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p 2004305114 
Środki masowego przekazu - polityka 
zmienione na: 
Polityka medialna 
 
p 2004308877 
Beresteczko (Ukraina, obw. wołyński) 
zmienione na: 
Beresteczko (Ukraina, obw. wołyński, rej. horochowski) 
 
p 2004318176 
Siatkówka (anat.) - choroby 
zmienione na: 
Choroby siatkówki 
 
p 2004327781 
Wołoczyska (Ukraina) 
zmienione na: 
Wołoczyska (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. wołoczyski) 
 
p 2004329042 
Ossów (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Ossów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Wołomin) 
 
p 2004329125 
Książki artystyczne 
zmienione na: 
Książka artystyczna 
 
p 2004401062 
Opatówek (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Opatówek (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Opatówek) 
 
p 2004401106 
Ostrów Lubelski (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Ostrów Lubelski (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski) 
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p 2004401957 
Wejsuny (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wejsuny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Ruciane-Nida ; okolice) 
 
p 2004402593 
Jaworzno (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jaworzno (woj. śląskie ; okolice) 
 
p 2004403307 
Tulczyn (Ukraina) 
zmienione na: 
Tulczyn (Ukraina, obw. winnicki, rej. tulczyński) 
 
p 2004403450 
Beresteczko (Ukraina, obw. wołyński ; okolice) 
zmienione na: 
Beresteczko (Ukraina, obw. wołyński, rej. horochowski ; okolice) 
 
p 2004405309 
Wilcza Wola (woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa ; okręg) 
zmienione na: 
Wilcza Wola (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Dzikowiec ; okolice) 
 
p 2004406547 
Wołogda (Rosja ; okręg) 
zmienione na: 
Wołogda (Rosja ; okolice) 
 
p 2004406763 
Ostrów Lubelski (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Ostrów Lubelski (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski ; okolice) 
 
p 2004413394 
Joanna Franciszka Frémyot de Chantal (św. ; 1572-1641) 
zmienione na: 
Joanna de Chantal (święta ; 1572-1641) 
 
p 2004414591 
Jakub z Paradyża (ca 1380-1464) 
zmienione na: 
Jakub z Paradyża (ok. 1380-1464) 
 
p 2004414649 
Drewnowski, Tadeusz (1926- ) 
zmienione na: 
Drewnowski, Tadeusz (1926-2018) 
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p 2004419117 
Wierny, Adam (1929- ) 
zmienione na: 
Wierny, Adam (1929-2016) 
 
p 2004420706 
Umaru, Alhadżi (1858-1934) 
zmienione na: 
Umaru, Alhaji (1858-1934) 
 
p 2004421002 
Trus, Paŭljuk (1904-1929) 
zmienione na: 
Trus, Paŭlûk (1904-1929) 
 
p 2004425877 
Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki (Warszawa) 
zmienione na: 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki (Polska Akademia Nauk) 
 
p 2004426038 
Karpowicz (rodzina) 
zmienione na: 
Karpowiczowie (rodzina) 
 
p 2004427820 
Opatówek (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Opatówek (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Opatówek ; okolice) 
 
p 2004430893 
Armia Krajowa. Stacja Nadawcza "Błyskawica" 
zmienione na: 
Stacja Nadawcza Armii Krajowej "Błyskawica" 
 
p 2004431670 
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (Kraków) 
zmienione na: 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (Polska Akademia Nauk) 
 
p 2004433374 
Sobków (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sobków (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sobków ; okolice) 
 
p 2004437334 
Radziwiłł, Udalryk (1712-ca 1770) 
zmienione na: 
Radziwiłł, Udalryk (1712-1770) 
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p 2004437418 
Junilius Africanus (ca 527-ca 565) 
zmienione na: 
Juniliusz Afrykańczyk (ok. 527-ok. 565) 
 
p 2004437816 
Edmund Campion (św. ; 1540-1581) 
zmienione na: 
Edmund Campion (święty ; 1540-1581) 
 
p 2004438389 
Łukta (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Łukta (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Łukta) 
 
p 2004439133 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. Grodzisk Wielkopolski ; okręg)  
zmienione na: 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Kamieniec ; okolice) 
 
p 2004439661 
Wąsewo (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wąsewo (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Wąsewo ; okolice) 
 
p 2004441428 
Krudowski, Stefan 
zmienione na: 
Krudowski, Stefan (1915-1992) 
 
p 2004441557 
Działyń (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Działyń (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kłecko ; okolice) 
 
p 2004443505 
Kalsk (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kalsk (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Sulechów ; okolice) 
 
p 2004443529 
7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego 
zmienione na: 
7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (Wojsko Polskie ;  
1918-1939) 
 
p 2004444609 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. Gniezno ; okręg) 
zmienione na: 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Trzemeszno ; okolice) 
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p 2004703330 
Jakub z Paradyża (ca 1380-1464). De Theologia mistica 
zmienione na: 
Jakub z Paradyża (ok. 1380-1464). De Theologia mistica 
 
