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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ    

    
    

    WYKAZ REKORDÓW WYKAZ REKORDÓW WYKAZ REKORDÓW WYKAZ REKORDÓW ZZZZMODYFIKOWANYCHMODYFIKOWANYCHMODYFIKOWANYCHMODYFIKOWANYCH    
((((26.1026.1026.1026.10----01010101....11111111....2019201920192019))))    

    
    
    

p 2004303769 
Liturgia 
zmienione na: 
Liturgia chrześcijańska 
 
p 2004305928 
Wojna 1899-1902 r. burska 
zmienione na: 
Wojna burska (1899-1902) 
 
p 2004305938 
Wojna 1939 r. japońsko-mongolska 
zmienione na: 
Wojna japońsko-mongolska (1939) 
 
p 2004305965 
Wojna 1946-1954 r. francusko-wietnamska 
zmienione na: 
I wojna indochińska (1946-1954) 
 
p 2004309874 
Bitwa 1954 r. pod Dien Bien Phu 
zmienione na: 
Bitwa pod Dien Bien Phu (1954) 
 
p 2004312791 
Kamieniec Podolski (Ukraina, obw. chmielnicki) 
zmienione na: 
Kamieniec Podolski (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. kamieniecki) 
 
p 2004312972 
Wytyczno (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Wytyczno (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Urszulin) 
 
p 2004315142 
OpenGL (program graficzny) 
zmienione na: 
OpenGL 
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p 2004322158 
Elandslaagte (Republika Południowej Afryki) 
zmienione na: 
Elandslaagte (RPA) 
 
p 2004322159 
Bitwa 1899 r. pod Elandslaagte 
zmienione na: 
Bitwa pod Elandslaagte (1899) 
 
p 2004323827 
Wojna 1877 r. plemienia Nez Percé 
zmienione na: 
Wojna plemienia Nez Percé (1877) 
 
p 2004324088 
Wojna 1812-1814 r. amerykańsko-angielska 
zmienione na: 
Druga wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1812-1814) 
 
p 2004326431 
Bitwa 1939 r. nad Chałchyn Goł 
zmienione na: 
Bitwa nad Chałchyn Goł (1939) 
 
p 2004326432 
Chałchyn Goł 
zmienione na: 
Chalchyn gol (rzeka) 
 
p 2004327139 
Paisij Hilendarski (ca 1722-ca 1773). Istoriâ slavânobolgarskaâ 
zmienione na: 
Paisij Hilendarski (ok. 1722-ok. 1773). Istoriâ slavânobolgarskaâ 
 
p 2004400046 
Kostopol (Ukraina, obw. rówieński) 
zmienione na: 
Kostopol (Ukraina, obw. rówieński, rej. kostopolski) 
 
p 2004400990 
Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; okręg) 
zmienione na: 
Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; okolice) 
 
p 2004401628 
Stęszew (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Stęszew (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew) 
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p 2004401821 
Trembowla (Ukraina, obw. tarnopolski) 
zmienione na: 
Trembowla (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. trembowelski) 
 
p 2004401992 
Wiślica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiśnica ; okolice) 
zmienione na: 
Wiślica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica ; okolice) 
 
p 2004401993 
Wiślica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiśnica) 
zmienione na: 
Wiślica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica) 
 
p 2004401995 
Wiśniew (woj. mazowieckie, pow. Siedlce) 
zmienione na: 
Wiśniew (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wiśniew) 
 
p 2004402023 
Wolin (woj. zachodniopomorskie) 
zmienione na: 
Wolin (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Wolin) 
 
p 2004402069 
Wyśmierzyce (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wyśmierzyce (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Wyśmierzyce ; okolice) 
 
p 2004402617 
Kołomyja (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Kołomyja (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. kołomyjski ; okolice) 
 
p 2004402871 
Kołomyja (Ukraina) 
zmienione na: 
Kołomyja (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. kołomyjski) 
 
p 2004403402 
Donieck (Ukraina ; okolice) 
zmienione na: 
Donieck (Ukraina, obw. doniecki ; okolice) 
 
p 2004403609 
Donieck (Ukraina) 
zmienione na: 
Donieck (Ukraina, obw. doniecki) 
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p 2004403701 
Kromieryż (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Kromieryż (Czechy ; okolice) 
 
