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((((02020202----07070707....11111111....2019201920192019))))    

    
    
    

p 2004302730 
Kalendarz 
zmienione na: 
Kalendarz (rachuba czasu) 
 
p 2004302731 
Kalendarze 
zmienione na: 
Kalendarze (wydawnictwa) 
 
p 2004302987 
Kompoty 
zmienione na: 
Kompot 
 
p 2004307426 
Podgaje (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Podgaje (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Okonek) 
 
p 2004309651 
Sakramentarze 
zmienione na: 
Sakramentarz 
 
p 2004309869 
Bitwa 1945 r. pod Kostrzynem 
zmienione na: 
Bitwa pod Kostrzynem (1945) 
 
p 2004309870 
Bitwa 1945 r. pod Mielnikiem 
zmienione na: 
Bitwa pod Mielnikiem (1945) 
 
p 2004309871 
Bitwa 1945 r. pod Niesky 
zmienione na: 
Bitwa pod Niesky (1945) 
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p 2004309872 
Bitwa 1945 r. pod Podgajami 
zmienione na: 
Bitwa pod Podgajami (1945) 
 
p 2004310055 
Bitwa 1945 r. pod Seelow 
zmienione na: 
Bitwa pod Seelow (1945) 
 
p 2004312449 
Trio (flet, klarnet i fortepian) 
zmienione na: 
Muzyka na fortepian, flet i klarnet 
 
p 2004312451 
Trio (skrzypce, kontrabas i fortepian) 
zmienione na: 
Muzyka na fortepian, skrzypce i kontrabas 
 
p 2004312484 
Muzyka na klarnet (klarnet (2)) 
zmienione na: 
Muzyka na klarnet (2) 
 
p 2004314638 
Wał Pomorski 
zmiana etykiety 151 na 150 
 
p 2004325224 
Muzyka country 
zmienione na: 
Country (muzyka) 
 
p 2004402255 
Dubiecko (woj. podkarpackie ; okręg)   
zmienione na: 
Dubiecko (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Dubiecko ; okolice) 
 
p 2004402555 
Irkuck (Rosja ; okręg) 
zmienione na: 
Irkuck (Rosja ; okolice) 
 
p 2004403077 
Leżajsk (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Leżajsk (woj. podkarpackie ; okolice) 
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p 2004403095 
Lipiny (woj. łódzkie, gm. Nowosolna) 
zmienione na: 
Lipiny (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Nowosolna) 
 
p 2004403583 
Dziekanów Leśny (woj. mazowieckie, pow. warszawski, gm. Łomianki) 
zmienione na: 
Dziekanów Leśny (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Łomianki) 
 
p 2004403923 
Ostrawa (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Ostrawa (Czechy ; okolice) 
 
p 2004404855 
Hlučín (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Hulczyn (Czechy ; okolice) 
 
p 2004404866 
Île-de-France (Francja) 
zmienione na: 
Île-de-France (Francja ; region) 
 
p 2004405739 
Tychy (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Tychy (woj. śląskie ; okolice) 
 
p 2004406219 
Leśnica (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Leśnica (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica ; okolice) 
 
p 2004412944 
Kostka (rodzina) 
zmienione na: 
Kostkowie (rodzina) 
 
p 2004416615 
Brasławskie, Pojezierze 
zmienione na: 
Pojezierze Brasławskie 
 
p 2004416718 
Bitov, Andrej Georgievič (1937- ) 
zmienione na: 
Bitov, Andrej Georgievič (1937-2018) 
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p 2004417185 
Junga, Adrian (ca 1550-1607) 
zmienione na: 
Junga, Adrian (ok. 1550-1607) 
 
p 2004419890 
Pavlov, Ivan Petrovič (1849-1936) 
zmienione na: 
Pawłow, Iwan (1849-1936) 
 
