Mikołaj Nieczaj (1818 - 1863) – lekarz pochodzący z Dubienki. Oficer Powstania
styczniowego, walczący o niepodległą Polskę. Dowódca silnego, 400 osobowego oddziału
powstańczego, działającego w okolicy Krasnegostawu. Skazany na śmierć, został rozstrzelany
w Krasnymstawie 19 marca 1863 r.(w dniu śmierci miał 45 lat). Miejsce egzekucji rozjechano
armatami, aby zatrzeć ślady męczeńskiej śmierci tego bohatera narodu ukraińskiego
i polskiego.
Ukrainiec z pochodzenia, prawosławny, był jednak gorącym patriotą polskim i już
w 1861r. brał udział w manifestacjach patriotycznych w powiecie hrubieszowskim. Już przed
wybuchem powstania zaczął organizować oddział zbrojny, którego dowództwo objął były
kapitan wojsk polskich z 1831 r. Oswald Radziejowski. 17 lutego 1863 r. połączone oddziały
Nieczaja i Bogdanowicza zostały rozbite przez wojsko rosyjskie, a on sam z ocalałymi ludźmi
dołączył do oddziału Nenckiego i Mikietty. 22 lutego został ponownie rozbity.
W czasie Powstania Styczniowego na terenie powiatu Hrubieszów działał oddział pod
dowództwem lekarza z Dubienki, Mikołaja Nieczaja, który pełnił funkcję naczelnika
wojskowego powiatu hrubieszowskiego. Na początku lutego 1863 r. Hrubieszów na 5 dni
został wyzwolony przez tę formację. Jednak wobec przewagi rosyjskiej 6 lutego musiał
opuścić teren powiatu. Po rozproszeniu sił w bitwie pod Żalinem w końcu lutego
i aresztowaniu, a następnie straceniu Nieczaja w marcu 1863 r., oddział przestał istnieć.
Wiosną 1863 r. rozegrała się również tragiczna dla miejscowych, uszczuplonych już sił
powstańczych, bitwa z wojskami carskimi pod Mołożowem, w wyniku, której rozproszone
grupki Polaków ratowały się ucieczką do Galicji. Wiosną i latem 1863 r., kiedy po kryzysie
powstania nastąpiło ożywienie, na terenie powiatu hrubieszowskiego sformowano oddział,
który miał liczyć 4 tysiące ludzi i walczył do połowy września 1863 r. Militarnie obszar
powiatu podlegał dowództwu działającego na Lubelszczyźnie oddziału Marcina LelewelaBorelowskiego. Powstanie Styczniowe w powiecie hrubieszowskim przetrwało do wiosny
1864 r. W 1863 r. – 19 marca, mieszkańcy Krasnegostawu z przerażeniem obserwują
egzekucję wykonaną przez carskie wojsko na Mikołaju Nieczaju, rosyjskim lekarzu, który
w Powstaniu Styczniowym walczył po stronie polskiej jako dowódca 400-osobowego
oddziału powstańczego.
Mikołaj Nieczaj został rozstrzelany przy obecnej ulicy Rejowieckiej, gdzie sto lat
później mieszkańcy miasta ustawili kamień pamiątkowy. W setną rocznice śmierci Mikołaja
Nieczaja społeczeństwo miasta Krasnystaw postawiło pomnik na jego cześć, na którym
widnieje napis: „Tu dnia 19 III 1863 roku został rozstrzelany oficer Powstania Styczniowego,
lekarz Mikołaj Nieczaj. W setną rocznicę śmierci bohatera społeczeństwo Miasta
Krasnegostawu”.

