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200 tys. odsłon na stronie www.name.lomza.pl 
 

 

Popularność poszukiwań łomżyńskich 

korzeni i źródeł identyfikujących 

tożsamość 

  
 

Dzisiaj odnotowaliśmy 200 tys. wejść na stronę www.name.lomza.pl, która powstała pod 

koniec 2019 r., lecz intensywniej zaczęła funkcjonować od kwietnia 2020 r. Jest ona 

poświęcona popularyzowaniu dokumentów i różnych materiałów źródłowych, zawierających 

treści związane z mieszkańcami Łomży i dawnej ziemi łomżyńskiej.  

Rozpoczęliśmy od upowszechnienia ekscerptów z ksiąg metrykalnych (wypisów z 

aktów urodzenia, małżeństw i zgonów), a także upowszechniania swoistej historii i potencjału 

poznawczego nazwisk łomżyńskich zawartych w słownikach. Materiał zamieszczany na 

stronie koncentruje się bowiem wokół nazwiska jako swego rodzaju tekstu kultury, 

kodującego dzieje i tożsamość kulturową jego nosicieli.   

Pomysłodawczynią i moderatorem merytorycznym strony www.name.lomza.pl jest dr 

Małgorzata K. Frąckiewicz, która stale współpracuje z zespołem badawczym w składzie: 

Marta Chojnowska, Emil Kalinowski, Ewa Kamińska, Aleksandra Król, Olga Kwiatkowska, 

Kamil Leszczyński, Sebastian Pigulski, dr Mirosław Reczko, Monika Smakowska, Anna 

Szyba, Tadeusz Trepanowski, Ewa Wroczyńska, Anna Zarzecka. Obecnie na stronie 

systematycznie są zamieszczane materiały i opracowania, które przywołują losy łomżyńskich 

emigrantów. 

Zespół projektowy wyszukuje informacje, archiwizuje je i dokumentuje losy 

poszczególnych osób i rodzin łomżyńskich. Opracowuje biogramy konkretnych imigrantów 

pochodzących z obszaru dawnej ziemi łomżyńskiej, żyjących m.in. na terenie Stanów 

Zjednoczonych, Kanady czy Izraela.  

 Poszukiwania źródłowe doprowadziły do identyfikacji kilkuset osób i nawiązania 

licznych kontaktów z osobami, które mają łomżyńskie korzenie. Spowodowały one głębsze 

rozpoznanie losów wielu rodzin i rodów łomżyńskich i zainspirowały zespół do podjęcia 

nowych aktywności badawczych i organizacyjnych. 

Ciągle ekscerpowany i porządkowany materiał źródłowy jest archiwizowany i 

znajduje się w zasobach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. W 

najbliższym czasie znaczna jego część zostanie udostępniona do dyspozycji internautów, a 

także w postaci opracowań książkowych trafi do czytelników jako przyczynek i zachęta do 

własnych poszukiwań genealogicznych i odkrywania losów członków rodów i rodzin 

łomżyńskich. Obecnie służy on także prowadzonym w ŁTN-ie konsultacjom 
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genealogicznym, jakie z inspiracji osób zainteresowanych własnym pochodzeniem podejmuje 

Grupa Konsultantów Genealogicznych we współpracy z członkami wskazanego zespołu.  

Czytelnikami treści upublicznianych na naszej stronie są osoby z regionu 

łomżyńskiego, lecz także zamieszkałe w kraju i poza jego granicami, na co wskazuje 

prowadzona statystyka wejść i odsłon.   

Zachęcamy do podróżowania z nami do przeszłości, która budowała teraźniejszość, 

lecz przede wszystkim współtworzyła tożsamość współczesnych mieszkańców regionu 

łomżyńskiego i kształtowała duchowe dziedzictwo, których rozpoznanie stanowi klucz do 

właściwego skorzystania z przejętego depozytu wypracowanego przez pokolenia przodków. 

Powroty do przeszłości stanowią klucz do przyszłości. 

 

 

Zespół współtworzący stronę www.name.lomza.pl 
 

 

 
MAŁGORZATA K. FRĄCKIEWICZ – dr nauk humanistycznych w zakresie 

językoznawstwa, językoznawca polonistyczny, od roku 1999 nauczyciel akademicki, adiunkt 

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Polskiego Towarzystwa 

Historycznego Oddział w Łomży, wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 

Wagów, wiceprezes Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży.  

