecki Adam (s. Tomasza i Aleksandry Kisłowskiej ur. 8.09.1834 r. z maj. 

Mokrzec, zesłany na 12 lat katorgi), 

Monczuńska Teodora (z Narbuttów c. Teodora i Krystyny Sadowskiej, z maj. Szawry, 

czynnie pomagała oddziałowi brata, po klęsce dubickiej wyjechała za granicę), 

Mongiało Antoni (s. Antoniego ze wsi Raubiszki, zesłany na Syberię), 



Monkiewicz Dominik,  

Moraczewski Adam (s. Teofila i Pauliny Songajło, lat 34 z maj. Andruszowce - zesłany 

na Syberię), 

Morgielewicz Ignacy (s. Józefa i Felicjanny Hofmann, lat 40 z maj. Hanelki, z oddziału 

Narbutta – zesłany do gub. tobolskiej),  

Morgielewicz Piotr (s. Michała i Ludwiki Kozicz, lat 32 z maj. Hanelki, z oddziału 

Narbutta – zesłany do gub. tomskiej), 

Morgiewicz Aleksy Szymon (s. Michała i Ludwiki Kozicz, ur. 17.07.1835 r. w maj. 

Hanelki, zesłany na katorgę do gub. tobolskiej), 

Narbutt  Miron Bronisław (s. Fryderyka i Ewy z Narbuttów ur. 7.09.1822 r. w maj. 

Hulkowszczyzna, zesłany z maj. Nikodemów do gub. orenburskiej),  

Narbutt Bolesław (s. Teodora i Krystyny Sadowskiej ur.15.12.1843 r. w Szawrach, 

adiutant L.Narbutta - zesłany do gub. jenisiejskiej), 

Narbutt Krystyna (z  Sadowskich c. Ignacego z maj. Szawry, wysłana do gub. 

penzeńskiej), 

Narbutt Nikodem (zesłany w głąb Rosji), 

Narbutt Wojciech Julian Stanisław (s. Kornela i Amelii z Żabów ur. 11.02.1847 r. w 

folw. Talkuny, poległ pod Kowalkami), 

Naruszewicz Napoleon (s. Teodora lat 65 z folw. Paleckiszki, zesłany do Rosji), 

Naruszewicz Wincenty (s. Napoleona lat 20, wysłany do gub. samarskiej), 

Niepokojczycki Franciszek (s. Karola ur. 2.04.1835 r. w maj. Szlachtowszczyzna, 

mieszkał w Wilnie – skazany na kotorgę, wrócił do Wilna, gdzie zmarł w 1917 r. – 

pochowany na cmentarzu Bernardyńskim ), 

Nowicki Karol (s. Bartłomieja lat 35, zesłany do gub. samarskiej), 

Nowicki Władysław Cezary (s. Tadeusza i Krystyny Siekluckiej, ur. 20.04.1832 r. w 

maj. Wołejsze; kapitan inż armii ros., poległ w bitwie pod Kowalkami), 

Obrębski Kazimierz (s. Józefa ur. 17.07.1835 r. w folw. Niewisza, zesłany do gub. 

samarskiej), 

Olszański Ignacy (s. Jerzego z m. Ejszyszki, z oddziału Narbutta – zesłany na katorgę na 

6 lat do gub. tobolskiej),  



Olszewska Izabela (z Narbuttów c. Adolfa lat 50, wdowa po Witalisie, zesłana na 

Syberię, gdzie zmarła w 1867 r.), 

Orański Konstanty (s. Stanisława lat 37, z oddziału Lubicza – zesłany do gub. 

tobolskiej, wrócił w 1874 r.),  

Orański Antoni (s. Stanisława lat 34 z folw. Łowcuny, zesłany do gub. tomskiej), 

ОРАНСКИЙ АНТОН Политический ссыльный. Вместе с ним добровольно в ссылку в 
Томскую губернию прибыла 3.03. 1865 г. жена Антонина. 
 ГАТО. Ф. 3..Оп. 2. Д. 1165. Л. 10. 

