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KONFERENCJE NAUKOWE Z CYKLU „ARCHIWALIA 
A BADANIA REGIONALNE”

Kolejne konferencje z cyklu „Archiwalia a badania regionalne” zorganizowa-
ne przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów oraz Archiwum PAN 
w Warszawie, odbyły się w Łomży w 2012 i 2013 r. Miejscem obrad była sala kon-
ferencyjna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Pierwsza z omawianych 
konferencji pt. „Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Archiwalne źródła do ba-
dań genealogicznych”, odbyła się w dniach 25–27 X 2012 r. Rozpoczął ją referat 
Hanny Krajewskiej „Znaczenie spuścizn dla badań genealogicznych”, zawiera-
jący charakterystykę spuścizn i omawiający różne rodzaje dokumentów je two-
rzących (korespondencję, materiały rodzinne, biografi czne, świadectwa szkolne, 
kartki pocztowe, certyfi katy, pamiątki z podróży, informacje prasowe o twórcy 
spuścizny, dokumenty gospodarcze i majątkowe). Kolejny referat wygłosił Sła-
womir Filipowicz, który omówił zawartość akt Augustowskiej Gubernialnej De-
putacji Szlacheckiej i Kancelarii Marszałka Szlachty Guberni Augustowskiej, 
oceniając je pod kątem przydatności i wykorzystania do badań genealogicznych. 
Materiały te (32 j.a.; 1 mb.) są przechowywane w Archiwum Państwowym w Bia-
łymstoku. Są tam księgi osób posiadających szlachectwo osobiste i dziedziczne 
oraz księgi genealogiczne z lat 1837–1861. Kolejnym referentem był Jerzy Ki-
jowski, który mówił o „Rodowodach szlachty ostrołęckiej”. Prelegent posłużył 
się przykładami kilku rodzin wywodzących się z powiatu ostrołęckiego, m.in. 
Boguskich i Małachowskich. Z kolei Mirosław Roguski zaprezentował „Materiały 
genealogiczne Wojciecha W. Wielądka jako źródło do badań nad szlachtą ziemi 
liwskiej”. Bohater referatu, polski szlachcic Wojciech Wincenty Wielądko, był 
autorem 5-tomowej Heraldyki szlachty polskiej (1798) oraz innych mniejszych 
prac pisanych na zamówienie poszczególnych rodzin. Oprócz opublikowanych 
5 tomów Heraldyki zebrał też materiały do kolejnych tomów (VI–VIII). Rękopisy 
te znajdują się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Na-
stępny referat przedstawił Marek Kietliński, który scharakteryzował „Akta oso-
bowe jako źródło do badań genealogicznych”. Autor wspomniał o różnych losach 
i formach przechowywania tych akt przez archiwa państwowe oraz o zmieniają-
cym się ostatnio sposobie ich wartościowania.
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Kolejną część konferencji rozpoczęła Anna Laszuk wystąpieniem „Rejestry 
podatkowe źródłem do badań genealogicznych”, któremu towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna. Autorka omówiła źródła o charakterze masowym, do których 
zaliczyła akta metrykalne i stanu cywilnego (odwołując się przy tym do dostęp-
nej dla genealogów archiwalnej bazy danych Pradziad, rejestrującej akta tego 
typu zgromadzone w zasobach archiwów państwowych), spisy ludności oraz 
rejestry podatkowe, będące głównym przedmiotem jej zainteresowań. Andrzej 
Sikorski w referacie „Materiały Jerzego Łempickiego do Herbarza Mazowiec-
kiego i ich przydatność do badań nad północno-mazowiecką szlachtą” zawarł 
omówienie pracy prof. Łempickiego, publikacji niezwykle ważnej dla miłośników 
genealogii, pasjonatów heraldyki, będącej efektem wielkiej pasji historycznej au-
tora, związanej z badaniem dziejów i majątków rodzin szlacheckich. Kolejnym 
prelegentem był Janusz Danielak, który scharakteryzował źródła archiwalne 
do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku, 
a mianowicie: księgi metrykalne, spisy ludności, księgi Deputacji Szlachec-
kiej, akta instytucji wymiaru sprawiedliwości i akta hipoteczne. Jako ostatni 
w pierwszym dniu konferencji wystąpił Tomasz Fiedorowicz, który przedstawił 
referat „Akta metrykalne w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku”. 
Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego zgromadzone w tym archiwum zosta-
ły wytworzone przez parafi e i gminy wyznaniowe różnych wyznań i obrządków. 
Jest to ok. 30 mb. akt prowadzonych od 2. połowy XVIII do początku XX w.

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Przemysława Sianki „Imien-
nictwo drobnej szlachty podlaskiej na podstawie ksiąg ziemskich suraskich”. 
Podstawę źródłową jego analizy stanowiły nie tylko księgi sądowe, lecz także 
zachowane wypisy, tzw. Kapicjana (zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego) przecho-
wywane w AGAD i Archiwum Państwowym (obecnie Narodowym) w Krakowie. 
Tomasz Jaszczołt w referacie „Napływ rycerstwa i szlachty na pogranicze mazo-
wiecko-podlaskie w XV wieku (obszar dzisiejszego powiatu Wysokie Mazowiec-
kie)” przedstawił zagadnienia zmian osadniczych po zniszczeniach tych terenów 
w XIII–XIV w. Dużą rolę w tym procesie odegrał książę Janusz, nadając liczne 
ziemie na wschodzie szlachcie mazowieckiej wywodzącej się z ziemi łomżyńskiej, 
wiskiej i nurskiej. Pomysł na projekt badawczy szlachty — jej tradycyjnych cech 
i faktycznej roli w XIX w. — omówił Artur Rogalski w referacie „Rody i rodziny 
pogranicza podlasko-mazowieckiego w czasach Księstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Polskiego”. Podstawę badań stanowiły akta hipoteczne, tworzone według 
prawa francuskiego, uzupełnieniem były zaś księgi metrykalne oraz księga oby-
watelska powiatu bielskiego. O związkach szlachty z mieszczanami Pułtuska 
opowiedział Krzysztof Wiśniewski, który scharakteryzował zmiany zachodzące 
z upływem czasu, a także okoliczności, w których dochodziło do migracji ludno-
ści oraz kontaktów pułtuskich mieszczan z mieszkańcami innych miast. Swe ba-
dania oparł na informacjach zawartych w testamentach mieszczan przechowy-
wanych w AGAD oraz aktach konsystorza pułtuskiego z XVI i 1. połowy XVII w. 
Następnie ks. Józef Łupiński, w referacie „Kwerendy genealogiczne w Archiwum 
Diecezjalnym w Łomży”, scharakteryzował źródła przechowywane w tymże ar-
chiwum. Najliczniej reprezentowane są akta metrykalne dawne (od XVII w.) oraz 
nowe, wytworzone po 1945 r. Uzupełniają je aneksy do akt małżeństw. Sporo 
informacji o mieszkańcach znaleźć można także w spisach wiernych — w tym 
konwertytów, aktach kleryków i księży oraz dokumentach rozwodowych. Dzieje 
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badań nad historią rodziny oraz przydatne źródła przedstawili Olga i Norbert 
Tomaszewscy. W trakcie szeroko prowadzonych poszukiwań udało im się odtwo-
rzyć kilka pokoleń rodziny, w tym niezwykłe losy i koligacje „Franciszka Kona-
rzewskiego (1823–1898) — przedstawiciela mazowieckiego rodu Konarzewskich 
w świetle dokumentów archiwalnych”. Kolejny referat, „Antoni Hipolit Wieczorek 
(1844–1906). Kręte ścieżki fabrykanckiej biografi i”, zaprezentowała Marta Wró-
bel. Przybliżyła dzieje pochodzącego z Rogoźna w Wielkopolsce Antoniego Wie-
czorka, który w latach 70. XIX w. przybył na Podlasie i przyczynił się do rozwoju 
przemysłu w Białymstoku i jego okolicach. Zdobyte fi nanse i możliwości wy-
korzystywał do wspierania budowy nowego kościoła farnego. Pozostała po jego 
śmierci posesja w Białymstoku była uznawana w 1910 r. za najdroższą. Referat 
Wiesława Wróbla, „Krąg rodzinny Zofi i z Chożowa Holszańskiej w świetle jej te-
stamentu z 1518”, przeniósł uczestników kilka wieków wstecz. Autor analizował 
przechowywany w AGAD testament Zofi i Holszańskiej, która na przełomie XV 
i XVI w. zamieszkiwała na Wileńszczyźnie. Źródło przedstawia sposób dyspono-
wania dobrami przez właścicielkę, matkę siedmiorga dzieci, a autor uzupełnił 
to o informacje o dalszych losach testamentu; mimo szczegółowych zapisów, 
większość dóbr odziedziczył syn Paweł, który jako jedyny przeżył swoją matkę. 