 

Zainteresowania naukowe: dialektologia, język biblijno-religijny, dydaktyka przedmiotowa, 

antroponimia Łomży i dawnej ziemi łomżyńskiej oraz pogranicza Mazowsza i Podlasia; 

onomastyka uzualna (głównie łomżyńska) w perspektywie historycznej, widziana w 

badaniach i praktyce jako nauka humanistyczna o charakterze interdyscyplinarnym i 

integracyjnym. W nazwach osobowych, czyli imionach i nazwiskach mieszkańców 

historycznej ziemi łomżyńskiej poszukuje obrazu miast, miasteczek, osad i wsi z perspektywy 

onimicznej, która pozwala śledzić i obserwować ich dzieje, potencjał kulturotwórczy ich 

nosicieli oraz przejęte dziedzictwo. Podejmuje próby ich scalenia i opisu w Katalogu 

miejscowo osobowym historycznej ziemi łomżyńskiej i Mazowiecko-podlaskiego pogranicza, 

by m.in. pokazać udział onimii mazowieckiej, lecz także obcej – głównie Niemców i Żydów, 

a w pewnej mierze Białorusinów, Litwinów, Rosjan – w utrwalającym się w dobie 

średniopolskiej i, co tu specyficzne, w XIX wieku onomastykonie tego kulturowo ciekawego, 

kresowego regionu.  

 

Publikacje (wybrane): 

 Frąckiewicz M. K., Oficjalne i nieoficjalne nazwy ulic, placów i rejonów 

miasta Jedwabne, w: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Nazewnictwo 

http://www.name.lomza.pl/


 3 

terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, t. XI, red. H. Sędziak 

H. i M. Dajnowicz, Łomża 2007, s. 121-126.  

 Frąckiewicz M. K., Semantyka i składnia czasowników myślenia w 

łomżyńskich tekstach gwarowych, Łomża 2007; 

 Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność, red. 

D. Czyż i M. Frąckiewicz, Łomża 2010. 

 Frąckiewicz M. K., Nieoficjalne nazwy mieszkańców wsi Bronowo w gminie 

Wizna, w: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIV, red. H. Sędziak, Łomża 

2010, s. 304-311.  

 Frąckiewicz M. K., Współczesne przezwiska jako nieoficjalne antroponimy 

mieszkańców Jedwabnego w powiecie łomżyńskim, w: Polszczyzna 

Regionalna. Polszczyzna Północno Wschodniego Mazowsza. t. VI, red. H. 

Sędziak H., D. Czyż, Ostrołęka 2010, s. 101-108. 

 Frąckiewicz M. K., Katedra Łomżyńska. Przeszłość i współczesność, Łomża 

2010; 

 Frąckiewicz M. K., Łomżyńskie antroponimy z XV wieku, w: Polszczyzna 

Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i 

Podlasia, t. XII, red. H. Sędziak i M. K. Frąckiewicz, Łomża 2008, s. 145-150.  

 Frąckiewicz M. K., Stary cmentarz łomżyński. Śladami przeszłości i 

przyszłości. Ku pamięci, Łomża 2012; 

 Pieńkowski, Pamiętnik drozdowiaka, red. naukowa, wstęp i opracowanie M. 

K. Frąckiewicz M.K. i Smakowska M., Łomża 2016;  

 Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek), red. M. K. Frąckiewicz, Łomża 2016; 

 S. L. Jamiołkowski, Kroniczka kuleskiego plebana. Historia parafii w 

Kuleszach Kościelnych. Edycja mazowiecko-podlaskich źródeł z XIX, red. 

naukowa, wstęp i opracowanie M. K. Frąckiewicz, Łomża 2017;  

 Frąckiewicz M. K., Nazwiska łomżyńskich Żydów, w: Polszczyzna Mazowsza i 

Podlasia na tle innych regionów. Językowa przeszłość i współczesność Łomży 

w 600-lecie miasta, red. H. Sędziak i D. Czyż, Łomża 2017, s. 117-130; 

 Katalog nazwisk mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza 

mazowiecko-podlaskiego. Fragment materiału źródłowego będącego w 

posiadaniu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, red. M. 

Chojnowska, M. K. Frąckiewicz, K. Leszczyński, ss. 174. [dostęp online; 

27.02.2018] http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2018/02/Katalog-nazwisk-

mieszkańców-ziemi-łomżyńskiej.pdf 

 Frąckiewicz M. K., Nazwiska mieszkańców Łomży (XV-XIX w.) w kontekście 

językowo-kulturowym, Łomża-Warszawa 2019; 

 Lendo J., Kroniczka jedwabińska. Historia parafii w Jedwabnem. Edycja 

mazowiecko-podlaskich źródeł z XIX, red. naukowa, opracowanie i wstęp M. 

K. Frąckiewicz, Łomża 2019. 

 Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia, red. naukowa M. K. Frąckiewicz, Łomża 

2019.  

