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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ    

    
    

    WYKAZ REKORDÓW WYKAZ REKORDÓW WYKAZ REKORDÓW WYKAZ REKORDÓW ZZZZMODYFIKOWANYCHMODYFIKOWANYCHMODYFIKOWANYCHMODYFIKOWANYCH    
((((15151515----21212121.09.09.09.09.2018.2018.2018.2018))))    

    
    

p 2004301474 
Eutrofizm 
zmienione na: 
Eutrofizacja 
 
p 2004302848 
Kawa 
zmienione na: 
Kawa (napój) 
 
p 2004303332 
Umowa kupna i sprzedaży 
zmienione na: 
Umowa sprzedaży 
 
p 2004304855 
Szkółkarstwo 
zmienione na: 
Szkółkarstwo ogrodnicze 
 
p 2004309384 
Plamica 
zmienione na: 
Zakrzepowa plamica małopłytkowa 
 
p 2004325162 
Leśnictwo - szkółkarstwo 
zmienione na: 
Szkółkarstwo leśne 
 
p 2004402510 
Homel (Białoruś) 
zmienione na: 
Homel (Białoruś, obw. homelski) 
 
p 2004402976 
Kiernozia (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kiernozia (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Kiernozia ; okolice) 
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p 2004404693 
Brody (Ukraina) 
zmienione na: 
Brody (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki) 
 
p 2004404946 
Kamionka (woj. lubelskie, pow. Lubartów ; okręg) 
zmienione na: 
Kamionka (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kamionka ; okolice) 
 
p 2004405855 
Wiktoria (Australia) 
zmienione na: 
Wiktoria (Australia ; stan) 
 
p 2004406066 
Bałtyjsk (Rosja) 
zmienione na: 
Bałtyjsk (Rosja, obw. kaliningradzki) 
 
p 2004409949 
Krzyżanowski, Jerzy Roman (1922- ) 
zmienione na: 
Krzyżanowski, Jerzy Roman (1922-2017) 
 
p 2004415900 
Bogdanowicz, Florian (ca 1845-1894) 
zmienione na: 
Bogdanowicz, Florian (ok. 1845-1894) 
 
p 2004423325 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
zmienione na: 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) 
 
p 2004435018 
Horev, Viktor Aleksandrovič (1932-2012) 
zmienione na: 
Choriew, Wiktor (1932-2012) 
 
p 2004437022 
Szczepański, Jan 
zmienione na: 
Szczepański, Jan (1872-?) 
 
p 2004437700 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii 
zmienione na: 
Instytut Historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
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p 2004438535 
Kleszczów (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kleszczów (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kleszczów ; okolice) 
 
p 2004438859 
Kluki (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kluki (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kluki ; okolice) 
 
p 2004439362 
Kleszczele (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kleszczele (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Kleszczele ; okolice) 
 
p 2004439761 
Borowie (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Borowie (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Borowie ; okolice) 
 
p 2004439932 
Kampinos (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Kampinos (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Kampinos ; okolice) 
 
p 2004445100 
Grocholin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Grocholin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Kcynia ; okolice) 
 
p 2004446452 
Podolak, Ewa (1944- ) 
zmienione na: 
Podolak, Ewa (1944-2018) 
 
p 2004783759 
Wrocław (woj. dolnośląskie) - klasztor urszulanek 
zmienione na: 
Klasztor Urszulanek (Wrocław ; budynek) 
 
p 2006529920 
Kamińsk (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamińsk (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie ; okolice) 
 
p 2006543086 
Klępsk (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Klępsk (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Sulechów ; okolice) 
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p 2006549658 
Kijewo (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kijewo (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Środa Wielkopolska ; okolice) 
 
p 2006552070 
Zagaje (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zagaje (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Jędrzejów ; okolice) 
 
p 2006609196 
Arnošt z Pardubic (arcybp praski ; 1297-1364) 
zmienione na: 
Arnoszt z Pardubic (arcybiskup praski ; 1297-1364) 
 
p 2007637911 
Chłaniów (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Chłaniów (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Żółkiewka) 
 
p 2008020228 
Brody (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Brody (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki ; okolice) 
 
p 2008061988 
Klarów (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Klarów (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Milejów ; okolice) 
 
p 2008064094 
Karwodrza (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Karwodrza (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów ; okolice) 
 