p 2004769745 
Rzym (Włochy) - katakumby św. Kaliksta  
zmienione na: 
Katakumby św. Kaliksta (Rzym) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004779027 
Warszawa - Teatr Polski (budynek)  
zmienione na: 
Teatr Polski (Warszawa ; budynek) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004812070 
Junilius Africanus (ca 527-ca 565). Instituta regularia divinae legis 
zmienione na: 
Juniliusz Afrykańczyk (ok. 527-ok. 565). Instituta regularia divinae legis 
 
p 2005509276 
Leivick, H. (1888-1962) 
zmienione na: 
Lejwik, Halper (1888-1962) 
 
p 2006507142 
Łukasz Wojno-Jasieniecki (św. ; 1877-1961) 
zmienione na: 
Łukasz Wojno-Jasieniecki (święty ; 1877-1961) 
 
p 2006535193 
Rajgród (nadleśnictwo) 
zmienione na: 
Nadleśnictwo Rajgród (obszar) 
 
p 2006557289 
Białaczka limfocytowa ostra 
zmienione na: 
Ostra białaczka limfoblastyczna 
 
p 2006557980 
Samba (muz.) 
zmienione na: 
Samba (utwór muzyczny) 
 
p 2007622852 
Macica - choroby 
zmienione na: 
Choroby macicy 
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p 2007630252 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Muzycznych - Polska Grupa 
Narodowa IAML 
zmienione na: 
Polska Grupa Narodowa IAML 
 
p 2007643805 
Płaska (nadleśnictwo) 
zmienione na: 
Nadleśnictwo Płaska (obszar) 
 
p 2007711051 
Jędrzychów (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Jędrzychów (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Polkowice) 
 
p 2007711059 
Guzice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Guzice (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Polkowice) 
 
p 2007712390 
Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie, pow. Szczytno) 
zmienione na: 
Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Rozogi) 
 
p 2007712472 
Politechnika Śląska (Gliwice). Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
zmienione na: 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (Politechnika Śląska) 
 
p 2008002348 
Zwyrodnienie plamki żółtej 
zmienione na: 
Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) 
 
p 2008024519 
Wąsewo (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Wąsewo (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Wąsewo) 
 
p 2008029103 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. Gniezno) 
zmienione na: 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Trzemeszno) 
 
p 2008032166 
Jarmolińce (Ukraina, obw. chmielnicki) 
zmienione na: 
Jarmolińce (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. jarmoliński) 
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p 2008035119 
ADAMS (informat.) 
zmienione na: 
ADAMS (informatyka) 
 
p 2008064315 
Kamienica (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Kamienica (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Paczków) 
 
p 2008064316 
Kamienica (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamienica (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Paczków ; okolice) 
 
p 2008064328 
Jełowa (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Jełowa (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Łubniany) 
 
p 2008064329 
Jełowa (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jełowa (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Łubniany ; okolice) 
 
p 2008066143 
Jeleńska Huta (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Jeleńska Huta (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Szemud) 
 
p 2008066144 
Jeleńska Huta (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jeleńska Huta (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Szemud ; okolice) 
 
p 2008066146 
Jodłowno (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Jodłowno (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Przywidz) 
 
p 2008066147 
Jodłowno (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jodłowno (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Przywidz ; okolice) 
 
p 2008066655 
Józefów (woj. lubelskie, pow. Świdnik ; okręg) 
zmienione na: 
Józefów (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Piaski ; okolice) 
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p 2008067973 
Kamieniec (woj. warmińsko-mazurskie, pow. Iława) 
zmienione na: 
Kamieniec (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Susz) 
 
p 2008069436 
Jawidz (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jawidz (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn ; okolice) 
 
p 2008069537 
Kalinówka (woj. lubelskie, pow. Lublin ; okręg) 
zmienione na: 
Kalinówka (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Głusk ; okolice) 
 
p 2008070185 
Józefów Duży (woj. lubelskie, gm. Serokomla) 
zmienione na: 
Józefów Duży (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Serokomla) 
 
p 2008071603 
Jeziorko (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jeziorko (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia ; okolice) 
 
p 2008072015 
Jasna Góra (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jasna Góra (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia ; okolice) 
 
p 2009002296 
Sadowie (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sadowie (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Sadowie ; okolice) 
 
p 2009003345 
Kamieniec Wrocławski (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamieniec Wrocławski (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Czernica ; okolice) 
 
p 2009006825 
Bank Polski (Warszawa ; 1924-1946 ; budynek) 
zmienione na: 
Bank Polski (Warszawa ; budynek ; 1924-1946) 
 
p 2009010336 
Kamesznica (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamesznica (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Milówka ; okolice) 
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p 2009017138 
Jazowo (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jazowa (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański ; okolice) 
 
p 2009019519 
R (informatyka) 
zmienione na: 
R (język programowania) 
 
