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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(1-13.04.2017) 

 

 

Aglomeracja wałbrzyska 

Amiternum (Włochy ; miasto dawne) 

Bardzka Góra (Bardo) 

Bartniki (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Puszcza Mariańska ; okolice) 

Bartniki (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Lipsk ; okolice) 

Bednary (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Nieborów ; okolice) 

Bellano (Włochy) 

Bethnal Green (Londyn ; część miasta) 

Bezledy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce ; okolice) 

Biała Góra (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Międzyzdroje) 

Biała (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski) 

Biskupizna 

Bormio (Włochy) 

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

Brzozowa (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Jaświły ; okolice) 

Bukowina Kłodzka (Kudowa-Zdrój ; część miasta) 

Burszewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Sorkwity ; okolice) 

Büsingen am Hochrhein (Niemcy ; enklawa) 

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

Chełmskie Podziemia Kredowe (Chełm) 

Colonia Tovar (Wenezuela, stan Aragua) 

Cygański Las (Bielsko-Biała) 

Czernin (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Sztum ; okolice) 

Czosnówka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska ; okolice) 

Dęba (woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Poświętne ; okolice) 

Dolina Strążycka (Duszniki-Zdrój ; część miasta) 

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

Dusina (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Gostyń) 
Dworzyska (Pewel Mała ; część wsi) 

Frącki (woj. podlaskie, pow. sejneński, gm. Giby ; okolice) 

Gmina Baboszewo (woj. mazowieckie, pow. płoński) 

Gmina Baranów (woj. wielkopolskie, pow. kępiński) 

Gmina Barczewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski) 

Gmina Bielawy (woj. łódzkie, pow. łowicki) 

Gmina Bielsk (woj. mazowieckie, pow. płocki) 

Gmina Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Błaszki (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Borki (woj. lubelskie, pow. radzyński) 
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Gmina Brąszewice (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Brzeziny (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 

Gmina Buczek (woj. łódzkie, pow. łaski) 

Gmina Cegłów (woj. mazowieckie, pow. miński) 

Gmina Czajków (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

Gmina Czarna Woda (woj. pomorskie, pow. starogardzki) 

Gmina Czarnocin (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Czyże (woj. podlaskie, pow. hajnowski) 

Gmina Dąbrowa Białostocka (woj. podlaskie, pow. sokólski) 

Gmina Domaniewice (woj. łódzkie, pow. łowicki) 

Gmina Dźwierzuty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński) 

Gmina Ełk (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki) 

Gmina Firlej (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Gietrzwałd (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Glinojeck (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Godziesze Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 

Gmina Gostyń (woj. wielkopolskie, pow. gostyński) 

Gmina Goszczyn (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 

Gmina Grabica (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Grabowo (woj. podlaskie, pow. kolneński) 

Gmina Grabów nad Prosną (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

Gmina Grodziczno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski) 

Gmina Grodziec (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Huszlew (woj. mazowieckie, pow. łosicki) 

Gmina Jabłoń (woj. lubelskie, pow. parczewski) 

Gmina Jasionówka (woj. podlaskie, pow. moniecki) 

Gmina Jedlnia-Letnisko (woj. mazowieckie, pow. radomski) 

Gmina Jeziorany (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Kalinowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki) 

Gmina Kaliska (woj. pomorskie, pow. starogardzki) 

Gmina Kamionka (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Kleszczów (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Kolno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Komarówka Podlaska (woj. lubelskie, pow. radzyński) 

Gmina Konstantynów Łódzki (woj. łódzkie, pow. pabianicki) 

Gmina Kraszewice (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

Gmina Krobia (woj. wielkopolskie, pow. gostyński) 

Gmina Krzywda (woj. lubelskie, pow. łukowski) 

Gmina Kuźnica (woj. podlaskie, pow. sokólski) 

Gmina Latowicz (woj. mazowieckie, pow. miński) 

Gmina Lipsk (woj. podlaskie, pow. augustowski) 

Gmina Lubichowo (woj. pomorskie, pow. starogardzki) 

Gmina Lubochnia (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

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

Gmina Mikołajki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski) 

Gmina Milanów (woj. lubelskie, pow. parczewski) 

Gmina Miłki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki) 

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

Gmina Morawica (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gmina Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski) 

Gmina Niedźwiada (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 
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Gmina Nowa Sucha (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) 

Gmina Nowinka (woj. podlaskie, pow. augustowski) 

Gmina Nowy Dwór (woj. podlaskie, pow. sokólski) 

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

Gmina Olszanka (woj. mazowieckie, pow. łosicki) 

Gmina Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski) 

Gmina Ostrówek (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

Gmina Piecki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski) 

Gmina Poświętne (woj. łódzkie, pow. opoczyński) 

Gmina Promna (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski) 

Gmina Prostki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki) 