p 2004420731 
Uniwersytet Łódzki. Katedra Filologii Klasycznej 
zmienione na: 
Katedra Filologii Klasycznej (Uniwersytet Łódzki) 
 
p 2004422922 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-
Państwowy Instytut Badawczy) 
 
p 2004422924 
Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy) 
 
p 2004430791 
Jastrowie (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Jastrowie (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Jastrowie) 
 
p 2004431095 
Osłonki (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Osłonki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Osięciny) 
 
p 2004436351 
Lukka (Włochy ; okręg) 
zmienione na: 
Lukka (Włochy ; okolice) 
 
p 2004437593 
Drawsko (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Drawsko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Drawsko ; okolice) 
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p 2004438629 
Drużbice (woj. łódzkie ; okręg)  
zmienione na: 
Drużbice (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Drużbice ; okolice) 
 
p 2004438665 
Grodziczno (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Grodziczno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski, gm. Grodziczno ; okolice) 
 
p 2004438698 
Łabędnik (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Łabędnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce) 
 
p 2004438700 
Lyceálna knižnica Kežmarok 
zmienione na: 
Lyceálna knižnica (Kieżmark) 
 
p 2004439949 
Domanice (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Domanice (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Domanice ; okolice) 
 
p 2004440466 
Dubienka (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dubienka (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dubienka ; okolice) 
 
p 2004441207 
Doruchów (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Doruchów (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Doruchów ; okolice) 
 
p 2004441220 
Pawłowiczki (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Pawłowiczki (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Pawłowiczki) 
 
p 2004442353 
Karniów (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Karniów (Czechy, kraj morawsko-śląski ; okolice) 
 
p 2004445710 
Liberec (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Liberec (Czechy ; okolice) 
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p 2004445939 
Babica (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Babica (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Czudec) 
 
p 2004446871 
Lubla (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Lubla (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Frysztak ; okolice) 
 
p 2005502047 
Peresław Zaleski (Rosja ; okręg) 
zmienione na: 
Peresław Zaleski (Rosja ; okolice) 
 
p 2005502884 
Lubatowa (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Lubatowa (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Iwonicz-Zdrój ; okolice) 
 
p 2005506097 
Okleśna (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Okleśna (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Alwernia ; okolice) 
 
p 2005511397 
Domostawa (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Domostawa (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Jarocin ; okolice) 
 
p 2005513138 
Dziekanów Leśny (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Dziekanów Leśny (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Łomianki ; okolice) 
 
p 2006518512 
Łęki Dolne (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Łęki Dolne (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Pilzno ; okolice) 
 
p 2006532230 
Babica (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Babica (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Czudec ; okolice) 
 
p 2006540757 
Osiek (woj. pomorskie, pow. Starogard Gdański ; okręg) 
zmienione na: 
Osiek (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Osiek ; okolice) 
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p 2006543017 
Umajjadzi (ród) 
zmienione na: 
Umajjadzi (dynastia) 
 
p 2006545198 
Osiek (woj. pomorskie, pow. Starogard Gdański) 
zmienione na: 
Osiek (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Osiek) 
 
p 2006548480 
Rożnowice (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Rożnowice (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz ; okolice) 
 
p 2006548486 
Wielmoża (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wielmoża (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Sułoszowa ; okolice) 
 
p 2006554712 
Potocki, Józef Karol (1854-ca 1898) 
zmienione na: 
Potocki, Józef Karol (1854-ok. 1898) 
 
p 2006559023 
Narodowa Partia Robotnicza. Okręg (Warszawa) 
zmienione na: 
Okręg Warszawski (Narodowa Partia Robotnicza) 
 
p 2006608909 
Seelow (Niemcy ; okręg) 
zmienione na: 
Seelow (Niemcy ; okolice) 
 
p 2006608981 
Martynika (Francja) 
zmienione na: 
Martynika (Francja ; wyspa) 
 
p 2006609451 
Niska (Niemcy ; okręg) 
zmienione na: 
Niska (Niemcy ; okolice) 
 