 

Orda Andrzej (s. Justyna lat 44), 

Ostrowski Kazimierz (z maj. Chalczyce – zesłany do rot aresztanckich), 

Ostrouch Leonard (s. Zygmunta lat 33, zesłany na Syberię), 

Pawłowicz Adam (ekonom z maj. hr. Grabowskiego, zesłany na katorgę),  

Pawłowski Józef (s. Wincentego lat 15 z Kukawki par. ejszyskiej, zesłany na Syberię), 

Pawłowski Konstanty (s. Jana ze wsi Ogrodniki),  

Pawłowski Stanisław (zesłany do guberni archangielskiej), 

Petrykowski Anzelm, 

Piasecki Cyprian (s. Feliksa, lekarz lat 22 z maj. Piaski i Brzozowce, w bitwie pod 

Dubiczami ranny dostał się do niewoli skazany na katorgę w twierdzy na 8 lat, gdzie 

zmarł),  

Pilecki Józef (s. Adama, z maj. Łowczyłowicze, zesłany do guberni tomskiej),  

Pilecki Władysław (s. Sylwestra lat 25, student uniwersytetu petersburskiego, w bitwie 

pod Dubiczami ranny dostał się do niewoli, skazany na 6 lat katorgi w gub. tomskiej z 

pozbawieniem praw szlacheckich), 

Pleskaczewski Ignacy (zesłany do gub. tomskiej),  

Poczobut Karol (z ok. Poczobuty par. bieniakońskiej), 

Podejko Wincenty (s. Bartłomieja lat 37 z ok. Lipkuńce, z oddziału Narbutta - zesłany 

na Syberię),  

Pokempinowicz Józef (s. Juliana lat 22 z maj. Dzitwa Szemiotowska, student UJ w 

Krakowie - poległ w bitwie pod Dubiczami), 



Połukord Józef (s. Jerzego i Katarzyny z Zapaśników lat 54 z ok. Tietiańce, zesłany do 

gub. samarskiej wraz z żoną Dominiką z Iwaszkiewiczów lat 49 i dziećmi),  

Połukord Antoni (s. Józefa lat 28 z ok. Tietiańce par. olkienickiej, zesłany na Syberię), 

Popławski Aleksander (z Korzemiaki, z oddziału Narbutta – zesłany na Syberię), 

Popławski Julian (s. Michała lat 36 z folw. Wołczynki), 

Potrykowski Anzelm (s. Ignacego ur. 9.04.1828 r. w maj. Bieluńce, był w oddziale 

Narbutta - zesłany na katorgę z Lebiodki), 

Półjanowski Napoleon (s. Jakuba lat 55 z maj. Czelejewszczyzna, zesłany na katorgę do 

gub. irkuckiej na 6 lat), 

Raczko Paweł (s. Leona lat 22 ze wsi Lebiedniki par. ejszyskiej, z oddziału Narbutta – 

zesłany na Syberię), 

Rapacki Konstanty (s. Franciszka z maj. Rekście – zesłany na katorgę),  

Rodziewicz Julian (lat 25), 

Rojcewicz ks. (proboszcz  w Nowym Dworze, za zezwolenie wikaremu na odczytanie 

manifestu R.N. został oddany pod sąd wojenny i skazany na 12 lat katorgi), 

Romanowski Karol (s. Andrzeja lat 17 z ok. Wienckiewicze, zesłany na Syberię), 

Romanowski Kazimierz (s. Macieja lat 24 z ok. Krupowiesy par. koleśnickiej, zesłany 

na Syberię), 

Roubo Andrzej (zesłany do gub. tomskiej), 

Roubo Michał (lat 20 ze wsi Wawiórka, był w oddziale Ostrogi i Lubicza – zesłany do 

tulskich  „rot aresztanskich” na 4 lata), 

Roubo Stefan (s. Jakuba lat 23 z ok. Kolwickie), 

Rozwadowski Jan (s. Fulgentego lat 24 z ok. Bołądzie, zesłany na Syberię), 

Rudski Aleksander (s. Kazimierza ur. 2.03.1829 r. w maj. Niewisza),  

Rudski Jan (s. Kazimierzalat 46, zesłany na Syberię), 

Rucki Wincenty (zesłany do gub. penzeńskiej), 

Rudnicki Piotr (s. Aleksandra, skazany na katorgę na 6 lat), 

Rudnicki Ludwik (s. Aleksandra, zesłany do mniej odległych miejscowości Syberii),  

