Poczet dowódców Powstania
Styczniowego na Litwie
oprac. Genealogia Polaków
Przedstawiono tu wszystkich dowódców oddziałów walczących w bitwach, lub potyczkach
na terenie Litwy. Oddziały często łączyły się, dzieliły, dowództwo przejmowała inna osoba
– dlatego przyjęto zasadę określania oddziału od dowodzącego, traktując np. chwilowy
urlop dowódcy jako nowy krótkotrwały oddział (tak było np. z Dłuskim i Kłuszejką).
Niektóre oddziały działały na pograniczu obszarów. Opisy dowódców możliwie krótkie –
szersze noty biograficzne, opisy wszystkich bitew a także wszelkie źródła w Katalogu
Powstańców Styczniowych powstanie.okiem.pl
Na skutek mylnych informacji, zniszczenia dokumentacji Rapperswilskiej w czasie wojny,
błędów w prasie prorosyjskiej, wiele informacji jest niepewnych. Autorzy proszą o
poprawki i uzupełnienia. Materiał będzie aktualizowany. Na czerwono zaznaczono
subiektywnie ważniejszych dowódców.
Ogółem na Litwie działało ok. 80 oddziałów, po średnio ok 150 osób, co daję liczbę ok.
10.000 uczestników z bronią w ręku. Z Katalogu powstańców wynika więc, że znanych
jest mniej niż 20% składu walczących, nie licząc osób wspierających.

1.

„Albertyński”

Nieznanego nazwiska, inny pseud. „Albertus”, naczelnik wojenny pow. wileńskiego. Poległ
w bohaterskiej obronie.
- 1863-05-21 Łabonary (razem z Małeckim Kasprem)
- 1863-06-04 Sesiki (razem z Małeckimi i in)
- 1863-06-24 Giedrojcie

2.

Ambrożewicz

Niewielki oddziałek, napadnięty przez Moskali, dowódca dostał się do niewoli
- 1864-01-20 Mierzyszki

3.

Bitis Adam

Ur. 1836 Białozoryszki. walczył głównie przez zasadzki i
sprytne akcje. Sam analfabeta, miał duże poważanie wśród
ludności. Początkowo u Kuszłejki. Swój oddział podzielił na
2 części i co dwa tygodnie zmieniał rozpuszczając do
domów. Oddział liczył max. 150 piechoty i 20 jazdy.
Dowodził mówiąc po litewsku. Wspierał go Czartoryski.
Zm. 1884 Francja.
- 1863-04-01 Lencze w grupie Kuszłejki
- 1863-06-09 Woroniany – oddzielenie
- 1863-06-16 Bejsagoła
- 1863-08-15 Mażolin
- 1863-09-08 Żyłajcie
- 1863-09-11 Budriu
- 1863-10-27 Noteniszki
- 1863-11-15 Szawlany
- 1863-11-20 Radziwiliszki
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4.

Bohdanowicz Paulin

Pseud. „Nieczuj”, ur. 1842, organizował powiat szawelski, zbierając małymi grupami
powstańców zgromadził 150 osób. Niezwykle szanowany. Ranny po miesiącu znowu
walczył. W końcu we wrześniu utworzył mały oddział konny który rozpuścił w
październiku. Pojmany na skutek intrygi próbował sobie życie odebrać, został rozstrzelany
w Szawlach 16.12.1863
- 1863-06-26 Wornie
- 1863-07-28 Wobolniki
- 1863-07-28 Szywruciany (z Dębskim i Stanieiwczem)
- 1863-09-01 Piłwele (z Dębskim)
- 1863-10-05 Tyrszkle (z Dębskim)

5.

Brocki B.

Porucznik z oddziału Gleba, który po jego rozproszeniu prowadził mały oddziałek rozbity
następnego dnia przez Moskali
- 1863-10-10 Borowa Karczma (Piotrowice)

6.

Ciszkiewicz

Pseud. „Kiliński”. Wybrany na dowódcę oddziału w okolicach Krok, szybko zrzekł się z
powodu i przekazał dowództwo Kuszłejce. Następnie dowódca pododdziału u niego.
- 1863-04-07 Cytowiany

7.