p 2008069214 
Endarteriektomia 
zmienione na: 
Endarterektomia 
 
p 2008069242 
Tylawa (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Tylawa (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla) 
 
p 2008069426 
Kaznów (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kaznów (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski ; okolice) 
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p 2008071899 
Kielcza (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kielcza (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie ; okolice) 
 
p 2008072372 
Kamień (woj. lubelskie, pow. Chełm ; okręg) 
zmienione na: 
Kamień (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Kamień ; okolice) 
 
p 2009006401 
Kamieńczyk (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamieńczyk (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Międzylesie ; okolice) 
 
p 2009006407 
Kamionki (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamionki (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kórnik ; okolice) 
 
p 2009006413 
Kantorowice (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kantorowice (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski ; okolice) 
 
p 2009006558 
Kaszów (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kaszów (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Liszki ; okolice) 
 
p 2009009934 
Kamierowskie Piece (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamierowskie Piece (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy ; okolice) 
 
p 2009011850 
Karłów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Karłów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków ; okolice) 
 
p 2009011856 
Karwów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Karwów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów ; okolice) 
 
p 2009011861 
Kielanówka (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Kielanówka (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Boguchwała ; okolice) 
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p 2009011867 
Kiełczów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kiełczów (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Długołęka ; okolice) 
 
p 2009011876 
Klęczany (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Klęczany (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Sędziszów Małopolski ; 
okolice) 
 
p 2009011878 
Klicko (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Klicko (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Myślibórz ; okolice) 
 
p 2009021591 
Kampinos (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kampinos (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Kampinos) 
 
p 2009026270 
Kamion (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Kamion (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wierzchlas) 
 
p 2009036624 
Karsy (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Karsy (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Gręboszów) 
 
p 2009038142 
Kamionka (woj. lubelskie, pow. Lubartów) 
zmienione na: 
Kamionka (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kamionka) 
 
p 2009040505 
Górska, Anna Helena 
zmienione na: 
Górska, Anna Helena (1875-1887) 
 
p 2009052625 
Kiełkowice (woj.śląskie) 
zmienione na: 
Kiełkowice (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Ogrodzieniec) 
 
p 2009058057 
Dąbrówka, Jan (ca 1400-1472) 
zmienione na: 
Dąbrówka, Jan (ok. 1400-1472) 
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p 2009058058 
Dąbrówka, Jan (ca 1400-1472). Commentum in Chronicam Polonorum magistri Vincentii 
dicti Kadłubek 
zmienione na: 
Dąbrówka, Jan (ok. 1400-1472). Commentum in Chronicam Polonorum magistri Vincentii 
dicti Kadłubek 
 
p 2010008694 
Warszawa - plac Defilad  
zmienione na: 
Plac Defilad (Warszawa) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2010015089 
Kielcza (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Kielcza (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie) 
 
p 2010019026 
Kęsowo (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kęsowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Kęsowo ; okolice) 
 
p 2010023230 
Kleczkowo (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kleczkowo (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Troszyn) 
 
p 2010027584 
Samotwór (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Samotwór (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Kąty Wrocławskie ; okolice) 
 
p 2010033557 
Klejwy (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Klejwy (woj. podlaskie, pow. sejneński, gm. Sejny) 
 
p 2011001918 
Kamionna (woj. mazowieckie, pow. Węgrów) 
zmienione na: 
Kamionna (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Łochów) 
 
p 2011010048 
Klimkówka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Klimkówka (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Rymanów) 
 
 
 
 



 8 

 

p 2011013751 
Lochstedt (zamek) 
zmienione na: 
Lochstedt (Bałtyjsk ; zamek) 
 
p 2011020787 
Łapsze Wyżne (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Łapsze Wyżne (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Łapsze Niżne) 
 
p 2011027241 
Kluczewsko (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kluczewsko (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Kluczewsko ; okolice) 
 
p 2012003748 
Klęczany (woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz ; okręg) 
zmienione na: 
Klęczany (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Chełmiec ; okolice) 
 
p 2012006631 
Kleszczów (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Kleszczów (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kleszczów) 
 
p 2012010108 
Kluczewsko (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Kluczewsko (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Kluczewsko) 
 
p 2012011314 
Klepacze (woj. podlaskie, pow. Siemiatycze) 
zmienione na: 
Klepacze (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Drohiczyn) 
 
