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p 2004300041 

Obóz hitlerowski Pustków 

zmienione na: 

Pustków (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004301866 

Żabikowo (obóz karno-śledczy) 

zmienione na: 

Żabikowo (niemiecki obóz karno-śledczy) 

 

p 2004302641 

Ravensbrück (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004305463 

Trawniki 

zmienione na: 

Trawnik 

 

p 2004305689 

Ravensbrück (Niemcy) 

zmienione na: 

Ravensbrück (Fürstenberg/Havel ; część miasta) 

 

p 2004306511 

Muzyka afgańska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306513 

Muzyka cygańska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306515 

Muzyka Dagestanu 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306519 

Muzyka jakucka 

zmiana etykiety z 150 na 155 
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p 2004306520 

Muzyka karelska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306522 

Muzyka lapońska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306525 

Muzyka mongolska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306526 

Muzyka Oceanii 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004306607 

Narząd moczowy 

zmienione na: 

Układ moczowy 

 

p 2004306608 

Narząd moczowy - choroby 

zmienione na: 

Choroby układu moczowego 

 

p 2004308650 

Muzyka tatarska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004308976 

Obóz hitlerowski Potulitz 

zmienione na: 

Potulitz (niemiecki obóz przesiedleńczy) 

 

p 2004309653 

Obóz hitlerowski Sobibor 

zmienione na: 

Sobibor (niemiecki obóz zagłady) 

 

p 2004309671 

Auschwitz-Birkenau (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309673 

Bełżec (niemiecki obóz zagłady) 

zmienione na: 

Belzec (niemiecki obóz zagłady) 
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p 2004309676 

Bergen-Belsen (Niemcy) 

zmienione na: 

Bergen (Niemcy) 

 

p 2004309677 

Obóz hitlerowski Bergen-Belsen 

zmienione na: 

Bergen-Belsen (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309679 

Obóz hitlerowski Brätz 

zmienione na: 

Brätz (niemiecki obóz karny) 

 

p 2004309680 

Brójce (woj. lubuskie) 

zmienione na: 

Brójce (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Trzciel) 

 

p 2004309683 

Obóz hitlerowski Buchenwald 

zmienione na: 

Buchenwald (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309688 

Obóz hitlerowski Kulmhof 

zmienione na: 

Kulmhof (niemiecki obóz zagłady) 

 

p 2004309690 

Dachau (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Dachau (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309693 

Obóz hitlerowski Dora 

zmienione na: 

Mittelbau-Dora (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309695 

Obóz hitlerowski Soldau 

zmienione na: 

Soldau (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309703 

Obóz hitlerowski Flossenbürg 

zmienione na: 

Flossenbürg (niemiecki obóz koncentracyjny) 
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p 2004309798 

Gross-Rosen (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Gross-Rosen (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309895 

Obóz hitlerowski Mauthausen 

zmienione na: 

Mauthausen (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309905 

Obóz hitlerowski Plaszow 

zmienione na: 

Plaszow (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309906 

Kraków (woj. małopolskie) - Płaszów 

zmienione na: 

Płaszów (Kraków, Dzielnica XIII Podgórze ; część miasta) 

 

p 2004309907 

Majdanek (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Majdanek (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309911 

Obóz hitlerowski Radogoszcz 

zmienione na: 

Radogoszcz (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2004309926 

Obóz hitlerowski Sachsenhausen-Oranienburg 

zmienione na: 

Sachsenhausen (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309928 

Obóz hitlerowski Sonnenburg 

zmienione na: 

Sonnenburg (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309929 

Sachsenhausen (Niemcy) 

zmienione na: 

Sachsenhausen (Oranienburg ; część miasta) 

 

p 2004309930 

Obóz hitlerowski Stutthof 

zmienione na: 

Stutthof (niemiecki obóz koncentracyjny) 
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p 2004309935 

Obóz hitlerowski Theresienstadt 

zmienione na: 

Theresienstadt (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004309936 

Obóz hitlerowski Treblinka II 

zmienione na: 

Treblinka II (niemiecki obóz zagłady) 

 

p 2004309937 

Treblinka (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Treblinka (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Małkinia Górna) 

 

p 2004309957 

Obóz hitlerowski Pöhlitz 

zmienione na: 

Pöhlitz (niemiecki kompleks obozów) 

 

p 2004309959 

Obóz hitlerowski Poniatowa 

zmienione na: 

Poniatowa (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004310070 

Obóz hitlerowski Westerbork 

zmienione na: 

Westerbork (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2004310528 

Obóz hitlerowski Zarzecze 

zmienione na: 

Zarzecze (obóz niemiecki) 

 

p 2004311142 

Obóz hitlerowski Braunschweig 

zmienione na: 

Braunschweig (niemiecki obóz karny) 

 

p 2004311224 

Obóz hitlerowski Neuengamme 

zmienione na: 

Neuengamme (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004311225 

Neuengamme (Niemcy) 

zmienione na: 

Neuengamme (Hamburg ; część miasta) 
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p 2004311326 

Obóz hitlerowski Riebnig 

zmienione na: 

Riebnig (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2004311327 

Rybna (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Rybna (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Popielów) 

 

p 2004311328 

Obóz hitlerowski Tormersdorf 

zmienione na: 

Tormersdorf (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2004311329 

Prędocice (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Prędocice (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Pieńsk) 

 

p 2004311447 

Obóz hitlerowski Grüssau 

zmienione na: 

Grüssau (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2004311448 

Krzeszów (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Krzeszów (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Kamienna Góra) 

 

p 2004311986 

Obóz hitlerowski Görlitz 

zmienione na: 

Görlitz (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004311987 

Obóz jeniecki Görlitz 

zmienione na: 

Görlitz (niemiecki obóz jeniecki) 

 

p 2004312662 

Poniatowa (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Poniatowa (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Poniatowa) 

 

p 2004312673 

Pustków (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Pustków (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Dębica) 
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p 2004312715 

Trawniki (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Trawniki (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Trawniki) 

 

p 2004312835 

Potulice (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Potulice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Nakło nad Notecią) 
 

p 2004312970 

Chełmno (woj. wielkopolskie, pow. Koło) 

zmienione na: 

Chełmno (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Dąbie) 

 

p 2004312981 

Ostrołęka (woj. mazowieckie) - Łazek 

zmienione na: 

Łazek (Ostrołęka ; część miasta) 

 

p 2004313029 

Radomska, diecezja (katol.) 

zmienione na: 

Diecezja radomska (obszar) 

 

p 2004313897 

Muzyka amerykańska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313904 

Muzyka białoruska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313906 

Muzyka czeska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313911 

Muzyka francuska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313917 

Muzyka litewska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313918 

Muzyka niemiecka 

zmiana etykiety z 150 na 155 
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p 2004313925 

Muzyka rosyjska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313928 

Muzyka słowacka 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313932 

Muzyka ukraińska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004313934 

Muzyka włoska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004314318 

Obóz hitlerowski Szebnie 

zmienione na: 

Szebnie (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004314509 

Ententa, Mała 

zmienione na: 

Mała Ententa 

 

p 2004315241 

Lety (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Lety (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004315294 

Obóz hitlerowski dla dzieci Litzmannstadt 

zmienione na: 

Obóz przy ul. Przemysłowej w Łodzi (niemiecki obóz izolacyjny) 

 

p 2004315795 

Obóz hitlerowski Hohensalza 

zmienione na: 

Hohensalza (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2004317269 

Obóz hitlerowski Fort VII Posen 

zmienione na: 

Fort VII w Poznaniu (niemiecki obóz zagłady) 

 

p 2004318866 

Sosnowiecka, diecezja (katol.) 