Cytowicz Zygmunt

Dymisjonowany oficer artylerii moskiewskiej. Naczelnik woj. powiaru rosieńskiego. Jego
oddział liczył ok 250 osób. Wielkiego patriotyzmu lecz bez doświadczenia partyzanckiego.
Rozproszony w pierwszej bitwie, gdzie poległ sam Cytowicz. Część oddziału przeszła do
Kuszłejki i Giedgowda. W bitwie tej walczył też oddział Ciszkiewicza „Kiliński”.
- 1863-04-07 Cytowiany

8.

Czechowicz Gustaw

Psed. „Ostoja”, początkowy naczelnik wojenny powiatu święciańskiego, następnie
przeszedł do wileńskiego, część jego oddziału została przeniesiona do Wysłoucha. Rozbity
przeszedł granicę i udał się na emigracją do Francji.
(Święciany, lasy strunojskie, okolice jeziora Narocz, Wiszniewo, Iłża, przeprawa przez Wilię
koło Aloksy, lasy dumnickie, powrót przez Wilię do święciańskiego, Łoktiany k. Łyntup,
przeprawa przez Wilię, , na zachód, oszmiańskie i wileńskie, Dubniki (Ławaryszki),
Iklaryszki, augustowskie, Francja)
- 1863-06-05 Łubki
- 1863-06-25 Łoktiany
- 1863-08-28 Ławaryszki
- 1863-09-15 Klewica
- 1863-09-29 Inklaryszki
- 1863-10-19 Rudniki

9.

Czechowicz Leon

Brat Gustawa, walczył w partii brata mając swój oddział ok. 100 osób, oddzielony od
niego pod bitwie pod Łubkami z 30 ludźmi został pokonany i zabity 3 tygodnie później
- 1863-06-26 Postawy
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10.

Czerniak Maksym

Zanim przeszedł na Litwę opanował Iżewsk i Kazań. Naczelnik powiatu trockim.
Sformował oddział i walczył na jego czele. Dostawszy się do niewoli został stracony w
Kazaniu 11.10.1863.

11.

Czerwiński Paweł

Pseud. „Sawa” „Sowa”, przybył z mohylewskiego, razem z Aleksandrem Małeckim
uformowali oddział z rozbitków, objął dowództwo po Wrześniewskim, działali z Małeckim
w pobliżu, w ostatnim boju wybici do 3 żołnierzy, dowódca sam ranny został powieszony
19 marca w Uszpolu.
- 1863-10-08 Onikszty (jednocześnie z Małeckim, niezależna zasadzka)
- 1863-11-12 Dobejki
- 1863-11-14 Uszpole
- 1864-01-03 Lipiagóry

12.

Czyżyk Melchior

Zgromadził oddział 78 borysowszczyków, który działał pod komendą Koziełły
- 1863-05-09 Dźwinosy (komenda nad oddziałami Czyżyka i Suchockiego)
- 1863-05-28 Władyki

13.

Dahlen Kazimierz

(1802-1872) Oficer z powstania listopadowego. Zgromadził oddział z 340 ludzi koło
Hanuszyszek, Po bitwie pod Polimszą przeszedł w augustowskie, w powstaniu
podpułkownik. Na emigracji w Paryżu
- 1863-05-19 Polimsza (z innymi)
- augustowskie: 1863-06-14 Zewełtyszki, 1863-06-23 Janczyki, 1863-07-25 Żywulciszki, 186308-10 Dumbele, 1863-08-25 Kartimoksle, 1863-08-26 Krasnopol

14.

Dębski

Ksiądz, walczył razem z Bohdanowiczem, prowadził oddział złożony prawie z samych
chłopów
- 1863-07-28 Szywruciany (z Bohdanowiczem i Stanieiwczem)
- 1863-09-01 Piłwele (z Bohdanowiczem)
- 1863-10-05 Tyrszkle (z Bohdanowiczem)

15.

Dłuski Bolesław

Pseud. „Jabłonowski”, pułkownik, od lutego naczelnik woj.
kowieńskiego i wileńskiego, w kwietniu błyskotliwie wyprawił
się po broń pod granicę, w czerwcu opuścił kraj a oddział
połączył się ze Staniewiczem. Zmarł w Krakowie jako dyrektor
muzeum Baranieckiego w 1905. Został sportretowany przez
Matejkę na Bitwie pod Grunwaldem (stoi z tyłu za mistrzem
krzyżackim).
- 1863-03-27 Megiany (z Mackiewiczem)
- 1863-04-01 Leńcze (z Kołyszką i Kuszłejką)
- 1863-04-27 Szakwicie
- 1863-05-11 Sztemple (z Bronisławskim)
- 1863-05-12 Sztemple
- 1863-06-22 Draginie (z Grossem)
- 1863-06-30 Pojurze
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16.

