
 1 

 

 

 
 
 

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)    
((((19191919----25.0825.0825.0825.08.2017).2017).2017).2017)    

    
 
Alberone (Włochy, region Emilia-Romania) 
Biały Dunajec (rzeka) 
Bobrowiecka Przełęcz 
Bysławek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo) 
Bystra (dopływ Zakopianki ; potok) 
Bystrzyca (Czechy, kraj morawsko-śląski ; okolice) 
Czepełare (Bułgaria) 
Czyżyków (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki ; okolice) 
Dębowiec (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Prudnik) 
Dolina Olczyska 
Dolina Sucha Kasprowa 
Donosy (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Kazimierza Wielka) 
Furkot (Słowacja ; góra) 
Gaje (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki ; okolice) 
Gmina Bełżec (woj. lubelskie, pow. tomaszowski) 
Gmina Bobrowniki (woj. śląskie, pow. będziński) 
Gmina Brzuze (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński) 
Gmina Buczkowice (woj. śląskie, pow. bielski) 
Gmina Czarny Bór (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski) 
Gmina Gromnik (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 
Gmina Krajenka (woj. wielkopolskie, pow. złotowski) 
Gmina Krokowa (woj. pomorskie, pow. pucki) 
Gmina Krzęcin (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński) 
Gmina Lanckorona (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 
Gmina Lewin Kłodzki (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 
Gmina Libiąż (woj. małopolskie, pow. chrzanowski) 
Gmina Lipie (woj. śląskie, pow. kłobucki) 
Gmina Lubasz (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) 
Gmina Luboń (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 
Gmina Łagów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 
Gmina Łubnice (woj. łódzkie, pow. wieruszowski) 
Gmina Margonin (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski) 
Gmina Mykanów (woj. śląskie, pow. częstochowski) 
Gmina Ornontowice (woj. śląskie, pow. mikołowski) 
Gmina Przeworno (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński) 
Gmina Słopnice (woj. małopolskie, pow. limanowski) 
Gmina Strawczyn (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 
Gmina Witkowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) 
Gmina Żurawica (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 
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Grudna Górna (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Brzostek ; okolice) 
Hala Goryczkowa 
Hucisko (woj. małopolskie, pow. suski, gm. Stryszawa ; okolice) 
Jakubowice (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Proszowice) 
Jaryczów Stary (Ukraina, obw. lwowski, rej. kamionecki ; okolice) 
Jasionów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 
Knychówek (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Korczew) 
Kopa Popradzka (Słowacja ; góra) 
Kotłów (Ukraina, obw. lwowski, rej. złoczowski ; okolice) 
Kulików (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 
Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) 
Lubcza (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław) 
Łomna Górna (Czechy ; okolice) 
Markopol (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki ; okolice) 
Mer de Glace (Francja ; lodowiec) 
Montauban (Francja, region Oksytania) 
Morawka (Czechy ; okolice) 
Murań (Słowacja ; góra) 
Niebieska Turnia 
Niżni Teriański Staw (Słowacja ; jezioro) 
Obwód kustanajski (Kazachstan) 
Olejów (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. zborowski ; okolice) 
Olesko (Ukraina, obw. lwowski, rej. buski ; okolice) 
Olszówka (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna ; okolice) 
Orta San Giulio (Włochy) 
Ostrawica (Czechy ; okolice) 
Paktika (Afganistan ; prowincja) 
Peebles (Wielka Brytania, hrabstwo Scottish Borders) 
Perth and Kinross (Wielka Brytania ; hrabstwo) 
Piskorowice (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Leżajsk) 
Pleasantville (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork, hrabstwo Westchester) 
Pociecha (Truskaw ; część wsi) 
Podkamień (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki ; okolice) 
Poławeń (Litwa, okr. poniewieski) 
Pośredni Goryczkowy Wierch (góra) 
Powiat mikołowski (woj. śląskie) 
Pręgowo (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Kolbudy) 
Przytoń (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Ostrowice) 
Ripoll (Hiszpania) 
Rosko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń ; okolice) 
Rothenburg ob der Tauber (Niemcy) 
Rybi Potok (dopływ Białki) 
Sasów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 
Siklawica (wodospad) 
Stare Gliwice (Gliwice ; część miasta) 
Stogi (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Malbork) 
Strzelce Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Piaski) 
Szadek (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów) 
Tacoma (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton) 
Törtel (Węgry) 
Tréguier (Francja) 
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Trościaniec Mały (Ukraina, obw. lwowski, rej. złoczowski ; okolice) 
Truskaw (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin) 
Újpest (Budapeszt ; część miasta) 
Uwin (Ukraina, obw. lwowski, rej. radziechowski) 
Wielicki Staw (Słowacja ; jezioro) 
Wieszczyna (Dębowiec ; część wsi) 
Wilcza (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Pilchowice) 
Wodospad Skok (Słowacja) 
Wołoszyn (góra) 
Wysocko Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski) 
Wywierzysko Bystrej 
Wyżni Teriański Staw (Słowacja ; jezioro) 
Zakopianka (rzeka) 
Zaszków (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 
Zatoka Admiralicji (Antarktyda) 
Zimna Woda (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki ; okolice) 
Żółtańce (Ukraina, obw. lwowski, rej. kamionecki ; okolice) 
 