 Chojnowska M., Frąckiewicz M. K., Nazwiska prawosławnych łomżyńskich, w 

cyklu Mniejszości wyznaniowe w Łomżyńskiem, Łomża 2020. 

 Frąckiewicz M. K., Nazwiska mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie, 

Łomża 2020. 

 

Aktywności naukowe i organizacyjne (wybrane): członek Łomżyńskiego Towarzystwa 

Naukowego im. Wagów w Łomży; Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży, 

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2018/02/Katalog-nazwisk-mieszkańców-ziemi-łomżyńskiej.pdf
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Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży; 

współpraca z portalem historycznym historialomzy.pl; autorka i kierownik projektów; 

kierownik zespołów projektowych i badawczych ŁTN im. Wagów; pomysłodawczyni i 

realizatorka form aktywności popularyzowania wiedzy w ramach aktywności ŁTN im. 

Wagów w Łomży (m.in. warsztatów genealogicznych promujących nazwiska jako elementy 

tożsamości i dziedzictwa kulturowego ziemi łomżyńskiej, laboratorium kulturowego, 

spacerów z historią, onomastykonów łomżyńskich, strony internetowej: www.name.lomza.pl; 

katalogu onomastyczny ziemi łomżyńskiej, grupy genealogicznej „Skąd nasz ród”); 

pomysłodawczyni i współredaktor wydawniczy i naukowy cyklu pinkasów łomżyńskich.  

 

 

 

MARTA CHOJNOWSKA – ur. w Łomży, absolwentka Uniwersytetu w 

Białymstoku na kierunku filologia rosyjska z językiem angielskim, członkini Łomżyńskiego 

Towarzystwa Naukowego im. Wagów i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w 

Łomży; współrealizatorka kolejnych projektów finansowanych przez MNiSW w ramach 

programu „DIALOG”, członek Grupy Konsultantów Genealogicznych; współredaktorka 

językowa Katalogu osobowo-miejscowego historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza 

mazowiecko-podlaskiego; wolontariuszka ŁTN w ramach pozyskiwania i tłumaczenia z 

języka rosyjskiego materiałów źródłowych do badań genealogicznych dla badaczy z kraju i 

zagranicy; tłumaczka tekstów z języka rosyjskiego i angielskiego; współautorka książki 

Prawosławni łomżyńscy. Opracowanie ze słownikiem nazwisk, Łomża 2019. 

 

Aktywność naukowa i organizacyjna: 

 członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Interdyscyplinarny wymiar dziedzictwa rodzin i rodów – wczoraj, dziś i jutro” (04 

września 2019 r.); 

 prezentacja „Łomżyńskie życie obyczajowe na przełomie XIX i XX wieku w 

rosyjskojęzycznych źródłach” – Konferencja naukowa „Łomżyńskie dziedzictwo 

kulturowe w kształtowaniu historii lokalnej i narodowej w 600-lecie praw miejskich 

Łomży i 100-lecie Niepodległej” (4-5 września 2020 r.). 

 

 

 

http://historialomzy.pl/
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JAKUB DOBRZYŃSKI – ur. w Łapach, magister historii ze specjalizacją: ochrona 

i promocja dziedzictwa kulturowego. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Członek 

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Stowarzyszenia Jamiński Zespół 

Indeksacyjny. Dwukrotny laureat Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (na rok 

2015 i 2020). Autor edycji źródłowych oraz artykułów naukowych m.in. w „Przeszłości 

Demograficznej Polski”. Pomysłodawca i redaktor serii Juchnowieckie szepty historii 

wydawanej w latach 2016-2019.  

 

Zainteresowania: genealogia, demografia historyczna, historia społeczna ze szczególnym 

uwzględnieniem struktur rodzinnych drobnej szlachty pogranicza mazowiecko-podlaskiego 

oraz dziejów miasta Łapy i jego najbliższej okolicy. 

 

Aktywność naukowa i organizacyjna: 

 

Artykuły: 
1. Dobrzyński J., Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864, “Przeszłość 

Demograficzna Polski”, 41, 2019, s.157-176.  

2. Dobrzyński J., Józef Zdrodowski „Pantoś” i jego walka o wolną Ojczyznę, „Wyklęci”, 14, 2019, s. 

173-181. 

3. Dobrzyński J., Stan badań i postulaty badawcze w badaniach nad dziejami ziemi juchnowieckiej w 

perspektywie trzeciego tomu „Juchnowieckich szeptów o historii”, s. 7-13, w: Juchnowieckie szepty 

o historii t. III, pod red. J. Dobrzyńskiego, Juchnowiec Kościelny 2018. 

4. Dobrzyński J., Społeczeństwo parafii w Płonce Kościelnej w świetle akt metrykalnych z lat 1826-

1868, „Rocznik Białostocki” 21, 2018, s. 95-126. 

