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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(4-10.02.2017) 

 

Amagasaki (Japonia) 

Batyżowiecki Szczyt (Słowacja) 

Borowica (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Łopiennik) 

Borowo (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Kalisz Pomorski) 

Bradowiec (góra) 

Brodnica Górna (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy) 

Bryjarka (góra) 

Ciężki Staw (Słowacja) 

Długi Upłaz (góra) 

Dolina Kondratowa 

Dybawka (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krasiczyn) 

Głusko Duże-Kolonia (woj. lubelskie, pow.opolski, gm. Karczmiska) 

Gmina Abramów (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Bałtów (woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki) 

Gmina Baranów (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Białowieża (woj. podlaskie, pow. hajnowski) 

Gmina Brańsk (woj. podlaskie, pow. bielski) 

Gmina Chęciny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gmina Ciechanowiec (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki) 

Gmina Ciepielów (woj. mazowieckie, pow. lipski) 

Gmina Ćmielów (woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki) 

Gmina Dorohusk (woj. lubelskie, pow. chełmski) 

Gmina Hajnówka (woj. podlaskie, pow. hajnowski) 

Gmina Janów Podlaski (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie, pow. opolski) 

Gmina Kazimierz Dolny (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Konstantynów (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Końskowola (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Korfantów (woj. opolskie, pow. nyski) 

Gmina Krzyżanowice (woj. śląskie, pow. raciborski) 

Gmina Kurów (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Lipsko (woj. mazowieckie) 

Gmina Łambinowice (woj. opolskie, pow. nyski) 

Gmina Łosice (woj. mazowieckie, pow. łosicki) 

Gmina Markuszów (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Michów (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Mielnik (woj. podlaskie, pow. siemiatycki) 

Gmina Mordy (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) 

Gmina Nałęczów (woj. lubelskie, pow. puławski) 
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Gmina Niemodlin (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Nowa Wieś Lęborska (woj. pomorskie, pow. lęborski) 

Gmina Opatów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski) 

Gmina Opole Lubelskie (woj. lubelskie) 

Gmina Osjaków (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

Gmina Ostrzeszów (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

Gmina Ozimek (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) 

Gmina Platerów (woj. mazowieckie, pow. łosicki) 

Gmina Poniatowa (woj. lubelskie, pow. opolski) 

Gmina Poraj (woj. śląskie, pow. myszkowski) 

Gmina Pruszków (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski) 

Gmina Przesmyki (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) 

Gmina Puławy (woj. lubelskie) 

Gmina Rokitno (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Rusiec (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Sarnaki (woj. mazowieckie, pow. łosicki) 

Gmina Skoroszyce (woj. opolskie, pow. nyski) 

Gmina Sława (woj. lubuskie, pow. wschowski) 

Gmina Sobków (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski) 

Gmina Solec nad Wisłą (woj. mazowieckie, pow. lipski) 

Gmina Szlichtyngowa (woj. lubuskie, pow. wschowski) 

Gmina Świdnik (woj. lubelskie, pow. świdnicki) 

Gmina Tarłów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski) 

Gmina Terespol (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Tułowice (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Wierzchlas (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

Gmina Wojciechów (woj. lubelskie, pow. lubelski) 

Gmina Wschowa (woj. lubuskie, pow. wschowski) 

Gmina Wyryki (woj. lubelskie, pow. włodawski) 

Gmina Zagnańsk (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gmina Zamość (woj. lubelskie, pow. zamojski) 

Golejów (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Lubomierz) 

Granaty (góry) 

Gravesend (Wielka Brytania) 

Hala Kondratowa 

Hala Olczysko 

Harklowa (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ ; okolice) 

Hrastnik (Słowenia) 

Kaczy Szczyt 

Kenmore (Wielka Brytania, region Perth and Kinross) 

Kolonia Nieszawa (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Józefów nad Wisłą) 
Kopa Kondracka (góra) 

Krasne (Ukraina, obw. winnicki, rej. tywriwski) 

Krzywa (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Bielsk Podlaski) 

Leńcze (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska) 

Łagów (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec) 

Łutowiec (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Niegowa) 

Małynka (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zabłudów) 

Miedniewice (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Skierniewice) 

Morocz (Białoruś, obw. miński, rej. klecki ; okolice) 
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Morze Baffina 

Motwica (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sosnówka) 

Mszana (woj. podkarpackie, pow. krosnieński, gm. Dukla) 

Osowicze (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Wasilków) 

Ostoja Popradzka (obszar chroniony) 

Płoskie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość) 
Popowo-Ignacewo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Mieleszyn) 

Powiat bełchatowski (woj.  łódzkie) 

Powiat bielski (woj. podlaskie) 

Powiat chełmski (woj. lubelskie) 

Powiat hajnowski (woj. podlaskie) 

Powiat jędrzejowski (woj. świętokrzyskie) 

Powiat lipski (woj. mazowieckie) 

Powiat lubartowski (woj.  lubelskie) 

Powiat lubelski (woj. lubelskie) 

Powiat łosicki (woj. mazowieckie) 

Powiat myszkowski (woj. śląskie) 

Powiat opatowski (woj. świętokrzyskie) 

Powiat opolski (woj. lubelskie) 

Powiat ostrzeszowski (woj. wielkopolskie) 

Powiat prudnicki (woj. opolskie) 

Powiat puławski (woj. lubelskie) 

Powiat świdnicki (woj. lubelskie) 

Powiat włodawski (woj. lubelskie) 

Pszczela Wola (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Strzyżewice) 

Retimno (Grecja) 

Rìvne (Ukraina, obwód wołyński ; okolice) 

Rówek (Rowy ; część wsi) 

Równina Kutnowska 

Rumanowy szczyt (Słowacja) 

Săngeorz-Băi (Rumunia) 

Skrzyniec (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bełżyce) 

Starnberg (Niemcy) 

Stawiski (woj. podlaskie, pow. kolneński, gm. Stawiski) 

Stefkowa (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Olszanica) 

Strabla (woj. podlaskie, pow. bielski, pow. Wyszki) 

Stresa (Włochy) 

Strzałków (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Radomsko) 

Strzelcew (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Łowicz) 

Stupno (Czechy) 

Stupno (Ukraina, obw. rówieński) 

Stwiha (rzeka) 

Sufczyna (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Bircza) 

Surochów (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Jarosław) 

Suszcza (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Michałowo) 

Swaledale (Wielka Brytania ; dolina) 

Sydon (Liban ; okolice) 

Szapowały (Białoruś, obw. grodzieński, rej. oszmiański) 

Szczawnik (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Muszyna) 

Tanew (rzeka) 

Tarnawa Górna (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zagórz) 



 4 

 

Tatary (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Kadzidło) 

Wantule (rumowisko skalne) 

Wielka Kopa Koprowa (Słowacja ; góra) 

Wielki Szott (Tunezja) 

Województwo brzeskolitewskie (1566-1795) 

Zagrody (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Rejowiec) 

Zalesie (Ukraina, obw. wołyński, rej. szacki ; okolice) 

Zatoka Dwińska 

Zatoka Hudsona 
 