zmienione na: 

Diecezja sosnowiecka (obszar) 
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p 2004319294 

Obóz hitlerowski Lazek 

zmienione na: 

Lazek (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004320132 

Gliwicka, diecezja (katol.) 

zmienione na: 

Diecezja gliwicka (obszar) 

 

p 2004320520 

Muzyka chorwacka 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004320521 

Muzyka indyjska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004320635 

Obóz hitlerowski Fort VII Thorn 

zmienione na: 

Fort VII Twierdzy Toruń (więzienie Gestapo) 

 

p 2004320854 

Muzeum Martyrologii (Luboń) 
zmienione na: 

Muzeum Martyrologiczne (Żabikowo) 

 

p 2004321289 

Kaliska, diecezja (katol.) 

zmienione na: 

Diecezja Kaliska (obszar) 

 

p 2004322452 

Sulisławice (woj. świętokrzyskie) - kościół Narodzenia NMP   

zmienione na: 

Kościół Narodzenia NMP (Sulisławice) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2004323199 

Muzyka baskijska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004323237 

Obóz hitlerowski Treblinka I 

zmienione na: 

Treblinka I (niemiecki obóz pracy) 
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p 2004323418 

Parlament - Estonia  

zmienione na: 

Zgromadzenie Państwowe (Estonia) 

zmiana etykiety 150 na 110 

 

p 2004324100 

Obóz hitlerowski Trawniki 

zmienione na: 

Trawniki (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004324360 

Obóz hitlerowski Vaivara 

zmienione na: 

Vaivara (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2004324480 

Obóz hitlerowski Hasag-Pelzery 

zmienione na: 

Hasag-Pelcery (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004325449 

Niesamowite Jeziorko (Ukraina) 

zmienione na: 

Jezioro Niesamowite (Ukraina) 

 

p 2004326018 

Obóz hitlerowski Fort VIII Thorn 

zmienione na: 

Fort VIII Twierdzy Toruń (niemieckie więzienie śledcze) 

 

p 2004326180 

Obóz hitlerowski Gnesen 

zmienione na: 

Gnesen (niemiecki obóz przesiedleńczy) 

 

p 2004326221 

Obóz hitlerowski Vittel 

zmienione na: 

Vittel (niemiecki obóz internowania) 

 

p 2004326723 

Obóz hitlerowski dla Cyganów Litzmannstadt 

zmienione na: 

Obóz cygański w Litzmannstadt Ghetto 

 

p 2004326980 

Obóz hitlerowski Bremerhaven-Pölitz 

zmienione na: 

Bremerhaven-Pölitz (niemiecki obóz pracy) 

 



 11 

 

p 2004327392 

Muzyka Azji 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2004327548 

Obóz hitlerowski dla nieletnich Löbau 

zmienione na: 

Löbau (niemiecki obóz dla młodocianych) 

 

p 2004327549 

Obóz jeniecki Działdowo 

zmienione na: 

Soldau (niemiecki obóz jeniecki) 

 

p 2004327914 

Obóz hitlerowski Starachowice 

zmienione na: 

Starachowice (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004328027 

Sierpik (grzyb) 

zmienione na: 

Fusarium 

 

p 2004328309 

Wola Gułowska (woj. lubelskie) - kościół Nawiedzenia NMP  

zmienione na: 

Kościół Nawiedzenia NMP (Wola Gułowska) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2004328506 

Zdrowie publiczne - polityka 

zmienione na: 

Polityka zdrowotna 

 

p 2004328579 

Obóz hitlerowski Skarżysko Kamienna 

zmienione na: 

Skarżysko Kamienna (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2004328720 

Obóz hitlerowski Ladelund 

zmienione na: 

Ladelund (podobóz KZ Neuengamme) 

 

p 2004329039 

Obóz hitlerowski Magdeburg/Rothensee 

zmienione na: 

Magdeburg-Rothensee (niemiecki podobóz KL Buchenwald) 
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p 2004329040 

Rothensee (Niemcy) 

zmienione na: 

Rothensee (Magdeburg ; część miasta) 

 

p 2004329452 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Menaechmi 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Menaechmi 

 

p 2004329617 

Obóz hitlerowski Myslowitz 

zmienione na: 

Mysłowice (niemiecki obóz śledczy) 

 

p 2004329909 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Mercator 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Mercator 

 

p 2004329910 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Miles gloriosus 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Miles gloriosus 

 

p 2004401574 

Sochocin (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Sochocin (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Sochocin ; okolice) 

 

p 2004402001 

Witów (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Witów (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Kościelisko) 

 

p 2004402294 

Eger (Węgry ; okręg) 

zmienione na: 

Eger (Węgry ; okolice) 

 

p 2004403053 

Ląd (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Ląd (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Lądek) 

 

p 2004403258 

Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Nowy Wiśnicz) 
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p 2004403409 

Kijów (Ukraina) - Babi Jar 

zmienione na: 

Babi Jar (Kijów ; wąwóz) 

 

p 2004404557 

Leszno (woj. mazowieckie, pow. Warszawa-Zachód ; okręg) 

zmienione na: 

Leszno (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno ; okolice) 

 

p 2004404740 

Czerna (woj. małopolskie, pow. Kraków) 

zmienione na: 

Czerna (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice) 

 

p 2004405294 

Kielce (woj. świętokrzyskie) - Pakosz 

zmienione na: 

Pakosz (Kielce ; część miasta) 

 

p 2004405776 

Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - Ząbkowice 

zmienione na: 

Ząbkowice (Dąbrowa Górnicza ; część miasta) 

 

p 2004406103 

Witów (woj. małopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Witów (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Kościelisko ; okolice) 

 

p 2004406412 

Latowicz (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Latowicz (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Latowicz ; okolice) 

 

p 2004406824 

Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Nowy Wiśnicz ; okolice) 

 

p 2004407110 

Buszcze (Ukraina) 

zmienione na: 

Buszcze (Ukraina, obw. tarnopolski) 

 

p 2004407180 

Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie) 

zmienione na: 

Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Solec-Zdrój) 
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p 2004407348 

Staniszów (woj. dolnośląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Staniszów (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn ; okolice) 

 

p 2004407349 

Struga (woj. dolnośląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Struga (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Stare Bogaczowice ; okolice) 

 

p 2004407351 

Trzcińsko (woj. dolnośląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Trzcińsko (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Janowice Wielkie ; okolice) 

 

p 2004407382 

Sobibór (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

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

 

p 2004407426 

Świekatowo (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Świekatowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Świekatowo ; okolice) 

 

p 2004409433 

Wagowo (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Wagowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Pobiedziska) 

 

p 2004409898 

Szlachta (woj. pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Szlachta (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Osieczna ; okolice) 

 

p 2004410376 

Lipiny (woj. mazowieckie, pow. Przysucha) 

zmienione na: 

Lipiny (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Odrzywół) 

 

p 2004410452 

Rogalinek (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Rogalinek (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Mosina) 

 

p 2004410512 

Wełtyń (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Wełtyń (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Gryfino) 
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p 2004410911 

Piechowice (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Piechowice (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Piechowice) 

 

p 2004410993 

Pomponazzi, Pietro (1462-1524) 

zmienione na: 

Pomponazzi, Pietro (1462-1525) 

 

p 2004411170 

Łamacz, Józef (1912- ) 

zmienione na: 

Łamacz, Józef (1912-1999) 

 

p 2004411279 

Kitki (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Kitki (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Dzierzgowo) 

 

p 2004411623 

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (bł. ; 1842-1902) 

zmienione na: 

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (błogosławiona ; 1842-1902) 