5. Dobrzyński J., Samsel A., Powstanie styczniowe na Podlasiu. Przyczynek do badań nad udziałem 

ziemiaństwa Białostocczyzny w zrywie narodowym, w: Juchnowieckie szepty o historii t. II, pod red. 

J. Dobrzyńskiego, Juchnowiec Kościelny 2017, s. 97-129. 

6. Dobrzyński J., Zarys dziejów parafii w Płonce Kościelnej. Kilka słów o związkach z Juchnowcem 

Kościelnym, w: Juchnowieckie szepty o historii t. II, pod red. J. Dobrzyńskiego, Juchnowiec 

Kościelny 2017, s. 45-55. 

Edycja źródłowa: 
Dobrzyński J., Spisy spowiadających się w parafii Poświętne 1786-1795, Twardy Róg 2018. 

Recenzje:  
Dobrzyński J., rec. P. Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-

demograficzne, Lublin 2017, „Przeszłość Demograficzna Polski” 39, 2017, s. 365-369. 

 

Projekty badawcze: 

1.     2021 – obecnie „Dawni mieszkańcy wsi Poświętne. Genealogia i życie codzienne” – 

kierownik projektu. Projekt dofinansowany z funduszów promocji Gminy Poświętne, powiat 

białostocki. 
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ALEKSANDRA KRÓL – ur. w Warszawie, absolwentka Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją edytorską; latach 2003 – 2016 pracownica 

Biblioteki Narodowej (Dział Książki, Dział Bibliografii Narodowej), od 2016 

współpracownica i pracownica (2016-2018)  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

(Centralna Baza Judaików, Biblioteka, portal „Wirtualny Sztetl”), od 2014 współpracownica 

Teatru Żydowskiego w Warszawie (archiwum, konsultacje historyczne i językowe, 

tłumaczenia), współpraca z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda 

Pileckiego (tłumaczenia z jidysz), współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. 

Wagów (tłumaczenia z jidysz). 

Zainteresowania: literatura i teatr żydowski, fotografia, gotowanie i pieczenie z dziećmi. 

Publikacje i aktywności: 

 „Jakub Frank – mesjasz żydowski” „Mówią Wieki” (07.2001); 

 cykl artykułów na temat historii Żydów polskich w XVIII-XIX w. opublikowanych 

serii zeszytów „Żydzi Polscy” wyd. przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz „Mówią 

Wieki” (05 – 12.2008); 

 „27 bajek żydowskich” – wybór oraz tłumaczenie tekstów na język polski (2008); 

 lekcje języka jidysz publikowane w miesięczniku „Słowo Żydowskie” (2008 – 2018); 

 teksty z dziedziny historii teatru żydowskiego w Polsce na 

stronie 250na65.pl (09.2015); 

 „Tałesy z synagogi” artykuł w broszurze „Historia z bliska. Niezwykła podróż po 

dziejach Polski” NIMOZ (12.2015); 

 Sz. An-ski, „Dybuk. Między dwoma światami” (2020) – konsultacja; 

 „70 lat Teatru Żydowskiego w Warszawie” (2021) – korekta. 

 

http://250na65.pl/
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OLGA KWIATKOWSKA – ur. w Łomży; absolwentka I LO im. Tadeusza 

Kościuszki w Łomży i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia polska 

(specjalizacja redaktorsko-wydawnicza); obecnie studentka kulturoznawstwa Europy 

Środkowo-Wschodniej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 

Warszawskiego; członkini Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego w sezonie 

2018/19. 

 

Zainteresowania: pogranicze kulturowe, folklor, języki obce, kultura Europy Środkowo-

Wschodniej, frazeologia, onomastyka, genealogia, muzyka, fotografia, ekologia, botanika. 

 

Aktywności naukowe i organizacyjne: 

 uczestnictwo w objeździe naukowym „Drzewo i sacrum” zorganizowanym 

przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w ramach 

Programu Indywidualizacji Kształcenia UW (22-25 listopada 2018 r.), 

 uczestnictwo w objeździe naukowym „Roztocze: pogranicze – ludzie – 

wielokulturowość” realizowanego w ramach Programu Indywidualizacji 

Kształcenia UW (29.03-01.04.2019), 

 uczestnictwo w szkole letniej „Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu 

do współczesności” realizowanej w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia 