p 2006611820 
Piasutno (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Piasutno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Świętajno) 
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p 2007616570 
Piasutno (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Piasutno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Świętajno ; okolice) 
 
p 2007624600 
Konopnica (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Konopnica (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Konopnica) 
 
p 2007632299 
Patro, Gustawa (1927- ) 
zmienione na: 
Patro, Gustawa (1927-2019) 
 
p 2007738709 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Juliusza Mękickiego (Jastrzębie Zdrój) 
zmienione na: 
Oddział im. Juliusza Mękickiego w Jastrzębiu-Zdroju (Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne) 
 
p 2008044213 
Grüneweg, Martin (1562-ca 1618) 
zmienione na: 
Grüneweg, Martin (1562-ok. 1618) 
 
p 2008044409 
Lipa (woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola) 
zmienione na: 
Lipa (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, gm. Zaklików) 
 
p 2008045909 
Łubna (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Łubna (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria) 
 
p 2008050788 
Polska Wschodnia 
zmienione na: 
Polska (część wschodnia) 
 
p 2009002881 
1 Morski Pułk Strzelców 
zmienione na: 
1 Morski Pułk Strzelców (Wojsko Polskie ; 1918-1939) 
 
p 2009014298 
Kopki (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Kopki (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Rudnik nad Sanem ; okolice) 
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p 2009038583 
Malinowice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Malinowice (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary) 
 
p 2009038585 
Malinowice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Malinowice (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary ; okolice) 
 
p 2010003160 
Zapalenie jelit martwicze 
zmienione na: 
Martwicze zapalenie jelit 
 
p 2010010573 
Lipa (woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola ; okręg) 
zmienione na: 
Lipa (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, gm. Zaklików ; okolice) 
 
p 2010033604 
Nowy Ostrów (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Nowy Ostrów (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Szudziałowo ; okolice) 
 
p 2011010473 
Nonet (utwór muz.) 
zmienione na: 
Nonet (utwór muzyczny) 
 
p 2012000558 
Hlučín (Czechy) 
zmienione na: 
Hulczyn (Czechy) 
 
p 2012002948 
Niechlów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Niechlów (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Niechlów ; okolice) 
 
p 2012002949 
Niechlów (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Niechlów (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Niechlów) 
 
p 2012005422 
Bari (Włochy ; okręg) 
zmienione na: 
Bari (Włochy ; okolice) 
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p 2012011039 
Sęp (okręt) 
zmienione na: 
Sęp (okręt podwodny ; 1939-1969) 
 
p 2012020388 
Neple (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Neple (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol) 
 
p 2012031157 
Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny 
zmienione na: 
Zarząd Centralny (Państwowe Nieruchomości Ziemskie) 
 
p 2013001566 
Lipieck (Rosja ; okręg) 
zmienione na: 
Lipieck (Rosja ; okolice) 
 
p 2013019542 
Srpska akademija nauka i umetnosti.  Istorijski institut 
zmienione na: 
Istorijski Institut (Srpska akademija nauka i umetnosti) 
 
p 2014003339 
Mierzyn (woj. zachodniopomorskie, pow. Police) 
zmienione na: 
Mierzyn (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Dobra (Szczecińska)) 
 
p 2014007191 
Niegów (woj. mazowieckie, pow. Wyszków) 
zmienione na: 
Niegów (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Zabrodzie) 
 
p 2014008599 
Glińsko (Ukraina) 
zmienione na: 
Glińsko (Ukraina, obw. lwowski., rej. żółkiewski) 
 
p 2014031124 
Pleśna (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Pleśna (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Pleśna) 
 
p 2014051014 
Mariupol (Ukraina) 
zmienione na: 
Mariupol (Ukraina, obw. doniecki) 
 
 