 

p 2004411658 

Bonawentura (św. ; ca 1221-1274) 

zmienione na: 

Bonawentura (święty ; ok. 1221-1274) 

 

p 2004412634 

Ashbery, John (1927- ) 

zmienione na: 

Ashbery, John (1927-2017) 

 

p 2004412795 

Władysław Łokietek (król Polski ; ca 1260-1333) 

zmienione na: 

Władysław Łokietek (król Polski ; ok. 1260-1333) 

 

p 2004413718 

Saniki (woj. podlaskie) 

zmienione na: 

Saniki (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Tykocin) 

 

p 2004414300 

Bartnik, Jerzy (ca 1929- ) 

zmienione na: 

Bartnik, Jerzy (1930-2011) 
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p 2004414657 

Troszyn (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Troszyn (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Troszyn) 

 

p 2004415171 

Leszno (woj. mazowieckie, pow. Warszawa-Zachód) 

zmienione na: 

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

 

p 2004415191 

Troszyn (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Troszyn (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Troszyn ; okolice) 

 

p 2004416739 

Posada Zarszyńska (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Posada Zarszyńska (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zarszyn) 

 

p 2004417170 

Sochocin (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Sochocin (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Sochocin) 

 

p 2004417678 

Stegna (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Stegna (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna) 

 

p 2004417786 

Ruether, Rosemary Radford 

zmienione na: 

Ruether, Rosemary Radford (1936- ) 

 

p 2004417881 

Pawłokoma (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Pawłokoma (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Dynów) 

 

p 2004417882 

Piasek (woj. śląskie, pow. Pszczyna ; okręg) 

zmienione na: 

Piasek (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Pszczyna ; okolice) 

 

p 2004417906 

Grom (woj. warmińsko-mazurskie) 

zmienione na: 

Grom (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Pasym) 
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p 2004418089 

Mrocza (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Mrocza (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Mrocza ; okolice) 

 

p 2004418882 

Mościska (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Mościska (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk) 

 

p 2004418887 

Targowisko (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Targowisko (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Kłaj) 

 

p 2004418888 

Kępa Solecka (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Kępa Solecka (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Łaziska) 

 

p 2004418889 

Kępa Gostecka (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Kępa Gostecka (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Łaziska) 

 

p 2004418937 

Piski (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Piski (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Czerwin) 

 

p 2004418938 

Piski (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Piski (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Czerwin ; okolice) 

 

p 2004418940 

Niegowoniczki (woj. śląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Niegowoniczki (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Łazy ; okolice) 

 

p 2004418941 

Niegowonice (woj. śląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Niegowonice (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Łazy ; okolice) 

 

p 2004418986 

Przysietnica (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Przysietnica (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów) 
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p 2004419016 

Kostomłoty (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Kostomłoty (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Kodeń) 
 

p 2004419017 

Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

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

 

p 2004419018 

Gołańcz (woj. wielkopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Gołańcz (woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Gołańcz ; okolice) 

 

p 2004419225 

Borki Nizińskie (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Borki Nizińskie (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Tuszów Narodowy) 

 

p 2004419236 

Latowicz (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

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

 

p 2004419371 

Żędowice (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Żędowice (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie) 

 

p 2004419373 

Radlin (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Radlin (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Radlin) 

 

p 2004419374 

Izbica Kujawska (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Izbica Kujawska (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Izbica Kujawska). 

 

p 2004419426 

Grabowo (woj. podlaskie, pow. Kolno) 

zmienione na: 

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

 

p 2004419444 

Krzemienica (woj. podkarpackie, pow. Łańcut) 

zmienione na: 

Krzemienica (woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Czarna) 
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p 2004419445 

Wojków (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Wojków (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Błaszki) 

 

p 2004419659 

Rzgów (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Rzgów (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Rzgów) 

 

p 2004420078 

University of London. King's College 

zmienione na: 

King's College (University of London) 

 

p 2004420165 

Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz ; okręg) 

zmienione na: 

Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Białe Błota ; okolice). 

 

p 2004420293 

Smolniki (woj. podlaskie ; okręg) 

zmienione na: 

Smolniki (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Rutka-Tartak ; okolice) 

 

p 2004420370 

Sieciechów (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Sieciechów (woj. mazowieckie, pow. kozienicki, gm. Sieciechów) 

 

p 2004420423 

Mirachowo (woj. pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Mirachowo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy ; okolice) 

 

p 2004420426 

Młoszowa (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Młoszowa (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia) 

 

p 2004420431 

Kiełczewice Maryjskie (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Kiełczewice Maryjskie (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Strzyżewice) 

 

p 2004420571 

Bedoń Przykościelny (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Bedoń Przykościelny (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Andrespol) 
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p 2004420572 

Bobrowniki (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Bobrowniki (woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Ryki) 

 

p 2004420575 

Lipuska Huta (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Lipuska Huta (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Lipusz) 

 

p 2004420583 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 

zmienione na: 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

 

p 2004420634 

Zielonka (woj. wielkopolskie, pow. Poznań) 
zmienione na: 

Zielonka (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Murowana Goślina) 

 

p 2004420640 

Tarchały Małe (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Tarchały Małe (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Odolanów) 

 

p 2004420641 

Tarchały Wielkie (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Tarchały Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Odolanów) 

 

p 2004420833 

Łaznów (woj. łódzkie ; okręg) 

zmienione na: 

Łaznów (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Rokiciny ; okolice) 

 

p 2004420835 

Gilowice (woj. śląskie, pow. Żywiec ; okręg) 

zmienione na: 

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

 

p 2004421800 

Kotórz Wielki (woj. opolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Kotórz Wielki (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Turawa ; okolice) 

 

p 2004421913 

Świerszczów (woj. lubelskie, pow. Chełm) 

zmienione na: 

Świerszczów (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Cyców) 
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p 2004422168 

Poraż (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Poraż (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zagórz) 

 

p 2004422324 

Chorzelów (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Chorzelów (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Mielec) 

 

p 2004422325 

Łoniów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Łoniów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów ; okolice) 

 

p 2004422326 

Miedary (woj. śląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Miedary (woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice ; okolice) 

 

p 2004422328 

Wola Jasienicka (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Wola Jasienicka (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna) 

 

p 2004422329 

Złotoria (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Złotoria (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubicz) 

 

p 2004422517 

Radocza (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Radocza (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Tomice) 

 

p 2004422523 

Ropa (woj. małopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Ropa (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Ropa ; okolice) 

 

p 2004422790 

Stara Kornica (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Stara Kornica (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Stara Kornica) 

 

p 2004422979 

Rekowo (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Rekowo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Bytów) 
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p 2004422980 

Rekowo (woj. pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Rekowo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Bytów ; okolice) 

 

p 2004422982 

Kocina (woj. świętokrzyskie) 

zmienione na: 

Kocina (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Opatowiec) 

 

p 2004422983 

Strugi (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Strugi (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Teresin) 

 

p 2004422989 

Rozkopaczew (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Rozkopaczew (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski) 

 

p 2004422999 

Grodno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek) 

zmienione na: 

Grodno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Baruchowo) 

 

p 2004423045 

Wierzchowice (woj. dolnośląskie, pow. Milicz ; okręg) 

zmienione na: 

Wierzchowice (woj. dolnośląskie, pow. milicki, gm. Krośnice ; okolice) 

 

p 2004423046 

Bieniszew (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Bieniszew (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi) 

 

p 2004423105 

Przyborów (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Przyborów (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Czarna) 

 

p 2004423294 

Gieczno (woj. łódzkie ; okręg) 

zmienione na: 

Gieczno (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Zgierz ; okolice) 