UW (28.06-7.07 2019 r.), 

 referat pt. „Obraz wielkiego głodu 1932-33 na Ukrainie w filmach fabularnych i 

dokumentalnych” wygłoszony na studenckiej konferencji naukowej 

„Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych 

badaczy” (02.06.2020 r.), 

 uczestnictwo w programie „Przedsiębiorczość – otwórz głowę!” organizowanym w 

ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 

Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (luty-czerwiec 2020r.), 

 uczestnictwo w projekcie „Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu 

Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka 

polskiego” realizowanym w ramach programu NAWA Promocja języka polskiego 

(16.11.2020-29.10.2021r.); 

 współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów (korekta i 

współredakcja wydawnicza publikacji ŁTN-u). 
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KAMIL M. LESZCZYŃSKI – ur. w 1989 r. we Wrocławiu; historyk, ukończył 

studia historyczne na Uniwersytecie w Białymstoku, specjalność „Ochrona i Promocja 

Dziedzictwa Kulturowego”; w 2014 r. stażysta w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 

w Białymstoku, od 2016 r. członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i 

dyrektor jego biura, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży, od 

2018 r. członek Stowarzyszenia „Da się”. Współtworzy zespół edukacji historycznej i 

kulturowej Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia, 

działający przy ŁTN im. Wagów; współrealizator warsztatów genealogicznych i kolejnych 

projektów finansowanych przez MNiSW w ramach programu „DIALOG” oraz programu 

MKiDN „Niepodległa”. Stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego w 2021 r. w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. 

Zainteresowania: historia, historia regionalna, mikrohistoria, genealogia, heraldyka, 

geografia i kartografia historyczna, fotografia, krajobraz kulturowy. 

Publikacje:  

 Cmentarze pierwszowojenne na terenie powiatu wysokomazowieckiego – historia, 

stan zachowania i funkcjonowanie mogił w świadomości ludzi, [w:] Pamięć-

pogranicze-oral history, Warszawa 2014, s. 25-31;  

 Stanisław Sędziwój Czarnkowski – marszałek sejmu lubelskiego 1569 roku w świetle 

publikowanych diariuszy sejmowych, “Białostockie Teki Historyczne”, t. 12, Białystok 

2014, s. 61-80;  

 Powstanie styczniowe w świetle „Pamiętnika podlaskiego szlachcica” Juliana 

Borzyma, [w:] Juchnowieckie szepty o historii, Juchnowiec Kościelny 2016, s. 30-35;  

 M. Janiak, K. M. Leszczyński, Cmentarz ewangelicki w Ciechanowcu. Stan 

zachowania a jego wartość historyczna, kulturowa i artystyczna, „Biuletyn 

konserwatorski województwa podlaskiego”, z. 22, Białystok 2016, s. 155-164;  

 Odkrycie XVI-wiecznej tablicy inskrypcyjnej w ogrodzeniu zabytkowego kościoła pw. 

Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie, „Studia Łomżyńskie”, t. XXVII, Łomża 2017, s. 155-

157;  

 M. Smakowska, K. M. Leszczyński, Wybrane źródła do historii Łomży i ziemi 

łomżyńskiej w dyspozycji Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Projekt 

„Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia: 

realizowany w programie “DIALOG” w ramach dofinansowania MNiSW, “Studia 

Łomżyńskie”, t. XXVII, Łomża 2017, s. 211- 221;  

 Korzenie rodzinne a akta metrykalne i akta stanu cywilnego. Drzewo genealogiczne – 

przegląd źródła, w: Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań 
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genealogicznych. Genealogie rodów i rodzin Mazowsza i Podlasia, Łomża 2019, s. 

127-134;  

 Nazwiska parafian ciechanowieckich w świetle „Metrykalnej Księgi Urodzonych 

Ciechanowieckiego Kościoła od września 1713 r. do 1724 r.” (wybór), 

[name.lomza.pl] Łomża 2020;  

 W poszukiwaniu „czarnego złota”. Śladami polskiej emigracji w Canonsburgu, 

[name.lomza.pl], Łomża 2019;  

 Łomżyński zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych (100 biogramów 

hallerczyków w źródłach archiwalnych) [w:] Rola Polonii USA w kształtowaniu 

relacji polsko-amerykańskich w XX i XXI wieku, Warszawa-Orchard Lake 2020, s. 

191-239;  

 Łomżyński zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych (100 biogramów 

hallerczyków w źródłach archiwalnych - kontynuacja), „Studia Łomżyńskie”, t. XXX, 

Łomża 2020, s. 69-79;  

 Stowarzyszenia naukowe w Łomży – historia powstania (z okazji jubileuszu 50-lecia 

Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży oraz 45-lecia Łomżyńskiego 

Towarzystwa Naukowego im. Wagów), „Studia Łomżyńskie”, t. XXX, Łomża 2020, s. 

177-188;  

 Zdzisław Sędziak (1924-2019), „Studia Łomżyńskie”, t. XXX, Łomża 2020, s. 245-

246. 

