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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(18-24.03.2017) 

 

 

Andimilos (Grecja ; wyspa) 

Baranówek (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Baćkowice) 

Beata (Dominikana ; wyspa) 

Bieruń Stary (Bieruń ; część miasta) 

Bobolin (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Kołbaskowo) 

Boone Creek (Stany Zjednoczone, stan Karolina Północna ; miasto fikcyjne) 

Chacachacare (Trynidad i Tobago ; wyspa) 

Chmielów (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Nowa Dęba ; okolice) 

Chrysi (Grecja ; wyspa) 

Czaple (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Korytnica) 

Czerwony Dwór (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie ; okolice) 

Dobrołęka (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Olszewo-Borki ; okolice) 

Dobrzyków (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Gąbin ; okolice) 

Dolina Środkowego Bugu (obszar chroniony) 

Dołbizna (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) 

Dołhobrody (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Hanna ; okolice) 

Ducie (Pitcairn ; wyspa) 

Dwórzno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie) 

Garbno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Korsze ; okolice) 

Garwolewo (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Czerwińsk nad Wisłą ; okolice) 

Gmina Babiak (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 

Gmina Bakałarzewo (woj. podlaskie, pow. suwalski) 

Gmina Bircza (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 

Gmina Bisztynek (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki) 

Gmina Błażowa (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Boguchwała (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Bojanów (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski) 

Gmina Bolesław (woj. małopolskie, pow. dąbrowski) 

Gmina Borzęcin (woj. małopolskie, pow. brzeski) 

Gmina Brzesko (woj. małopolskie, pow. brzeski) 

Gmina Charsznica (woj. małopolskie, pow. miechowski) 

Gmina Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski) 

Gmina Ciężkowice (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Czarnocin (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski) 

Gmina Dąbrowice (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 

Gmina Dębowa Kłoda (woj. lubelskie, pow. parczewski) 

Gmina Dobczyce (woj. małopolskie, pow. myślenicki) 

Gmina Domaradz (woj. podkarpackie, pow. brzozowski) 

Gmina Fredropol (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 
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Gmina Giby (woj. podlaskie, pow. sejneński) 

Gmina Głowno (woj. łódzkie, pow. zgierski) 

Gmina Gorzyce (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski) 

Gmina Grębów (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski) 

Gmina Gródek (woj. podlaskie, pow. białostocki) 

Gmina Grudusk (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Iwkowa (woj. małopolskie, pow. brzeski) 

Gmina Jadów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński) 

Gmina Jasło (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 

Gmina Jawornik Polski (woj. podkarpackie, pow. przeworski) 

Gmina Jodłowa (woj. podkarpackie, pow. dębicki) 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 

Gmina Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski) 

Gmina Kleczew (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Klucze (woj. małopolskie, pow. olkuski) 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Kołaczyce (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 

Gmina Korytnica (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 

Gmina Korzenna (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 

Gmina Kowale Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki) 

Gmina Kozłów (woj. małopolskie, pow. miechowski) 

Gmina Krasnopol (woj. podlaskie, pow. sejneński) 

Gmina Krasnosielc (woj. mazowieckie, pow. makowski) 

Gmina Krośniewice (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 

Gmina Książ Wielki (woj. małopolskie, pow. miechowski) 

Gmina Laskowa (woj. małopolskie, pow. limanowski) 

Gmina Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski) 

Gmina Limanowa (woj. małopolskie, pow. limanowski) 

Gmina Liw (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 

Gmina Lubenia (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Lubień (woj. małopolskie, pow. myślenicki) 

Gmina Lubomino (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski) 

Gmina Malanów (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Medyka (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 

Gmina Miastkowo (woj. podlaskie, pow. łomżyński) 

Gmina Mielec (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 

Gmina Miłakowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki) 

Gmina Miłosław (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński) 

Gmina Moszczenica (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 

Gmina Mszana Dolna (woj. małopolskie, pow. limanowski) 

Gmina Nowa Dęba (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski) 

Gmina Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie, pow. buski) 

Gmina Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie, pow. bocheński) 

Gmina Olkusz (woj. małopolskie, pow. olkuski) 

Gmina Oporów (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 

Gmina Orły (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 

Gmina Ostrów Lubelski (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Ozorków (woj. łódzkie, pow. zgierski) 

Gmina Pacyna (woj. mazowieckie, pow. gostyniński) 

Gmina Padew Narodowa (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 

Gmina Parczew (woj. lubelskie, pow. parczewski) 
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Gmina Parzęczew (woj. łódzkie, pow. zgierski) 

Gmina Pawłosiów (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 

Gmina Pilzno (woj. podkarpackie, pow. dębicki) 

Gmina Pozezdrze (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) 

Gmina Proszowice (woj. małopolskie, pow. proszowicki) 

Gmina Pruchnik (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 

Gmina Przedecz (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 

Gmina Przykona (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Raczki (woj. podlaskie, pow. suwalski) 

Gmina Radgoszcz (woj. małopolskie, pow. dąbrowski) 

Gmina Rajcza (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Reszel (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński) 

Gmina Ropczyce (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski) 

Gmina Rutki (woj. podlaskie, pow. zambrowski) 

Gmina Rzekuń (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki) 

Gmina Sejny (woj. podlaskie, pow. sejneński) 

Gmina Skalbmierz (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski) 

Gmina Skała (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Skawina (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Słaboszów (woj. małopolskie, pow. miechowski) 

Gmina Słomniki (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Stare Pole (woj. pomorskie, pow. malborski) 

Gmina Stary Brus (woj. lubelskie, pow. włodawski) 

Gmina Stawiszyn (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 

Gmina Strzelce (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 

Gmina Stubno (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 

Gmina Stupsk (woj. mazowieckie, pow. mławski) 

