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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(3-9.06.2017) 

 
 

Aglomeracja poznańska 

Anastazewo (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Powidz ; okolice) 

Bahia (Brazylia ; stan) 

Barany (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Lipno ; okolice) 

Besiekiery (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Grabów) 

Biała Elstera (rzeka) 

Biały Bór (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

Bolewice (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Miedzichowo ; okolice) 

Borawe (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń ; okolice) 

Borzykowo (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gmina Kołaczkowo) 

Braunweiler (Niemcy) 

Burdąg (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Jedwabno) 

Cegielnia (Koprzywnica ; część miasta) 

Chan Junus (Autonomia Palestyńska) 

Charga (Egipt ; oaza) 

Chmielinko (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Lwówek ; okolice) 

Chotla (rzeka) 

Ciecholewy (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Starogard Gdański) 

Ciemniewo (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Sońsk ; okolice) 

Cieszkowo Stare (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Baboszewo ; okolice) 

Cisownica (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Goleszów ; okolice) 

Czerteż (Pieniny ; góra) 

Dąb Wielki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek ; okolice) 

Dąbie (Kraków ; część miasta) 

Deponia (kraina fikcyjna) 

Dobieszyn (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stromiec) 

Dobrojewo (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Ostroróg) 

Dolsk (Ukraina, obw. wołyński, rej. turzyski) 

Drogomin (woj. lubuskie, pow. sulęciński, gm. Sulęcin) 

Gmina Blachownia (woj. śląskie, pow. częstochowski) 

Gmina Błonie (1973-1998) 

Gmina Bojszowy (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński) 

Gmina Brwinów (1973-1998) 

Gmina Ciasna (woj. śląskie, pow. lubliniecki) 

Gmina Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie, pow. rybnicki) 

Gmina Dobrodzień (woj. opolskie, pow. oleski) 

Gmina Góra Kalwaria (1973-1998) 

Gmina Grodzisk Mazowiecki (1973-1998) 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia (woj. małopolskie, pow. krakowski) 
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Gmina Kalety (woj. śląskie, pow. tarnogórski) 

Gmina Karczew (1973-1998) 

Gmina Kaźmierz (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski) 

Gmina Kobiór (woj. śląskie, pow. pszczyński) 

Gmina Kolonowskie (woj. opolskie, pow. strzelecki) 

Gmina Konstancin-Jeziorna (1973-1998) 

Gmina Kostrzyn (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Koszęcin (woj. śląskie, pow. lubliniecki) 

Gmina Krupski Młyn (woj. śląskie, pow. tarnogórski) 

Gmina Lesznowola (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński) 

Gmina Łazy (woj. śląskie, pow. zawierciański) 

Gmina Mierzęcice (woj. śląskie, pow. będziński) 

Gmina Mstów (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mstów) 

Gmina Ogrodzieniec (woj. śląskie, pow. zawierciański) 

Gmina Olszówka (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 

Gmina Ożarów Mazowiecki (1973-1998) 

Gmina Paczków (woj. opolskie, pow. nyski) 

Gmina Piaseczno (1973-1998) 

Gmina Pobiedziska (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Przystajń (woj. śląskie, pow. kłobucki) 

Gmina Pszczew (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki) 

Gmina Pyskowice (woj. śląskie, pow. gliwicki) 

Gmina Radków (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski) 

Gmina Radzymin (1973-1998) 

Gmina Serock (1973-1998) 

Gmina Sośnicowice (woj. śląskie, pow. gliwicki) 

Gmina Stoszowice (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki) 

Gmina Strzałkowo (woj. wielkopolskie, pow. słupecki) 

Gmina Sulejówek (woj. mazowieckie, pow. miński) 

Gmina Sułoszowa (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Wielgomłyny (woj. łódzkie, pow. radomszczański) 

Gmina Wielowieś (woj. śląskie, pow. gliwicki) 

Gmina Wołomin (1973-1998) 

Gmina Wręczyca Wielka (woj. śląskie, pow. kłobucki) 

Gmina Zakroczym (1973-1998) 

Gmina Zawadzkie (woj. opolskie, pow. strzelecki) 

Gmina Zielonki (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gola Dzierżoniowska (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Niemcza) 

Gorzyce (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Gorzyce ; okolice) 

Goszcz (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki, gm. Twardogóra) 

Grayling (Stany Zjednoczone, stan Michigan) 

Gubernia suwalska (1867-1915) 

