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rueztowaniadr, rczstreelanych, polegtych na palu boiu sra! zmarlych w wiqzieniach' na t*iract$tie i 
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na wygnaniu syberyiskiem od roku 18St - 1s66

NoF/ileckr Aleksafl{ter

W 32 rsku 2ycia swego o2enil sie z J6zef4 Regulskq lecz nie dlugc uiywal szczq6cia domowego, bo
gdy por/stanie wybuchlc czul siq by€ obowiqzkami Polaka powo{any do walki za sprawe ojczyzny i w r.
fg6j stanq+ w szeregach powstancych, darowawszy wpierw grunta wtofcianom swej wioski. Bral
czynny udzial w wielu potyczkach; w ostatniei podobno bil sie pod Salich4 | za odznag.enie sie
posuniqty zostal na stopied majora.
iro upaAtu powstania schronli slq za granicq. i ciq2kq pracq zarabial na kawalek chleba; stqskniony za
kra3em przibyl do Galicyi 1865 r. w Grudniu, gdzie przyjmowat r6tne obowiqzki, kt6re mu zapewnialy
utrzymanie. Jui od poceqtku 1867 r. zwolna zapadal na wodnq puchllnq; ona go tei w Sierpniu rzucila
o ioie, z kt6rego siq jui nigdy nie podni6sl. Umieszczony w Szpitalu we Lwowie, zostawal pod
troskliwq i szczegdlnq opiekq Si6str mil,osierdzia. W dniu 7 Pafdziernika t. r. oddal ducha Bogu.
pochowany na cmentarzu miejscowym. (Obszerniej podaje Gaz. Narodowa m. Pa2dziem. r. 1867. )
trlacieliiski L€on, ranny w bitwie pomiqdzy Rudkq a Sola, d. 21 Marca 1863 roku mai4c lat 20;
zrnart i pochowany w Ulanowie.
Haciocrclr l6:ef, rodem z Wionie w Sandomierskiem w wieku lat 20; iolnierz szereg6w
powstaficzych; intemowany w jednej z twlerdz Austryactich w 1864 zapisal siQ na listQ ochotnlk6w
mexykariskich i d. 23 Ustopada 1865 r. w czasie bitwy zginei. Akt zej$cia przeslany Pmkuratorowi
kr6lewskiemu w Radomiu.
lrlader - urzgdnik z Miechowa polegl w bitwie pod lgofomiq majqc lat 24'
lrladureki Antonl z Tarnowa ciqiko ranny w jednej z potyczek, wziqty do niewoli zrnarl w Szpitalu w
Stobnicy 1853 r. (Cz. Nr. 201).
lladziar * emigrant z 1848 roku; sluiyl w oddziale Duchiriskiego jako podoficer, a podlug innych
jako kapitan i instruktor oddziatu; potegl w bitwie pod Walilami w powiecie Bialostockim dnia 28
Kwietnia 1863 r. majac lat42.
ltagnuski * wieku lat 50. b. oficer z 2go pulku ulandw b. wojsk polskich 1831 r. emigrant zdaje siQ z
ostatniego powstania, dostawszy sie do Ameryki w kolonii Illinois glodem i nqdz4 przyci$niony odebral
sobie ?ycie 1865 r.
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