Gmina Suchowola (woj. podlaskie, pow. sokólski) 

Gmina Sypniewo (woj. mazowieckie, pow. makowski) 

Gmina Szczucin (woj. małopolskie, pow. dąbrowski) 

Gmina Szczuczyn (woj. podlaskie, pow. grajewski) 

Gmina Szczurowa (woj. małopolskie, pow. brzeski) 

Gmina Szreńsk (woj. mazowieckie, pow. mławski) 

Gmina Szydłów (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski) 

Gmina Ślesin (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Świętajno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki) 

Gmina Trzyciąż (woj. małopolskie, pow. olkuski) 

Gmina Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Tyczyn (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Wadowice Górne (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 

Gmina Wartkowice (woj. łódzkie, pow. poddębicki) 

Gmina Wieliczka (woj. małopolskie, pow. wielicki) 

Gmina Wiśniewo (woj. mazowieckie, pow. mławski) 

Gmina Wiśniowa (woj. małopolskie, pow. myślenicki) 

Gmina Włodawa (woj. lubelskie, pow. włodawski) 

Gmina Zawady (woj. podlaskie, pow. białostocki) 

Gmina Żabno (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Żuromin (woj. mazowieckie, pow. żuromiński) 

Gonbad-e Kawus (Iran) 

Gorgan Ilemski (Ukraina ; góra) 

Góra Zamkowa (Szurpiły) 
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Gródek Ostroszycki (Białoruś, obw. miński ; okolice) 

Gubernia grodzieńska (1801-1915) 

Herrenchiemsee (Niemcy ; wyspa) 

Hirta (Wielka Brytania ; wyspa) 

Horodysko (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Leśniowice) 

Hucisko Brodzkie (Ukraina, obw. lwowski ; wieś nieistniejąca) 

Jaczew (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Korytnica ; okolice) 

Jeremicze (Białoruś, obw. grodzieński ; okolice) 

Juan de Nova (Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne ; wyspa) 

Kemence (Węgry) 

Klimontów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Proszowice ; okolice) 

Kluszewo (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Szydłowo ; okolice) 

Konopki-Pokrzywnica (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zawady ; okolice) 

Krawcowizna (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Strachówka ; okolice) 

Krzyworównia (Ukraina, obw. iwanofrankiwski ; okolice) 

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

Laysan (Stany Zjednoczone ; wyspa) 

Lubzina (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Ropczyce) 

Łankiejmy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Korsze ; okolice) 

Łącko (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Pakość) 
Malden (Kiribati ; wyspa) 

Memmingen (Niemcy) 

Milówka (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Milówka ; okolice) 

Miłogórze (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński ;  

okolice) 

Mirocin (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Przeworsk) 

Mokra (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Biała) 

Mołoda (Ukraina ; góra) 

Możdżany (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Kruklanki) 

Nowa Wieś (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Trzcianka ;  

okolice) 

Nowy Dwór (Białoruś, obw. grodzieński, rej. szczuczyński ; okolice) 

Obrąb (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz ; okolice) 

Okuninka (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Włodawa ; okolice) 

Pagan (Mariany Północne ; wyspa) 

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączniku (obszar) 

Penne (Włochy, Abruzja) 

Plana Cays (Bahamy ; wyspy) 

Pogórze (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Biała) 

Powiat bartoszycki (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat bieruńsko-lędziński (woj. śląskie) 

Powiat brzeski (woj. małopolskie) 

Powiat dębicki (woj. podkarpackie) 

Powiat jasielski (woj. podkarpackie) 

Powiat kazimierski (woj. świętokrzyskie) 

Powiat krasnostawski (woj. lubelskie) 

Powiat limanowski (woj. małopolskie) 

Powiat olecki (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat olkuski (woj. małopolskie) 

Powiat ostródzki (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat pińczowski (woj. świętokrzyskie) 
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Powiat proszowicki (woj. małopolskie) 

Powiat ropczycko-sędziszowski (woj. podkarpackie) 

Powiat tyski (woj. śląskie) 

Powiat wodzisławski (woj. śląskie) 

Powiat zgierski (woj. łódzkie) 

Prawdinsk (Rosja ; okolice) 

Przyjma (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Golina ; okolice) 

Przyszów (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, gm. Bojanów ; okolice) 

Rawa (dopływ Brynicy ; dolina) 

Roanoke (Stany Zjednoczone ; kolonia) 

Roanoke (Stany Zjednoczone ; wyspa) 

Rodanthe (Stany Zjednoczone) 

Rogów (rezerwat przyrody) 

Równina Augustowska 

Samana Cay (Bahamy ; wyspa) 

Samochwałowicze (Białoruś, obw. miński ; okolice) 

Siedlce (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Korzenna) 

Skolin (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Wielkie Oczy ; okolice) 

Słowikowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Korzenna) 

Spartanburg (Stany Zjednoczone, stan Karolina Południowa) 

Strìlkove (Ukraina, obw. chersoński) 

Surowe (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Pasłęk ; okolice) 

Suwalszczyzna Sopoćkińska (Białoruś ; region) 

Szewnica (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Jadów ; okolice) 

Szurpiły (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Jeleniewo) 

Tortuga (Wenezuela ; wyspa) 

Trawy (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Korytnica ; okolice) 

Twin Peaks (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton ; miasto fikcyjne) 

Velké Losiny (Czechy) 

Wierciochy (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Raczki ; okolice) 

Województwo krakowskie (1314-1795) 

Województwo łęczyckie (1339-1793) 

Województwo płockie (1495-1793) 

Wolisko (Możdżany ; część wsi) 

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (terytorium zależne) 

Zabierzów Bocheński (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice ;  

okolice) 

Żabokliki (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Korytnica) 

Żednia (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Michałowo ; okolice) 

 