p 2004404060 
Rugia (Niemcy) 
zmienione na: 
Rugia (Niemcy ; wyspa) 
 
p 2004404155 
Stara Płanina 
zmienione na: 
Stara Płanina (góry) 
 
p 2004404449 
Blansko (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Blansko (Czechy ; okolice) 
 
p 2004404920 
Kamieniec Podolski (Ukraina, obw. chmielnicki ; okolice) 
zmienione na: 
Kamieniec Podolski (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. kamieniecki ; okolice) 
 
p 2004405759 
Wyrzysk (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Wyrzysk (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Wyrzysk) 
 
p 2004405918 
Wolbórz (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Wolbórz (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Wolbórz ; okolice) 
 
p 2004405998 
Ługańsk (Ukraina ; okolice) 
zmienione na: 
Ługańsk (Ukraina, obw. ługański ; okolice) 
 
p 2004406151 
Stare Babice (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Stare Babice (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice ; okolice) 
 
p 2004406570 
Mościska (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 
zmienione na: 
Mościska (Ukraina, obw. lwowski, rej. mościski ; okolice) 
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p 2004407345 
Winnica (woj. mazowieckie, pow. Pułtusk ; okręg) 
zmienione na: 
Winnica (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Winnica ; okolice) 
 
p 2004408474 
Galicka, Izabella 
zmienione na: 
Galicka, Izabella (1931-2019) 
 
p 2004411106 
Gerard Majella (św. ; 1726-1755) 
zmienione na: 
Gerard Majella (święty ; 1726-1755) 
 
p 2004414743 
Ogata, Sadako 
zmienione na: 
Ogata, Sadako (1927-2019) 
 
p 2004420682 
Stęszew (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Stęszew (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew ; okolice) 
 
p 2004423655 
Stasińśki, Józef (1927- ) 
zmienione na: 
Stasiński, Józef (1927-2019) 
 
p 2004428502 
Borszczów (Ukraina) 
zmienione na: 
Borszczów (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. borszczowski) 
 
p 2004430841 
Wojcieszków (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Wojcieszków (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Wojcieszków) 
 
p 2004436967 
Wojciechów (woj. lubelskie, pow. Lublin ; okręg) 
zmienione na: 
Wojciechów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Wojciechów ; okolice) 
 
p 2004437551 
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Klasycznej 
zmienione na: 
Instytut Filologii Klasycznej (Uniwersytet Jagielloński) 
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p 2004437591 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oddział Morski (Gdynia) 
zmienione na: 
Oddział Morski w Gdyni (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) 
 
p 2004439104 
Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Wola Krzysztoporska ; okolice) 
 
p 2004439595 
Wiśniew (woj. mazowieckie, pow. Siedlce ; okręg) 
zmienione na: 
Wiśniew (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wiśniew ; okolice) 
 
p 2004439675 
Załuski (woj. mazowieckie, pow. Płońsk ; okręg) 
zmienione na: 
Załuski (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Załuski ; okolice) 
 
p 2004439751 
Kąty Drugie (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Kąty Drugie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Szczebrzeszyn) 
 
p 2004440013 
Wielgomłyny (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Wielgomłyny (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Wielgomłyny ; okolice) 
 
p 2004440429 
Wiżajny (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wiżajny (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Wiżajny ; okolice) 
 
p 2004440473 
Paisij Hilendarski (ca 1722-ca 1773) 
zmienione na: 
Paisij Hilendarski (ok. 1722-ok. 1773) 
 
p 2004440504 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Zakład Gleboznawstwa 
zmienione na: 
Zakład Gleboznawstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Toruń) 
 
p 2004441609 
Zbylitowska Góra (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Zbylitowska Góra (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tarnów) 
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p 2004445796 
Wojciechów (woj. lubelskie, pow. Lublin) 
zmienione na: 
Wojciechów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Wojciechów) 
 
p 2005502662 
Zamojsce (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Zamojsce (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Radymno) 
 
p 2005506232 
Pieniaki (Ukraina) 
zmienione na: 
Pieniaki (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki) 
 
p 2005506491 
Związek Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce  
zmienione na: 
Związek Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych 
 