p 2009022834 
Józefina (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Józefina (woj. mazowieckie, pow. grodziski, gm. Żabia Wola) 
 
p 2009023125 
Jaszczew (woj. podkarpackie, pow. Krosno) 
zmienione na: 
Jaszczew (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Jedlicze) 
 
p 2009023943 
Jeziory (woj. mazowieckie, pow. Łosice) 
zmienione na: 
Jeziory (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Łosice) 
 
p 2009025208 
Behr, Hans Georg (1937- ) 
zmienione na: 
Behr, Hans-Georg (1937-2010) 
 
p 2009042943 
Jugowice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Jugowice (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim) 
 
p 2009054698 
Jeżówka (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jeżówka (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Wolbrom) 
 
p 2009057104 
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Biblioteka Główna 
zmienione na: 
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
 
p 2009058238 
Jeżów (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jeżów (Wilczyska ; część wsi) 
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p 2009058639 
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948). Okręgowy Wydział Młodzieży (Lwów) 
zmienione na: 
Lwowski Okręgowy Wydział Młodzieży (Polska Partia Socjalistyczna ; 1892-1948) 
 
p 2010005946 
Jutrosin (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Jutrosin (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Jutrosin) 
 
p 2010008826 
Kaliska (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kaliska (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Łochów) 
 
p 2010014281 
Jedlec (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Jedlec (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów) 
 
p 2010027600 
Złotogłowice (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Złotogłowice (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa ; okolice) 
 
p 2010027719 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. Grodzisk Wielkopolski) 
zmienione na: 
Kamieniec (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Kamieniec) 
 
p 2011000258 
Schütz, Anna 
zmienione na: 
Schütz, Anna (czynna ok. 1571) 
 
p 2011008716 
Jaworowa (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Jaworowa (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Raszyn) 
 
p 2011009004 
Kamieniec (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce) 
zmienione na: 
Kamieniec (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Bodzentyn) 
 
p 2011017674 
Kamienica (woj. małopolskie, pow. Limanowa) 
zmienione na: 
Kamienica (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Kamienica) 
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p 2011022839 
Jastrzębiec (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Jastrzębiec (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Lubiszyn) 
 
p 2011023728 
Kabachy (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kabachy (Popielów ; część wsi) 
 
p 2012003282 
Jeziorko (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Jeziorko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno) 
 
p 2012007081 
Kalinówka Kościelna (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Kalinówka Kościelna (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Knyszyn) 
 
p 2012008228 
Kalinówka Kościelna (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kalinówka Kościelna (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Knyszyn ; okolice) 
 
p 2012010706 
Jeleniów (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Jeleniów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia) 
 
p 2012014110 
Wilczyska (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Wilczyska (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Bobowa) 
 
p 2012022611 
Szlak Cysterski  
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2012023542 
Pawel, Szarlota (1950- ) 
zmienione na: 
Pawel, Szarlota (1950-2018) 
 
p 2012024449 
Kamienica (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Kamienica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Gostycyn) 
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p 2012027648 
Junkrowy (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Junkrowy (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 
 
p 2012033389 
Jelenino (woj. zachodniopomorskie ; pow. Szczecinek) 
zmienione na: 
Jelenino (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Szczecinek) 
 
p 2012033769 
Audibran, François Adolphe (1810-?) 
zmienione na: 
Audibran, François Adolphe (1810-1865) 
 
p 2013001735 
Čarot, Mìhas' (1896-1938) 
zmienione na: 
Czarot, Michaś (1896-1938) 
 
p 2013004368 
Juszczyn (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Juszczyn (woj. małopolskie, pow. suski, gm. Maków Podhalański) 
 
p 2013014242 
Dywin (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Dywin (Białoruś, obw. brzeski, rej. kobryński ; okolice) 
 
p 2013015778 
Jatutów (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Jatutów (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość) 
 
p 2013019157 
Jasień (woj. łódzkie, pow. Brzeziny) 
zmienione na: 
Jasień (woj. łódzkie, pow. brzeziński, gm. Rogów) 
 
p 2013019245 
Józefów (woj. łódzkie, pow. Brzeziny) 
zmienione na: 
Józefów (woj. łódzkie, pow. brzeziński, gm. Rogów) 
 
p 2013026730 
Uspenskij, Andrej Vasil'ivič (1902- ). Byli tri druz'â 
zmienione na: 
Uspenskij, Andrej Vasil'ivič (1902-1978). Byli tri druz'â 
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p 2013026859 
Uspenskij, Andrej Vasil'ivič (1902- ) 
zmienione na: 
Uspenskij, Andrej Vasil'ivič (1902-1978) 
 
p 2013029723 
Kajetany (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kajetany (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Nadarzyn) 
 
p 2013031353 
Loew, Jehuda ben Becalel z Pragi (ca 1525-1609) 
zmienione na: 
Loew, Jehuda ben Becalel z Pragi (ok. 1525-1609) 
 