 

Aktywności naukowe i organizacyjne (wybrane): 

 2012-2013: udział w badaniach wykopaliskowych realizowanych. w ramach projektu 

pt. The Ecology of Crusading finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

program: Seventh Framework Programme – IDEAS – ERC – 2010 – stg (ERC propos 

al No 263735 – TEC). Projekt realizowany jest przez Scotisch Universities 

Environmental Research Centre, przy współpracy: Uniwersytetu w Białymstoku; 

 lipiec-październik 2015: inicjator przeprowadzenia inwentaryzacji i opracowania 

planów oraz dokumentacji zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Ciechanowcu, 

we współpracy z WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży; 

 październik-listopad 2015: współpraca z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-

Wschodniej w celu wykonania dokumentacji fotograficznej i opisowej zabytkowych 

krzyży nagrobnych z cmentarzy powiatu wysokomazowieckiego (Cyfrowe 

lapidarium); 

 2016-2017: członek zespołu projektu pt. „Laboratorium badań nad dziedzictwem 

kulturowym Mazowsza i Podlasia” realizowanego przez ŁTN im. Wagów 

finansowanego przez MNiSW w ramach programu „DIALOG” (umowa 

0070/DLG/2016/10); 

 od 2017-2021: współrealizator warsztatów genealogicznych z cyklu „Skąd nasz ród” 

oraz zajęć edukacyjnych dla młodzieży o tematyce historycznej dla młodzieży 

łomżyńskich szkół; 

 listopad 2017: współrealizator projektu Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i 

tożsamość. Biografie bohaterów w ramach programu MKiDN „Niepodległa 2017” – 

przygotowanie części materiału merytorycznego, pomoce dydaktyczne; 

 2018-2020: członek zespołu projektu pt. „Poznanie i pamięć: dziedzictwo historycznej 

ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – 600-lecie 

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

(1807-1815) i guberni (1867-1918)” realizowanego przez ŁTN im. Wagów 
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finansowanym przez MNiSW w ramach programu „DIALOG” (umowa 

0242/DLG/2018/10); 

 kwiecień-czerwiec 2019: szkoleniowiec prowadzący lekcje historii w projekcie Moja 

jedyna biało-czerwona realizowanego w ramach projektu Podlaskie Lokalnie 

dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019; 

 sierpień 2019: trener w ramach warsztatów o powstaniu warszawskim w projekcie 

Łomżyńskim szlakiem realizowanego w ramach projektu Podlaskie Lokalnie 

dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019; 

 członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Interdyscyplinarny wymiar dziedzictwa rodzin i rodów – wczoraj, dziś i jutro” oraz 

„Inauguracji obchodów 45-lecia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 

Wagów”, Łomża 2019; 

 2019-2021: członek zespołu projektowego w projekcie pt. „Losy łomżyńskich 

emigrantów w źródłach z lat 1900-1950. Edycja wybranych źródeł emigracyjnych w 

kontekście historyczno-kulturowym” realizowanego przez ŁTN im. Wagów 

finansowanym przez MNiSW w ramach programu „DIALOG” (umowa 

0014/DLG/2019/10). 

 

 
SEBASTIAN PIGULSKI – ur. w Legnicy; absolwent Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy i obecny student Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu 

redakcyjnego strony www.name.lomza.pl odpowiedzialny za techniczne aspekty 

funkcjonowania strony, tworzenie materiałów promocyjnych i wsparcie przy cyfryzacji 

danych. 

 

Zainteresowania: grafika komputerowa, social media, marketing, socjolingwistyka i 

historia XX wieku.  

 

 

 

 

http://www.name.lomza.pl/
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MIROSŁAW RECZKO – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 

historyk, regionalista, tłumacz. 

 

Publikacje: 

 

 Współautor publikacji (ze Zbigniewem Romaniukiem): Zbrodnia sowiecka pod 

Zabłudowem 23 czerwca 1941 roku, Ciechanowiec 2016; 

 Mord sowiecki pod Zabłudowem 23 czerwca 1941 roku, „Studia Łomżyńskie”, t. 

XXVI, Łomża 2016; 

 Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej, 

Białystok 2018; 

 Od pierwszej do trzeciej deportacji sowieckiej w rejonie ciechanowieckim, „Studia 

Podlaskie”, t. XXVII, Białystok 2019; 

 Od „Wydziorów” do „Pałatek” – seria egzekucji niemieckich z lipca 1943 r., „Studia 

Łomżyńskie”, t. XXIX, Łomża 2019; 

 Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej, czyli 

jak Diabeł powiększał swoje królestwo, Białystok 2019; 

 How the Devil Enlarged His Kingdom. Polish-Jewish Relations in One of the Polish 

Shtetlach during the World War II, Riga 2021; 

 Współautorstwo i wydanie 11 albumów krajoznawczo-turystycznych (w tym trzech o 

Ciechanowcu); 

 Album historyczny: Miasto i Gmina Ciechanowiec 1918-2018, Ciechanowiec 2018. 