p 2005509366 
Starodub (Rosja ; okręg) 
zmienione na: 
Starodub (Rosja, obw. briański ; okolice) 
 
p 2006526302 
Nadwórna (Ukraina) 
zmienione na: 
Nadwórna (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. nadwórniański) 
 
p 2006541650 
Trembowla (Ukraina, obw. tarnopolski ; okolice) 
zmienione na: 
Trembowla (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. trembowelski ; okolice) 
 
p 2006545992 
Wrzosowo (woj. zachodniopomorskie, pow. Kamień Pomorski ; okręg) 
zmienione na: 
Wrzosowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Kamień Pomorski ; okolice) 
 
p 2006552068 
Włodarka (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Włodarka (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Trzebiatów ; okolice) 
 
p 2006557235 
Witryłów (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Witryłów (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia ; okolice) 
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p 2006608578 
Storożyniec (Ukraina) 
zmienione na: 
Storożyniec (Ukraina, obw. czerniowiecki, rej. storożyniecki) 
 
p 2006608634 
Wojcieszków (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wojcieszków (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Wojcieszków ; okolice) 
 
p 2006612291 
Storożyniec (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Storożyniec (Ukraina, obw. czerniowiecki, rej. storożyniecki ; okolice) 
 
p 2007521432 
Rada pracownicza 
zmienione na: 
Rada pracowników 
 
p 2007618369 
Bitków (Ukraina) 
zmienione na: 
Bitków (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. nadwórniański) 
 
p 2007618446 
Wólka Nurzecka (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wólka Nurzecka (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja ; okolice) 
 
p 2007635331 
Borysów (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Borysów (Białoruś, obw. miński, rej. borysowski ; okolice) 
 
p 2007648175 
Tabor Wielki (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Tabor Wielki (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Bralin ; okolice) 
 
p 2008000576 
Wyryki (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wyryki (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Wyryki ; okolice) 
 
p 2008005529 
Antoniny (Ukraina) 
zmienione na: 
Antoniny (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. krasiłowski) 
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p 2008013364 
Czepielowice (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czepielowice (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lubsza ; okolice) 
 
p 2008028117 
Bitków (Ukraina, obw. iwanofrankiwski ; okolice) 
zmienione na: 
Bitków (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. nadwórniański ; okolice) 
 
p 2008034208 
Kostopol (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Kostopol (Ukraina, obw. rówieński, rej. kostopolski ; okolice) 
 
p 2008036615 
Czerwonogród (Ukraina, obw. lwowski) 
zmienione na: 
Czerwonogród (Ukraina, obw. lwowski, rej. sokalski) 
 
p 2008041126 
Mościska (Ukraina, obw. lwowski) 
zmienione na: 
Mościska (Ukraina, obw. lwowski, rej. mościski) 
 
p 2008051183 
Chojne (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Chojne (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Sieradz) 
 
p 2008062597 
Wiśniówka (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Wiśniówka (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Masłów) 
 
p 2008062598 
Wiśniówka (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wiśniówka (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Masłów ; okolice) 
 
p 2009000023 
Laforêt, Marie (1939- ) 
zmienione na: 
Laforêt, Marie (1939-2019) 
 
p 2009001435 
Zbylitowska Góra (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zbylitowska Góra (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tarnów ; okolice) 
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p 2009013877 
Wohyń (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Wohyń) 
 
p 2009041931 
Wola Michowa (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Wola Michowa (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Komańcza) 
 
p 2009059481 
Wysoka (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Wysoka (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Łazy) 
 
p 2009060962 
Wojna 1879 r. zuluska 
zmienione na: 
Wojna brytyjsko-zuluska (1879) 
 
p 2010014887 
Włochy (woj. świętokrzyskie, pow. Pińczów ; okręg) 
zmienione na: 
Włochy (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gm. Pińczów ; okolice) 
 
p 2010030742 
Zabłocie (woj. lubelskie, gm. Kodeń) 
zmienione na: 
Zabłocie (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Kodeń) 
 
p 2011007424 
Smycze (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Smycze (Wola Zarczycka ; część wsi) 
 
p 2011016908 
Wygoda (woj. podlaskie, pow. Łomża ; okręg) 
zmienione na: 
Wygoda (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Łomża ; okolice) 
 
