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'Krew nasza lala siq marno
,,869 nie rvsparl walki org?a.
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JVlnchczyriski Ed,wnrd
Alachczyfi,ski J oeef
ll{.achni,eki,
Mctcho'wslti
Maciejowski,
Ilfa.ikiewicz Antonf, ksiqdz, stracony 26. grud. t863 w Kownio
Ilad,lifi"ski,
lVlagniln, naczelny admiral floty polskiej
Magnuslci
X[ajer (Palarryk)
-fu[.ala.nowskiWlad,yslAtu, rl.a,cz,.oddzialu straiy narodorrej
Malczewski
-I+falecki-Dominik, sbracony21. listopada 1863 w Wilkomierzu
Malinotuski JdzeJ'
A{atecki Aleksander ( Czajka)
Marczewski patrz Bleszczyftski,, fgnacg
-IVfarecki,Mi,cha,t,major, polegl 24..sbycz.1864pod Sucholipiem
llarlcietuicz f, stracony 10. lutego 1863 w Modlinie
A[.arkiewicz II
A[arkowski Jrizef, major
A,Ia,ro6ni,cki Ja,n (Sutt'alski), stracony 8, czerwca, 1864
w Kielcach
Mashowski,,polegl 13. maja 1863
-Maszewski, polegl l. maja 1863 pod X'osza,
A{a,tliriski (Sok6t)
I'fatuszewicz Aleksander, pulkownik
Mazaraki Jan, rotnistT
A4.edelcsza
-Il{icewinz KonstantU, stracony 1b. cz,erwca,1863 w Siedlcach
nmchalski (Baepecki)
Mi,chalowski, putr z f{usi ecirisk i
"A[iecz patrz Wolski
-tUli,el4ckiKctzimierz, pulkownik, unarl z rany otrzymanej
22. ma,rr& 1868 pod Olszakiem
t\fier oslarfiski Ludzuik, j eneral
Mi,erzejoutski
Ifiher
Ilfitedowski

120
austryacki poddany, byX dow6dcq
Eudkow.ski, Franciszek,
partyi, powieszony w Kielcach 2. kwietnia 1864.
Cutodzi,?laki Jan, wlo$cianin, pruski poddany, chcial zabi6
ra,zem z drugimi szeregowca, Kanta, powies zolny w Lechnicach, T-'qczyckiego powiatu 6. kwiotnia 1864.
Li,powi,ecki (Magnuski)
J6zef, wlo$cianin, bq,ilqc w partyach
Myszkowskiego i Stupskiego, uczestniczyl w grabierzach
i w gwaltach nad spokojnymi mieszkafcami, powieszony
w wiosce Pruchnowie 7. kwietnia 1,864
tr[rtsaki,e Berna,rd, pruski poddany, byl iandarmem wiesza,szajecym powieszony w wiosce Zlotowie 8. kwietnia 1864.
Wandel Eutald Jan Fryderqk
pnrski poddany, byl naczelnihiem partyi, rozstrzelany w Mlawie 8. kwietnia 1864.
Knrusousski Wladyslaoo, bgdqc w partyi, uczestniczyl w potycic,o zwojski€Er rozstrzelany w Pultusku 9. kwietnia 1864.
Sni,ad,ecki Antoni, wlodcianin, bgdqc Zandarmem wieszajecym
dopuszszal siq grabierzy i gwalt6*, powieszoty w Nieszawie 9. kwietnia Ls64.
Grodzik Walent'y, szerogowiec, bqdqc w nartyi, naleZal do
potyczla,i z wojskio r., rozstrzelany w Radomiu 9. kwietnia

r964.
Sacaerbi,riski Teodor, policyant, bgdqc w partyi, nal ehal do potycaktz wojskiem, rozstrzelany w Rad.omiu 9. kwietnia 1864.
Diurje Anton,i., szlachcic, byl handarmem wieszajeclmr po-'
wieszony w Skotnikach 9. kwietnia 1864.
Kowalewski, Jan4 szeregowiec, uezestniczyl w bitwie ?' wojskiem, rozstrzelany w Rawio I1. kwietnia 1864.
Woici,cki, And,raej, straZnik policyi, dopuszczal siQ grabie2y
i byl w potyczce z wojskiem naleiqc do partyi, rozstrzelany w X'gczn:io 13. kwietnia 1864.
SuchowiCz Wa,lentg, mieszczanin, byl handa,rmem wieszajqcym, powieszony w Lodzi 13. kwietnia 1864.
^ski, Le o'pol d, wlo$ ci anin, byl h and arm eut wi esz aj QcYm r
J ur cz e,*'
powies zorry w Lodzi 13. kwietnia 1864.
Prgdgna Jakdb, byl w partyi, uczestniczyl w rozbojaeh L zatb6jstwie jednego soltysa, powieszony w Zamo6ciu 14.
kwietnia I864.
Btaeczyk Mi,chal, wloScianin, byl iandarmem wieszajQclmr
powieszony w Zgierzu 14. kwietnia I f itt'i.