p 2013033411 
Górska-Zawisłowa, Zofia (1944- ) 
zmienione na: 
Górska-Zawisłowa, Zofia (1944-2016) 
 
p 2013037152 
Jaślików (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Jaślików (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Krasnystaw) 
 
p 2014005208 
Jeziory (Ukraina, obw. rówieński ; okolice) 
zmienione na: 
Jeziory (Ukraina, obw. rówieński, rej. dąbrowicki ; okolice) 
 
p 2014009161 
Jawornik (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Jawornik (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Komańcza ; okolice) 
 
p 2014017007 
Jażyniec (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jażyniec (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Siedlec ; okolice) 
 
p 2014017008 
Jurków (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Jurków (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica) 
 
p 2014018508 
Edmund Campion (św. ; 1540-1581). Decem rationes propositae in causa fidei 
zmienione na: 
Edmund Campion (święty ; 1540-1581). Decem rationes propositae in causa fidei 
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p 2014019877 
Jeleniec (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Jeleniec (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Stanin) 
 
p 2014022299 
Kamianka (woj. mazowieckie, gm. Rzekuń) 
zmienione na: 
Kamianka (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) 
 
p 2014043040 
Kamieniec (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Kamieniec (woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice) 
 
p 2014046531 
Jelenin (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Jelenin (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Żagań) 
 
p 2014054858 
Jegławki (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Jegławki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Srokowo) 
 
p 2014061232 
Jordanowo (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Jordanowo (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Świebodzin) 
 
p 2014085189 
Romanów (Ukraina, obw. żytomierski) 
zmienione na: 
Romanów (Ukraina, obw. żytomierski, rej. romanowski) 
 
p 2014087988 
Jemiołowo (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Jemiołowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Olsztynek) 
 
p 2015001186 
Kowalczuk, Zygmunt (1963- ) 
zmienione na: 
Kowalczuk, Zygmunt (1963-2017) 
 
p 2015001187 
Kowalczuk, Zygmunt (1963- ). Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski - prymas czasów 
niewoli 
zmienione na: 
Kowalczuk, Zygmunt (1963-2017). Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski - prymas 
czasów niewoli 
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p 2015005133 
Kaczynos (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kaczynos (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Stare Pole) 
 
p 2015013432 
Julinek (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Julinek (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno) 
 
p 2015018912 
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Teologicznych 
zmienione na: 
Komitet Nauk Teologicznych (Polska Akademia Nauk) 
 
p 2015023440 
Jelenino (woj. zachodniopomorskie ; pow. Szczecinek ; okręg) 
zmienione na: 
Jelenino (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Szczecinek ; okolice) 
 
p 2015023915 
Jeleńcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jeleńcz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Kęsowo ; okolice) 
 
p 2015025380 
Kajew (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kajew (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów ; okolice) 
 
p 2015025898 
Jastrzębia (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jastrzębia (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Ciężkowice) 
 
p 2015026673 
Jedlice (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Jedlice (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Ozimek) 
 
p 2015037041 
Jaworze Dolne (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Jaworze Dolne (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Pilzno) 
 
p 2015043327 
Kamienica (woj. dolnośląskie, pow. Kłodzko ; okręg) 
zmienione na: 
Kamienica (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Stronie Śląskie ; okolice) 
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p 2015049257 
Jezuicka Struga (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Jezuicka Struga (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Rojewo) 
 
p 2015049291 
Jurków (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jurków (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów) 
 
p 2015051136 
Drewnowski, Tadeusz (1926- ). Porachunki z XX wiekiem 
zmienione na: 
Drewnowski, Tadeusz (1926-2018). Porachunki z XX wiekiem 
 
p 2015063173 
Jawornica (woj. dolnośląskie, pow. Kłodzko, gm. Lewin Kłodzki) 
zmienione na: 
Jawornica (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Lewin Kłodzki) 
 
p 2015077151 
Łukaszewicz, Bogdan 
zmienione na: 
Łukaszewicz, Bogdan (?-2011) 
 
p 2015094711 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach 
zmienione na: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego (Kartuzy) 
 
p 2015095084 
Osipov, N. P. 
zmienione na: 
Osipow, Nikołaj (1901-1945) 
 
p 2015097431 
Zorìj, Natalìâ Vaslìvna 
zmienione na: 
Zorìj, Natalìâ Vasilìvna 
 
p 2015109847 
Cywiński, Wacław 
zmienione na: 
Cywiński, Wacław (1897-1973) 
 
p 2015110686 
Obermüller, Wilhelm 
zmienione na: 
Obermüller, Wilhelm (1809-1888) 
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p 2015111683 
Trypol (Ukraina) 
zmienione na: 
Trypol (Ukraina, obw. kijowski, rej. obuchowski) 
 
p 2015111776 
Kalsk (woj. lubuskie ) 
zmienione na: 
Kalsk (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Sulechów) 
 
p 2015117393 
Rabiej, Maria (nauki medyczne) 
zmienione na: 
Rabiej, Maria (medycyna) 
 