Dugajło

Organizował ponoć oddział w Ibianach z ks. Piotrowiczem – za co Moskale puścili cały
teren z dymem a ludność zapędzili na Sybir.
- 1863-07-31 Ibiany
- 1863-08-01 Leluny

17.

Giedgowd Mamert

Były oficer moskiewski. Dowódca oddziału 250 piechoty i 30 jazdy, oddzielony od Kuszłejki, rozbity
połączył się z Mackiewiczem i Laskowskim
- 1863-05-14 Mażolin

18.

Gołuchowski Ignacy

Patrz: Pusłowski Kazimierz

19.

Gross Seweryn

Pseud. „Aleksandrajtis” ur. 1821 w Aix we Francji, sformował mały oddziałek powstańczy i
oddał się pod komendę Dłuskiego. Z inną grupą walczył jeszcze w październiku 1864.
Emigrował do Francji, a zaciągnąwszy się do wyprawy przyrodniczo-geograficznej, ponoć
zmarł na Przylądku Dobrej Nadziei.
- 1863-06-22 Draginie (pod Dłuskim)

20.

Horodeński

Pseud. „Kierżgajłło”, naczelnik wojenny pow. wileńskiego. połączył się z Wysłouchem i
poległ na pod Szeszolami 8 dni po opuszczeniu Wilna.
- 1863-04-30 Szeszole (z Wysłouchem)

21.

Ibiański Wacław

Pseud. „Robak”, ur. 1843 Walczył w oddziale Żukowskiego, po jego śmierci przejął
dowództwo. Był ranny w lewą rękę. Po powst. przedsiębiorca w Galicji.
- Birże, Rogów – w partii Żukowskiego
- 1863-07-17 Róże
- 1863-06-04 Sesiki (w większym zgrupowaniu)

22.

Jachimowicz

Ksiądz
- 1863-06-24 Linków (razem z Tyszkiewiczem)

23.

Jasiński Antoni

Pseud. „Chwetko”, „Jastrzębiec”, dowódca po Kołyszce, pod koniec prowadził niewielki oddział
kilkunastu konnych strzelców, poległ pod Gojżewką, lub wyemigrował do Paryża.
- 1863-04-26 Korsakiszki
- 1863-05-08 Świrpleny (z Ludkiewiczem)
- 1863-06-22 Draginie
- 1863-07-28 Szywruciany
- 1863-08-13 Strumiłla
- 1863-11-26 Gojżewka

24.

Kobyliński

Pseud. „Golub”, oddział działał w szawelskim jeszcze na przełomie 1863/4
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25.

Kognowicki

Niewielki oddziałek, całą zimę 63/64 wymykający się Rosjanom
- 1864-01-15 Kowno

26.

Kołyszko Bolesław

Pseud. „Rutkowski” „Szyszka” (ok. 1838-1863), w kwietniu
połączył się z Sierakowskim, z którym wziął udział w
wyprawie do Kurlandii. Razem też zostali pojmani i skazani na
śmierć w Wilnie. W czasie egzekucji Kołyszko powalił oficera
gdy ten zrzucił mu czapkę z głowy. wieszany był dwa razy
gdyż sznur się urwał.
- 1863-03-29 Wysoki Dwór
- 1863-04-01 Leńcze (z Dłuskim i Kuszłejką)
- 1863-04-11 Misiuny
- 1863-05-07 Madejki

27.

Kołyszko Feliks

Pseud. „Śmiałyński”, (1837-1889) Dowódca oddziału ok 185 ludzi. W lipcu objął też
dowództwo po Hłasce i Szukiewiczu. Następnie w oddziale Lenkiewicza, odłączył się. Zdał
dowództwo Jasińskiemu
- 1863-05-19 Polimsza (z innymi)
- 1863-05-34 Olkienniki
- 1863-06-12 Żyliny
- 1863-06-28 Gruszki (z Hłaską i Ramotowskim - Wawrem)
- 1863-07-02 Mikaszówka
- 1863-07-25 Żywulciszki
- 1863-08-07 Straczuny

28.