p 2011017573 
Wilków (woj. opolskie, pow. Namysłów) 
zmienione na: 
Wilków (woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Wilków) 
 
p 2011018857 
Wylów (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Wylów (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Przecław ; okolice) 
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p 2011019109 
Wytowno (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wytowno (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka ; okolice) 
 
p 2011019111 
Wólka Bodzechowska (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wólka Bodzechowska (woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gm. Bodzechów ; okolice) 
 
p 2011019118 
Wysoka (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wysoka (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Łazy ; okolice) 
 
p 2011026910 
Wohyń (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Wohyń ; okolice) 
 
p 2012002944 
Wisznia Mała (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wisznia Mała (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki, gm. Wisznia Mała ; okolice) 
 
p 2012006107 
Wysin (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Wysin (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Liniewo) 
 
p 2012006211 
Wojna 1865-1870 paragwajska 
zmienione na: 
Wojna paragwajska (1864-1870) 
 
p 2012013557 
Dokszyce (Białoruś) 
zmienione na: 
Dokszyce (Białoruś, obw. witebski, rej. dokszycki) 
 
p 2012017491 
Zierhoffer, Karol (1924- ) 
zmienione na: 
Zierhoffer, Karol (1924-2019) 
 
p 2012019020 
Zachorzów (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Zachorzów (woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Sławno) 
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p 2012021801 
Wola Zarczycka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Wola Zarczycka (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Nowa Sarzyna) 
 
p 2012025211 
Włodzimierzec (Ukraina : okręg) 
zmienione na: 
Włodzimierzec (Ukraina, obw. rówieński, rej. włodzimierzecki ; okolice) 
 
p 2012027389 
Wilków (woj. opolskie, pow. Namysłów ; okręg) 
zmienione na: 
Wilków (woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Wilków ; okolice) 
 
p 2012028321 
Wojna 1884-1885 r. chińsko-francuska 
zmienione na: 
Wojna chińsko-francuska (1884-1885) 
 
p 2013005121 
Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno). Koło Prawników Studentów) 
zmienione na: 
Koło Prawników Studentów (Uniwersytet Stefana Batorego ; Wilno) 
 
p 2013015287 
Pograniczny (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Pograniczny (Białoruś, obw. grodzieński, rej. brzostowicki ; okolice) 
 
p 2013017046 
Biehomla (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Biehomla (Białoruś, obw. witebski, rej. dokszycki; okolice) 
 
p 2013031028 
Slade, Bernard (1930- ) 
zmienione na: 
Slade, Bernard (1930-2019) 
 
p 2013031029 
Slade, Bernard (1930- ). Same time, another year 
zmienione na: 
Slade, Bernard (1930-2019). Same time, another year 
 
p 2014002828 
Starodub (Rosja) 
zmienione na: 
Starodub (Rosja, obw. briański) 
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p 2014003440 
Żegleń, Kazimierz (1869-ca 1910) 
zmienione na: 
Żegleń, Kazimierz (1869-ok. 1910) 
 
p 2014011310 
Martyniuk, Bogdan (1939- ) 
zmienione na: 
Martyniuk, Bogdan (1939-2018) 
 
p 2014025553 
Zagłoba (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Zagłoba (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Wilków) 
 
p 2014039141 
Abu Bakr al-Baghdadi (1971- ) 
zmienione na: 
Abu Bakr al-Baghdadi (1971-2019) 
 
p 2014050315 
Wolne Państwo Orania 
zmienione na: 
Wolne Państwo Orania (1854-1902) 
 
p 2014050414 
Bitwa 1900 r. pod Taba Myama 
zmienione na: 
Bitwa pod Taba Myama (1900) 
 
p 2014080018 
Wojna 1893 r. matabelska 
zmienione na: 
Wojna matabelska (1893) 
 
p 2015000244 
Zierhoffer, Karol (1924- ). Polska a Europa w świetle nazw geograficznych 
zmienione na: 
Zierhoffer, Karol (1924-2019). Polska a Europa w świetle nazw geograficznych 
 
p 2015001145 
Czerwonogród (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Czerwonogród (Ukraina, obw. lwowski, rej. sokalski ; okolice) 
 