p 2012013652 
Kąty Opolskie (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Kąty Opolskie (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Tarnów Opolski) 
 
p 2012013662 
Kliczków Mały (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Kliczków Mały (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Brzeźnio) 
 
p 2012014311 
Karbowo (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Karbowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Brodnica) 
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p 2012024519 
Kąty (woj. małopolskie, pow. Proszowice) 
zmienione na: 
Kąty (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Radziemice) 
 
p 2012026973 
Kania (woj. zachodniopomorskie, pow. Stargard) 
zmienione na: 
Kania (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Chociwel) 
 
p 2012031814 
Kasina Wielka (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Kasina Wielka (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna) 
 
p 2012034824 
Obóz jeniecki Brody 
zmienione na: 
Brody (sowiecki obóz pracy) 
 
p 2013000532 
Karcze (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Karcze (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 
 
p 2013005119 
Uniwersytet Jagielloński. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu 
zmienione na: 
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (Uniwersytet 
Jagielloński) 
 
p 2013007380 
Kiwity (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Kiwity (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Kiwity) 
 
p 2013010161 
Kisielany-Żmichy (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kisielany-Żmichy (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Mokobody) 
 
p 2013012317 
Kiełbasin (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Kiełbasin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Chełmża) 
 
p 2013014403 
Kamień Mały (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Kamień Mały (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica) 
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p 2013014968 
Kamyk (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Kamyk (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Łapanów) 
 
p 2013023198 
Odrzechowa (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Odrzechowa (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zarszyn) 
 
p 2013028241 
Drohiczyn (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Drohiczyn (Białoruś, obw. brzeski, rej. drohiczyński ; okolice) 
 
p 2013036874 
Kaznów (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Kaznów (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski) 
 
p 2013038108 
Gabriel, Asztrik László (1907-2005) 
zmienione na: 
Gabriel, Astrik L. (1907-2005) 
 
p 2014002485 
Bolesławice (woj. dolnośląskie, pow. Bolesławiec) 
zmienione na: 
Bolesławice (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 
 
p 2014003911 
Kąty (woj. mazowieckie, pow. Piaseczno) 
zmienione na: 
Kąty (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria) 
 
p 2014005418 
Kawęczyn (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kawęczyn (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Imielno ; okolice) 
 
p 2014007562 
Kąty (woj. podkarpackie, pow. Jasło) 
zmienione na: 
Kąty (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Nowy Żmigród) 
 
p 2014008992 
Klępsk (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Klępsk (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Sulechów) 
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p 2014009372 
Kakurin, Nikolaj Evgen'eviĝč (1883-1936) 
zmienione na: 
Kakurin, Nikołaj (1883-1936) 
 
p 2014024250 
Kiczory (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Kiczory (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Lipnica Wielka) 
 
p 2014024435 
Freilichtmuseum der Provinz Ostpreussen 
zmienione na: 
Ostpreussisches Heimatmuseum (Królewiec) 
 
p 2014029446 
Kluki (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Kluki (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kluki) 
 
p 2014030464 
Kiełpin (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Kiełpin (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Lipka) 
 
p 2014032378 
Jedynak, Witold. Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie 
zmienione na: 
Jedynak, Witold (1965- ). Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie 
 
p 2014041252 
Kamionka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. Nidzica) 
zmienione na: 
Kamionka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Nidzica) 
 
p 2014041481 
Kęszyca (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Kęszyca (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Międzyrzecz) 
 
p 2014047618 
Kleczkowo (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Kleczkowo (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Troszyn ; okolice) 
 
p 2014054753 
Kubicki, Rafał (historyk) 
zmienione na: 
Kubicki, Rafał (1974- ) 
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p 2014054757 
Kubicki, Rafał (historyk). Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-
XV wieku 
zmienione na: 
Kubicki, Rafał (1974- ). Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV 
wieku 
 
p 2014055457 
Odra (czasop. ; Wrocław) 
zmienione na: 
Odra (czasopismo ; Wrocław) 
 
p 2014059830 
Renz, Regina 
zmienione na: 
Renz, Regina (1948- ) 
 
p 2014062769 
Kamień (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kamień (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Szemud) 
 
p 2014067693 
Kęszyca Leśna (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Kęszyca Leśna (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Międzyrzecz) 
 
p 2014069691 
Kamierowo (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kamierowo (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 
 
p 2014070045 
Kamierowskie Piece (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kamierowskie Piece (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 
 