Rukowicz Szymon (lat 17 z ok. Smilginie, zesłany na Syberię), 

Rutkowski Józef (lat 33), 

Rutski Stefan (s. Ignacego lat 20 z ok. Surkonty), 



Rutski Stanisław (s. Ignacego ur. 26.04.1836 r. w ok. Surkonty, wysłany do gub. 

samarskiej), 

Rychlewicz Jan (s. Franciszka lat 24 z maj. Rodkiewicze w par. szczuczyńskiej, zesłany 

na 7 lat do gub. tomskiej), 

РЫХЛЕВИЧ ЯН Политический ссыльный. Жил в Томске. Вернулся на родину, где умер. 

Восп. Табеньской. 

РЫХЛЕВИЧ  Политический ссыльный. Дело от 1869 г. о возвращении на родину.  

ГАТО. Ф.3. Оп. 4. Д. 539. 28л. 

 

Ryłło Konstanty (s. Tadeusza z ok. Jodki), 

Rząśnicki Stanisław (s. Stanisława lat 32 z maj. Zdanowce, zesłany do gub. 

orenburskiej), 

Sawicki Tomasz (z m. Olkieniki lat 38, z oddziału Narbutta – skazany na 2 lata rot 

areszt. w Riazaniu), 

Sieklucki Wincenty (z maj. Hornostaiszki par. ejszyskiej), 

Sielicki Romuald (s. Bartłomieja lat 20, zesłany na Syberię), 

Siemaszko Jan (z maj. Girniki, zesłany do gub. orenburskiej wraz z żoną Walerią), 

Skawiński Zygmunt (s. Walentego lat 18, wysłany do gub. samarskiej), 

Skawiński Aleksander (s. Dominika lat 42 z maj. Talmonty par. nackiej, w oddziale 

Narbutta walczył jako oficer -  zesłany do gub. tomskiej), 

СКАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР  Политический ссыльный. Из дворян Лидского уезда Виленской губернии.  

Приказом начальника Виленской губернии  Муравьева  в апреле 1864 г. сослан в Томск  « за вредность». 

 ГАТО. Ф.3. Оп. 2. Д. 1138 «А»Л.14.;  

СКАВИНСКИЙ Политический ссыльный. Дело от 1869 г. о возвращении на родину.  

ГАТО. Ф.3. Оп. 4. Д. 537. 4л. 

Skawiński Adolf (s. Jerzego lat 25), 

Skibiński Romuald (s. Jana, ur. 1832 r. w Wilnie, ksiądz, skazany na katorgę na 8 lat za 

odczytanie w 1863 r. z ambony manifestu, umarł na zesłaniu w Galiczu w 1880 r.; był 

wikariuszem w Ejszysz-kach i Bieniakoniach, od 1861 r. administratorem i proboszczem 

w Dziembrowie),  

Smilgin Cyprian (s. Dominika, wysłany do gub. samarskiej), 

Sokołowski Tadeusz (s. Ignacego lat 17, zesłany do gub. samarskiej), 

Sokołowski Jan (s. Józefa lat 29 ze wsi Zubiszki, zesłany na Syberię), 



Sokołowski Józef (s. Antoniego, zesłany na Syberię), 

Somoroko Józef (ze wsi Radziwoniszki), 

Songin Józef (s. Jana lat 35 z ok. Tietiańce, zesłany do gub. samarskiej), 

Sosonko Adam (s. Michała ur. 29.11.1837 r. w Grodnie; za namawianie chłopów do 

udziału w powstaniu - zesłany do gub. kostromskiej ze wsi Rekście),  

Stacewicz Stanisław (s. Jana lat 27, zesłany do gub. samarskiej), 

Stacewicz Michał (s. Józefa lat 19 z ok. Kurminy, zesłany na Syberię), 

Stacewicz Justyn (zesłany do gub. tomskiej),  

Stecewicz Stefan (s. Jana lat 20 z ok. Surkonty), 

Stecewicz Józef (s. Józefa lat 18 z ok. Surkonty), 

Steckiewicz Kazimierz (z ok. Wojdagi), 

Strumiłło Adolf (s. Józefa lat 33 z m. Szczuczyn, zesłany na 8 lat katorgi w twierdzy na 