Na zakończenie drugiego dnia sesji odbyła się krótka dyskusja, w której dy-
rektor Archiwum Diecezjalnego w Łomży poinformował, że archiwum nabyło 
kamerę hybrydową i wyraził nadzieję na współpracę z Archiwum Państwowym 
w Białymstoku w dziedzinie przygotowywania i udostępniania kopii materiałów 
archiwalnych.

Trzeci dzień obrad rozpoczęła Dorota Rembiszewska referatem „Rodziny zie-
miańskie z Mazowsza i Podlasia w ‘Dzienniku spraw parafi alnych’ ks. Ignace-
go Mioduszewskiego”. Przedstawiła w nim analizę źródła, jakim jest „Dziennik 
czynności parafi alnych” z Dąbrowy Wielkiej z lat 1912–1914. Ukazała uczest-
nikom konferencji bogactwo treści dziennika, w którym ks. Mioduszewski 
umieścił wiele dowodów działalności gospodarczej i opisał zmiany społeczne 
zachodzące na terenie parafi i i okolic. Szczególnym wystąpieniem, wzbogaco-
nym licznymi zdjęciami, była relacja Ireny Duchowskiej, prezes Stowarzysze-
nia Polaków z Kiejdan, która opowiedziała o działalności Polaków (nie Polonii, 
co podkreśliła) mieszkających na terenie Laudy (Żmudzi) i o ich staraniach 
o utrzymanie polskości. Dzieje się to nie tylko poprzez używanie polskiego języ-
ka i nadawanie polskich imion, ale także dzięki koncertom zespołu muzycznego 
„Issa” i innym imprezom kulturalnym, m.in. plenerom malarskim i festynowi 
kultury polskiej w Kiejdanach. Burzliwe dzieje rodziny Kiszków i jej związków 
z Ciechanowcem i innymi częściami Podlasia przedstawił Jarosław Zawadzki. 