p 2014088422 
Borzejewo (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Borzejewo (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Dominowo) 
 
p 2014088568 
Kąty Śląskie (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Kąty Śląskie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Sośnie) 
 
p 2014089004 
Karpno (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Karpno (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Lądek-Zdrój) 
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p 2015002357 
Kiernozia (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Kiernozia (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Kiernozia) 
 
p 2015002539 
Horev, Viktor Aleksandrovič (1932-2012). Vospriâtie Rossii i russkoj literatury pol'skimi 
pisatelâmi 
zmienione na: 
Choriew, Wiktor (1932-2012). Vospriâtie Rossii i russkoj literatury pol'skimi pisatelâmi 
 
p 2015008082 
Karwowo (woj. podlaskie, pow. Grajewo) 
zmienione na: 
Karwowo (woj. podlaskie, pow. grajewski, gm. Rajgród) 
 
p 2015013205 
Nossig, Alfred (1863-1943) 
zmienione na: 
Nossig, Alfred (1864-1943) 
 
p 2015016163 
Kiełpin (woj. lubuskie, gm. Zielona Góra ; okręg) 
zmienione na: 
Kiełpin (Zielona Góra ; część miasta) 
 
p 2015016247 
Kijewo (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Kijewo (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Środa Wielkopolska) 
 
p 2015016629 
Kamionki (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Kamionki (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kórnik) 
 
p 2015017107 
Przywództwo edukacyjne 
zmienione na: 
Przywództwo edukacyjne (Warszawa, 2014) 
 
p 2015018135 
Kamińsk (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Kamińsk (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie) 
 
p 2015020240 
Hudeček, František (1901-1990) 
zmienione na: 
Hudeček, František (1909-1990) 
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p 2015024018 
Karszyn (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Karszyn (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Kargowa) 
 
p 2015025784 
Kanie (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Kanie (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Rejowiec Fabryczny) 
 
p 2015026866 
Krzyżanowski, Jerzy Roman (1922- ). Iść za marzeniem... 
zmienione na: 
Krzyżanowski, Jerzy Roman (1922-2017). Iść za marzeniem... 
 
p 2015042867 
Czarniawska-Joerges, Barbara (1948- ) 
zmienione na: 
Czarniawska, Barbara (1948- ) 
 
p 2015058660 
Karniowice (woj. małopolskie, pow. Chrzanów ; okręg) 
zmienione na: 
Karniowice (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia ; okolice) 
 
p 2015079836 
Skoczyńska, Anna (nauki medyczne) 
zmienione na: 
Skoczyńska, Anna (biologia medyczna) 
 
p 2015081914 
Sekrecka, Anna 
zmienione na: 
Sekrecka-Belniak, Anna 
 
p 2015082001 
Horev, Viktor Aleksandrovič (1932-2012). Poľša i polâki glazami russkih literatorov 
zmienione na: 
Choriew, Wiktor (1932-2012). Poľša i polâki glazami russkih literatorov 
 
p 2015082965 
Kawęczyn (woj. świętokrzyskie, pow. Końskie) 
zmienione na: 
Kawęczyn (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Smyków) 
 
p 2015088486 
Woźniak, Andrzej (nauki ekonomiczne) 
zmienione na: 
Woźniak, Andrzej (organizacja i zarządzanie) 
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p 2015098448 
Mischel, Walter 
zmienione na: 
Mischel, Walter (1930-2018) 
 
p 2015109323 
Pontecoulant, Louis-Gustave Doulcet, comte de (1764-1853) 
zmienione na: 
Pontécoulant, Gustave Le Doulcet de (1766-1853) 
 
p 2015113292 
Kiczki (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kiczki Drugie (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Cegłów) 
 
p 2015115438 
Horev, Viktor Aleksandrovič (1932-2012). Poľskaâ literatura XX veka 
zmienione na: 
Choriew, Wiktor (1932-2012). Poľskaâ literatura XX veka 
 
p 2015116176 
Loridan-Ivens, Marceline (1928- ) 
zmienione na: 
Loridan-Ivens, Marceline (1928-2018) 
 
p 2015116403 
Melcer Jozef (1952- ) 
zmienione na: 
Melcer, Jozef (1952- ) 
 
p 2015117993 
Sulikowska-Gąska, Aleksandra (1974- ). Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w. 
zmienione na: 
Sulikowska-Bełczowska, Aleksandra (1974- ). Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w. 
 