Koszański Apolinary

Pseud. „Kozański”, „Gleb”, major artylerzysta, miał oddział głównie zagonowej szlachty,
posiadał dwie drewniane armaty własnej konstrukcji, które jednak nie zdały rezultatu, po
długim tropieniu wszedł do augustowskiego i połączył się z partią Suzina.
- 1863-08-05 Bombiniki (z Paradowskim)
- 1863-08-21 Mazuryszki (duże zgrupowanie oddziałów)
- 1863-09-19 Długa Wieś (z Paradowskim)
- 1863-10-07 Dzierże (z Paradowskim)
- 1863-10-09 Szławanty (z Paradowskim)

29.

Korewa Klet

Pseud. „Skirmunt”, (1837-1863) naczelnik powiatu trockiego,
począł organizować oddział pod koniec lutego. Dowództwo
zdał Edmundowi Kuczewskiemu. Wyjechawszy dalej
organizować oddziały został schwytany i rozstrzelany 24
marca w Kownie mając 27 lat (pierwsza egzekucja na Litwie)
- 1863-03-01 Kruszany
- 1863-03-16 Buda
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30.

Korralewski

(Kowalewski?) po rozbiciu oddziałów Gleba i Piotrowicza prowadził mały oddziałek,
rozbity dwa dni później
- 1863-10-11 Piotrowicze

31.

Koziełł Wincenty

Naczelnik wojenny powiatu wileńskiego, zebrał oddział ok 300 ludzi, poległ pod
Władykami, ugodzony kulą podczas przeprawy, dając pozostałym szansę na ucieczkę.
- 1863-05-09 Dźwinosy (komenda nad oddziałami Czyżyka i Suchockiego)
- 1863-05-28 Władyki

32.

Kraiński Leon

(1832-1863), pochodził z Wilna, adiutant i zastępca Narbutta, jeden z najdzielniejszych w
oddziale, samodzielnie pod Staniukami, poległ pod Dubiczami
- 1863-05-09 Rudniki (u Narbutta)
- 1863-04-21 Staniuki
- 1863-05-09 Dubicze (u Narbutta)

33.

Krasowski Aleksander

Po walkach w okolicach Birży w maju 1863 organizował oddział dla Szymkiewicza.
Dowodził jego kawalerią ok. 30 osób. Po Kalwarii znaczna część przeszła do innych a
oddział został zmniejszony do samej jazdy. W październiku jednak Szymkiewicz udał się na
emigrację a Krasowski prowadził go dalej i utrzymał się aż do maja 1864, a może i dłużej,
staczając drobne potyczki i zbierają opłaty na rzecz spodziewanego powrotu powstania.
- 1863-05-14 Szawkiany
- 1863-07-12 Ławków
- 1863-08-30 Kalwarya

34.

Kuczewski Edmund

W wieku 40 lat, otrzymał dowództwo nad oddziałem organizowane przez Kleta Korewę. W
połowie marca pojmany. Oddział rozproszył się, przechodząc po części do Wysłoucha.
- 1863-03-01 Kruszany
- 1863-03-16 Buda

35.

Kuszłejko Tomasz

Zastępca Dłuskiego, dowodził własnym oddziałem w szawelskim, składającym się głównie
z chłopów kosynierów, w sierpniu rozpuścił oddział i emigrował do Paryża, zakończył
życie we Lwowie
- 1863-04-01 Leńcze (z Kołyszką i Dłuskim)
- 1863-04-50 Żyłajcie
- 1863-05-14 Mażolin
- 1863-06-09 Worniany

36.

Laskowski Ignacy

(1833, 1871) wiele pseudonimów: „Wojewoda”, „Ignacy z Górszczyzny”, „Ignacy
Zgorszczyzna”, „Czerski”, „Jezierski”, „Zgierski”. Szef sztabu Sierakowskiego, potem dowódca
oddziału i naczelnik sił zbrojnych woj. kowieńskiego. Działa razem z Mackiewiczem. Zmarł
w Bukareszcie.
- 1863-04-21 Ginietyny (u Sierakowskiego)
- 1863-04-26 Korsaliszki (z Mackiewiczem)
- 1863-05-01 Porsza
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- 1863-05-07 Medejki (u Sierakowskiego)
- 1863-05-08 Hudyszki (u Sierakowskiego)
- 1863-05-09 Sznurkiszki (u Sierakowskiego, z Laskowskim)
- 1863-05-14 Mażoli
- 1863-05-26 Szawkiany
- 1863-06-02 Użwenty
- 1863-06-06 Cytowiany (z Mackiewiczem i Staniewiczem)
- 1863-06-18 Żoginie (z Mackiewiczem)
- 1863-06-24 Montiwdów
- 1863-12-20 Girniki
- 1864-01-02 Ibiany

37.