XVI wiek przyniósł zakończenie tych związków; podlaski majątek Kiszków zo-
stał rozprzedany lub inną drogą trafi ł w ręce różnych rodzin, a po unii lubelskiej 
Podlasie straciło na znaczeniu w oczach litewskich magnatów. Następnie Michał 
Kaczyński zaprezentował sylwetkę Michała Fulmyka, w którego losach odbiły 
się losu narodu polskiego. Był to żołnierz, urodzony w Sokalu w końcu XIX 
w., który wraz z Legionami trafi ł do Łomży. Tutaj ożenił się, a po przeniesieniu 
do rezerwy został nauczycielem, właścicielem gospodarstwa wiejskiego w Kupi-
skach, a następnie burmistrzem Zambrowa. W czasie II wojny światowej przeżył 
pobyt w obozie w Ostaszkowie i obozie pracy na Syberii, a w Persji (Iranie) spo-
tkał innych członków rodziny zesłanych do Kazachstanu. Po wojnie wrócił do 
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Polski, gdzie pracował jako dentysta i zmarł w 1986 r. W kolejnym wystąpieniu 
Robert Mieczkowski przedstawił „Historię społeczną parafi i Puchały w świetle 
dokumentów archiwalnych z XIX wieku”. Przeanalizował całą społeczność pa-
rafi i Puchały, w której jedną ze znaczniejszych rodzin byli Mieczkowscy — jej 
szlachectwo wylegitymowała Heroldia Królestwa Polskiego. Autor przedstawił 
dwa nurty badań o szczególnym charakterze. Pierwszy z nich to postmoder-
nizm — badania w skali mikro i dochodzenie do ustaleń bliskich prawdy bez 
rozwijania teorii makro. Drugi to przemoc symboliczna — poświęcanie większej 
uwagi bogatym mieszkańcom. Szansą na wyrównanie akcentów jest propozycja 
badań nad najuboższymi, np. ich zwolnieniami z opłaty pokładnego. Ostatni 
referat wygłosiła Danuta Bzura, przedstawiając kilka najstarszych rodów łom-
żyńskich. Oparła się na wczesnych księgach metrykalnych (zachowanych od 
końca XVI w.), w których występują zarówno nazwiska szlacheckie (Kamiński, 
Krajewski, Mierzejewski), jak i pochodzące od rzeczy lub zawodów (Kołodziej, 
Białek, Okrasa). Z analizy wykonanej przez autorkę wynika, że niektóre nazwi-
ska przetrwały w Łomży od XVII po XXI wiek (Surascy, Gaziccy, Granatowicze, 
Rybiccy i Kania). Jako ciekawostkę referentka podała, że nazwisko Bielicki po-
jawiło się w Łomży w XVIII w., zaś „najsłynniejsza łomżynianka” Hanka Bielicka 
była potomkiem odnotowanego wówczas Ignacego Bielickiego.

W dyskusji podsumowującej konferencję poruszono kilka wątków. Czesław 
Rybicki, badacz historii i kultury regionalnej, zwrócił uwagę na działalność 
Łomżyńskiego Bractwa Historycznego, które upamiętnia fakt internowania 
w Łomży żołnierzy Legionów. Waldemar Fronczak (Biuro Poszukiwań Genealo-
gicznych „Genesis”), w imieniu genealogów, wyraził wdzięczność z racji zorgani-
zowania konferencji o bliskiej środowisku tematyce i zaapelował o kolejne spo-
tkania przybliżające tematykę regionalną i genealogiczną.

Druga z omawianych konferencji odbyła się w dniach 25–26 X 2013 r. i nosiła 
tytuł „Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu pół-
nocno-wschodnim i Podlasiu”, nawiązując tym samym do 150. rocznicy polskie-
go zrywu narodowego 1863–1864. Pierwszy dzień obrad rozpoczęło wystąpienie 
Janusza Danieluka, który omówił „Materiały archiwalne do badań nad przebie-
giem powstania styczniowego na Białostocczyźnie zaprezentowane na wystawie 
Archiwum Państwowego w Białymstoku”. Do przygotowania wystawy przepro-
wadzono obszerną kwerendę źródłową w archiwach państwowych, w Muzeum 
Podlaskim w Białymstoku, Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie, a ponadto 
pozyskano materiały z archiwów wileńskich oraz ze zbiorów prywatnych. Frag-
ment wystawy zaprezentowano uczestnikom konferencji. Następnym referentem 
był Norbert Tomaszewski, który przedstawił komunikat „Powstanie stycznio-