p 2015124448 
Rudy, Stanisław (nauki rolnicze) 
zmienione na: 
Rudy, Stanisław (rolnictwo) 
 
p 2015133101 
Jeziorko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. Giżycko) 
zmienione na: 
Jeziorko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Ryn) 
 
p 2015133103 
Jęcznik (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Jęcznik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Szczytno) 
 
p 2015134023 
Anastazjusz I (cesarz bizantyński ; ca 430-518) 
zmienione na: 
Anastazjusz I (cesarz bizantyński ; ok. 430-518) 
 
p 2016020038 
Jaworek (woj. mazowieckie, pow. Gostynin ; okręg) 
zmienione na: 
Jaworek (woj. mazowieckie, pow. gostyniński, gm. Gostynin ; okolice) 
 
p 2016026305 
Jednorożec (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Jednorożec (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Jednorożec) 
 
p 2016028970 
Manasses (król Judy ; 707-641 a.C.) 
zmienione na: 
Manasses (król Judy ; 707-642 p.n.e.) 
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p 2016037881 
Michałowska, Maria (1925- ) 
zmienione na: 
Michałowska, Maria (1925-2018) 
 
p 2016052055 
Bajkowski, Aleksander 
zmienione na: 
Bajkowski, Aleksander (?- przed 1945) 
 
p 2016053271 
Bałaban, Tadeusz (1884- ) 
zmienione na: 
Bałaban, Tadeusz (1884-ok. 1939) 
 
p 2016086078 
Arnim, Carl Otto Ludwig von (1779-1861) 
zmienione na: 
Arnim, Karl Otto Ludwig von (1779-1861) 
 
p 2016087757 
Adamik, Joanna 
zmienione na: 
Adamik-Proksa, Joanna 
 
p 2016091100 
Józefowo (woj. podlaskie, pow. suwalski ; okręg) 
zmienione na: 
Józefowo (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Raczki ; okolice) 
 
p 2016097354 
Bogdanowicz, Piotr (nauki prawne) 
zmienione na: 
Bogdanowicz, Piotr (prawnik) 
 
p 2016101067 
Drewnowski, Tadeusz (1926- ). Próba scalenia 
zmienione na: 
Drewnowski, Tadeusz (1926-2018). Próba scalenia 
 
p 2016101068 
Drewnowski, Tadeusz (1926- ). Walka o oddech 
zmienione na: 
Drewnowski, Tadeusz (1926-2018). Walka o oddech 
 
p 2016101069 
Drewnowski, Tadeusz (1926- ). Wyprowadzka z czyśćca 
zmienione na: 
Drewnowski, Tadeusz (1926-2018). Wyprowadzka z czyśćca 
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p 2016103034 
Śliwińska, Magdalena (nauki ekonomiczne) 
zmienione na: 
Śliwińska, Magdalena (ekonomia) 
 
p 2016109160 
Bławdziewicz, Włodzimierz (1926- ) 
zmienione na: 
Bławdziewicz, Włodzimierz (1926-2018) 
 
p 2016115339 
Kamienica Królewska (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kamienica Królewska (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sierakowice) 
 
p 2016145705 
Jasień (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jasień (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko) 
 
p 2016146006 
Jawornik (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Jawornik (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Komańcza) 
 
p 2016146191 
Juchowo (woj. zachodniopomorskie) 
zmienione na: 
Juchowo (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Borne Sulinowo) 
 
p 2016147484 
Bloch, Józef 
zmienione na: 
Bloch, Józef (1887-1958) 
 
p 2016156659 
Jaworek (woj. mazowieckie, pow. Węgrów) 
zmienione na: 
Jaworek (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Wierzbno) 
 
p 2016173859 
Czapik, Romana (1929- ) 
zmienione na: 
Czapik, Romana (1929-2008) 
 
p 2016196649 
Jodłówka Tuchowska (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jodłówka Tuchowska (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów) 
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p 2016201445 
Rzeszutek, Justyna 
zmienione na: 
Rzeszutek, Justyna (biologia medyczna) 
 
p 2016202849 
Dudar, Ales' 
zmienione na: 
Dudar, Ales' (1904-1937) 
 
p 2016209204 
D...k 
zmienione na: 
D.....ka, A. 
 