Ludkiewicz Elizeusz

Dowódca konnego oddziału, złożonego wyłącznie tylko z włościan, brał udział w kilku
bitwach, kilkakrotnie ranny, w bitwie pod Darszyszkami w powiecie Poniewieskim
przemagającemi siłami nieprzyjaciół rozbity traci 30 zabitych 60rannych, sam w końcu
ciężko ranny nie chcąc się dostać do niewoli, wystrzałem z rewolweru życie sobie odbiera
dnia 13 Listop 1863 roku
- 1863-04-26 Korsakiszki
- 1863-05-08 Świrpleny (z Jasińskim)
- 1863-07-27 Możany
- 1863-11-11 Darszyszki

38.

Lugajło Bronisław

Pseud. „Czarnoskalski”, były porucznik moskiewski, wziął dymisję, znaleziony w lipcu, powieszony w
Kownie w marcu 1864.
- 1863-05-29 Rogów

39.

Łada

Naczelnik woj. pow. trockiego po Dahlenie, poległ 16.grudnia.
- 1863-05-19 Polimsza (z innymi)
- 1863-05-31 Rudniki

40.

Łukaszewicz Wincenty

Pseud. „Pomian”, ksiądz, zorganizował oddział blisko 150 osób. pojmany i zesłany na
Syberię
- 1863-04-19 Naliboki
- 1863-07-01 Petyszki
- 1863-07-04 Wobolniki
- 1863-07-06 Tryszki
- 1863-07-12 Komaje
- 1863-08-21 Dziesiukiszki
- 1863-10-27 Hermaniszki

41.

Mackiewicz Antoni

Ksiądz, jeden z najbardziej charyzmatycznych dowódców
oddziałów na Litwie. Wzięty do niewoli 17.12, powieszony
w Kownie 28.12.
- 1863-03-27 Megiany (z Dłuskim)
- 1863-06-24 Montwidów (z Laskowskim)
- 1863-07-19 Poniewież
- 1863-07-31 Bystropole
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- 1863-08-12 Kiejdany
- 1863-08-20 Buda
- 1863-09-18 Krakinów
- 1863-09-24 Puszłaty
- 1863-10-09 Kiejdany
- 1863-10-19 Świętobrość (ze Stankiewiczem)
- 1863-11-03 Zielnkowski Las
- 1863-12-17 Wilki

42.

Malecki Dominik

Pseud. „Kasperowicz”. Dobrze wyszkolony wojskowo. Dowódca niewielkiego oddziału w
święciańskim, który napadał na posterunki moskiewskie, organizator kolejnych, dowódca
7-go batalionu u Sierakowskiego. Powieszony w Wiłkomierzu 21.12.1863
- 1863-05-07 Medejki
- 1863-06-04 Sesiki – (z Albertyńskim, i in.(
- 1863-11-07 Traszkuny

43.

Małecki Aleksander

Pseud. „Czajka”, ur. 1842 Żydaczów, formował oddział z Czerwińskim, rozdzieleni walczyli
wciąż w pobliżu, rozbity w styczniu 1864 przedostał się Paryża a potem do Galicji, doczekał
wolnej Polski w stopniu podporucznika, weteran.
- 1863-10-08 Onikszty
- 1863-11-14 Uszpole
- 1863Dusiaty
- 1863Kiejdany
- 1864-01- Wilkomierz

44.

Małecki Kasper

…..
- 1863-05-16 Mińcze
- 1863-05-21 Łabonary (z Albertyńskim)
- 1863-06-04 Sesiki - (z Albertyńskim, i in.)
- 1863-06-12 Wyszokiany
- 1863-09-22 Troupie

45.

Matuszkiewicz

Miał dość liczny oddział, znany z jednej potyczki
- 1864-05-10 Landwarów

46.

Mineyko Zygmunt

Po walkach u Langiewicza, został naczelnikiem powiatu
oszmiańskiego organizując oddział. Schwytany niedługo
potem. Sybirak, emigrant. Zm. 1925.
- 1863-06-15 Rosoliszki

47.