 11 

 

p 2014071671 
Lampedusa (Włochy) 
zmienione na: 
Lampedusa (Włochy ; wyspa) 
 
p 2015021979 
Łazówek (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Łazówek (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sterdyń) 
 
p 2015033946 
Muzyka bluegrass 
zmienione na: 
Bluegrass (muzyka) 
 
p 2015056831 
Orenice (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Orenice (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Piątek) 
 
p 2015060586 
Bitwa 1945 r. o Jastrowie 
zmienione na: 
Bitwa o Jastrowie (1945) 
 
p 2015060588 
Bitwa 1945 r. o Złotów 
zmienione na: 
Bitwa o Złotów (1945) 
 
p 2015061654 
Ochotnica Górna (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Ochotnica Górna (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Ochotnica Dolna) 
 
p 2015074939 
Lewandowska, Martyna 
zmienione na: 
Lewandowska-Nobis, Martyna 
 
p 2015075356 
Tyson, Levering (1889-?) 
zmienione na: 
Tyson, Levering (1889-1966) 
 
p 2015090781 
Chojne (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Chojne (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Sieradz ; okolice) 
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p 2015091215 
Mielnik (Czechy ; okręg) 
zmienione na: 
Mielnik (Czechy, kraj środkowoczeski ; okolice) 
 
p 2015110523 
Bitwa 717-718 r. o Konstantynopol 
zmienione na: 
Oblężenie Konstantynopola (717-718) 
 
p 2015113048 
Czarnobór (nadleśnictwo) 
zmienione na: 
Nadleśnictwo Czarnobór (obszar) 
 
p 2015133314 
Maribor (Słowenia ; okręg) 
zmienione na: 
Maribor (Słowenia ; okolice) 
 
p 2015136485 
Megged, Aharon (1920- ). Ha-hay  al ha-met   
zmienione na: 
Megged, Aharon (1920-2016). Ha-Ḥay ʼal ha-met 
 
p 2015170787 
Ertman, Sławomir 
zmienione na: 
Ertman, Sławomir (fizyk) 
 
p 2016037826 
Matevoŝuk, Ûrìj 
zmienione na: 
Matevoŝuk, Ûrìj Oleksandrovič (1991- ) 
 
p 2016042269 
Adrianek, Mieczysława (1930- ) 
zmienione na: 
Adrianek, Mieczysława (1930- 2018) 
 
p 2016046890 
Anderson, Robert (1927- ) 
zmienione na: 
Anderson, Robert (1927-2015) 
 
p 2016052295 
Ahmetova, Mariâ. Vâčeslavovna 
zmienione na: 
Ahmetova, Mariâ Vâčeslavovna 
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p 2016086298 
Barrows, Annie 
zmienione na: 
Barrows, Annie (1962- ) 
 
p 2016088929 
Bartosiewicz, Roman (1938- ) 
zmienione na: 
Bartosiewicz, Roman (1938-2019) 
 
p 2016096297 
Binswanger, Hans Christoph (1929- ) 
zmienione na: 
Binswanger, Hans Christoph (1929-2018) 
 
p 2016097444 
Bogdański, Stanisław 
zmienione na: 
Bogdański, Stanisław (budowa i eksploatacja maszyn) 
 
p 2016107591 
Boradyn, Zygmunt 
zmienione na: 
Boradyn, Zygmunt (1960-2010) 
 
p 2016114160 
Białkowski, Marek (nauki prawne) 
zmienione na: 
Białkowski, Marek (prawo) 
 
p 2016134249 
Belova, Ol'ga Vladislavovna 
zmienione na: 
Belova, Ol'ga Vladislavovna (1960- ) 
 
p 2016141489 
Dominiak, Maria 
zmienione na: 
Dominiak, Maria (psycholog) 
 
p 2016146195 
Domanowo (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Domanowo (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk ; okolice) 
 
p 2016154924 
Cebula, Jan (1937- ) 
zmienione na: 
Cebula, Jan  (1937-2019) 
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p 2016163869 
Byrczek, Jan (1936- ) 
zmienione na: 
Byrczek, Jan  (1936-2019) 
 
