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Famietka dla rodzin polskich, Cl. ? ; krdtkie wiadonroiqi biograficzne o straconych ne
rueztowaniadr, rczstreelanych, polegtych na palu boiu sra! zmarlych w wiqzieniach' na t*iract$tie i
na wygnaniu syberyiskiem od roku 18St - 1s66
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W 32 rsku 2ycia swego o2enil sie z J6zef4Regulskqlecz nie dlugc uiywal szczq6ciadomowego,bo
gdy por/staniewybuchlcczul siq by€ obowiqzkamiPolakapowo{anydo walki za spraweojczyznyi w r.
fg6j stanq+w szeregachpowstancych, darowawszywpierw grunta wtofcianom swej wioski. Bral
czynny udzial w wielu potyczkach;w ostatniei podobnobil sie pod Salich4| za odznag.eniesie
posuniqtyzostal na stopied majora.
iro upaAtu powstaniaschronli slq za granicq. i ciq2kq pracq zarabial na kawalek chleba; stqsknionyza
kra3emprzibyl do Galicyi1865 r. w Grudniu,gdzieprzyjmowatr6tne obowiqzki,kt6re mu zapewnialy
utrzymanie. Jui od poceqtku1867 r. zwolna zapadalna wodnq puchllnq; ona go tei w Sierpniu rzucila
o ioie, z kt6rego siq jui nigdy nie podni6sl. Umieszczonyw Szpitalu we Lwowie,zostawal pod
W dniu 7 Pafdziernikat. r. oddal duchaBogu.
troskliwqi szczegdlnqopiekqSi6str mil,osierdzia.
pochowanyna cmentarzu miejscowym. (Obszerniejpodaje Gaz. Narodowam. Pa2dziem.r. 1867. )
trlacieliiski L€on, ranny w bitwie pomiqdzyRudkqa Sola,d. 21 Marca1863 roku mai4c lat 20;
zrnarti pochowanyw Ulanowie.
Haciocrclr l6:ef, rodem z Wionie w Sandomierskiemw wieku lat 20; iolnierz szereg6w
powstaficzych;intemowany w jednej z twlerdz Austryactich w 1864 zapisal siQna listQochotnlk6w
mexykariskichi d. 23 Ustopada 1865 r. w czasiebitwy zginei. Akt zej$ciaprzeslanyPmkuratorowi
kr6lewskiemuw Radomiu.
lrlader - urzgdnik z Miechowapolegl w bitwie pod lgofomiq majqc lat 24'
lrladureki Antonl z Tarnowaciqiko ranny w jednej z potyczek,wziqty do niewoli zrnarl w Szpitalu w
Stobnicy1853 r. (Cz. Nr. 201).
lladziar * emigrant z 1848 roku; sluiyl w oddzialeDuchiriskiegojako podoficer,a podlug innych
jako kapitan i instruktor oddziatu; potegl w bitwie pod Walilami w powiecieBialostockimdnia 28
Kwietnia1863 r. majac lat42.
ltagnuski * wieku lat 50. b. oficerz 2go pulku ulandwb. wojsk polskich1831 r. emigrantzdaje siQz
ostatniegopowstania,dostawszysie do Amerykiw koloniiIllinoisglodemi nqdz4przyci$nionyodebral
sobie ?ycie 1865 r.
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