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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(28.01-3.02.2017) 

 

 

Ar-Ramsa (Jordania) 

Bene Berak (Izrael) 

Bolimowski Park Krajobrazowy 

Dobre (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Dobre) 

Drzewiczka (rzeka) 

Gmina Augustów (woj. podlaskie, pow. augustowski) 

Gmina Bliżyn (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski) 

Gmina Błonie (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) 

Gmina Bolimów (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 

Gmina Brudzew (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Brwinów (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski) 

Gmina Brzeźnio (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Burzenin (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Dąbie (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 

Gmina Dobre (woj. mazowieckie, pow. miński) 

Gmina Garwolin (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Golina (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Gowarczów (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) 

Gmina Górzno (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie, pow. grodziski) 

Gmina Izabelin (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) 

Gmina Kampinos (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) 

Gmina Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Kąkolewnica (woj. lubelskie, pow. radzyński) 

Gmina Kłoczew (woj. lubelskie, pow. rycki) 

Gmina Kocierzew Południowy (woj. łódzkie, pow. łowicki) 

Gmina Kodeń (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Koło (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 

Gmina Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński) 

Gmina Końskie (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) 

Gmina Kramsk (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Krzymów (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Leszno (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) 

Gmina Łaskarzew (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Maciejowice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Magnuszew (woj. mazowieckie, pow. kozienicki) 

Gmina Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie, pow. miński) 

Gmina Młodzieszyn (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) 

Gmina Nieborów (woj. łódzkie, pow. łowicki) 
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Gmina Nowy Duninów (woj. mazowieckie, pow. płocki) 

Gmina Nurzec-Stacja (woj. podlaskie, pow. siemiatycki) 

Gmina Parysów (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Piaseczno (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński) 

Gmina Pilawa (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Prażmów (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński) 

Gmina Radziejowice (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) 

Gmina Ruda Maleniecka (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) 

Gmina Rzgów (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Sieradz (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Sławatycze (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Smyków (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) 

Gmina Sobolew (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Sochaczew (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) 

Gmina Teresin (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) 

Gmina Trojanów (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gmina Wiskitki (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) 

Gmina Władysławów (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Żelechów (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Greenpoint (Nowy Jork ; część miasta) 

Gubernia noworosyjska (1764-1783) 

Gubernia pskowska (1772-1777) 

Gumieńce (Szczecin ; część miasta) 

Huta-Dąbrowa (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Krzywda ; okolice) 

Jezioro Ełckie 

Kamieniec Podolski (Ukraina ; okolice) 

Karnowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Nakło nad Notecią) 
Komturstwo gdańskie (obszar ; 1309-1454) 

Kraina Czarów (kraina fikcyjna) 

Małdyty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Małtydy) 

Mienia (rzeka) 

Morze Arabskie 

Nans-sous-Sainte-Anne (Francja) 

Newa (Rosja ; rzeka) 

Nowa Wieś (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Kolbuszowa) 

Ostrożnica (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Pawłowiczki) 

Pietrowice Wielkie (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Pietrowice Wielkie ; okolice) 

Portsmouth (Wielka Brytania) 

Powiat augustowski (woj. podlaskie) 

Powiat bialski (woj. lubelskie) 

Powiat grodziski (woj. mazowieckie) 

Powiat konecki (woj. świętokrzyskie) 

Powiat miński (woj. mazowieckie) 

Powiat pruszkowski (woj. mazowieckie) 

Powiat raciborski (woj. śląskie) 

Powiat radzyński (woj. lubelskie) 

Powiat rycki (woj. lubelskie) 

Powiat skarżyski (woj. świętokrzyskie) 

Powiat warszawski zachodni (woj. mazowieckie) 

Półwysep Krymski (Ukraina) 

Przełęcz pod Chłopkiem 
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Raczyce (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Gnojno) 

Rawka (rezerwat przyrody) 

Rembieszów (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Zapolice ; okolice) 

Sarrazine (Francja ; jaskinia) 

Sobótka (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Ożarów) 

Sokołowa Wola (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna) 

Sokoły (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Sokoły) 

Somianka (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Somianka) 

Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

Śliwnica (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Dubiecko) 

Średnia Wieś (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Lesko) 

Świątkowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Janowiec Wielkopolski) 

Świchowo (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce) 

Świder (woj. lubelskie, pow. mysłowski, gm. Wola Mysłowska) 

Troesmis (miasto dawne) 

Volyně (Czechy, kraj południowoczeski) 

Zatoka Bengalska 
 