p 2016196264 
Chyliczki (woj. mazowieckie ; pow. piaseczyński) 
zmienione na: 
Chyliczki (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno) 
 
p 2016205489 
Coblewski, Wojciech 
zmienione na: 
Coblewski, Wojciech (1969- ) 
 
p 2016222370 
Kwiatków (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Kwiatków (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Brudzew) 
 
p 2016224507 
Dixon, Stephen (1936- ) 
zmienione na: 
Dixon, Stephen (1936-2019) 
 
p 2016231014 
Dankowski, Michał Zbigniew 
zmienione na: 
Dankowski, Michał Zbigniew (1982- ) 
 
p 2016236740 
De Marchi, Giovanni 
zmienione na: 
De Marchi, Giovanni (1914-2003) 
 
p 2016278225 
Gausseron, Bernard Henri (1845-1913) 
zmienione na: 
Gausseron, Bernard-Henri (1845-1913) 
 
p 2016282553 
Dmitruk, Stefan 
zmienione na: 
Dmitruk, Stefan (1980- ) 
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p 2016293347 
Grüneweg, Martin (1562-ca 1618). Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg 
(1562 - ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein 
Klosterleben in Polen 
zmienione na: 
Grüneweg, Martin (1562-ok. 1618). Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg 
(1562 - ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein 
Klosterleben in Polen 
 
p 2016295285 
Mudzo, Fryderyk 
zmienione na: 
Mudzo, Fryderyk (1988- ) 
 
p 2016296099 
Dziupla (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dziupla (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Bobolice ; okolice) 
 
p 2016302916 
Gołąbek, Paweł 
zmienione na: 
Gołąbek, Paweł (urolog) 
 
p 2016304121 
Golina (woj. wielkopolskie ; pow. Jarocin) 
zmienione na: 
Golina (woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Jarocin) 
 
p 2016314518 
Chlebówko (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chlebówko (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Stara Dąbrowa ; okolice) 
 
p 2016322038 
Gruszczyński, Antoni Karol 
zmienione na: 
Gruszczyński, Antoni (1814- ) 
 
p 2016325100 
Czersk (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czersk (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Okonek ; okolice) 
 
p 2016325114 
Dębołęka (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dębołęka (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Wałcz ; okolice) 
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p 2016325116 
Dębsko (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dębsko (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Kalisz Pomorski ; okolice) 
 
p 2016332892 
Timošenko, Leonìd 
zmienione na: 
Tymoszenko, Leonid (1955- ) 
 
p 2016333450 
Chełst (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chełst (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Drawsko ; okolice) 
 
p 2016333466 
Czarne (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarne (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Płoty ; okolice) 
 
p 2016333495 
Drzewiany (woj. zachodniopomorskie ; okręg)  
zmienione na: 
Drzewiany (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Bobolice ; okolice) 
 
p 2016333504 
Duraczewo (woj. lubuskie ; okręg)  
zmienione na: 
Duraczewo (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki, gm. Drezdenko ; okolice) 
 
p 2016333509 
Dziembowo (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dziembowo (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Kaczory ; 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) 
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p 2016341893 
Dobrosułów (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dobrosułów (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Bytnica ; okolice) 
 
p 2016341895 
Dobrowoda (woj. podlaskie, pow. Hajnówka ; okręg) 
zmienione na: 
Dobrowoda (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Kleszczele ; okolice) 
 
p 2016341942 
Dzierzby Szlacheckie (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Dzierzby Szlacheckie (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Jabłonna Lacka ; okolice) 
 
p 2016341944 
Dzierzby Włościańskie (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Dzierzby Włościańskie (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Jabłonna Lacka ; okolice) 
 