Narbutt Bolesław

Sformował grupę po rozbiciu oddziału brata Ludwika. Sam
rozbity w pierwszej bitwie.
- 1863-05-12 Kotra
Materiał opracowany przez Fundację „Genealogia Polaków” w ramach Katalogu Powstańców 1863

48.

Narbutt Ludwik

(1830-1863) Syn historyka, wybitny legendarny dowódca
litewski, rozbity i zabity przez zdradę. Wiele miesięcy po
jego śmierci krążyły legendy o jego pojawieniu się.
Usypany przez ludność Murawjow kazał rozsypać.
- 1863-03-09 Rudniki
- 1863-03-20 (ok) Podubicze
- 1863-04-11 Dubicze Nadworne
- 1863-04-20 Kowalki
- 1863-05-05 Dubicze Nackie

49.

Narwojsz Antoni

Ksiądz, Miał duże poważanie wśród włościan. Dwukrotnie gromadził oddziały, pierwszy
raz do oddziałów Kołyszki. Drugi raz od razu rozbity stracił dużo ludzi.
- 1863-03-29 Wysoki Dwór (razem z Kołyszko)
- 1863-06-11 Bojany

50.

Paradowski Aleksander

(1836–1890) syn generała, pierwotnie skierowany do oszmiańskiego. Zgromadził oddział w
lasach lidzkich głównie z rozbitków po Narbutcie. Walczył na pograniczu grodzieńskiego,
wileńskiego i augustowskiego od czerwca do października 1863, na ogół w towarzystwie
innych oddziałów. Zmarł w Brukseli.
- 1863-06-16 Janin (z Lenkiewiczem)
- 1863-06-24 Szumna
- 1863-07-25 Jeziory (z Lenkiewiczem)
- 1863-08-05 Bombiniki (Z Glebem)
- 1863-08-21 Mazuryszki (duże zgrupowanie oddziałów)
- 1863-09-19 Długa Wieś (z Glebem)
- 1863-10-07 Dzierże (z Glebem)
- 1863-10-09 Szławanty (z Glebem)

51.

Pasierbski Hipolit Platon

Porucznik, 20.3 wybrał się oddział 54 z Wilna, w tym malarz Andriolli. Rozbici dołączyli
Wysłoucha. Po rozproszeniu tej partii uciekał przed Moskalami, dwa razy pobity.
- 1863-03-22 Mitkiszki
- 1863-07-25 Lewinta (jako dowódca osobnego pododdziału od Wysłoucha)
- 1863-07-26 Paszuwie (jako dowódca osobnego pododdziału od Wysłoucha)

52.

Piekarski

Działał na czele niewielkiego oddziału na Litwie jeszcze w połowie 1864

53.

Piotrowicz

Ksiądz, organizował ponoć oddział w Ibianach z Dugajłą – za co Moskale puścili cały teren
z dymem a ludność zapędzili na Sybir. Walczył później w oddziale Mackiewicza, w ziemie
w lesie pod Danatowem, później na emigracji w Szwajcarii
- 1863-07-31 Ibiany
- 1863-08-01 Leluny
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54.

Powilański Wyincenty

Zastępca Bitisa w oddziale stworzonym
dowodził oddziałem.

55.

w czerwcu 1863. Później po jego wyjeździe

Pusławski Kazimierz

Zorganizował oddział ok 50 powstańców szybko prawie w całości wymordowany, prawd.
działał ponownie w 1864
- 1863-10-07 Zoliszki

56.

Pusłowski Kazimierz i Gołuchowski Ignacy

Ostatni oddział powstańczy na Litwie, ukrywający się i czekający na wznowienie
powstania, w końcu całkowicie rozbity.
- 1864-10-12 Lasy k. Poniewieża

57.

Sendek Jan

(Sędek), syn pułkownika napoleońskiego, podsyłał grupy do oddziałów Narbutta i
Wysłoucha. W lipcu zgromadził swój oddział z ok 200 głównie włościan i czeladzi. Działał
w wileńskim, augustowskim i grodzieńskim. Trafiony kulą otrzymał 22 pchnięcia
bagnetami nim skonał.
- 1863-05-31 Rudniki (ze Stabrowskim i Wysłouchem)
- 1863-07-11 Klaryszki (ze Stabrowskim i Wysłouchem)
- 1863-07-15 Pomusie (ze Stabrowskim)
- 1863-07-23 Kryksztany (ze Stabrowskim)
- 1863-07-24 Żywulciszki (w zgrupowaniu)
- 1863-08-21 Mazuryszki

58.