p 2015015848 
Zierhoffer, Karol (1924- ). Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy 
Stéphana Gendrona, "L'origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie" 
zmienione na: 
Zierhoffer, Karol (1924-2019). Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy 
Stéphana Gendrona, "L'origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie" 
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p 2015019525 
Woskrzenice Duże (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Woskrzenice Duże (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 
 
p 2015021397 
Friedländer, Vera (1928- ) 
zmienione na: 
Friedländer, Vera (1928-2019) 
 
p 2015021402 
Friedländer, Vera (1928- ). Mein polnischer Nachbar 
zmienione na: 
Friedländer, Vera (1928-2019). Mein polnischer Nachbar 
 
p 2015023478 
Wielgomłyny (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Wielgomłyny (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Wielgomłyny) 
 
p 2015038299 
Włostów (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Włostów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Lipnik) 
 
p 2015042577 
Zielkowice (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Zielkowice (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Łowicz) 
 
p 2015042578 
Zielkowice (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Zielkowice (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Łowicz ; okolice) 
 
p 2015046549 
Wysoka (woj. lubuskie, pow. Zielona Góra) 
zmienione na: 
Wysoka (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Nowogród Bobrzański) 
 
p 2015051260 
Gabryś, Marcin 
zmienione na: 
Gabryś, Marcin (1978- ) 
 
p 2015051261 
Gabryś, Marcin. Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta 
Trudeau 1968-1984 
zmienione na: 
Gabryś, Marcin (1978- ). Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a 
Elliotta Trudeau 1968-1984 
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p 2015055241 
Wojna 1872-1873 r. Modoków 
zmienione na: 
Wojna Modoków (1872-1873) 
 
p 2015069039 
Rajski, Paweł 
zmienione na: 
Rajski, Paweł (archeolog) 
 
p 2015090781 
Chojne (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Chojne (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Sieradz ; okolice) 
 
p 2015097345 
Zaniewska, Magdalena 
zmienione na: 
Zaniewska, Magdalena (biolog) 
 
p 2015100095 
Ol'denburgskij, Pëtr Georgievič (1812-1881) 
zmienione na: 
Piotr Oldenburg (książę ; 1812-1881) 
 
p 2015101246 
Białe (jezioro ; Pojezierze Kaszubskie) 
zmienione na: 
Białe Jezioro (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Chmielno) 
 
p 2015128609 
Zierhoffer, Karol (1924- ). Nazwy geograficzne Europy w języku polskim 
zmienione na: 
Zierhoffer, Karol (1924-2019). Nazwy geograficzne Europy w języku polskim 
 
p 2016014769 
Rubach, Ludomir. Autobus o szóstej 
zmienione na: 
Rubach, Ludomir (1904-1974). Autobus o szóstej 
 
p 2016017513 
Piersa, Krzysztof 
zmienione na: 
Piersa, Krzysztof (1990- ) 
 
p 2016021315 
Banaś, Konrad 
zmienione na: 
Banaś, Konrad (1992- ) 
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p 2016023174 
Kucharska, Monika (architektura krajobrazu) 
zmienione na: 
Kucharska-Świerszcz, Monika 
 
p 2016057042 
Beyer, Charles (1792-ante 1863) 
zmienione na: 
Beyer, Charles (1792-przed 1863) 
 
p 2016070909 
Uniwersytet Szczeciński. Katedra Edukacji Artystycznej 
zmienione na: 
Katedra Edukacji Artystycznej (Uniwersytet Szczeciński) 
 
p 2016073611 
Wójtowa (woj. małopolskie, pow. Gorlice ; okręg) 
zmienione na: 
Wójtowa (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Lipinki ; okolice) 
 
p 2016076777 
Zabłocie (woj. lubelskie, gm. Kodeń ; okręg) 
zmienione na: 
Zabłocie (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Kodeń ; okolice) 
 
p 2016093037 
Antczak, Agata 
zmienione na: 
Antczak-Stępniak, Agata 
 
p 2016102595 
Przybylska, Weronika 
zmienione na: 
Przybylska, Weronika (1993- ) 
 
p 2016103941 
Wojna 1899-1902 r. filipińsko-amerykańska 
zmienione na: 
Wojna filipińsko-amerykańska (1899-1902) 
 