p 2016347657 
Gregorowicz, Halina 
zmienione na: 
Gregorowicz-Cieślik, Halina 
 
p 2016358593 
Szczepańska, Karolina 
zmienione na: 
Szczepańska-Leśniewska, Karolina 
 
p 2016368910 
Skrzek, Małgorzata 
zmienione na: 
Skrzek-Lubasińska, Małgorzata 
 
p 2016372163 
Chotycze (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Chotycze (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Łosice ; okolice) 
 
p 2016372597 
Neple (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Neple (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol ; okolice) 
 
p 2016372748 
Kopijki (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kopijki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki, gm. Prostki ; okolice) 
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p 2016373960 
Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Drzycim ; okolice) 
 
p 2016381503 
Dłutowo (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dłutowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz ; okolice) 
 
p 2016383718 
Dąbrówka (woj. mazowieckie, pow. Ostrołęka, gm. Lelis ; okręg) 
zmienione na: 
Dąbrówka (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Lelis ; okolice) 
 
p 2016383744 
Dobry Las (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dobry Las (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Zbójnia ; okolice) 
 
p 2016389036 
Czerwony Bór (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czerwony Bór (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Zambrów ; okolice) 
 
p 2016389181 
Długołęka (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Długołęka (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Krypno ; okolice) 
 
p 2016389785 
Czarna Wieś Kościelna (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarna Wieś Kościelna (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Czarna Białostocka ; okolice) 
 
p 2016402204 
Czachówek (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Czachówek (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria ; okolice) 
 
p 2016402225 
Dąbrówka Dolna (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dąbrówka Dolna (woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Pokój ; okolice) 
 
p 2016407395 
Czarnolas (woj. mazowieckie, pow. Zwoleń ; okręg) 
zmienione na: 
Czarnolas (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Policzna ; okolice) 
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p 2016407408 
Dąbrówka Górna (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dąbrówka Górna (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Krapkowice ; okolice) 
 
p 2016407419 
Dobieszyn (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Dobieszyn (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stromiec ; okolice) 
 
p 2016407436 
Dytmarów (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dytmarów (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Lubrza ; okolice) 
 
p 2016410391 
Skłodowski (rodzina) 
zmienione na: 
Skłodowscy (rodzina) 
 
p 2016412251 
Cieśle (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Cieśle (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Krasocin ; okolice) 
 
p 2016412284 
Dębska Kuźnia (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dębska Kuźnia (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Chrząstowice ; okolice) 
 
p 2016412331 
Dzierzkowice (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dzierzkowice-Wola (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Dzierzkowice ; okolice) 
 
p 2016425633 
Kowalewska, Magdalena (zoolog) 
zmienione na: 
Kowalewska-Groszkowska, Magdalena 
 
p 2016427034 
Augustin, Ernst (1927- ) 
zmienione na: 
Augustin, Ernst (1927-2019) 
 
p 2016436035 
Czermno (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Czermno (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Gąbin ; okolice) 
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p 2016443651 
Petrovska, Inga 
zmienione na: 
Petrovs'ka, Ìnga Rostislavìvna 
 
p 2017038809 
Geldzahler, Dora (1909- ) 
zmienione na: 
Geldzahler, Dora (1909-2000) 
 
p 2017075437 
Kaeppelin, E. 
zmienione na: 
Kaeppelin, Eugène Florent (1805-1865) 
 
p 2017089455 
Miechowski, Zygmunt (?-1944) 
zmienione na: 
Miechowski, Zygmunt (1913-1944) 
 
p 2017100212 
Wojciechowski, Norbert (1939- ) 
zmienione na: 
Wojciechowski, Norbert (1939-2019) 
 
p 2017127279 
Morland, Valère Alphonse (1846-19..) 
zmienione na: 
Morland, Valère Alphonse (1844-1916) 
 
p 2017131776 
Zakład Biochemii i Jakości Plonów (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Zakład Biochemii i Jakości Plonów (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-
Państwowy Instytut Badawczy) 
 