Gmina Przytyk (woj. mazowieckie, pow. radomski) 

Gmina Purda (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Radziłów (woj. podlaskie, pow. grajewski) 

Gmina Regnów (woj. łódzkie, pow. rawski) 

Gmina Ruciane-Nida (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski) 

Gmina Rusinów (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 

Gmina Rychwał (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Ryn (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki) 

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

Gmina Sidra (woj. podlaskie, pow. sokólski) 

Gmina Siemiątkowo (woj. mazowieckie, pow. żuromiński) 

Gmina Siemień (woj. lubelskie, pow. parczewski) 

Gmina Siennica (woj. mazowieckie, pow. miński) 

Gmina Sitkówka-Nowiny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gmina Sochocin (woj. mazowieckie, pow. płoński) 

Gmina Sorkwity (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski) 

Gmina Stara Kiszewa (woj. pomorskie, pow. kościerski) 

Gmina Stare Juchy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki) 

Gmina Stary Dzierzgoń (woj. pomorskie, pow. sztumski) 

Gmina Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Stawiski (woj. podlaskie, pow. kolneński) 

Gmina Sulechów (woj. lubuskie, pow. zielonogórski) 

Gmina Szczytniki (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 

Gmina Szepietowo (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki) 

Gmina Sztabin (woj. podlaskie, pow. augustowski) 

Gmina Świątki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

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

Gmina Świnice Warckie (woj. łódzkie, pow. łęczycki) 

Gmina Świnna (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Trzcianne (woj. podlaskie, pow. moniecki) 

Gmina Tuliszków (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Ulan-Majorat (woj. lubelskie, pow. radzyński) 

Gmina Ułęż (woj. lubelskie, pow. rycki) 

Gmina Wąsewo (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 

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

Gmina Wodzierady (woj. łódzkie, pow. łaski) 

Gmina Wróblew (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Wydminy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki) 

Gmina Zalesie (woj. lubelskie, pow. bialski) 

Gmina Zapolice (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski) 
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Gmina Zawidz (woj. mazowieckie, pow. sierpecki) 

Gmina Zblewo (woj. pomorskie, pow. starogardzki) 

Gmina Zbuczyn (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) 

Gocław (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Pilawa ; okolice) 

Grabostów (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Zelów ; okolice) 

Great Neck (North Hempstead ; część miasta) 

Gubernia wołyńska (1792-1925) 

Guntersdorf (Austria) 

Hola (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Stary Brus ; okolice) 

Hrud (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska ; okolice) 

Idaho (Stany Zjednoczone ; stan) 

Iesolo (Włochy) 

Ihrec (Ukraina ; góra) 

Jabłoń-Jankowce (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Nowe Piekuty ; okolice) 

Jamielnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski, gm. Nowe Miasto Lubawskie ; 

okolice) 

Jasionna (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Błaszki ; okolice) 

Jużnyj (Brześć ; część miasta) 

Kadysz (Białoruś, obw. grodzieński ; okolice) 

Kalinowa (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Błaszki ; okolice) 

Kaliszki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Biała Piska ; okolice) 

Kamiennik Wielki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Milejewo ; okolice) 

Kaszewska Wola (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Przytyk ; okolice) 

Kazimierza Mała (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Kazimierza Wielka) 

Kiwity (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Kiwity ; okolice) 

Klon (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Rozogi ; okolice) 

Kniażdwór (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 

Kolding (Dania) 

Koleby (Żywiec ; część miasta) 

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

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

Kozaki (Ukraina, obw. lwowski, rej. złoczowski ; okolice) 

Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) 

Księstwo siewierskie (1443{u2013}1790) 

Księża Wola (woj. łódzkie, pow. rawski, gm. Rawa Mazowiecka ; okolice) 

Kulesze (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Mońki ; okolice) 

Kurianka (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Lipsk ; okolice) 

Lido di Iesolo (Iesolo ; część miasta) 

Lipinki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sosnówka ; okolice) 

Lisie Jamy (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów) 

Lubiejew (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) 

Łahodów (Ukraina, obw. lwowski, rej. przemyślański) 

Łoje-Awissa (woj. podlaskie, pow. grajewski, gm. Radziłów ; okolice) 

Łozowo (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka ; okolice) 

Łyngmiany (Litwa, okr. uciański) 

Łyngmiany (Litwa, okr. uciański ; okolice) 

Majdan (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Szypliszki ; okolice) 

Marsjangdi (Nepal ; rzeka) 

Menoninee (Stany Zjednoczone, stan Michigan) 

Midalt (Maroko) 

Mierzączka Duża (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Dłutów ; okolice) 
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Mikorzyn (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Kępno ; okolice) 

Młynówka (Bydgoszcz ; rzeka) 

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

Mogilnica (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze) 

Mogilnice (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Sztabin ; okolice) 