Sierakowski Zygmunt

Pseud. „Dołęga”, naczelnik woj. kowieńskiego, z
wybitnymi zdolnościami, jeden z najwybitniejszych
przywódców na Litwie, ranny został przewieziony do
maj. Popiele, schwytany, powieszony w Wilnie 27.6.1863
(Las kremeciski, Trusków, Okajnie, Anciszki, Wodakle,
puszcza rogowska, Ginietynie, Korsaliszki, Kurlandia,
Porsza, Medjki, Snurkiszki, Popiele, Wilno)
- 1863-04-21 Ginietyny
- 1863-04-26 Korsaliszki (z Mackiewiczem)
- 1863-05-01 Porsza
- 1863-05-07 Medejki
- 1863-05-08 Hudyszki
- 1863-05-09 Sznurkiszki (z Laskowskim)

59.

Sosinowicz

Miał oddział ok 200 ludzi rozbity w lipcu. Dowódca poległ.
- 1863-07-17 Markowszczyzna

60.

Stabrowski Aleksander

Pseud. „Lubicz” (1839-1863?), wykształcony wojskowo, działał w trockim i wileńskim,
walczył z Wysłouchem i Sędkiem, został zabity, lub ciężko ranny przedostając się do Prus,
jego losy nie są znane.
- 1863-05-19 Polimsza (z innymi)
- 1863-05-19 Stokliszki
- 1863-05-31 Rudniki
- 1863-06-16 Zygmuntyszki (z Wysłouchem)
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- 1863-06-16 Pokierniów (z Wysłouchem)
- 1863-06-17 Pieleniszki (z Wysłouchem)
- 1863-07-11 Klaryszki (z Wysłouchem i Sądkiem)
- 1863-07-15 Pomusie (z Sądkiem)
- 1863-07-23 Krysztany
- 1863-07-25 Żywulciszki (w zgrupowaniu)
- 1863-07-21 Mazuryszki (w zgrupowaniu)

61.

Staniewicz Jan

Pseud. „Pisarski”, (1823-1904) syn Ezechiela, weteran Legii Cudzoziemskiej, w kwietniu
zorganizowałem z braćmi oddział ok 100 ludzi, który rósł aż do 400. Daremnie oczekiwał
na wsparcie nad brzegiem morza. Walczył do listopada. Później we Francji i Krakowie.
Rosjanie skonfiskowali jego majątek a żonę zesłali do guberni kazańskiej.
- 1863-04-12 Bielaniszki
- 1863-04-28 Bielaniszki
- 1863-05-12 Tryszki
- 1863-06-02 Użwenta
- 1863-06-06 Cytowiany (z Laskowskim i Mackiewiczem)
- wybrzeże morskie
- 1863-07-12 Modroga
- 1863-07-20 Litowiany
- 1863-07-28 Szywruciany (z Bohdanowiczem i Dębskim)

62.

Staniewicz Paweł

Brat Jana
- 1863-10-19 Świętobrość (z Mackiewiczem)

63.

Suchocki

Zgromadził w wilejskim oddział 40 ludzi działając pod dowództwem Koziełły
- 1863-05-09 Dźwinosy (komenda nad oddziałami Czyżyka i Suchockiego)

64.

Szymkiewicz Paweł

Po walkach w okolicach Birży w maju organizował oddział ok 250 osób (w tym 15
szlachty) w okolicach Kroż. Działał skutecznie agitacyjnie na terenie 18 parafii. Nie mając
wyszkolenia wojskowego mniej szczęśliwe w bitwach. Na początku października opuścił
Żmudź i udał się do Paryża, zaś resztki oddziału trzymały się z Krasowskim aż do maja
1864.
- 1863-05-26 Szawkiany
- 1863-06-20 Kielmy
- 1863-07-12 Ławków
- 1863-08-30 Kalwarya

65.

Szukszta

Pseud. „Świętołdysz”, zdążył zgromadzić kilkanaście osób gdy napadnięty został zabity
wraz z innymi, dwór spalono
- 1863-04-04 Świeczki

66.