p 2016155543 
Żarek (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Żarek (woj. dolnośląskie, pow. jaworski, gm. Męcinka ; okolice) 
 
p 2016156049 
Schiltz, Véronique (1942- ) 
zmienione na: 
Schiltz, Véronique (1942-2019) 
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p 2016157039 
Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Wola Krzysztoporska) 
 
p 2016196264 
Chyliczki (woj. mazowieckie ; pow. piaseczyński) 
zmienione na: 
Chyliczki (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno) 
 
p 2016196893 
Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga ; okręg) 
zmienione na: 
Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga ; okolice) 
 
p 2016196980 
Mekka (Arabia Saudyjska ; okręg) 
zmienione na: 
Mekka (Arabia Saudyjska ; okolice) 
 
p 2016197628 
Seul (Korea Południowa ; okręg) 
zmienione na: 
Seul (Korea Południowa ; okolice) 
 
p 2016214320 
Glinkowska, Beata 
zmienione na: 
Glinkowska-Krauze, Beata 
 
p 2016244622 
Zgórsko (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Zgórsko (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Radomyśl Wielki ; okolice) 
 
p 2016274764 
Pieczonka, Jarosław 
zmienione na: 
Pieczonka, Jarosław (1965- ) 
 
p 2016275167 
Struck, Martin. Kronika Helu 
zmienione na: 
Struck, Martin (1835- ?). Kronika Helu 
 
p 2016276588 
Gambard 
zmienione na: 
Gambard, Henri-Augustin (1819-1882) 
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p 2016293626 
Wójcin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Mogilno) 
zmienione na: 
Wójcin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Jeziora Wielkie) 
 
p 2016295105 
Uniwersytet Łódzki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Katedra Algologii i Mykologii 
zmienione na: 
Katedra Algologii i Mykologii (Uniwersytet Łódzki) 
 
p 2016295195 
Czermnica (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czermnica (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Nowogard ; okolice) 
 
p 2016295298 
Wyszobór (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wyszobór (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Płoty ; okolice) 
 
p 2016310179 
Groh, Kamil 
zmienione na: 
Groh, Kamil (1914-2010) 
 
p 2016313286 
Głowacz, Jakub 
zmienione na: 
Głowacz, Jakub (prawnik) 
 
p 2016314518 
Chlebówko (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chlebówko (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Stara Dąbrowa ; okolice) 
 
p 2016314524 
Cieszyno (woj. zachodniopomorskie, pow. Łobez ; okręg) 
zmienione na: 
Cieszyno (woj. zachodniopomorskie, pow. łobeski, gm. Węgorzyno ; okolice) 
 
p 2016325100 
Czersk (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czersk (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Okonek ; okolice) 
 
p 2016333450 
Chełst (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chełst (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Drawsko ; okolice) 
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p 2016333466 
Czarne (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarne (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Płoty ; okolice) 
 
p 2016334332 
Wysoka (woj. lubuskie, pow. Gorzów ; okręg) 
zmienione na: 
Wysoka (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Lubiszyn ; okolice) 
 
p 2016334343 
Zalesie (woj. pomorskie, pow. Chojnice ; okręg) 
zmienione na: 
Zalesie (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy ; okolice) 
 
p 2016334352 
Zielin (woj. zachodniopomorskie, pow. Gryfice, gm. Mieszkowice ; okręg) 
zmienione na: 
Zielin (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Mieszkowice ; okolice) 
 
p 2016341783 
Châteauroux (Francja ; okręg) 
zmienione na: 
Châteauroux (Francja ; okolice) 
 
p 2016341802 
Chruszczewka Włościańska (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Chruszczewka Włościańska (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Kosów Lacki ; 
okolice) 
 
p 2016341817 
Cienin Kościelny (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Cienin Kościelny (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Słupca ; okolice) 
 
p 2016341830 
Czarna Średnia (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarna Średnia (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Grodzisk ; okolice) 
 
p 2016342150 
Hvojnik (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Chwojnik (Białoruś, obw. brzeski, rej. prużański ; okolice) 
 
p 2016343498 
Witowo (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Witowo (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Dubicze Cerkiewne ; okolice) 
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p 2016343520 
Wojtkowice Stare (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wojtkowice Stare (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Ciechanowiec ; okolice) 
 