 

Tłumaczenie na j. polski i współredakcja naukowa z M. K. Frąckiewicz księgi: I. 

Rubin, Księga pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach, Łomża 2020 

 

Przynależność do stowarzyszeń: 

 

      Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku 

Członek Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” 

Członek-współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia „Tutor” 

Członek Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski” 

Członek Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska 

Członek OSP Kozarze  
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MONIKA SMAKOWSKA – ur. w Łomży; magister prawa oraz magister historii;  

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży  

i Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku prawo oraz kierunku historia (specjalizacja 

historia społeczna oraz archiwistyka); członkini Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 

Wagów oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży; 

członek zespołu Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i 

Podlasia działającego w ŁTN im. Wagów; współrealizatorka kolejnych projektów 

finansowanych przez MNiSW w ramach programu „DIALOG”; współprowadząca warsztaty 

genealogiczne skierowane do uczniów szkół jak i dorosłych; współzałożycielka Grupy 

Konsultantów Genealogicznych; członek zespołu dokonującego edycji źródłowej sejmików 

ziemi łomżyńskiej, nurskiej i wiskiej; dyrektor biura poselskiego. 

 

Zainteresowania: historia ustroju i prawa polskiego, genealogia, historia regionalna, historia 

społeczna.  

 

Aktywności naukowe i organizacyjne: 

 referat: Fotografia jako źródło do badań genealogicznych” wygłoszony podczas 

spotkania „Skąd nasz ród”? (17.08.2016 r.); 

 członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Interdyscyplinarny wymiar dziedzictwa rodzin i rodów – wczoraj, dziś i jutro oraz 

Inauguracji obchodów 45-lecia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów 

(04.09.2019 r.); 

 referat dotyczący rekonstrukcji tożsamości wygłoszony na spotkaniu pt.: 

Rekonstrukcje tożsamości. Łomżyńskie korzenie w materiałach źródłowych – panel 

dyskusyjny i konsultacje (27.01.2020 r.); 

 referat: Społeczność i jej potencjał kulturowy i zawodowy na przykładzie ludności z 

Rutek Kossaków w XIX wieku (na bazie ekscerptów metrykalnych)” wygłoszony na 

konferencji naukowej „Łomżyńskie dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu historii 

lokalnej i narodowej w 600-lecie praw miejskich Łomży i 100-lecie Niepodległej” 

(04.09.2020 r.); 

 Monika Smakowska, Kamil Leszczyński, Wybrane źródła do historii Łomży i ziemi 

łomżyńskiej w dyspozycji Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Projekt 

„Laboratorium Badań na dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia” 

realizowany w programie „DIALOG” w ramach dofinansowania MNiSW”, w: 

„Studia Łomżyńskie”, T. XXVII, red. T. Dudziński, K. Sychowicz, Łomża 2017, s. 

211-221. 

 współredaktorka publikacji: Pieńkowski A., Pamiętnik drozdowiaka, red. Frąckiewicz 

M. K.  i Smakowska M., Łomża 2016.  
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TADEUSZ WŁADYSŁAW TREPANOWSKI – ur. 13.12.1953 w Łomży; 

wykształcenie wyższe inżynierskie, rolnicze – specjalność zarządzanie ochroną 

środowiska.  Od lipca 2015 roku na emeryturze. Przez ostatnie 20 lat pracy zawodowej 

zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży na stanowisku z-cy dyrektora ds. 

ekonomiczno-administracyjnych. Wcześniej praca w przemyśle – energetyka cieplna. 

Pasjonat genealogii i historii. Prowadzone od 2005 roku badania genealogiczne dotyczące 

członków własnej rodziny i odkrywanie rodzinnej historii emigracji do USA 

obydwu dziadków i ich braci, z czasem przerodziły się w pasję szerszego poznania zjawiska 

emigracji do USA innych mieszkańców dawnej ziemi łomżyńskiej, na przełomie XIX i XX 

w. Od 2018 roku członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, uczestnik 

projektu finansowanych przez MNiSW w ramach programu „DIALOG”; autor poczytnych 

opracowań o losach łomżyńskich emigrantów. 

 

Zainteresowania: muzyka (zarówno poważna jak i rozrywkowa), fotografia oraz 

wodniactwo – pływanie po jeziorach mazurskich. Członek Stowarzyszenia Wodniaków 

Śródlądowych „PORT”, od lipca 2019 r. pełni funkcję sekretarza zarządu stowarzyszenia. 