 

p 2004423761 

Ropa (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Ropa (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Ropa) 
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p 2004423762 

Opatowiec (woj. świętokrzyskie) 

zmienione na: 

Opatowiec (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Opatowiec) 

 

p 2004423882 

Parszów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Parszów (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Wąchock ; okolice) 

 

p 2004424126 

Demlin (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Demlin (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 

 

p 2004424127 

Gródki (woj. lubelskie) 

zmienione na: 

Gródki (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Turobin) 

 

p 2004424128 

Stryszów (woj. małopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Stryszów (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów ; okolice) 

 

p 2004424590 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

zmienione na: 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań) 
 

p 2004424640 

Palowice (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Palowice (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Czerwionka-Leszczyny) 

 

p 2004424641 

Palowice (woj. śląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Palowice (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Czerwionka-Leszczyny ; okolice) 

 

p 2004424642 

Koneck (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Koneck (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Koneck) 

 

p 2004424850 

Lipie (woj. mazowieckie, pow. Grójec) 

zmienione na: 

Lipie (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Błędów) 
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p 2004424851 

Juncewo (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

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

 

p 2004424893 

Sośnica (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Sośnica (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Kąty Wrocławskie) 

 

p 2004424894 

Sochy (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

Sochy (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec ; okolice) 

 

p 2004424898 

Aleksandrów (woj. lubelskie, pow. Biłgoraj ; okręg) 

zmienione na: 

Aleksandrów (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Aleksandrów ; okolice) 

 

p 2004425653 

Chruślin (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Chruślin (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Bielawy) 

 

p 2004425925 

Malinowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. Działdowo) 

zmienione na: 

Malinowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Działdowo) 

 

p 2004426001 

Tursko (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Tursko (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów) 

 

p 2004426002 

Sulisławice (woj. świętokrzyskie) 

zmienione na: 

Sulisławice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

 

p 2004426132 

Krzyżanów (woj. łódzkie, pow. Kutno ; okręg) 

zmienione na: 

Krzyżanów (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krzyżanów ; okolice) 

 

p 2004426259 

Michałowice (woj. mazowieckie, pow. Pruszków ; okręg) 

zmienione na: 

Michałowice (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Michałowice ; okolice) 
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p 2004426260 

Sielpia Wielka (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Sielpia Wielka (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Końskie ; okolice) 

 

p 2004426261 

Gardna Wielka (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Gardna Wielka (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Smołdzino) 

 

p 2004426262 

Trzęsówka (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Trzęsówka (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Cmolas) 

 

p 2004426263 

Lipinki (woj. lubuskie) 

zmienione na: 

Lipinki (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława) 

 

p 2004426264 

Stróża (woj. łódzkie, pow. Pajęczno) 

zmienione na: 

Stróża (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Rząśnia) 

 

p 2004426265 

Sienno (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Sienno (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Sienno) 

 

p 2004426266 

Kamień Krajeński (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Kamień Krajeński (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński, gm. Kamień  
Krajeński) 

 

p 2004426272 

Stróża (woj. łódzkie, pow. Pajęczno ; okręg) 

zmienione na: 

Stróża (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Rząśnia ; okolice) 

 

p 2004426278 

Stryków (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Stryków (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Stryków) 

 

p 2004426368 

Broniszów (woj. lubuskie) 

zmienione na: 

Broniszów (woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kożuchów) 
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p 2004426369 

Krzywogoniec (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Krzywogoniec (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Cekcyn ; okolice) 

 

p 2004426370 

Chotów (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Chotów (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Mokrsko) 

 

p 2004426390 

Lipnik (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Lipnik (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Lipnik ; okolice) 

 

p 2004426393 

Sorbin (woj. świętokrzyskie) 

zmienione na: 

Sorbin (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski, gm. Bliżyn) 

 

p 2004427423 

Krasin, Viktor (1929- ) 

zmienione na: 

Krasin, Viktor (1929-2017) 

 

p 2004428474 

Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Solec-Zdrój ; okolice) 

 

p 2004429106 

Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki 

zmienione na: 

Instytut Geofizyki (Polska Akademia Nauk) 

 

p 2004429344 

Żukowski (rodzina) 

zmienione na: 

Żukowscy (rodzina) 

 

p 2004429840 

Pustków-Osiedle (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Pustków-Osiedle (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Dębica) 

 

p 2004434664 

Krzyżanowska, Zofia 

zmienione na: 

Krzyżanowska, Zofia (?-1968) 
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p 2004435187 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Filologii Polskiej 

zmienione na: 

Instytut Filologii Polskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań) 
 

p 2004435459 

Dmowski (rodzina) 

zmienione na: 

Dmowscy (rodzina) 

 

p 2004437224 

Zakopane (woj. małopolskie) - Toporowa Cyrhla 

zmienione na: 

Toporowa Cyrhla (Zakopane ; część miasta) 

 

p 2004439031 

Sulisławice (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Sulisławice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów ; okolice) 

 

p 2004439229 

Stryków (woj. łódzkie ; okręg) 

zmienione na: 

Stryków (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Stryków ; okolice) 

 

p 2004439247 

Rzgów (woj. łódzkie ; okręg) 

zmienione na: 

Rzgów (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Rzgów ; okolice) 

 

p 2004439628 

Sieciechów (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Sieciechów (woj. mazowieckie, pow. kozienicki, gm. Sieciechów ; okolice) 

 

p 2004439795 

Sienno (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Sienno (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Sienno ; okolice) 

 

p 2004439887 

Stara Kornica (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Stara Kornica (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Stara Kornica ; okolice) 

 

p 2004439966 

Brzeziny (woj. łódzkie, pow. Brzeziny ; okolice) 

zmienione na: 

Brzeziny (woj. łódzkie ; okolice) 
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p 2004440137 

Izbica Kujawska (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Izbica Kujawska (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Izbica Kujawska ; 

okolice) 

 

p 2004440176 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

zmienione na: 

Niemiecka Akademia Nauk 

 

p 2004440325 

Grabowo (woj. podlaskie, pow. Kolno ; okręg) 

zmienione na: 

Grabowo (woj. podlaskie, pow. kolneński, gm. Grabowo ; okolice) 

 

p 2004441894 

Ihrowica (Ukraina) 

zmienione na: 

Ihrowica (Ukraina, obw. tarnopolski) 

 

p 2004444026 

Rogalinek (woj. wielkopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Rogalinek (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Mosina ; okolice) 

 

p 2004444149 

Jeseník (Czechy) 

zmienione na: 

Jesionik (Czechy) 

 

p 2004445126 

Gilowice (woj. śląskie, pow. Żywiec) 

zmienione na: 

Gilowice (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Gilowice) 

 

p 2004735024 

Czerna (woj. małopolskie, pow. Kraków) - klasztor karmelitów  

zmienione na: 

Klasztor Karmelitów Bosych (Czerna ; budynek) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2004783246 

Wola Gułowska (woj. lubelskie) - klasztor karmelitów  

zmienione na: 

Klasztor Karmelitów Trzewiczkowych (Wola Gułowska ; budynek) 

zmiana etykiety z 151 na 150 
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p 2005501005 

Obóz hitlerowski Babi Jar 

zmienione na: 

Babi Jar (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2005502492 

Chiny - konstytucja 1982 r.  

zmienione na: 

Konstytucja Chin (1982) 

zmiana etykiety 151 na 130 

 

p 2005505626 

Obóz hitlerowski Drancy 

zmienione na: 

Drancy (niemiecki obóz internowania) 

 

p 2005505647 

Stryszów (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Stryszów (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów) 

 

p 2005505812 

Obóz hitlerowski Zamość 
zmienione na: 