Gutków (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Sońsk ; okolice) 

Horoszów (Ukraina, obw. żytomierski) 

Hukowa Skała (Pieniny ; góra) 

Istres (Francja) 

Jabłonowo (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Mirosławiec) 

Jarosławianka (rzeka) 

Jerzyce (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Piotrków Kujawski ; okolice) 

Jezioro Kiedrowickie 
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Jezioro Trychońskie (Grecja) 

Kalinówka-Basie (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Rutki) 

Kalsko (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Międzyrzecz) 

Kastylia-La Mancha (Hiszpania ; wspólnota autonomiczna) 

Kiekrz (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Rokietnica ; okolice) 

Kiełczew Smużny Pierwszy (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Koło ; okolice) 

Kopki (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Rudnik nad Sanem) 

Koszarawa (rzeka) 

Kraje strefy Schengen 

Kucice (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Dzierzążnia ; okolice) 

Lachy (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Narew ; okolice) 

Leleszki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Pasym) 

Leszczyny (Czerwionka-Leszczyny ; część miasta) 

Łańsk (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda) 

Łownica (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Lipnik) 

Łuczyce (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Kocmyrzów-Luborzyca ; okolice) 

Ługi-Radły (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Przystajń ; okolice) 

Marysin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubraniec ; okolice) 

Marzenin (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gm. Września ; okolice) 

Michów (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Michów) 

Montrouge (Francja) 

Mostysza (potok) 

Niedzbórz (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Strzegowo ; okolice) 

Niemojów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Międzylesie) 

Norborne (Stany Zjednoczone, stan Missouri) 

Nowy Bieżanów (Kraków ; część miasta) 

Nowy Śleszów (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Żórawina) 

Nowy Świętów (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Głuchołazy ; okolice) 

Okrzeszyn (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Lubawka ; okolice) 

Ossala (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Osiek ; okolice) 

Ostrowąs (jezioro) 

Ościsłowo (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Glinojeck ; okolice) 

Paniewek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Topólko ; okolice) 

Parciaki (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Jednorożec) 

Pasterka (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków) 

Powiat rybnicki (woj. śląskie) 

Powiat tarnogórski (woj. śląskie) 

Półwysep Malajski 

Proboszczewice (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Joniec ; okolice) 

Raczki (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Raczki) 

Raczyn (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Czarnożyły) 

Radew (rzeka) 

Rafah (Autonomia Palestyńska) 

Rąbczyn (woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Wągrowiec) 

Redgoszcz (Rąbczyn ; część wsi) 

Richmond (Stany Zjednoczone, stan Indiana) 

Rogawka (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Siemiatycze) 

Rojów (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Ostrzeszów) 

Rokitno (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Błonie) 

Rokitno (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Szczekociny ; okolice) 

Rutki (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Żukowo) 
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Siecień (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży ; okolice) 

Siedem Mnichów (Słowacja ; góry) 

Silniczka (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno ; okolice) 

Siodło (Pieniny ; przełęcz) 

Skórnice (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Fałków) 

Sobów (Tarnobrzeg ; część miasta) 

Sokolik (góra) 

Sołtysia (Jelenia Góra ; wzgórze) 

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

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

Stary Broniszew (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mykanów ; okolice) 

Starzechowice (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Fałków) 

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

Swołowo (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Słupsk) 

Szczerbięcin (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Tczew) 

Śliwno (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Kuślin ; okolice) 

Trzciniec (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Chodel) 

Trzeboszowice (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Paczków ; okolice) 

Walla Walla (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton) 

Warniak (jezioro) 

Węgrzynowo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Mała Wieś ; okolice) 

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

Wierzchowie (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Wielka Wieś) 
Wola Marzeńska (woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Sędziejowice) 

Wola Siennicka (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Siennica Różana) 

Wörth (Austria, kraj związkowy Dolna Austria, gmina Enzenreith) 

Wörthersee (Austria ; jezioro) 

Wrząca Wielka (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Koło) 

Wszedzień (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Mogilno) 

Wszedzień (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Mogilno ; okolice) 

Wylągi (Kazimierz Dolny ; część miasta) 

Wysoki Dwór (Litwa; okr. wileński, rej. trocki) 

Wzgórza Golan 

Wzgórze Staromiejskie (Sandomierz) 

Zaryń (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Wierzbinek ; okolice) 

Złota Góra (Wyżyna Olkuska ; wzgórze) 

 