 

Opracowania, np.: http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2019/03/28/dokumenty-pokladowe-

i-inne-jako-zrodla-do-badan-losow-lomzynskich-emigrantow-tadeusz-

trepanowski/?highlight=Trepanowski; 

 

http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/05/19/mitchell-stanley-bozimowski-borzymowski-

biogram-emigranta-z-kolna-oprac-t-trepanowski/?highlight=Trepanowski 

 

http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/04/17/alexander-bajkowski-emigracja-do-usa-w-

1906-roku/ 

 

http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/04/03/lomzynscy-emigranci-rodzina-rydzewskich/ 

 

http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/03/11/marianna-sakowska-gurzeda-lomzynska-

emigrantka-ze-wsi-bronaki-kolo-jedwabnego/ 

 

http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2019/03/28/dokumenty-pokladowe-i-inne-jako-zrodla-do-badan-losow-lomzynskich-emigrantow-tadeusz-trepanowski/?highlight=Trepanowski
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2019/03/28/dokumenty-pokladowe-i-inne-jako-zrodla-do-badan-losow-lomzynskich-emigrantow-tadeusz-trepanowski/?highlight=Trepanowski
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2019/03/28/dokumenty-pokladowe-i-inne-jako-zrodla-do-badan-losow-lomzynskich-emigrantow-tadeusz-trepanowski/?highlight=Trepanowski
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/05/19/mitchell-stanley-bozimowski-borzymowski-biogram-emigranta-z-kolna-oprac-t-trepanowski/?highlight=Trepanowski
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/05/19/mitchell-stanley-bozimowski-borzymowski-biogram-emigranta-z-kolna-oprac-t-trepanowski/?highlight=Trepanowski
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/04/17/alexander-bajkowski-emigracja-do-usa-w-1906-roku/
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/04/17/alexander-bajkowski-emigracja-do-usa-w-1906-roku/
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/04/03/lomzynscy-emigranci-rodzina-rydzewskich/
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/03/11/marianna-sakowska-gurzeda-lomzynska-emigrantka-ze-wsi-bronaki-kolo-jedwabnego/
http://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2021/03/11/marianna-sakowska-gurzeda-lomzynska-emigrantka-ze-wsi-bronaki-kolo-jedwabnego/
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ANNA ZARZECKA – ur. w Łomży; magister historii; archiwistka. Absolwentka II 

LO im. Marii Konopnickiej w Łomży i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

na kierunku historia (specjalizacja pedagogiczna oraz medioeuropeistyka); członkini 

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Polskiego Towarzystwa 

Historycznego Oddział w Łomży; wolontariuszka Archiwum Diecezjalnego w Łomży; 

członek zespołu Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i 

Podlasia działającego w ŁTN im. Wagów; współrealizatorka kolejnych projektów 

finansowanych przez MNiSW w ramach programu „DIALOG”; współprowadząca warsztaty 

genealogiczne; współzałożycielka Grupy Konsultantów Genealogicznych; stypendystka 

Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami (opracowanie „Katalogu źródeł pisanych 

historycznej ziemi łomżyńskiej i wiskiej (do XIX i początków XX wieku)”); członek zespołu 

dokonującego edycji źródłowej sejmików ziemi łomżyńskiej, nurskiej i wiskiej; stażystka w 

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. 

 

Zainteresowania: archiwalia łomżyńskie, chronologia starożytna, genealogia, heraldyka, 

onomastyka oraz paleografia. 

 

Aktywności naukowe i organizacyjne: 

 członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Interdyscyplinarny wymiar dziedzictwa rodzin i rodów – wczoraj, dziś i jutro” oraz 

„Inauguracji obchodów 45-lecia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów” 

(04.09.2019 r.); 

 referat pt. „Materiały źródłowe w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Łomży” 

wygłoszony na konferencji naukowej „Wielokulturowy wymiar tożsamości 

mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej w materialnych śladach historii (wiek XIX)” 

(15.11.2019 r.); 

 prelekcja „Archiwalia łomżyńskie” w ramach cyklicznych spotkań z konsultacjami 

genealogicznymi (05.03.2020 r.); 

 referat pt. „Alegata jako dodatkowe źródło do badań genealogicznych” wygłoszony na 

konferencji naukowej „Łomżyńskie dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu historii 

lokalnej i narodowej w 600-lecie praw miejskich Łomży i 100-lecie Niepodległej” 

(04.09.2020 r.); 

 prelekcja online pt. „Z doświadczeń archiwisty kościelnego” w ramach 

comiesięcznych spotkań „Skąd nasz ród” Grupy Genealogicznej Białystok 

(10.02.2021 r.). 

 

 