we w świetle akt naczelnika ciechanowiecko-wysokomazowieckiego rejonu ze 
zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku”. Dodatkowo odczytał referat, 
przygotowany we współpracy z Piotrem Górskim, „Obrażenia pobitewne na po-
wstańcach z 1863 roku pod Brdowem. Protokoły z oględzin zwłok w archiwach 
kościelnych i administracyjnych”. Praca ta, będąca analizą wojskowo-medyczną 
przyczyn zgonów w 1863 r. powstała na bazie zapisków parafi alnych w księdze 
zgonów parafi i Brdów. Kolejny referat wygłosił Tomasz Fiedorowicz, który omó-
wił materiały archiwalne do dziejów powstania styczniowego przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem akt 
naczelników wojenno-śledczych powiatu łomżyńskiego. Są to 33 poszyty akt 
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przekazane w latach 70. XX w. przez AGAD do archiwum w Białymstoku. W ko-
lejnym wystąpieniu Hanna Krajewska zaprezentowała komunikat „Jak bardzo 
są potrzebni użytkownicy w archiwum”, przedstawiając w nim relację archiwi-
sta — użytkownik, skupiła się na roli jaką archiwa mają do spełnienia w nowej 
rzeczywistości opartej na masowej digitalizacji akt, świecie Internetu, cyfrowych 
bibliotek i archiwów. Następnie głos zabrała Dorota Lewandowska omawiając 
„Źródła do dziejów powstania styczniowego na Mazowszu północno-wschodnim 
i Podlasiu w porozbiorowym zasobie AGAD ze szczególnym uwzględnieniem ra-
portów z pól bitewnych”. Przedstawiła raport Józefa Konstantego Ramotowskie-
go, jednego z najwybitniejszych dowódców powstańczych na omawianym tere-
nie, dotyczący ruchów wojsk powstańczych w marcu 1863 r. oraz sprawozdania 
opublikowane w prasie powstańczej („Niepodległość”, „Wiadomości z Pola Bi-
twy”). Zaprezentowane materiały przechowywane są w zasobie AGAD, w zbiorze 
akt Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego. Kolejnym referentem był 
Mirosław Roguski, który poruszył zagadnienie udziału drobnej szlachty powiatu 
węgrowskiego w powstaniu styczniowym w świetle pamiętników i materiałów 
z zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Zwrócił uwagę nie tylko na tra-
giczne skutki powstania, ale także na aspekt pozytywistyczny; konieczność ma-
łej stabilizacji, ułożenia sobie życia po zakończeniu tego tragicznego dla losów 
narodu polskiego wydarzenia, co zaowocowało wzmożoną aktywnością w in-
nych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Możliwości wykorzystania 
zasobów archiwalnych z punktu widzenia użytkownika przedstawił Bogusław 
Niemirka, omawiając „Rosyjskie spisy represjonowanych powstańców stycznio-
wych w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach”. Są to 2 księgi z zespo-
łu akt Naczelnika Wojennego Siedleckiego Oddziału, z lat 1864–1865. Księgi 
te, ze względu na duże zainteresowanie użytkowników, zostały zdigitalizowa-
ne i są dostępne na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach 
(http://www.ap.c0.pl/). Referent odniósł się także do zapisów w księgach metry-
kalnych o przywożeniu przez żandarmów do parafi i ciał powstańców w celu ich 
pochówku. Zapisów takich dokonywano pomimo zakazu władz rosyjskich. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Iwony Górskiej, która przedsta-
wiła wyniki prac nad katalogiem miejsc pamięci powstania styczniowego w woje-
wództwie podlaskim. Ich efektem fi nalnym był omawiany katalog, przygotowany 
na XXI edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się corocznie we 
wrześniu, a których motywem przewodnim w 2013 r. w Polsce było hasło „Nie od 
razu Polskę zbudowano”. W katalogu uwzględniono 209 zlokalizowanych miejsc 
związanych z powstaniem 1863–1864 (pomniki, mogiły powstańców, tablice 
pamiątkowe itp.), z podziałem na powiaty i gminy województwa podlaskiego. 