Zamość (niemiecki obóz przesiedleńczy) 

 

p 2005510268 

Obóz hitlerowski Südhof 

zmienione na: 

Südhof (obóz niemiecki) 

 

p 2005514590 

Młyniewo (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Młyniewo (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Wielkopolski) 

 

p 2006529929 

Rybna (woj. opolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Rybna (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Popielów ; okolice) 

 

p 2006530322 

Obóz hitlerowski Kołdyczewo 

zmienione na: 

Kołdyczewo (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2006532350 

Wola Jasienicka (woj. podkarpackie ; okręg) 

zmienione na: 

Wola Jasienicka (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna ; okolice) 
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p 2006538231 

Przysietnica (woj. podkarpackie ; okręg) 

zmienione na: 

Przysietnica (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów ; okolice) 

 

p 2006543199 

Adenozynotrifosforan 

zmienione na: 

ATP (związek chemiczny) 

 

p 2006544022 

Stare Strącze (woj. lubuskie ; okręg) 

zmienione na: 

Stare Strącze (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława ; okolice) 

 

p 2006548413 

Lipinki (woj. lubuskie ; okręg) 

zmienione na: 

Lipinki (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława ; okolice) 

 

p 2006552054 

Sorbin (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Sorbin (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski, gm. Bliżyn ; okolice) 

 

p 2006555069 

Gardna Wielka (woj. pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Gardna Wielka (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Smołdzino ; okolice) 

 

p 2006555091 

Spotkania z Zabytkami (czasop.) 

zmienione na: 

Spotkania z Zabytkami (czasopismo) 

 

p 2006555214 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Trinummus 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Trinummus 

 

p 2006557472 

Czerna (woj. małopolskie, pow. Kraków) - kościół św. Eliasza Proroka  

zmienione na: 

Kościół św. Eliasza Proroka (Czerna) 

zmiana etykiety z 151 na 150 
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p 2006604260 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Zakład Frazeologii i Kultury Języka  

Polskiego 

zmienione na: 

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; 

Poznań) 
 

p 2006605601 

Trzęsówka (woj. podkarpackie ; okręg) 

zmienione na: 

Trzęsówka (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Cmolas ; okolice) 

 

p 2006613107 

Uniwersytet Artystyczny (Poznań). Wydział Edukacji Artystycznej 

zmienione na: 

Wydział Edukacji Artystycznej (Uniwersytet Artystyczny ; Poznań) 
 

p 2007613946 

Magda M. (serial film.) 

zmienione na: 

Magda M. (serial filmowy) 

 

p 2007620720 

Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz) 

zmienione na: 

Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Białe Błota) 

 

p 2007625003 

Rozwój (czasop. ; 1898-1931) 

zmienione na: 

Rozwój (czasopismo ; 1898-1931) 

 

p 2007626341 

Stawka większa niż życie (serial film.) 

zmienione na: 

Stawka większa niż życie (serial filmowy) 

 

p 2007631710 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). 
zmienione na: 

Katedra Filologii Słowiańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań) 
 

p 2007632223 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Koło Polonistów 

zmienione na: 

Koło Polonistów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań) 
 

p 2007640187 

Gliwice (woj. śląskie) - Ostropa 

zmienione na: 

Ostropa (Gliwice ; część miasta) 
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p 2007644928 

Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" (Wrocław). Antykwariat 

zmienione na: 

Antykwariat Domu Książki (Wrocław) 

 

p 2007649607 

Żędowice (woj. opolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Żędowice (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie ; okolice) 

 

p 2007711041 

Sucha Górna (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Sucha Górna (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Polkowice) 

 

p 2007711049 

Komorniki (woj. dolnośląskie, pow. Polkowice) 

zmienione na: 

Komorniki (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Polkowice) 

 

p 2007723811 

Obóz hitlerowski Janowski 

zmienione na: 

Obóz Janowski we Lwowie (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2007724475 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych (Łódź). Oddział (Radogoszcz) 

zmienione na: 

Muzeum Martyrologii na Radogoszczu (Muzeum Tradycji Niepodległościowych ; Łódź). 
 

p 2007724728 

Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór) 

zmienione na: 

Muzeum Byłego Obozu Zagłady (Sobibór) 

 

p 2007725927 

Poraż (woj. podkarpackie ; okręg) 

zmienione na: 

Poraż (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zagórz ; okolice) 

 

p 2007727587 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego (Poznań). Studenckie Towarzystwo 

Naukowe 

zmienione na: 

Studenckie Towarzystwo Naukowe (Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego ;  

Poznań) 
 

p 2007729193 

Dzięgielewska, Maria 

zmienione na: 

Dzięgielewska, Maria (1936-2002) 



 33 

 

p 2007734783 

Ententa, Bałtycka 

zmienione na: 

Ententa Bałtycka 

 

p 2007738029 

Treblinka (woj. mazowieckie ; okręg) 

zmienione na: 

Treblinka (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Małkinia Górna ; okolice) 

 

p 2007738796 

Hammerstein (obóz jeniecki) 

zmienione na: 

Hammerstein (niemiecki obóz jeniecki) 

 

p 2008005937 

Kamień Krajeński (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Kamień Krajeński (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński, gm. Kamień Krajeński ; 

okolice) 

 

p 2008007325 

Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - Gołonóg 

zmienione na: 

Gołonóg (Dąbrowa Górnicza ; część miasta) 

 

p 2008009529 

Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - Łęka 

zmienione na: 

Łęka (Dąbrowa Górnicza ; część miasta) 

 

p 2008009854 

Poniatowa (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

Poniatowa (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Poniatowa ; okolice) 

 

p 2008010880 

Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640). Perfecta poesi 

zmienione na: 

Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640). De perfecta poesi 

 

p 2008011024 

Obóz hitlerowski Glowna 

zmienione na: 

Obóz przesiedleńczy na Głównej (Poznań) 
 

p 2008011031 

Poznań (woj. wielkopolskie) - Główna 

zmienione na: 

Główna (Poznań ; część miasta) 
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p 2008031632 

Wiedeń (Austria) - katedra św. Szczepana   

zmienione na: 

Katedra św. Szczepana (Wiedeń) 
zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2008031812 

Kwielice (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Kwielice (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Grębocice) 

 

p 2008034119 

Ostroszowice (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Ostroszowice (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Dzierżoniów) 

 

p 2008034120 

Ostroszowice (woj. dolnośląskie ; okręg) 

zmienione na: 

Ostroszowice (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Dzierżoniów ; okolice) 

 

p 2008036719 

Łącki (rodzina) 

zmienione na: 

Łąccy (rodzina) 

 

p 2008040882 

Broniszów (woj. lubuskie ; okręg) 

zmienione na: 

Broniszów (woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kożuchów ; okolice) 

 

p 2008053506 

Zielonka (woj. wielkopolskie, pow. Poznań ; okręg) 

zmienione na: 

Zielonka (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Murowana Goślina ; okolice) 

 

p 2008053808 

Obóz hitlerowski Hinzert 

zmienione na: 

Hinzert (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2008058815 

Golec, Józef (1935- ) 

zmienione na: 

Golec, Józef (1935-2017) 

 

p 2008067535 

Chiny - konstytucja 1954 r.  

zmienione na: 

Konstytucja Chin (1954) 

zmiana etykiety 151 na 130 
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p 2008068334 

Rozkopaczew (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

Rozkopaczew (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski ; okolice) 

 

p 2008068710 

Konin (woj. wielkopolskie) - Czarków 

zmienione na: 

Czarków (Konin ; część miasta) 

 

p 2008068714 

Obóz hitlerowski Czarków 

zmienione na: 