p 2015127471 
Kawęczyn (woj. lubelskie, pow. Świdnik) 
zmienione na: 
Kawęczyn (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Piaski) 
 
p 2015130473 
Józsa, Gyõrgy Zoltan 
zmienione na: 
Józsa, György Zoltán 
 
p 2015139532 
Kamion (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kamion (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Młodzieszyn) 
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p 2015139651 
Leginy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. Kętrzyn) 
zmienione na: 
Leginy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel) 
 
p 2015141427 
Duc, Patrycja 
zmienione na: 
Duc-Harada, Patrycja 
 
p 2016009283 
Renz, Regina. Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny 
zmienione na: 
Renz, Regina (1948- ). Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny 
 
p 2016017315 
Kaniów (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Kaniów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Zagnańsk) 
 
p 2016025217 
Sulikowska-Gąska, Aleksandra (1974- ). Ciała, groby i ikony 
zmienione na: 
Sulikowska-Bełczowska, Aleksandra (1974- ). Ciała, groby i ikony 
 
p 2016026336 
Kęsowo (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Kęsowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Kęsowo) 
 
p 2016030110 
Szpytma, Edward (1927- ) 
zmienione na: 
Szpytma, Edward (1927-2018) 
 
p 2016032724 
Homa Dominik 
zmienione na: 
Homa, Dominik 
 
p 2016036874 
Florek, Kazimierz 
zmienione na: 
Florek, Kazimierz (1892-1963) 
 
p 2016045220 
Aleksandrovič, Volodimir S. 
zmienione na: 
Aleksandrovič, Volodimir Stepanovič (1956- ) 
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p 2016049280 
Beales, Edmond 
zmienione na: 
Beales, Edmond (1803-1881) 
 
p 2016056225 
Badura, Antoni 
zmienione na: 
Badura, Antoni (1962- ) 
 
p 2016058003 
Blajer, Bogdan 
zmienione na: 
Blajer, Bogdan (1956- ) 
 
p 2016076169 
Klarów (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Klarów (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Milejów) 
 
p 2016089708 
Barański, Michał (nauki medyczne) 
zmienione na: 
Barański, Michał (internista) 
 
p 2016093050 
Antczak, Barbara (nauki ekonomiczne) 
zmienione na: 
Antczak, Barbara (ekonomia) 
 
p 2016108532 
Bolt, Adam 
zmienione na: 
Bolt, Adam (1944-2018) 
 
p 2016118629 
Kasparus (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kasparus (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Osiek) 
 
p 2016120455 
Antychowicz, Jerzy 
zmienione na: 
Antychowicz, Jerzy (1939-2018) 
 
p 2016121401 
Branzi, Andrea 
zmienione na: 
Branzi, Andrea (1938- ) 
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p 2016128113 
Arnold Ernst (kompozytor) 
zmienione na: 
Arnold, Ernst (1892-1962) 
 
p 2016135053 
Berlanti, Greg 
zmienione na: 
Berlanti, Greg (1972- ) 
 
p 2016156836 
Mischel, Walter. Marshmallow test 
zmienione na: 
Mischel, Walter (1930-2018). Marshmallow test 
 
p 2016173149 
Cortiade, Marcel 
zmienione na: 
Cortiade, Marcel (1953- ) 
 
p 2016176392 
Czajka, Agnieszka 
zmienione na: 
Czajka, Agnieszka (geograf) 
 
p 2016184879 
Chaynes, Charles (1925- ) 
zmienione na: 
Chaynes, Charles (1925-2016) 
 
p 2016185428 
Chmielewski, Grzegorz (nauki prawne) 
zmienione na: 
Chmielewski, Grzegorz (prawo) 
 
p 2016186727 
Chudzikowski, R. 
zmienione na: 
Chudzikowski, Roman 
 
p 2016192154 
Delska, A. 
zmienione na: 
Delska, Anna 
 
p 2016192878 
Demkova, Natal'â Sergeevna 
zmienione na: 
Diemkowa, Natalia (1932-2018) 
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p 2016194673 
Krajowa Rada Komornicza. Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy 
zmienione na: 
Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy (Krajowa Rada Komornicza) 
 
p 2016196391 
Drohiczyn (Białoruś) 
zmienione na: 
Drohiczyn (Białoruś, obw. brzeski, rej. drohiczyński) 
 