p 2016214225 
Dombrowski, Maciej 
zmienione na: 
Dombrowski, Maciej (filozof) 
 
p 2016216351 
Durau, Beata 
zmienione na: 
Durau-Banaszewska, Beata 
 
p 2016223668 
Dańcewiczowa, Jadwiga (?-1974) 
zmienione na: 
Dańcewiczowa, Jadwiga (1884-1974) 
 
p 2016225689 
Cristini, Giacomo Maria 
zmienione na: 
Cristini, Giacomo Maria (1853-1928) 
 
p 2016231553 
Chwal, Martyna 
zmienione na: 
Chwal-Błasińska, Martyna 
 
p 2016232511 
Jesionka (woj. mazowieckie, pow. Żyrardów) 
zmienione na: 
Jesionka (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Wiskitki) 
 
p 2016247003 
Feret, Andrzej 
zmienione na: 
Feret, Andrzej (1962- ) 
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p 2016252868 
Oliwa, Dominika (historyk) 
zmienione na: 
Oliwa-Żuk, Dominika 
 
p 2016261810 
Europejski Szlak Zamków i Pałaców  
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2016263768 
Kobylińska, Ewa (1954- ) 
zmienione na: 
Kobylińska-Dehe, Ewa (1954- ) 
 
p 2016284124 
Bestseller 
zmienione na: 
Bestseller (Poznań) 
 
p 2016288371 
Dawidczyk, Stanisław (1934- ) 
zmienione na: 
Dawidczyk, Stanisław (1934-2018) 
 
p 2016288786 
Gartny, Cìška (1887-1937) 
zmienione na: 
Hartny, Ciszka (1887-1937) 
 
p 2016293146 
Olczak, Bogusław 
zmienione na: 
Olczak, Bogusław (1966- ) 
 
p 2016294441 
Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Koło 
Naukowe Plus Minus 
zmienione na: 
Koło Naukowe Plus Minus (Politechnika Częstochowska) 
 
p 2016304332 
Jawornik Ruski (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Jawornik Ruski (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Bircza) 
 
p 2016305098 
Joachimów-Mogiły (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Joachimów-Mogiły (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Bolimów) 
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p 2016309613 
Gordienko, Ûrij Petrovič (1922- ) 
zmienione na: 
Gordienko, Ûrij Petrovič (1922-1993) 
 
p 2016311261 
Gizzatullin, Ildus Gabdulhaevič 
zmienione na: 
Gizzatullin, Il'dus Gabdulhaevič 
 
p 2016311395 
Gordeev, Dem'ân Ignatevič 
zmienione na: 
Gordeev, Dem'ân Ignat'evič (1901-1981) 
 
p 2016314738 
Jurczyce (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jurczyce (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina) 
 
p 2016321411 
Gleïzès, Jean Antoine (1773-1843) 
zmienione na: 
Gleïzès, Jean-Antoine (1773-1843) 
 
p 2016324386 
Filar, Maryan 
zmienione na: 
Filar, Marian (1917-2012) 
 
p 2016325286 
Jesionowo (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jesionowo (woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki, gm. Przelewice ; okolice) 
 
p 2016325288 
Jeziorki (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jeziorki (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Tuczno ; okolice) 
 
p 2016327722 
Glikin, N. E. 
zmienione na: 
Glikin, Noj 
 
p 2016335251 
Jakub z Paradyża (ca 1380-1464). Passio Christi 
zmienione na: 
Jakub z Paradyża (ok. 1380-1464). Passio Christi 
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p 2016341377 
Gnyp, Andriy 
zmienione na: 
Gnip, Andrìj Romanovič 
 
p 2016342203 
Jędrzejewo (woj. wielkopolskie, pow. Czarnków-Trzcianka, gm. Czarnków ; okręg) 
zmienione na: 
Jędrzejewo (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Czarnków ; okolice) 
 
p 2016342225 
Jordanowo (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jordanowo (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Świebodzin ; okolice) 
 
p 2016345634 
Gayrhos, Eugène 
zmienione na: 
Gayrhos, Eugène (1843-1909) 
 
p 2016354008 
Owczarek, Paulina 
zmienione na: 
Owczarek, Paulina (1985- ) 
 
p 2016355653 
Kalnik (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kalnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg ; okolice) 
 
p 2016357529 
Kamenská, Klára 
zmienione na: 
Kamenská, Klára (1981- ) 
 
p 2016361133 
Góral, Rafał 
zmienione na: 
Góral, Rafał (ekonomia) 
 
p 2016361841 
Genin, Izrail Adolfovič 
zmienione na: 
Genin, Izrail' Adol'fovič (1897-1969) 
 
p 2016367069 
Lichnowy. Urząd Gminy 
zmienione na: 
Urząd Gminy Lichnowy 
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p 2016369167 
Hadyka, Uladzìmìr 
zmienione na: 
Hadyka, Uladzìmìr (1905-1940) 
 
p 2016372107 
Jeleńcz (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Jeleńcz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Kęsowo) 
 
p 2016372289 
Olewsk (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Olewsk (Ukraina, obw. żytomierski, rej. olewski ; okolice) 
 
p 2016379480 
Fudali, Dariusz J. 
zmienione na: 
Fudali, Dariusz Jacek (1964- ) 
 
p 2016403793 
Goebel, Gottlieb 
zmienione na: 
Göbel, Gottlieb (1642-1684 ; dziedzice) 
 
p 2016410737 
Wiśniewska, Anna (pedagog) 
zmienione na: 
Wiśniewska-Jankowska, Anna 
 