Syberii),  

Sumorok Jan (s. Franciszka lat 35, kawaler z maj. Wawiórka był oddziale 

Czudowskiego i Rychlewskiego - zesłany do gub. tomskiej), 

Sumorok Józef (z Wersoki, członek Lidzkiego Komitetu Rewolucyjnego, po klęsce 

dubickiej schronił się za granicą), 

Sumorok Romuald (lat 25, zesłany na Syberię), 

Sumorok Feliks (zesłany na Syberię w soldaty), 

Surkont Adam (s. Antoniego ur. 18.01.1839 r. we wsi Perechody, zesłany na Syberię), 

Syrwid Onufry (ksiądz proboszcz z m. Wasiliszki, skazany na 12 lat katorgi w 1863 r.; 

karę odbywał w Syberii Wschodniej ), 

Szabelski Józef (leśniczy w lasach hr. Tyszkiewicza, zesłany do gub. tomskiej), 

Szachowski Walerian (lat 20 z oddziału Narbutta), 

Szalewicz Adolf (s. Felicjana ur. 23.09.1835 r. w folw. Zaleskowszczyzna, zesłany do 

gub. samarskiej), 

Szalewicz Cyprian (z ok. Sobakińce, brał udział w powstaniu), 

Szalewicz Józef (s. Feliksa z maj. Szalewo), 

Szalewicz Karol (s. Feliksa lat 24, zesłany na Syberię), 

Szczęsnowicz Michał (zesłany do gub. tomskiej), 

Szelking Alfons (z maj. Zabłocie hr. Potockiego), 



Szelking Karol (s. Alfonsa), 

Szkiłądź Adolf (s. Jana ur. 15.10.1842 r. w ok. Puzieli; zesłany na Syberię z ok. 

Poddubie), 

Smilgin Cyprian (s. Dominika lat 25), 

Szmigiera Józef (s. Aleksandra ur. 2.10.1839 r. w ok. Szemiaki, zesłany na 4 lata rot 

areszt. do Jarosławia),  

Szmigiera Gustaw (s. Józefa lat 17, zesłany na katorgę w kopalniach na 12 lat), 

SzukiewiczTomasz (s. Jana – Wincentego i Katarzyny Oknińskiej lat 36 z maj. 

Krupowo, sędzia powiatowy, członek Lidzkiego Komitetu Rewolucyjnego – zesłany  do 

gub. tomskiej),   

Tabeńska Antonina (c. Michała i Tekli Nowickiej ur. 10.06.1840 r. w folw. Rudowo, 

zesłana na Syberię; w drodze na zesłanie wyszła zamąż za Edwarda Łazowskiego),  

Tabeńska Elżbieta Weronika (c. Michała i Tekli Nowickiej ur. 27.01.1828 r. w maj. 

Rudowo, zesłana do gub. tomskiej, gdzie przebywała do 1876 r.), 

Tabeński Jarosław (s. Dionizego i Rozalii Noniewicz lat 39 z maj. Ziemiapisze, zesłany 

do gub. permskiej), 

Tabeński Konstanty (s. Michała i Tekli Nowickiej lat 33, kapitan w stanie spoczynku, 

zmarł w więzieniu), 

Taraszkiewicz Ignacy (lat 38 z Lidy, poległ w bitwie pod Dubiczami), 

Tietianiec Ignacy (s. Szymona lat 27, z ok. Tietiańce par. olkienickiej, zesłany na 