p 2016196673 
Kamień (woj. lubelskie, pow. Opole Lubelskie) 
zmienione na: 
Kamień (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Łaziska) 
 
p 2016199738 
Karaś, Kuba 
zmienione na: 
Karaś, Kuba (1996- ) 
 
p 2016200907 
Orlevič, Ìrina Vasilìvna 
zmienione na: 
Orlevič, Ìrina Vasilìvna (1971- ) 
 
p 2016204142 
Close, Frank 
zmienione na: 
Close, Frank (1945- ) 
 
p 2016208740 
Chmurkowski, Jan 
zmienione na: 
Chmurkowski, Jan (19..-2018) 
 
p 2016232558 
Kleszczele (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Kleszczele (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Kleszczele) 
 
p 2016264454 
Gagnon, Jean-Louis 
zmienione na: 
Gagnon, Jean-Louis (1913-2004) 
 
p 2016283248 
Klemencice (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Klemencice (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław ; okolice) 
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p 2016283251 
Klucz (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Klucz (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Ujazd ; okolice) 
 
p 2016287280 
Filipowicz, Antoni (1940- ) 
zmienione na: 
Filipowicz, Antoni (1940-2018) 
 
p 2016293673 
Karszanek (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Karszanek (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Osiek) 
 
p 2016304833 
Karłowice Małe (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Karłowice Małe (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Kamiennik) 
 
p 2016305379 
Kosenda, Patryk 
zmienione na: 
Kosenda, Patryk (1993- ) 
 
p 2016310893 
Grobelny, Andělin (1922-1992) 
zmienione na: 
Grobelný, Andělín (1922-1992) 
 
p 2016311880 
Groeneboom, Petrus (1874- ) 
zmienione na: 
Groeneboom, Petrus (1874-1963) 
 
p 2016314751 
Kazimierówka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Kazimierówka (woj. podkarpackie) 
 
p 2016322080 
Grunewald, Maria (1875- ) 
zmienione na: 
Grunewald, Maria (1875-19..) 
 
p 2016325320 
Kiełpin (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kiełpin (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Lipka ; okolice) 
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p 2016326042 
Warszyn (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Warszyn (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Dolice ; okolice) 
 
p 2016328371 
Glucksmann, Anselm 
zmienione na: 
Glücksmann, Anselm (1913-1999) 
 
p 2016328390 
Gluhov, Mihail Mihajlovič (1883- ) 
zmienione na: 
Gluhov, Mihail Mihajlovič (1883-19..) 
 
p 2016328808 
Gouriou, René (1936- ) 
zmienione na: 
Gouriou, René 
 
p 2016331269 
Grzyb Mieczysław 
zmienione na: 
Grzyb, Mieczysław 
 
p 2016333650 
Karsko (woj. zachodniopomorskie, pow. Myślibórz ; okręg) 
zmienione na: 
Karsko (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Nowogródek Pomorski ; okolice) 
 
p 2016334107 
Seattle (Stany Zjednoczone ; okręg) 
zmienione na: 
Seattle (Stany Zjednoczone ; okolice) 
 
p 2016337602 
Frąckowiak, Beata 
zmienione na: 
Frąckowiak-Piotrowicz, Beata 
 
p 2016339108 
Gabrieljan, Oleg Arsavirovic 
zmienione na: 
Gabrieljan, Oleg (1956- ) 
 
p 2016340445 
Gdak, Ireneusz 
zmienione na: 
Gdak, Ireneusz (1986- ) 
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p 2016340731 
Grzybowska, Krystyna (1940- ) 
zmienione na: 
Grzybowska, Krystyna (1940-2018) 
 
p 2016342249 
Kaszewy Dworne (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Kaszewy Dworne (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krzyżanów) 
 
p 2016342250 
Kaszewy Dworne (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kaszewy Dworne (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krzyżanów ; okolice) 
 
p 2016346984 
Graff, Kasimir Romuald (1878-1950) 
zmienione na: 
Graff, Kasimir (1878-1950) 
 
p 2016348579 
Gunnicker, Franz 
zmienione na: 
Günnicker, Franz 
 
p 2016348649 
Gunther, Friedrich (1843-1912) 
zmienione na: 
Günther, Friedrich (1843-1912) 
 