p 2016412503 
Jedlno Pierwsze (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Jedlno Pierwsze (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice ; okolice) 
 
p 2016412508 
Jeziorowice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jeziorowice (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Żarnowiec ; okolice) 
 
p 2016419278 
Jata (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Jata (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Jeżowe ; okolice) 
 
p 2016419294 
Kalina Wielka (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kalina Wielka (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Słaboszów ; okolice) 
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p 2016419301 
Kałków (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kałków (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Pawłów ; okolice) 
 
p 2016423566 
Jawory (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Jawory (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Dębnica Kaszubska) 
 
p 2016423588 
Jodłówka (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Jodłówka (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Pruchnik ; okolice) 
 
p 2016423598 
Kamienna (woj. śląskie, pow. Żywiec ; okręg) 
zmienione na: 
Kamienna (Korbielów ; część wsi) 
 
p 2016428978 
Kalnica (woj. podlaskie, pow. Lesko ; okręg) 
zmienione na: 
Kalnica (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Cisna ; okolice) 
 
p 2016432705 
Jędrzychów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jędrzychów (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki, gm. Polkowice ; okolice) 
 
p 2016436292 
Kamienica (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Kamienica (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Woźniki) 
 
p 2016442328 
Die Fackel (czasopismo) 
zmienione na: 
Fackel (czasopismo) 
 
p 2017004269 
Jandaurek, Heinrich 
zmienione na: 
Jandaurek, Heinrich (1850-1912) 
 
p 2017007881 
Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej (Lublin). Koło Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia 
zmienione na: 
Koło Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia (Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej ; Lublin) 
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p 2017009534 
Słojewska, Halina (1934- ) 
zmienione na: 
Słojewska, Halina (1933- ) 
 
p 2017024005 
Liu, Xiang 
zmienione na: 
Liu, Xiang (medycyna) 
 
p 2017024710 
Rìvne (Ukraina, obwód wołyński ; okolice) 
zmienione na: 
Równo (Ukraina, obw. wołyński, rej. lubomelski ; okolice) 
 
p 2017030599 
Dywin (Białoruś, obw. brzeski) 
zmienione na: 
Dywin (Białoruś, obw. brzeski, rej. kobryński) 
 
p 2017034085 
Księstwo raciborskie 
zmienione na: 
Księstwo raciborskie (1172-1202) 
 
p 2017035383 
Ḃen-yaqob, Yi 
zmienione na: 
Ben-Yakov, Y. 
 
p 2017037920 
Gmina Sępólno Krajeńskie (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Gmina Sępólno Krajeńskie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński) 
 
p 2017044477 
Samochwałowicze (Białoruś, obw. miński ; okolice) 
zmienione na: 
Samochwałowicze (Białoruś, obw. miński, rej. miński ; okolice) 
 
p 2017047721 
Žilino (Rosja ; okolice) 
zmienione na: 
Žilino (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. niemański ; okolice) 
 
p 2017047739 
Dukszty (Litwa, okr. uciański ; okolice) 
zmienione na: 
Dukszty (Litwa, okr. uciański, rej. ignaliński ; okolice) 
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p 2017052106 
Zubow, Aleksandra 
zmienione na: 
Zubow, Aleksandra (1840-1913) 
 
p 2017052108 
Zubow, Maria 
zmienione na: 
Tołstoj, Maria (1867-1939) 
 
p 2017052109 
Zubow, Olga 
zmienione na: 
Olsufiew, Olga (1870-1930) 
 
p 2017053078 
Odwilż (1953-1956) 
zmienione na: 
Odwilż (1953-1957) 
 
p 2017056370 
Powiat brzeski (1957-1975) 
zmienione na: 
Powiat brzeski (1945-1975) 
 
p 2017056408 
Powiat radzymiński (1950-1957) 
zmienione na: 
Powiat radzymiński (1950-1952) 
 
p 2017056749 
Powiat myśliborski (1957-1975) 
zmienione na: 
Powiat myśliborski (1946-1975) 
 
p 2017056775 
Powiat tarnogórski (1957-1975) 
zmienione na: 
Powiat tarnogórski (1945-1975) 
 
p 2017056776 
Powiat tarnowski (1957-1975) 
zmienione na: 
Powiat tarnowski (1945-1975) 
 
p 2017056873 
Ulica Błońska (Grodzisk Wielkopolski) 
zmienione na: 
Ulica Błońska (Grodzisk Mazowiecki) 
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p 2017061707 
Zaleska, Ewa (chemik) 
zmienione na: 
Zaleska, Ewa (1930-2018) 
 
p 2017063906 
Olewsk (Ukraina, obw. żytomierski) 
zmienione na: 
Olewsk (Ukraina, obw. żytomierski, rej. olewski) 
 
p 2017065136 
Wolff, Stanisław (metalurgia) 
zmienione na: 
Wolff, Stanisław (1929-2018) 
 
p 2017067121 
Czaja, Dawid 
zmienione na: 
Czaja, Dawid (fotograf) 
 