p 2017151350 
Bitov, Andrej Georgievič (1937- ). Letučij Gollandec 
zmienione na: 
Bitov, Andrej Georgievič (1937-2018). Letučij Gollandec 
 
p 2017166054 
Modzelewski, Michał (1806-?) 
zmienione na: 
Modzelewski, Michał (1804-1883) 
 
p 2017166436 
Pósfai, Zsuzsanna 
zmienione na: 
Pósfai, Zsuzsanna (1988- ) 
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p 2018003148 
Arnsberg (Niemcy ; rejencja) 
zmienione na: 
Rejencja Arnsberg (Niemcy) 
 
p 2018003979 
Ilińska, Michalina (1820-1858) 
zmienione na: 
Ilińska, Michalina (1797-1858) 
 
p 2018004467 
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej (5 ; 2016 ; Tarnów) 
zmienione na: 
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej "Sacra Ecclesiae Cantio" (5 ;  2016 ; Tarnów) 
 
p 2018005404 
Segeny, Maria 
zmienione na: 
Segeny, Maria (1884-1927) 
 
p 2018021189 
Arnstein, Sherry R. (?-1997) 
zmienione na: 
Arnstein, Sherry R. (1930-1997) 
 
p 2018036269 
Zakład Biometrii i Organizacji Badań Naukowych (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Zakład Biometrii i Organizacji Badań Naukowych (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy) 
 
p 2018042189 
Żabczyńska, Ewa 
zmienione na: 
Żabczyńska, Ewa (1929-2019) 
 
p 2018048236 
Zespół Wydawnictw Naukowych (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Zespół Wydawnictw Naukowych (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy 
Instytut Badawczy) 
 
p 2018048293 
Dröscher, Vitus B. (1925- ) 
zmienione na: 
Dröscher, Vitus B. (1925-2010) 
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p 2018060898 
Unrużyna, Zofia 
zmienione na: 
Unrużyna, Zofia (1895-1980) 
 
p 2018153378 
Zespół Organizacji i Funkcjonowania Systemu Informacji (Centrum Informacji Naukowej 
Technicznej i Ekonomicznej) 
zmienione na: 
Zespół Organizacji i Funkcjonowania Systemu Informacji (Instytut Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej) 
 
p 2018175931 
Ruf, Hugo 
zmienione na: 
Ruf, Hugo (1925-1999) 
 
p 2018178617 
Tenner, Karl I. (1783-1860) 
zmienione na: 
Tenner, Carl Friedrich (1783-1860) 
 
p 2018181135 
Różycki, Szymon 
zmienione na: 
Różycki, Szymon (prawo) 
 
p 2018255279 
Schenk, Hugo (1872-19..) 
zmienione na: 
Schenk, Hugo (1852-1896) 
 
p 2018282043 
Dział Doświadczalnictwa Terenowego w Toruniu (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Dział Doświadczalnictwa Terenowego w Toruniu (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy) 
 
p 2018293586 
Szewczyński, Piotr 
zmienione na: 
Szewczyński, Piotr (1974- ) 
 
p 2018299541 
Reiff, Karl Philipp 
zmienione na: 
Reiff, Karl Philipp (1796-1872) 
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p 2018314851 
Zakład Doświadczalnictwa Terenowego w Białymstoku (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa ; Puławy) 
zmienione na: 
Zakład Doświadczalnictwa Terenowego w Białymstoku (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy) 
 
p 2018319069 
Rybińska, Katarzyna 
zmienione na: 
Rybińska, Katarzyna (1978- ) 
 
p 2019053077 
Komitet Wyborczy w Borysławiu ("Hitachdut-Poalej Syjon") 
zmienione na: 
Komitet Wyborczy w Borysławiu (Hitachdut) 
 
p 2019067653 
Guerre, Martin (1539- po 1560) 
zmienione na: 
Guerre, Martin (czynny 1539-1560) 
 
 

    
    

 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 