p 2016349199 
Guru, Kamataprasada (1875-1949) 
zmienione na: 
Guru, Kāmatāprasāda (1875-1949) 
 
p 2016353730 
Mikulewicz, Maciej 
zmienione na: 
Mikulewicz, Maciej (1986- ) 
 
p 2016355675 
Kąty-Miąski (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Kąty-Miąski (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Strachówka ; okolice) 
 
p 2016355677 
Kąty (woj. mazowieckie, pow. Węgrów ; okręg) 
zmienione na: 
Kąty (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Korytnica ; okolice) 
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p 2016355679 
Kępa Rybacka (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kępa Rybacka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Elbląg ; okolice) 
 
p 2016361371 
Gentz 
zmienione na: 
Gentz, Walter (1906-1967) 
 
p 2016365483 
Boguchwały (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Boguchwały (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłakowo ; okolice) 
 
p 2016367351 
Karniowice (woj. małopolskie, pow. Kraków) 
zmienione na: 
Karniowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Zabierzów) 
 
p 2016369796 
Greller, D. 
zmienione na: 
Grellerówna, Dzisel (1900- ) 
 
p 2016373019 
Kapice (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kapice (woj. podlaskie, pow. grajewski, gm. Grajewo ; okolice) 
 
p 2016382197 
Kanigowo (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kanigowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Nidzica ; okolice) 
 
p 2016388259 
Pfeiffer, Walter 
zmienione na: 
Pfeiffer, Walter (skrzypek) 
 
p 2016388875 
Karsznice (woj. łódzkie, pow. Łęczyca) 
zmienione na: 
Karsznice (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Góra Świętej Małgorzaty) 
 
p 2016395981 
Getcha, Job (1974- ) 
zmienione na: 
Hiob (arcybiskup Telmessos ; 1974- ) 
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p 2016396853 
Bogate (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Bogate (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz ; okolice) 
 
p 2016397178 
Karolinowo (woj. mazowieckie, pow. Płońsk, gm. Nowe Miasto ; okręg) 
zmienione na: 
Karolinowo (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Nowe Miasto ; okolice) 
 
p 2016397180 
Karsznice (woj. łódzkie, pow. Zduńska Wola ; okręg) 
zmienione na: 
Karsznice (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Zduńska Wola ; okolice) 
 
p 2016398837 
Gliński, G. (fotograf) 
zmienione na: 
Gliński, Gottlieb (1813-1874) 
 
p 2016402533 
Łekno (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Łekno (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Będzino ; okolice) 
 
p 2016407626 
Kaźmierzewo (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Kaźmierzewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubanie) 
 
p 2016407639 
Kliczków Mały (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kliczków Mały (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Brzeźnio ; okolice) 
 
p 2016412140 
Biała Rządowa (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Biała Rządowa (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Biała ; okolice) 
 
p 2016412532 
Kamień (woj. łódzkie, pow. Bełchatów ; okręg) 
zmienione na: 
Kamień (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kleszczów ; okolice) 
 
p 2016412540 
Karzniczka (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Karzniczka (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Damnica) 
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p 2016412555 
Kietlin (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kietlin (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Radomsko ; okolice) 
 
p 2016412563 
Klątwy (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Klątwy (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tyszowce) 
 
p 2016419308 
Kargów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kargów (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Tuczępy ; okolice) 
 
p 2016423606 
Kasina Wielka (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kasina Wielka (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna ; okolice) 
 
p 2016429001 
Kąty (woj. podkarpackie, pow. Jasło ; okręg) 
zmienione na: 
Kąty (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Nowy Żmigród ; okolice) 
 
p 2016434101 
Kozłowski, Jan (ekolog) 
zmienione na: 
Kozłowski, Jan (1946- ) 
 
p 2016436323 
Klesztów (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Klesztów (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Żmudź) 
 
p 2017002354 
Elgart, Josef (1879-1918) 
zmienione na: 
Elgart, Josef (1880-1918) 
 
p 2017009049 
Ryszka, Rafał (1975- ) 
zmienione na: 
Ryszka, Rafał 
 
p 2017009307 
Sencov, Ołeg Hennadìovič (1976- ) 
zmienione na: 
Sencow, Oleg (1976- ) 
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p 2017014193 
Walter, Aaron 
zmienione na: 
Walter, Aaron T. 
 