Czarków (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2009000613 

Warszawa - Ministerstwo Edukacji Narodowej (budynek)  

zmienione na: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (budynek) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2009001646 

Radocza (woj. małopolskie ; okręg) 

zmienione na: 

Radocza (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Tomice ; okolice) 

 

p 2009009886 

NSZZ "Solidarność". Region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 

zmienione na: 

Region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (NSZZ "Solidarność") 

 

p 2009016389 

Waechter, Friedrich Karl (1937- ) 

zmienione na: 

Waechter, Friedrich Karl (1937-2005) 

 

p 2009027924 

Krzemienica (woj. podkarpackie, pow. Łańcut ; okręg) 

zmienione na: 

Krzemienica (woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Czarna ; okolice) 

 

p 2009032334 

Obóz hitlerowski Glausche 

zmienione na: 

Glausche (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2009032625 

Głuszyna (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Głuszyna (woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Namysłów) 
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p 2009032755 

Wielgie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Lipno) 

zmienione na: 

Wielgie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Wielgie) 

 

p 2009032756 

Wielgie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Lipno ; okręg) 

zmienione na: 

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

 

p 2010013570 

Chorzelów (woj. podkarpackie ; okręg) 

zmienione na: 

Chorzelów (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Mielec ; okolice) 

 

p 2010020245 

Obóz hitlerowski Osthofen 

zmienione na: 

Osthofen (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2010021887 

Chiny - konstytucja 1975 r.  

zmienione na: 

Konstytucja Chin (1975) 

zmiana etykiety 151 na 130 

 

p 2010026094 

Obóz hitlerowski Konstantinow 

zmienione na: 

Konstantinow (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2010030007 

Komoniecki, Andrzej (ca 1658-1729) 

zmienione na: 

Komoniecki, Andrzej (1658-1729) 

 

p 2011000417 

Obóz hitlerowski Trostenez 

zmienione na: 

Mały Trościeniec (niemiecki obóz zagłady) 

 

p 2011000424 

Mińsk (Białoruś) - Maly Trascânec 

zmienione na: 

Mały Trościeniec (Mińsk ; część miasta) 

 

p 2011000941 

Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - Antoniów 

zmienione na: 

Antoniów (Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice ; część miasta) 
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p 2011006801 

Miedary (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Miedary (woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice) 

 

p 2011022771 

Kiełczewice Maryjskie (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

Kiełczewice Maryjskie (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Strzyżewice ; okolice) 

 

p 2011026589 

Poznań (woj. wielkopolskie) - Krzyżowniki 

zmienione na: 

Krzyżowniki (Poznań ; część miasta) 

 

p 2012000293 

Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji 

zmienione na: 

Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Opolski) 

 

p 2012001505 

Sielpia Wielka (woj. świętokrzyskie) 

zmienione na: 

Sielpia Wielka (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Końskie) 

 

p 2012003074 

Obóz hitlerowski Klein Mangersdorf 

zmienione na: 

Klein Mangersdorf (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2012003076 

Magnuszowiczki (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Magnuszowiczki (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin) 

 

p 2012011132 

Sensacja 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2012012935 

Koncert (fortepian, chór męski i orkiestra) 

zmienione na: 

Muzyka na chór męski, fortepian i orkiestrę 
 

p 2012020800 

Figueres (Hiszpania ; okręg) 

zmienione na: 

Figueres (Hiszpania ; okolice) 
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p 2012020825 

Żelazny Most (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Żelazny Most (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Polkowice) 

 

p 2012022802 

Obóz hitlerowski Kaiserwald 

zmienione na: 

Kaiserwald (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2012026645 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Aulularia 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Aulularia 

 

p 2012026654 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Poenulus 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Poenulus 

 

p 2012027433 

Dziurzyński 

zmienione na: 

Dziurzyński (ksiądz) 

 

p 2012028682 

Chiny - konstytucja 1978 r.  

zmienione na: 

Konstytucja Chin (1978) 

zmiana etykiety 151 na 130 

 

p 2012031214 

Laniewski, Alfred 

zmienione na: 

Laniewski, Alfred (1889?-1940) 

 

p 2012033368 

Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Rejowiec Fabryczny ; okolice) 

 

p 2012033963 

Wełtyń (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Wełtyń (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Gryfino ; okolice) 

 

p 2012035542 

Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - Tucznawa 

zmienione na: 

Tucznawa (Dąbrowa Górnicza ; część miasta) 
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p 2013001186 

Radziwiłł, Maria (ca 1618-1660) 

zmienione na: 

Radziwiłł, Maria (ok. 1618-1660) 

 

p 2013012380 

Obóz hitlerowski Steineck 

zmienione na: 

Steineck (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2013013876 

Obóz hitlerowski Gurs 

zmienione na: 

Gurs (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2013014405 

Chróstnik (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Chróstnik (woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin) 

 

p 2013024260 

Obóz hitlerowski Sajmište 

zmienione na: 

Sajmište (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2013026507 

Lydgate, John (ca 1370-ca 1451) 

zmienione na: 

Lydgate, John (ok. 1370-ok. 1451) 

 

p 2013033441 

Osetno (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Osetno (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Góra) 

 

p 2013035816 

Obóz hitlerowski Ląd 

zmienione na: 

Ląd (niemiecki obóz przejściowy) 

 

p 2013037546 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Amphitruo 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Amphitruo 

 

p 2014000295 

Jerozolima (Izrael) - Góra Oliwna 

zmienione na: 

Góra Oliwna (Jerozolima) 

 

 



 40 

 

p 2014006964 

Leszczyński, Karol Rafał (1875-1936) 

zmienione na: 

Leszczyński, Karol (1875-1936) 

 

p 2014012723 

Wolf, Eric R. (1923-1999). Europe and the People Without History 

zmienione na: 

Wolf, Eric R. (1923-1999). Europe and the people without history 

 

p 2014013021 

Auschwitz i Holokaust (Oświęcim, 2008) 

zmienione na: 

Auschwitz i Holokaust (Oświęcim ; 2008) 

 

p 2014024990 

Manewry (wojsk.) 

zmienione na: 

Ćwiczenia wojskowe 

 

p 2014027070 

Łysiny (woj. lubuskie) 

zmienione na: 

Łysiny (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Wschowa) 

 

p 2014039737 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Asinaria 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Asinaria 

 

p 2014062655 

Apke, Fred (1959- ). Baron przychodzi boso i płaci guzikiem 

zmienione na: 

Apke, Fred (1959- ). Herr Baron kommt barfuss und bezahlt mit einem Knopf 

 

p 2014066699 

Cierniak, Henryk. Wyznawca skóry 

zmienione na: 

Cierniak, Henryk (1956- ). Wyznawca skóry 

 

p 2014066700 

Cierniak, Henryk 

zmienione na: 

Cierniak, Henryk (1956- ) 

 

p 2014069779 

Bober, Sabina 

zmienione na: 

Bober, Sabina (1976- ) 
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p 2014069780 

Bober, Sabina. Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych 

zmienione na: 

Bober, Sabina (1976- ). Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych 

 

p 2014081231 

Smukała (obóz przesiedleńczy) 

zmienione na: 

Smukała (niemiecki obóz przesiedleńczy) 

 

p 2014082506 

Komoniecki, Andrzej (ca 1658-1729). Chronografia albo Dziejopis żywiecki 

zmienione na: 

Komoniecki, Andrzej (1658-1729). Chronografia albo Dziejopis żywiecki 

 

p 2015000215 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Akademickie Koło Misjologiczne 

zmienione na: 