Syberię), 

Tietianiec Dyonizy (s. Bartłomieja lat 25 z ok. Tietiańce par. olkienickiej, zesłany do 

gub. jenisiejskiej),  

Towkiewicz Wincenty (z maj. Kobylniki), 

Truszyński Józef (s. Jana lat 37 ze wsi Lipkuńce, zesłany na Syberię), 

Tubielewicz Maciej (lat 35 z Lidy – zesłany na 2 lata rot areszt. w Kostromie),  

Tubielewicz Adolf (s. Jerzego ur. 1.11.1844 r. w ok. Bołądzie, zesłany do gub. 

permskiej), 

Tubielewicz Józef (lat 30 z ok. Mędrykowszczyzna, z ordynans L. Narbutta - zesłany do 

gub. permskiej), 

Turczyński Wincenty (zesłany na Syberię), 



Turowicz Adam (s. Józefa lat 15 ze wsi Milkuńce), 

Turski Ksawery (s. Jana lat 20 z maj. Poraduń, student uniwersytetu petersburskiego, z 

oddziału Narbutta), 

Tyszkiewicz Karol (s. Jerzego z maj. Żyrmuny lat 44, członek Lidzkiego Komitetu 

Rewolucyjnego - zesłany do gub. permskiej), 

Ułanowski Feliks ( z ok. Wojdagi), 

Walicki Leopold,  

Wasilewski Aleksander (s. Wawrzyńca lat 23 ze wsi Podborze, zesłany na Syberię), 

Wasilewski Antoni (s. Józefa lat 27 z ok. Półstoki), 

Wąsowski Mikołaj (s. Józefa lat 48, zesłany do gub. tobolskiej), 

Wersocki Augustyn (s. Macieja lat 21, zesłany do gub. samarskiej), 

Wierzbicki Piotr (s. Jana lat 18 z ok. Kudły zesłany do gub. tomskiej, gdzie mieszkał 

jeszcze w 1881 r.), 

Więckiewicz Józef (s. Wojciecha lat 17 z ok. Wienckiewicze, zesłany na Syberię), 

Wilbik Stefan (s. Stefana z ok. Lipkuńce, członek Lidzkiego Komitetu Rewolucyjnego 

werbował do oddziału L. Narbutta – zesłany na 8 lat katorgi),  

Wilkaniec Józef (s. Klemensa lat 19 z ok. Kijuciszki, zesłany do gub. samarskiej), 

Wilkaniec Teodor, 

Wincza Klemens (s. Macieja lat 45 z ok. Wersoka, zesłany do gub. tomskiej),  

Wincza Stefan (s. Piotra lat 57 ze wsi Chomowszczyzna, zesłany wraz z rodziną do gub. 

samarskiej), 

Wiszniewski Maciej (s. Stanisława lat 25 z ok. Narkuny, zesłany na Syberię), 

Wojewódzki Władysław (kpt. rez. armii rosyjskiej, za udział w powstaniu skazany na 6 

mies. twierdzy w Dyneburgu),  

Wojsiat Antoni (s. Wincentego lat 38 z ok. Tietiańce, zesłany do gub. samarskiej wraz z 

rodziną), 

Wolański Adam (lat 28, zesłany do gub. kazańskiej), 

Wołochowicz Teofil (s. Piotra lat 26 z ok. Wołochowicze, był w oddziale Narbutta), 

Wołochowicz Augustyn (s. Macieja lat 30 z ok. Trabuszki, zesłany na Syberię), 

Wołochowicz Józef (s. Augustyna lat 20 ze wsi Kiwlaki ?, zesłany na Syberię), 

Zachwatowicz Wincenty (z Berdówki, zesłany do guberni woroneskiej),  



Zachwatowicz Stanisław (s. Wincentego, z Berdówki, zesłany do gub. woroneskiej),  

Zahorski Franciszek,  

Zakrzewski Franciszek,  

Zapaśnik Aleksander (s. Augustyna z ok. Szemiaki, powieszony w Wiłkomierzu 

1.VIII.1863 r. za przebywanie w oddziale powstańczym i branie udziału w powieszeniu 