Tyszkiewicz

Hrabia
- 1863-06-24 Linków (razem z Jachimowiczem)
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67.

Wrześniewski Edwin

Dowódca oddziału, prawd. zabity.
- 1863-10-08 Onikszty

68.

Wysłouch Feliks

(Ur. 1825), h. Odyniec, do powstania wyruszył jeszcze w styczniu, koncentrując z
Buchowieckim mały oddział w majątku Zułów Bilewiczów (później Piłsudskich). po
rozproszeniu zebrał drugi w trockim składający się z ponad 200 ludzi. Dobrze wykształcony
wojskowo, dowodził z powodzeniem. Blisko współpracował z Trauguttem.
- 1863-02-22 Daukszyszki (z Buchowieckim)
- 1863-04-16 Antokolce
- 1863-04-30 Seszole (z Horodeńskim)
- 1863-06-16 Zygmuntyszki (z Lubiczem)
- 1863-06-16 Pokierniów (z Lubiczem)
- 1863-06-17 Peleniszki (z Lubiczem)
- 1863-07-11 Klaryszki (z Sądkiem)
- 1863-08-20 Antopojce
- 1863-08-21 Petraszyszki
- 1863-10-20 Żyżmory

69.

Żukowski Józef

Pseud. „Wykładnik” „Kosa”, ur. ok. 1843, objął dowództwo oddziału po Bronisławie Lugajło, w
pierwszej bitwie pozostawiony ranny został znaleziony pokłuty nie do poznania
- 1863-05-29 Rogów (u Lugajły)

70.

???

Nieznany dowódca 100 osobowego oddziału po klęsce Narbutta, rozbity 1,5 miesiąca
później (inf. wg prasy promoskiewskiej)
- 1863-06-21 Rudniki

71.

???

Nieustaleni dowódcy oddziałów we wzmiankowanych bitwach na terenie Litwy (możliwe
że jeden z powyższych, lub że informacja jest błędna – informacje w trakcie weryfikacji)
- 1863-02-06 Troki – odbicie 27 rekrutów nocujących w karczmie
- 1863-02-10 Jezne – był tu jakiś oddział, który oddalił się przed ostrzałem artyleryjskim
- 1863-02-17 Niemenczyn –oddziałem zdążający w święciańskie
- 1863-02-17 Rakanciszki –grupa powstańców zajęła most, musiała się jednak się wycofać
- 1863-03-28 Wilki – rozgromienie roty moskiewskiej celnymi strzałami
- 1863-04-17 Merecz – oddział z agustowskiego, wrócił za Niemen
- 1863-05-25 Zemelany – ponoć 200 osobowy oddział
- 1863-06-07 Rogów – potyczka w lasach rogowskich
- 1863-06-16 Szarkowszczyzna – drobna utarczka
- 1863-06-27 Gargi – rozbicie jakiegoś oddziału
- 1863-07-14 Macele – rozbicie oddziału znad Mereczanki
- 1863-07-25 Klikole – drobny oddział stracił 9 zabitych
- 1863-07-26 Hrynkiszki - drobny oddział stracił 10 zabitych
- 1863-07-29 Meckuny – oddział 80 powstańców
- 1863-07-31 Szawrucie – zasadzka na Moskali
- 1863-08-01 Birbiliszki – ten sam oddział moskiewski co po Szawruciami, powstańcy nieznani
- 1863-08-03 Rakiety - potyczka
- 1863-08-27 Szyrwinty – między Szyrwintami i Giedroyciami, może Mackiewicz ?
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- 1863-09-01 Boruny - potyczka
- 1863-09-30 Rudziszki – w pobliżu stacji kolejowej
- 1863-10-09 Kroże – pojmanie 5 ukrywających się w szopie powstańców
- 1863-10-27 Skelt – 20 konnych powstańców uprowadziło tramnsport
- 1863-10-28 Wieszynty – potyczka, 4 zabitych powstańców
- 1863-10-28 Waldenka – doścignięcie oddziału 25 powstańców
- 1863-11-06 Skorowody - potyczka
- 1863-11-20 Białozoryszki – doścignięcie oddziału jazdy 40 powstańców
- 1864-01-01 Jaswojnie – dogonienie oddziału – 1 zabity
- 1864-01-20 Rogówek - potyczka
- 1864-06-10 Wilki – potyczka nieznanego oddziału
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