p 2016356616 
Wola Mystkowska (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wola Mystkowska (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Somianka ; okolice) 
 
p 2016356638 
Wychódźc (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wychódźc (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Czerwińsk nad Wisłą ; okolice) 
 
p 2016356640 
Wykowo (woj. mazowieckie, pow. Płock ; okręg) 
zmienione na: 
Wykowo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Słupno ; okolice) 
 
p 2016356642 
Wysin (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wysin (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Liniewo ; okolice) 
 
p 2016356644 
Wysoka Braniewska (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wysoka Braniewska (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Płoskinia ; okolice) 
 
p 2016356668 
Zdwórz (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Zdwórz (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Łąck ; okolice) 
 
p 2016367131 
Wszeliwy (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wszeliwy (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Iłów ; okolice) 
 
p 2016367988 
Zdory (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zdory (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz ; okolice) 
 
p 2016370670 
Zgniłocha (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zgniłocha (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda ; okolice) 
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p 2016371386 
Zabiele (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zabiele (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Wielbark ; okolice) 
 
p 2016372163 
Chotycze (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Chotycze (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Łosice ; okolice) 
 
p 2016372469 
Woskrzenice Duże (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Woskrzenice Duże (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska ; okolice) 
 
p 2016372501 
Wólka Dobryńska (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wólka Dobryńska (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie ; okolice) 
 
p 2016373220 
Robak, Bartłomiej 
zmienione na: 
Robak, Bartłomiej (1984- ) 
 
p 2016373769 
Jan Lutkowic z Brzezia (ca 1405-1471) 
zmienione na: 
Jan Lutkowic z Brzezia (ok. 1405-1471) 
 
p 2016373981 
Bielany (Białoruś ; okręg) 
zmienione na: 
Bielany (Białoruś ; obw. grodzieński, rej. grodzieński ; okolice) 
 
p 2016375740 
Haylock, Julian S. 
zmienione na: 
Haylock, Julian 
 
p 2016376836 
Hebenstreit, Ichāk 
zmienione na: 
Hebenstreit, Isaak (ok. 1900-ok. 1940) 
 
p 2016380612 
Oździutycze (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Oździutycze (Ukraina, obw. wołyński, rej. łokaczyński ; okolice) 
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p 2016389036 
Czerwony Bór (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czerwony Bór (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Zambrów ; okolice) 
 
p 2016389785 
Czarna Wieś Kościelna (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarna Wieś Kościelna (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Czarna Białostocka ; okolice) 
 
p 2016392627 
Wola (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Lipno, gm. Kikół ; okręg) 
zmienione na: 
Wola (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Kikół ; okolice) 
 
p 2016394652 
Huth, Arno 
zmienione na: 
Huth, Arno (1905-?) 
 
p 2016398084 
Wola Wierzbowska (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wola Wierzbowska (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Opinogóra Górna ; okolice) 
 
p 2016398122 
Zaduszniki (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zaduszniki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Wielgie ; okolice) 
 
p 2016401111 
Peters, Matthew William (ca 1741-1814) 
zmienione na: 
Peters, Matthew William (ok. 1741-1814) 
 
p 2016402204 
Czachówek (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Czachówek (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria ; okolice) 
 
p 2016403281 
Banaś, Konrad. Strajk studencki w Łodzi 
zmienione na: 
Banaś, Konrad (1992- ). Strajk studencki w Łodzi 
 
p 2016407395 
Czarnolas (woj. mazowieckie, pow. Zwoleń ; okręg) 
zmienione na: 
Czarnolas (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Policzna ; okolice) 
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p 2016408453 
Wola Solecka Pierwsza (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wola Solecka Pierwsza (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Lipsko ; okolice) 
 
p 2016412251 
Cieśle (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Cieśle (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Krasocin ; okolice) 
 
p 2016413814 
Wytyczno (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wytyczno (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Urszulin ; okolice) 
 
p 2016420064 
Włostów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Włostów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Lipnik ; okolice) 
 
p 2016420079 
Wola Zarczycka (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Wola Zarczycka (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Nowa Sarzyna ; okolice) 
 
p 2016436035 
Czermno (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Czermno (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Gąbin ; okolice) 
 