p 2017071177 
Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza (Białka Tatrzańska) 
zmienione na: 
Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza (Białka Tatrzańska ; murowany) 
 
p 2017071336 
Zdołbunów (Ukraina, obw. rówieński ; okolice) 
zmienione na: 
Zdołbunów (Ukraina, obw. rówieński, rej. zdołbunowski ; okolice) 
 
p 2017087766 
Krypta Stanisława Łukasza Opalińskiego (Kościół Zwiastowania NMP, Rytwiany) 
zmienione na: 
Krypta Stanisława Łukasza Opalińskiego (Kościół Zwiastowania NMP ; Rytwiany) 
 
p 2017091939 
Opielowska, Zuzanna 
zmienione na: 
Opielowska-Nowak, Zuzanna 
 
p 2017115098 
Dupin, Louis Ellies (1657-1719) 
zmienione na: 
Du Pin, Louis-Ellies (1657-1719) 
 
p 2017136496 
Sielec (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) 
zmienione na: 
Sielec (Białoruś, obw. brzeski, rej. bereski ; okolice) 
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p 2017140469 
Archiwum Kameralne 
zmiana etykiety z 110 na 150 
 
p 2017157041 
Pabst, Alwin 
zmienione na: 
Pabst, Alwin (1854-1918) 
 
p 2017164653 
Walki nad dolną Wisła (1920) 
zmienione na: 
Walki nad dolną Wisłą (1920) 
 
p 2018012322 
Ogniem i Mieczem (gra bitewna) 
zmienione na: 
Ogniem i Mieczem (gra) 
 
p 2018020260 
Augustínová, Eva 
zmienione na: 
Augustínová, Eva (1963- ) 
 
p 2018025790 
Kwiatkowski, Józef (1880-?) 
zmienione na: 
Kwiatkowski, Józef (1889-1966) 
 
p 2018028012 
Ruch Odpowiedzialności Armii Zbawienia 
zmiana etykiety z 110 na 150 
 
p 2018042927 
Żabicki, Artur 
zmienione na: 
Żabicki, Artur (1877-1951) 
 
p 2018061890 
Umbražiunas, Kazimieras 
zmienione na: 
Umbražiūnas, Kazimieras 
 
p 2018062713 
Gergely, Pál 
zmienione na: 
Gergely, Pál (1902-1982) 
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p 2018071366 
Grabowska, Katarzyna (pisarz) 
zmienione na: 
Grabowska, Katarzyna (pisarka) 
 
p 2018080561 
Wojnicz-Sianożęcki, Jan 
zmienione na: 
Wojnicz-Sianożęcki, Jan (1878-1957) 
 
p 2018080899 
Wengerhoff, Philipp 
zmienione na: 
Wenghoffer, Clara (1862-1915) 
 
p 2018084471 
Świercz, Stanisław (1925- ) 
zmienione na: 
Świercz, Stanisław (1925-2018) 
 
p 2018087347 
Świętosław z Wojcieszyna (?-ante 1466) 
zmienione na: 
Świętosław z Wojcieszyna (?-przed 1466) 
 
p 2018088117 
Równo (Ukraina, obw. wołyński) 
zmienione na: 
Równo (Ukraina, obw. wołyński, rej. lubomelski) 
 
p 2018125883 
Jus, Ludwik. 
zmienione na: 
Jus, Ludwik (1884-?) 
 
p 2018134644 
Kraŭcoŭ, Makar (1891-1939) 
zmienione na: 
Kraŭcoŭ, Makar (1891-po 1939) 
 
p 2018156288 
Trajkoŭskaâ, V 
zmienione na: 
Trajkoŭskaja, Valiancina Pilipaŭna (1949- ) 
 
p 2018165328 
Todorovič, Kosta 
zmienione na: 
Todorović, Kosta 
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p 2018195152 
Turowska, Magdalena 
zmienione na: 
Turowska, Magdalena (1991- ) 
 
p 2018205309 
Skoczyńska, Anna 
zmienione na: 
Skoczyńska, Anna (hipertensjolog) 
 
p 2018209463 
Bielewiczowa, Zofia (1899-po 1939) 
zmienione na: 
Bielewiczowa, Zofia (1899-po 1946) 
 
p 2018213097 
Steuert, Ludwig (1853- ) 
zmienione na: 
Steuert, Ludwig (1853-1907) 
 
p 2018219816 
Scherlag, Lorenz 
zmienione na: 
Scherlag, Lorenz (1882-1941) 
 
p 2018226528 
Co się stało? (Wydawnictwo Widnokrąg) 
zmienione na: 
Co się Stało? (Wydawnictwo Widnokrąg) 
 
p 2018233075 
Snìcarčuk, Lidiâ V. 
zmienione na: 
Snìcarčuk, Lìdìâ Vìtalìïvna 
 
p 2018240150 
Spaet, Arnold 
zmienione na: 
Spät, Arnold (1882-19..) 
 
 