Akademickie Koło Misjologiczne (Poznań) 
 

p 2015000564 

Ashbery, John (1927- ). Other traditions 

zmienione na: 

Ashbery, John (1927-2017). Other traditions 

 

p 2015006503 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Pseudolus 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Pseudolus 

 

p 2015008353 

Kielce (woj. świętokrzyskie) - żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego  

zmienione na: 

Synagoga Herszla Zagajskiego (Kielce) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2015026164 

Bober, Sabina. Persona non grata 

zmienione na: 

Bober, Sabina (1976- ). Persona non grata 

 

p 2015027186 

Hodonín (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Hodonín (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2015039745 

Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 a.C.). Epidicus 

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Epidicus 
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p 2015040198 

Szypowska, Maria (1929- ) 

zmienione na: 

Szypowska, Maria (1929-2017) 

 

p 2015040199 

Szypowska, Maria (1929- ). Konopnicka jakiej nie znamy 

zmienione na: 

Szypowska, Maria (1929-2017). Konopnicka jakiej nie znamy 

 

p 2015049948 

Politechnika Warszawska. Filia (Płock). Koło Naukowe Inżynierii Środowiska 

zmienione na: 

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (Filia Politechniki Warszawskiej ; Płock) 

 

p 2015052501 

Rokitnica (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Rokitnica (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Złotoryja) 

 

p 2015054483 

Pęk, Ryszard 

zmienione na: 

Pęk, Ryszard (sędzia) 

 

p 2015055353 

Agencja Edytorska Ezop (Warszawa) 

zmienione na: 

Agencja Edytorska Ezop 

 

p 2015055485 

Biała Ławka (Tatry Wysokie) 

zmienione na: 

Biała Ławka (Słowacja ; przełęcz) 

 

p 2015061651 

Obóz hitlerowski Neusalz 

zmienione na: 

Neusalz (niemiecki obóz pracy) 

 

p 2015077500 

Pawlikowski, Jerzy 

zmienione na: 

Pawlikowski, Jerzy (1958- ) 

 

p 2015101974 

Sidoruk, Maria 

zmienione na: 

Sidoruk-Błach, Maria 
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p 2015118809 

Holiday (film) 

zmienione na: 

Holiday (film ; 2006) 

 

p 2015125630 

Zamek Królewski - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Warszawa). Archiwum 

zmienione na: 

Archiwum (Zamek Królewski ; Warszawa) 

 

p 2015127454 

Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo 

(Czerna) 

zmienione na: 

Klasztor Karmelitów Bosych (Czerna) 

 

p 2015151198 

Prudnik (woj. opolskie). Urząd Miejski. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik 

zmienione na: 

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik 

 

p 2015152426 

Witkiewicz, Magdalena 

zmienione na: 

Witkiewicz-Zdun, Magdalena 

 

p 2015161380 

Zentralinstitut für Geschichte (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin). 

zmienione na: 

Zentralinstitut für Geschichte (Niemiecka Akademia Nauk) 

 

p 2016024167 

Obóz hitlerowski Warszawa (ul. Skaryszewska 8) 

zmienione na: 

Dulag na Skaryszewskiej (Warszawa) 

 

p 2016042083 

Blackburne, E. Owens (1848-) 

zmienione na: 

Blackburne, E. Owens (1848-1894) 

 

p 2016052101 

Bleunard, A. 

zmienione na: 

Bleunard, Albert (1852-1905) 

 

p 2016070740 

Biliński, A 

zmienione na: 

Biliński, A. (chemik) 
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p 2016072976 

Golec, Józef (1935- ). Dwa wieki sopockiego szkolnictwa 

zmienione na: 

Golec, Józef (1935-2017). Dwa wieki sopockiego szkolnictwa 

 

p 2016080019 

Bergner, Rudolf 

zmienione na: 

Bergner, Rudolf (1860-1899) 

 

p 2016080929 

Birecki, Leon 

zmienione na: 

Birecki, Leon (1858-?) 

 

p 2016091942 

Alipiev, Pet''r 

zmienione na: 

Alipiev, Pet''r (1930-1999) 

 

p 2016092368 

Anc, Józefa 

zmienione na: 

Anc, Józefa (1851?-1916) 

 

p 2016109149 

Brehunenko, Vìktor Anatolìjovič 
zmienione na: 

Brehunenko, Viktor Anatolìjovič (1965- ) 

 

p 2016112599 

Andrews, John 

zmienione na: 

Andrews, John (tłumacz) 

 

p 2016117343 

Rynkiewicz, Karolina 

zmienione na: 

Rynkiewicz, Karolina (tłumacz) 

 

p 2016119242 

Buchholtzowa, Janina 

zmienione na: 

Buchholtz, Janina (1893-1969) 

 

p 2016119969 

Brymora, Marek 

zmienione na: 

Brymora, Marek (1954-2017) 
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p 2016120158 

Boulton, Marjorie (1924- ) 

zmienione na: 

Boulton, Marjorie (1924-2017) 

 

p 2016120572 

Bouvet, Francisque 

zmienione na: 

Bouvet, Francisque (1799-1871) 

 

p 2016120657 

Bobin, Romuald A. 

zmienione na: 

Bobin, Romuald A. (?-1915) 

 

p 2016122134 

Barszczewski, Jan (ca 1790-1851) 

zmienione na: 

Barszczewski, Jan (ok. 1790-1851) 

 

p 2016124370 

Brykner, Wacław 

zmienione na: 

Brykner, Wacław (1868-1949) 

 

p 2016125680 

Bryner, Edna 

zmienione na: 

Bryner, Edna (1886-1967) 

 

p 2016127345 

Błażejewicz, Janina 

zmienione na: 

Sawicka, Janina (1914-2000) 

 

p 2016144358 

Samson (film) 

zmienione na: 

Samson (film ; 1961) 

 

p 2016149282 

Bloch, Michał 

zmienione na: 

Bloch, Michał (1898-?) 

 

p 2016162880 

Chechliński, Marian 

zmienione na: 

Chechliński, Marian (1891?-1976) 
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p 2016163911 

Cordier, David 

zmienione na: 

Cordier, David (1959- ) 

 

p 2016172702 

Cywiński, Kazimierz 

zmienione na: 

Cywiński, Kazimierz (elektrotechnik) 

 

p 2016175879 

Charzewski, Tadeusz 

zmienione na: 

Charzewski, Tadeusz (1892-1924) 

 

p 2016176220 

Charszewski, Zygmunt 

zmienione na: 

Charszewski, Zygmunt (1879-1958) 

 

p 2016176230 

Chart, Edmund 

zmienione na: 

Chart, Edmund (1912-1984) 

 

p 2016176241 

Charvet, Etienne Leon Gabriel 

zmienione na: 

Charvet, Léon (1830-1916) 

 

p 2016176586 

Czarkowska, Melania 

zmienione na: 

Czarkowska, Melania (1869-1943) 

 

p 2016184740 

Chaumier, Edmond 

zmienione na: 

Chaumier, Edmond (1853-1931) 

 

p 2016184866 

Chawłowski, Ksawery Mikołaj 

zmienione na: 

Chawłowski, Ksawery Mikołaj (ok. 1820-?) 

 

p 2016184890 

Chazan, Samuel 

zmienione na: 

Chazan, Samuel (1860-1934) 
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p 2016185032 

Chełkowski, Franciszek 

zmienione na: 

Chełkowski, Franciszek (1899-1939) 

 

p 2016185068 

Chełmikowski, Marian 

zmienione na: 

Chełmikowski, Marian (1900-?) 

 

p 2016185090 

Chełmiński, Adam 

zmienione na: 

Chełmiński, Adam (1864-1927) 

 

p 2016185101 

Chełmiński, Jarosław 

zmienione na: 

Chełmiński, Jarosław (1881-?) 