„piatisotskago” Lebiediewa), 

Zapaśnik Andrzej (zesłany do gub. samarskiej), 

Zapaśnik Augustyn (s. Józefa z ok. Szemiaki, zesłany do gub. tobolskiej), 

Zapaśnik Aleksander Stefan (s. Bonifacego ur. 14.12.1841 r. w ok. Zapaśniki; był w  

oddziale Narbutta – zesłany do gub. tomskiej z ok. Osipowce), 

Zapaśnik Bonifacy (s. Michała lat 50, zesłany do gub. tomskiej), 

Zapaśnik Stanisław (lat 25 z ok. Rukańce, zesłany na Syberię), 

Zapaśnik Piotr (s. Benedykta lat 25, zesłany do m. Kuznieck – gub. tomskiej), 

ЗАПАСНИК ПЕТР сын Венедикта. Политический ссыльный. Из дворян Виленской 

губернии. Сослан в Томскую губернию по распоряжению  главного наместника Виленского 

военного округа без лишения прав состояния  под строгий надзор полиции за то, что его 

брат участвовал в польском восстании 1863 г.  5 декабря 1864 г. прибыл в г. Кузнецк. В г. 

Кузнецке находился в услужении « у гражданки  по разным работам , в кучерах и 

работниках. Чем окончательно расстроил своё здоровье». Подавал прошение о пособии в 

1864 г. и 17 июля 1867 г. , в котором указывал, что в результате расстройства здоровья « 

остался без места, так как слабого никто не хочет принять».  

ГАТО. Ф. 3.Оп. 2. Д. 1042. Л. 108-117. 

 

Zapaśnik Stefan (s.  Jana ? lat 18, zesłany do gub. orenburskiej), 

Zarzecki Adam ks. (proboszcz w Zabłociu, za odczytanie z ambony manifestu R.N. – 

zesłany na Syberię), 

Zasztowt Walerian (zesłany na Syberię), 

Zdaniukiewicz Kazimierz (s. Tomasza ze wsi Szawry par. nackiej, zesłany na Syberię), 

Ziemacki Rajmund (s. Andrzeja lat 53, ksiądz proboszcz z m. Wawiórka za 

przeczytanie z ambony manifestu Rządu Narodowego - rozstrzelany  24.V.1863 r. w 

Wilnie), 

Ziemięcki Bronisław Fortunat  (s. Onufrego  i Marianny Aleksandrowicz ur. 3.03.1834 

r. we dworze Sasowszczyzna, zesłany do gub. irkuckiej, gdzie zmarł), 



Znamierowski Jan (s. Antoniego lat 28 z ok. Półstoki par. ejszyskiej),  

Znamierowski Augustyn (s. Józefa Szymona lat 40 z ok. Półstoki, tymczasowo 

aresztowany), 

Zubrowski Wincenty (s. Aleksandra z ok. Osipowce, zesłany na katorgę na 8 lat),  

Zwierowicz Aleksander (s. Jana lat 25 z maj. Dociszki, zesłany do gub. orenburskiej), 

Żażecki (ksiądz z par. zabłockiej, zesłany na Syberię), 

Żemojtel Bolesław (z ok. Wilkańce, oddziału Ostrogi), 

Żemojtel Rudolf (lat 31, tymczasowo aresztowany), 

Żemojtel Karol (s. Ksawerego ur. 10.12.1841 r. w  ok. Mickańce, z oddziału Narbutta – 

oddany pod sąd wojenny), 

Żochowski Jan (lat 22), 

Żórawski Ignacy (s. Narcyza lat 33 z maj. Kopciowszczyzna), 

Żórawski Gerard (s. Narcyza lat 36 z maj. Wężowszczyzna, brał udział w powstaniu), 

Żukowski Bolesław (zesłany do gub. penzeńskiej), 

Żukowski Władysław (lat 27 z Lacka, poległ w bitwie pod Dubiczami),   

Żukowski Jan (s. Feliksa z Koniawy lat 25, z oddziału Narbutta - zesłany na  Syberię). 

 

Z książki Czesława Malewskiego „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki”. 

Wilno 2005. 

 