p 2016444865 
Jamroz, Józef Stanisław 
zmienione na: 
Jamroz, Józef Stanisław (1906-1984) 
 
p 2017051786 
Watson, J. D. 
zmienione na: 
Watson, J. D. (1953- ) 
 
p 2017056328 
Soplicowo (fikcyjny majątek ziemski) 
zmienione na: 
Soplicowo (miejsce fikcyjne) 
 
p 2017065779 
Kutkorz (Ukraina, obw. lwowski) 
zmienione na: 
Kutkorz (Ukraina, obw. lwowski, rej. buski) 
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p 2017074390 
Sawicki, Mateusz 
zmienione na: 
Sawicki, Mateusz (mechatronika) 
 
p 2017117255 
Lojko, Leonid Vikent'evič 
zmienione na: 
Lojka, Leanìd Vìkenc'evìč (1944-2007) 
 
p 2017125106 
Skierczyński, Marian (1900-?) 
zmienione na: 
Skierczyński, Marian (1900-1983) 
 
p 2017134044 
Kulm, Eryk (1962- ) 
zmienione na: 
Kulm, Eryk (1952-2019) 
 
p 2017144797 
Włodzimierzec (Ukraina, obw. rówieński) 
zmienione na: 
Włodzimierzec (Ukraina, obw. rówieński, rej. włodzimierzecki) 
 
p 2017148336 
Dolniak, Bogumiła 
zmienione na: 
Doliniak, Bogumiła 
 
p 2018023241 
Fryderyk I Wirtemberski (książę ; 1557-1608) 
zmienione na: 
Fryderyk I (książę Wirtembergii ; 1557-1608) 
 
p 2018028373 
Testolini, Gaetano 
zmienione na: 
Testolini, Gaetano (czynny 1760-1818) 
 
p 2018078188 
Wdziękoński, A. 
zmienione na: 
Wdziękoński, Aleksy (1892-1946) 
 
p 2018078204 
Walkowska-Iwańska, Katarzyna 
zmienione na: 
Walkowska-Iwiańska, Katarzyna 
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p 2018091830 
Wojtylak-Heszen, Agnieszka 
zmienione na: 
Heszen, Agnieszka 
 
p 2018092537 
Wrona, Jacek (policjant) 
zmienione na: 
Wrona, Jacek (1967- ) 
 
p 2018102338 
Zierhoffer, Karol (1924- ). Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów 
zmienione na: 
Zierhoffer, Karol (1924-2019). Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich 
urbonimów 
 
p 2018176070 
Rucznik, I. 
zmienione na: 
Rucznik, Izaak (1890-1944) 
 
p 2018188162 
Tretak, Platon 
zmienione na: 
Tretak, Platon (1947- ) 
 
p 2018212186 
Strąk, Witold Grzegorz (1925- ) 
zmienione na: 
Strąk, Witold Grzegorz (1925-2002) 
 
p 2018251382 
Struck, Martin 
zmienione na: 
Struck, Martin (1835-?) 
 
p 2018276559 
Stec'ko, Slava 
zmienione na: 
Stećko, Slava (1920-2003) 
 
p 2019018102 
Martinez, Amy 
zmienione na: 
Martinez, Aly 
 
p 2019026161 
Mendele Mojcher Sforim (1836-1917). Masoes Binjomin Ha-szliszi 
zmienione na: 
Mendele Mojcher Sforim (1835-1917). Masoes Binjomin Ha-szliszi 
 



 26 

 

p 2019029346 
Naruhito (książę japoński ; 1960- ) 
zmienione na: 
Naruhito (cesarz Japonii ; 1960- ) 
 
p 2019037999 
Zarębski, Andrzej 
zmienione na: 
Zarębski, Andrzej (budownictwo) 
 
p 2019058848 
Howe Deborah (1946-1978) 
zmienione na: 
Howe, Deborah (1946-1978) 
 
p 2019058912 
Zamostânik, Ìrina Volodimirovič 
zmienione na: 
Zamostânik, Ìrina Volodimirovna 
 
p 2019068114 
Inspekcja Weterynaryjna (Główny Inspektorat Weterynarii) 
zmienione na: 
Inspekcja Weterynaryjna 
 
 

    
    

 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 


