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NOWA STRONA ŁOMŻYŃSKA 

 

Znajdź swoje łomżyńskie korzenie! 
Dowiedz się więcej o pochodzeniu swojego nazwiska. 

Poznaj swoich przodków! 

Rozpoznaj swoje niematerialne dziedzictwo  
i swoją tożsamość. 

 
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży stworzyło nową 

stronę, która jest efektem realizacji projektu: Poznanie i pamięć: dziedzictwo 

historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc 

– w 600-lecie praw miejskich Łomży: grodu ziemi łomżyńskiej (XIV-XVIII w.), 

stolicy departamentu (1807-1815) i guberni (1867-1918)1. Zawiera ona materiały 

źródłowe o historycznej ziemi łomżyńskiej: miejscach i osobach z tym terenem 

związanych. Publikowane na niej materiały i źródła stanowią m.in. dobry punkt 

wyjścia do poszukiwania własnych korzeni i rozpoznania tożsamości 

mieszkańców Łomżyńskiego. 

Zapraszamy i zachęcamy do jej odwiedzania: 

www.name.lomza.pl 

 
1 Zespół badawczy ukonstytuowany przy ŁTN im. Wagów, realizujący ministerialny projekt pt. „Poznanie i 

pamięć: dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – 

w 600-lecie praw miejskich Łomży: grodu ziemi łomżyńskiej (XIV-XVIII w.), stolicy departamentu (1807-

1815) i guberni (1867-1918)”, systematycznie gromadzi materiał źródłowy do badań onomastycznych, 

historycznych, genealogicznych i kulturowych historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-

podlaskiego. Nasza baza zawiera m.in. kilkanaście tysięcy nazwisk, opisy miast i miasteczek, wsi i majątków. 

Obecnie w naszej dyspozycji znajdują się informacje pozyskane m.in. z ksiąg metrykalnych z Łomży (XVII-XIX 

wiek), parafii Jedwabne, Romany i Wysokie Mazowieckie, gminy Wizna, gminy Śniadowo i gminy Zambrów. 

Zgromadziliśmy nazwiska ludności prawosławnej z powiatu łomżyńskiego, zapisanej do Łomżyńskiego Soboru 

p.w. św. Trójcy w Łomży. Dysponujemy obszernymi listami nazwisk łomżyńskiej ludności żydowskiej. Tworzona 

przez nas baza materiałowa zawiera nazwy osobowe i miejscowe z wielu kronik i pamiętników regionalnych, 

które są bezcennym źródłem materiałowym, lecz nie zawsze dostępnym szerszemu odbiorcy. Posiadamy ekscerpty 

antroponimiczne z łomżyńskiej prasy z lat 1910-1938. Pozyskaliśmy również rejestry ze starodruków i rękopisów 

m.in. nazwiska, które zostały wyekscerpowane z łomżyńskich i wiskich akt sejmikowych z XVI-XVIII wieku. 
Obecnie zgromadzony materiał wielokrotnie stawał się kanwą informacji dla osób z Ziemi Łomżyńskiej i spoza 

jej granic, które poszukują swoich łomżyńskich korzeni.  
Gromadzony materiał źródłowy to baza obszernego „Katalogu osobowo-miejscowego historycznej ziemi 

łomżyńskiej i mazowiecko-podlaskiego pogranicza” oraz opracowań poświęconych łomżyńskim mniejszościom 

narodowym i etnicznym.  