Skatalogowane miejsca opatrzono syntetycznym opisem, aktualną (i niekiedy 
archiwalną) fotografi ą; podano również wykaz ważniejszej literatury przedmiotu 
(katalog jest dostępny w bibliotece AGAD). Wystąpienie Anny Milewskiej „Po-
wstanie styczniowe i jego wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą ziemi czy-
żewskiej” było spojrzeniem na zagadnienia powstania styczniowego z punktu 
widzenia ekonomisty, amatora zajmującego się historią własnej rodziny, pocho-
dzącej z małej miejscowości w dawnej guberni łomżyńskiej, która po powstaniu 
styczniowym została zdegradowana do roli osady, a prawa miejskie odzyskała 
dopiero w 2011 r. Ostatnie wystąpienie tego dnia miał Michał Kaczyński, który 
przedstawił referat „Uczestnicy powstania styczniowego w powiecie łomżyńskim 
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w świetle materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddzia-
łu w Łomży”. Skupił się w nim na jednostce (sygn. 7) z zespołu Zarząd Powia-
towy Łomżyński z lat 1867–1918, zawierającej spis politycznych przestępców 
1863 r., stanowiącej cenne źródło do dziejów powstania na omawianym terenie.

Obrady drugiego dnia konferencji otworzył Andrzej Klubiński, który przed-
stawił prezentację „Pamięć powstania 1863 w archiwach rodzinnych z zasobu 
Archiwum PAN w Warszawie”. Referent skupił się na zbiorach znajdujących się 
w spuściznach Władysława Folkierskiego, Romana Szwojnickiego oraz materia-
łach fotografi cznych i ikonografi cznych. Podkreślił funkcję jaką zbiory te pełniły 
dla potomnych, kultywując etos walki zbrojnej, tworząc więź pokoleniową, pie-
lęgnując historię rodzinną. Kolejny referat wygłosił Adam Dobroński, niezwy-
kle sugestywnie przedstawiając pamiętnik Adolfa Białokoza, naczelnika mia-
sta Białystok, przechowywany w Muzeum Regionalnym w Białymstoku. Autor 
pamiętnika, którego data powstania jest nieznana (Białokoz przepisywał przez 
dłuższy czas swe notatki z pobytu na Syberii), był nauczycielem śpiewu i nigdy 
nie nazywał siebie powstańcem. Prawdopodobnie mianowany naczelnikiem Bia-
łegostoku, nigdy nie podjął tej funkcji i nawet w wolnej już Polsce zaprzeczał, 
jakoby kiedykolwiek ją sprawował. Skazany na zesłanie skupił wokół siebie śro-
dowisko polskich powstańców, stworzył niezwykły regulamin pobytu na zesła-
niu, organizując życie Sybiraków. Wydanie pamiętnika drukiem planowane jest 
w 2014 r. Kolejny referent, ks. Marek Truszczyński, przedstawił postać ks. gen. 
Stanisława Brzóski w świetle zachowanych dokumentów, którego oddział dzia-
łał na Podlasiu do końca 1864 r., a on sam ukrywał się do kwietnia następnego 
roku. Brzóska został stracony 23 V 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim. 
Dwa referaty przygotował na konferencję Jerzy Ramotowski, jednak ograni-
czenie czasowe pozwoliło mu jedynie na zasygnalizowanie życia i działalności 
dwu postaci, Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, dowódcy oddziałów 
powstańczych w łomżyńskiem i augustowskiem oraz Józefa Korytkowskiego, 
urzędnika rosyjskiego, gubernatora cywilnego augustowskiego, który jako czło-
wiek zajmujący się dobroczynnością, kształcący na swój koszt młodzież, na-
zywany był „dobrym panem radcą”. Nawiązując do tego wystąpienia Tadeusz 
Radziwonowicz przedstawił postać powstańca i prawnika Władysława J. Smo-
leńskiego (1841–1924), który jako młody człowiek, szeregowy żołnierz, znalazł 
się w oddziale „Wawra”. Omówił związane z tą postacią materiały zachowane 
w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a mianowicie testament Smoleńskiego, 
akty metrykalne, świadectwa szkolne czy list nakazujący rozwiązanie oddziału 
powstańczego. Marcin Rydzewski w referacie „Powstanie styczniowe w łomżyń-
skim czasopiśmiennictwie okresu 20-lecia międzywojennego” omówił zawartość 
czasopism „Gazeta Łomżyńska”, „Życie i praca” i „Wspólna sprawa”, w których 
ukazywały się różnego rodzaju publikacje dotyczące powstania czy przedruki 
źródeł, w tym wykazy imienne powstańców 1863 r., rozporządzenia namiest-
ników okręgowych odnośnie sankcji grożących za współpracę z „bandami” po-
wstańczymi itp. Ks. Józef Łupiński przedstawił referat: „Manifestacje patrio-
tyczne w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1861–1862”. 