Mojave (Stany Zjednoczone ; pustynia) 

Monkinie (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Nowinka ; okolice) 

Mońki (woj. podlaskie ; okolice) 

Niewino Borowe (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Wyszki ; okolice) 

North Hempstead (Stany Zjednoczone) 

Nowe Masiewo (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Narewka ; okolice) 

Nürtingen (Niemcy) 

Obrzębin (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Turek ; okolice) 

Obwód czerniowiecki (Ukraina) 

Obwód iwanofrankiwski (Ukraina) 

Obwód lwowski (Ukraina) 

Olza (dorzecze) 

Ontario (jezioro) 

Orchów (woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Łask ; okolice) 

Orgiejów (Mołdawia) 

Owrucz (Ukraina, obw. żytomierski ; okolice) 

Oxnard (Stany Zjednoczone) 

Paluzy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bisztynek ; okolice) 

Park City (Stany Zjednoczone, stan Utah) 

Pieniński Park Narodowy 

Podgórze (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Chełm) 

Pogorzelec (woj. podlaskie, pow. sejneński, gm. Giby ; okolice) 

Powiat gostyński (woj. wielkopolskie) 

Powiat mrągowski (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat nowomiejski (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat olsztyński (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat świebodziński (woj. lubuskie) 

Prudnik (woj. opolskie ; okolice) 

Przyłęków (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Świnna) 

Przystałowice Małe (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Rusinów ; okolice) 

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

Rakowicze (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Lipsk ; okolice) 

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

Riczka (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 

Romanka (góra) 

Romaszki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rossosz ; okolice) 

Roskosz (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Rudniki (Ukraina, obw. lwowski) 

Sajenek (Augustów ; część miasta) 

Sarstein (Austria ; góry) 

Siedlce (woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Sędziejowice ; okolice) 

Siewierz Jeziorna (Siewierz ; część miasta) 

Siglufjör{u00F0}ur (Islandia) 

Slezský Kočov (Czechy) 

Sloup v Čechách (Czechy ; gmina) 

Sojczyn Borowy (woj. podlaskie, pow. grajewski, gm. Grajewo ; okolice) 
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Sokolany (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Sokółka ; okolice) 

Sporysz (Żywiec ; część miasta) 

Stare Masiewo (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Narewka ; okolice) 

Stavros (Grecja) 

Stopki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Sępopol ; okolice) 

Stronibaby (Ukraina, obw. lwowski) 

Szeszory (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. kosowski) 

Szewce (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Sitkówka-Nowiny) 

Szyba (Ełk ; część miasta) 

Szyleny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Braniewo ; okolice) 

Szymonka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Ryn ; okolice) 

Śnieżnica (góra) 

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

Uralski Okręg Przemysłowy (Rosja) 

Urval (Francja, region Nowa Akwitania) 

Vietri sul Mare (Włochy) 

Vorderer Gosausee (Austria ; jezioro) 

Waldviertel (Austria ; region) 

Wesoła (Kraków ; część miasta) 

Wieluń (woj. łódzkie) 

Wilkowo Stare (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Poświętne ; okolice) 

Województwo bialskopodlaskie (1975-1998) 

Województwo białostockie (1975-1998) 

Województwo bielskie (1975-1998) 

Województwo bydgoskie (1975-1998) 

Województwo chełmskie (1975-1998) 

Województwo ciechanowskie (1975-1998) 

Województwo częstochowskie (1975-1998) 

Województwo elbląskie (1975-1998) 

Województwo gorzowskie (1975-1988) 

Województwo jeleniogórskie (1975-1998) 

Województwo kieleckie (1975-1998) 

Województwo konińskie (1975-1998) 

Województwo koszalińskie (1950-1975) 

Województwo koszalińskie (1975-1998) 

Województwo krakowskie (1975-1998) 

Województwo krośnieńskie (1975-1998) 

Województwo legnickie (1975-1998) 

Województwo leszczyńskie (1975-1998) 

Województwo lubelskie (1975-1998) 

Województwo łódzkie (1975-1998) 

Województwo nowosądeckie (1975-1998) 

Województwo olsztyńskie (1946-1975) 

Województwo opolskie (1975-1998) 

Województwo ostrołęckie (1975-1998) 

Województwo pilskie (1975-1998) 

Województwo piotrkowskie (1975-1998) 

Województwo płockie (1975-1998) 

Województwo poznańskie (1975-1998) 

Województwo wrocławskie (1946-1975) 

Wołkuszanka (rzeka) 
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Zalesie (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie ; okolice) 

Zazule (Ukraina, obw. lwowski) 

Zazule (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 

Ziemia Arnhema (Australia ; półwysep) 

Żdżary (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Nowe Miasto nad Pilicą ; okolice) 

Żegiestów-Zdrój (Żegiestów ; część wsi) 

Żeszczynka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sosnówka ; okolice) 

 

 