p 2017016440 
Sosnowska, Joanna (1968- ) 
zmienione na: 
Sosnowska, Joanna (1968-2018) 
 
p 2017024382 
Pyryev, Yuriy 
zmienione na: 
Pyr'yev, Yuriy (1953- ) 
 
p 2017024573 
Tarasevič, Ân (1889-1961). Muzyka kameralna (wybór) 
zmienione na: 
Tarasiewicz Jan (1893-1961). Muzyka kameralna (wybór) 
 
p 2017028119 
Pietryga, Adam 
zmienione na: 
Pietryga, Adam (1993- ) 
 
p 2017035318 
Aral, Mošeh 
zmienione na: 
Aral, Mosheh 
 
p 2017038604 
Dalman, Iyehẇdah 
zmienione na: 
Dalman, Yehuda 
 
p 2017053717 
Doňate, Ángeles (1971- ) 
zmienione na: 
Doñate, Ángeles (1971- ) 
 
p 2017061192 
Tomczyk, Marek (prawo) 
zmienione na: 
Tomczyk, Marek (1979- ) 
 
p 2017062496 
Urząd Miasta (Chełmno ; budynek) 
zmienione na: 
Urząd Miasta Chełmna (budynek) 
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p 2017064023 
Urząd Miejski w Chojnicach (budynek) 
zmienione na: 
Urząd Miejski (Chojnice ; budynek) 
 
p 2017067043 
Dubiel Jan (?-1770) 
zmienione na: 
Dubiel, Jan (?-1770) 
 
p 2017069843 
Eckert, H. (czynny ok. 1867) 
zmienione na: 
Eckert, Jindřich (1833-1905) 
 
p 2017076968 
Komives, Janos (1932-2005) 
zmienione na: 
Kömives, Janos (1932-2005) 
 
p 2017091030 
Šumskaâ, Ìryna Mìhajlaŭna (1976- ) 
zmienione na: 
Szumskaja, Iryna (1976- ) 
 
p 2017092321 
Lewczak, Jacek 
zmienione na: 
Lewczak, Jacek (1831-?) 
 
p 2017097656 
Buyun, Lyudmyla 
zmienione na: 
Bujun, Ludmila 
 
p 2017098315 
Kanar, Aleksandra 
zmienione na: 
Kanar, Aleksandra (1995- ) 
 
p 2017099637 
Uzarowicz-Chmielewska Anna (?-2015) 
zmienione na: 
Uzarowicz-Chmielewska Anna (1935-2015) 
 
p 2017127721 
Sakura, Momoko (1965- ) 
zmienione na: 
Sakura, Momoko (1965-2018) 
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p 2017128536 
Szajewska-Jarzynka, Wiesława (1930- ) 
zmienione na: 
Szajewska-Jarzynka, Wiesława (1930-2018) 
 
p 2017129033 
Jan, Moschos (święty ; ok. 550-619) 
zmienione na: 
Jan Moschos (święty ; ok. 550-619) 
 
p 2017156937 
Reutlinger, Charles (1816-1880?) 
zmienione na: 
Reutlinger, Carl (1816-1888) 
 
p 2018000139 
Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubecz) 
zmienione na: 
Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubicz) 
 
p 2018004634 
Rapiński, Piotr 
zmienione na: 
Rapiński, Piotr (1991- ) 
 
p 2018028864 
Łebkowska, Katarzyna 
zmienione na: 
Łebkowska, Katarzyna (etnolog) 
 
p 2018037382 
Yu Cong 
zmienione na: 
Yu, Cong 
 
p 2018039985 
Jan, Moschos (święty ; ok. 550-619). Leimōn pneumatikos 
zmienione na: 
Jan Moschos (święty ; ok. 550-619). Leimōn pneumatikos 
 
p 2018065575 
Guttler, Felix 
zmienione na: 
Güttler, Felix 
 
p 2018075072 
Wrochna, Grzegorz 
zmienione na: 
Wrochna, Grzegorz (1962- ) 
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p 2018081185 
Wrochna, Małgorzata 
zmienione na: 
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p 2018084805 
Śniegocki, Antoni (1899- ) 
zmienione na: 
Śniegocki, Antoni 
 
p 2018085671 
Śliwińska-Zarzecka, Maria 
zmienione na: 
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Strzelecki, Kazimierz (1924-2007) 
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Vanca, Dumitru Adrian (1966- ) 
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Sodré, Ignês 
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Trocki, Włodzimierz 
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