Manifestacje religijno-patriotyczne miały miejsce m.in. w Łomży, gdzie przed 
kościołem ewangelickim ustawiono krzyż upamiętniający wydarzenia warszaw-
skie z tego okresu, w Suwałkach (demonstracje przed kościołem św. Aleksan-
dra), w Raczkach (kazania), przedmieściu Kowna — Aleksocie, na rzece Niemen 
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(rocznica unii horodelskiej), w Szczuczynie, Grajewie (procesje); jednak ubóstwo 
źródeł nie pozwala na kompletne omówienie tego zagadnienia w stosunku do 
omawianego terenu. „Zniewolenie ludności po powstaniu styczniowym na przy-
kładzie diecezji sejneńskiej” to temat kolejnego wystąpienia, które przygotował 
ks. Witold Jemielity. Referent wyodrębnił 15 zagadnień tematycznych odnoszą-
cych się do poruszonej kwestii, z których kilka omówił szczegółowo (np. księża — 
skazani, kasaty klasztorne, szkolnictwo — rusyfi kacja). Nadmienił, że miarą 
rusyfi kacji ludności była wzrastająca liczba parafi i oraz osób wyznania prawo-
sławnego. W latach 1870–1871 na rozległym obszarze parafi i łomżyńskiej wy-
nosiła ona 672 osoby, a w 1913 r. w dekanacie łomżyńskim było już 7332 miesz-
kańców tego wyznania, skupionych w kilku parafi ach. Następnie głos zabrał 
Robert Mieczkowski, który wygłosił referat, odbiegający tematycznie od wątku 
przewodniego konferencji, a związany z prowadzoną przez niego pracą badaw-
czą: „Opinia publiczna Szwecji wobec sprawy polskiej w latach 1862–1864. Po-
wstanie styczniowe — źródła i materiały”. Referent skupił się przede wszystkim 
na poczynaniach Wielkiej Emigracji, misjach dyplomatycznych, także do Szwe-
cji, gdzie ukazujące się gazety i pisma periodyczne (m.in. „Gazeta Wieczorna”, 
„Dziennik Sztokholmski”) zamieszczały informacje o polskim powstaniu. Jako 
ostatnia głos zabrała Danuta Bzura, która nawiązując do wystąpienia Michała 
Kaczyńskiego, scharakteryzowała materiały do dziejów powstania zgromadzone 
w łomżyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Białymstoku. W podsumo-
waniu konferencji Elżbieta Żegalska zapowiedziała rychłe ukazanie się dru-
kiem drugiego tomu materiałów pokonferencyjnych (sesja z 2011 r. poświęcona 
źródłom dotyczącym Łomży i ziemi łomżyńskiej). Obrady zakończyło wystąpie-
nie Ireny Duchowskiej, która zaprosiła uczestników konferencji do odwiedzenia 
Wileńszczyzny i Żmudzi oraz znajdujących się tam miejsc pamięci narodowej, 
także tych związanych z powstaniem styczniowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych konferencji towarzyszyły warsztaty histo-
ryczne w wybranych szkołach licealnych w Łomży, związane tematycznie z wy-
darzeniami lat 1863–1864.
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