 

p 2016185110 

Chełmirski, Jan 

zmienione na: 

Chełmirski, Jan (1892-1957) 

 

p 2016190911 

Degurov, Anton Antonovič (1766-1849) 

zmienione na: 

Dugour, Antoine Jeudy (1765-1849) 

 

p 2016211169 

Duczko, Kazimierz 

zmienione na: 

Duczko, Kazimierz (1900-1940) 

 

p 2016217487 

Duda, Halina 

zmienione na: 

Duda, Halina (katechetka) 

 

p 2016221836 

Nowe Sady (woj. przemyskie) 

zmienione na: 

Nowe Sady (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol) 

 

p 2016239921 

Eberlein, Gerhard (1858- ) 

zmienione na: 

Eberlein, Gerhard (1858-1923) 

 

 



 48 

 

p 2016249934 

Sewilla (Hiszpania) - kościół św. Bonawentury   

zmienione na: 

Kościół św. Bonawentury (Sewilla) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2016253949 

Foy, Maximilien Sébastien 

zmienione na: 

Foy, Maximilien Sébastien (1775-1825) 

 

p 2016256080 

Dobrzyński, Konstanty 

zmienione na: 

Dobrzyński, Konstanty (1908-1939) 

 

p 2016269865 

Danielewicz, Danuta 

zmienione na: 

Danielewicz, Danuta (muzykolog) 

 

p 2016279814 

Gall, Stanisław 

zmienione na: 

Gall, Stanisław (?-1961) 

 

p 2016282937 

Bitwa 1863 r. pod Dobrosołowem 

zmienione na: 

Bitwa pod Dobrosołowem (1863) 

 

p 2016290103 

 François, Victor Emmanuel (1866- ) 

zmienione na: 

François, Victor Emmanuel (1866-1944) 

 

p 2016298894 

Goldsmith, Kenneth 

zmienione na: 

Goldsmith, Kenneth (1961- ) 

 

p 2016302089 

Golachowska, Magdalena 

zmienione na: 

Golachowska-Poleszczuk, Magdalena 

 

p 2016318631 

Hay, Louise L. (1926- ) 

zmienione na: 

Hay, Louise L. (1926-2017) 
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p 2016325051 

Brzeziny (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 

zmienione na: 

Brzeziny (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Drawno ; okolice) 

 

p 2016325077 

Chotów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Chotów (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Krasocin ; okolice) 

 

p 2016327153 

Gabor, Robert 

zmienione na: 

Gabor, Robert (1969- ) 

 

p 2016327426 

Girsztowt, Aleksandra 

zmienione na: 

Girsztowt, Aleksandra (1987- ) 

 

p 2016327427 

Girsztowtt, Zbigniew 

zmienione na: 

Girsztowtt, Zbigniew (1937- ) 

 

p 2016348269 

Gumen{u00FB}k, Boris Borisovič (1965- ) 

zmienione na: 

Humeniuk, Borys (1965- ) 

 

p 2016381318 

Potoczek (woj. dolnośląskie ; pow. Głogów) 

zmienione na: 

Potoczek (woj. dolnośląskie, pow. głogowski, gm. Jerzmanowa) 

 

p 2016386883 

Henson, C. W. 

zmienione na: 

Henson, C. W. (1940- ) 

 

p 2016389955 

Bober, Sabina. Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu  

Polski Ludowej 

zmienione na: 

Bober, Sabina (1976- ). Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym  

dwudziestoleciu Polski Ludowej 

 

p 2016399050 

Hejducki, Henryk 

zmienione na: 

Hejducki, Henryk (1948- ) 
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p 2016406319 

Iwaniuk, Joanna 

zmienione na: 

Iwaniuk, Joanna (ilustratorka) 

 

p 2016407324 

Bobrowniki (woj. lubelskie ; okręg) 

zmienione na: 

Bobrowniki (woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Ryki ; okolice) 

 

p 2016408472 

Wroniniec (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Wroniniec (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Niechlów) 

 

p 2016411280 

Tomaszewski, Witold 

zmienione na: 

Tomaszewski, Witold (1907-1981) 

 

p 2016419608 

Opatowiec (woj. świętokrzyskie ; okręg) 

zmienione na: 

Opatowiec (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Opatowiec ; okolice) 

 

p 2016421618 

Obóz hitlerowski Breendonk 

zmienione na: 

Breendonk (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2016433172 

Wraszawa - ulica Grzybowska 6/10  

zmienione na: 

Ulica Grzybowska 6/10 (Warszawa) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2016434552 

Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Zakład Chemii Organicznej 

zmienione na: 

Zakład Chemii Organicznej (Politechnika Wrocławska) 

 

p 2016435855 

Stokłosa, Agnieszka (agronomia) 

zmienione na: 

Synowiec, Agnieszka (agronomia) 

 

p 2016442144 

Cierniak, Henryk. Wydmuszka 

zmienione na: 

Cierniak, Henryk (1956- ). Wydmuszka 
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p 2017000818 

Baukommando "Weichsel" (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Baukommando "Weichsel" (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2017009097 

Saint-Aulaire, Roland 

zmienione na: 

Saint-Aulaire, Roland de (1886-1964) 

 

p 2017010794 

Vahrušov, Feodosij Mihajlovič 
zmienione na: 

Vahrušov, Feodosij Mihajlovič (1870-1931) 

 

p 2017031057 

Varakin, I. I. 

zmienione na: 

Varakin, Ivan Ivanovič (1889-?) 

 

p 2017039280 

Katzbach (obóz koncentracyjny) 

zmienione na: 

Katzbach (niemiecki obóz koncentracyjny) 

 

p 2017041345 

Muzyka bretońska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2017041360 

Muzyka łemkowska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2017041376 

Muzyka tybetańska 

zmiana etykiety z 150 na 155 

 

p 2017048923 

Garland, R. 

zmienione na: 

Garland, Robert (czynny ok. 1808-1863) 

 

p 2017068309 

Golec, Józef (1935- ). Poczet ojców miasta Sopotu 

zmienione na: 

Golec, Józef (1935-2017). Poczet ojców miasta Sopotu 

 

p 2017070408 

Török, János (1907- ) 

zmienione na: 

Nemes Török, János (1907-1982) 
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p 2017078455 

Urbański, Justynian (czynny ok. 1916-1937) 

zmienione na: 

Urbański, Justynian (1885-1970) 

 

p 2017084858 

Arakiełowicz, Symforian 

zmienione na: 

Arakiełowicz, Symforian (1678-1742) 

 

p 2017090242 

Töpfer, Gertruda 

zmienione na: 

Töpfer, Gertruda (1919-2012) 

 

p 2017091147 

Zaleski, Konrad 

zmienione na: 

Zaleski, Konrad (1851-1921) 

 

p 2017092446 

Krzanowski, J. 

zmienione na: 

Krzanowski, Jan 

 

p 2017100471 

Mistrzowie Kryminału Obyczajowego 

zmienione na: 

Mistrzynie Kryminału Obyczajowego 

 

p 2017103177 

Gmina Biłgoraj (woj. lubelskie, powiat biłgorajski) 

zmienione na: 

Gmina Biłgoraj (woj. lubelskie, pow. biłgorajski) 

 

p 2017106096 

Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięga 

zmienione na: 

Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa (Warszawa) 

 

p 2017106352 

Czubaj, M. 

zmienione na: 

Czubaj, Maria 

 

p 2017108983 

Makk, Károly (1925- ) 

zmienione na: 

Makk, Károly (1925-2017) 

 

 


