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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(14-20.3.2020) 

 
  

 

Aglomeracja łódzka 

Arkuszów (Rakówka ; część wsi) 

Babie Doły (Gdynia ; część miasta) 

Bakończyce (Przemyśl ; część miasta) 

Bandužiai (Kłajpeda ; część miasta) 

Baranówka (Rzeszów ; część miasta) 

Bartodzieje Włościańskie (Radomsko ; część miasta) 

Bąków Dolny (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Zduny) 

Berezwecz (Głębokie ; część miasta) 

Białobrzeg (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gm. Pyzdry) 

Białobrzegi (Krosno ; część miasta) 

Białogon (Kielce ; część miasta) 

Bielszowice (Ruda Śląska ; część miasta) 

Biertułtowy (Radlin ; część miasta) 

Blich (Łowicz ; część miasta) 

Bogoria Górna (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Zduny) 

Botewgrad (Bułgaria ; okolice) 

Brętowo (Gdańsk ; część miasta) 

Bronikowo (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Mirosławiec) 

Brzezinka (Mysłowice ; część miasta) 

Brzozowice-Kamień (Piekary Śląskie ; część miasta) 

Brzyszczki (Jasło ; część miasta) 

Budy Dolne (Płock ; część miasta) 

Bytków (Siemianowice Śląskie ; część miasta) 
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Bzie Górne (Jastrzębie Zdrój ; część miasta) 

Canosa di Puglia (Włochy) 

Chełchy (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Sypniewo) 

Chwałęcice (Rybnik ; część miasta) 

Chyrów (Handzlówka ; część wsi) 

Cieszacin Wielki (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Pawłosiów) 

Cougnac (Francja ; jaskinie) 

Czarne (Jelenia Góra ; część miasta) 

Czechowice (Gliwice ; część miasta) 

Dekanat prużański (diecezja włodzimiersko-brzeska) 

Dereczanka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie) 

Dmanisi (Gruzja) 

Dobryń Duży (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie) 

Dryszczów (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Żmudź) 

Dyminy-Wieś (Kielce ; część miasta) 

Faysaliyya (Jordania ; stanowisko archeologiczne) 

Fremantle (Australia) 

Gaarz (Niemcy ; stanowisko archeologiczne) 

Galia Dolna (Ryglice ; część miasta) 

Gamrat (Jasło ; część miasta) 

Giessbach (Szwajcaria) 

Gmina Białośliwie (woj. wielkopolskie, pow. pilski) 

Gmina Uścimów (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Wólka (woj. lubelskie, pow. lubelski) 

Górny Niechobrz (Niechobrz ; część wsi) 

Grzybowice (Prószków ; część miasta) 

Gutwin (Ostrowiec Świętokrzyski ; część miasta) 

Guzianka (Ruciane-Nida ; część miasta) 

Helmand (rzeka) 

Hołosko (Lwów ; część miasta) 

Iguazú (wodospad) 

Ivrea (Włochy) 

Janowo (Rumia ; część miasta) 

Jarosław (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Złocieniec ; okolice) 
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Jaskinie Kizil (Chiny) 

Jastrzębie Górne (Jastrzębie-Zdrój ; część miasta) 

Jastrzębiec (Garbatka ; część wsi) 

Jawor (Libiąż ; część miasta) 

Jelling (Dania) 

Jeroniki (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Choroszcz) 

Kamień (Rybnik ; część miasta) 

Kamionka (Mikołów ; część miasta) 

Karolew (Łódź ; część miasta) 

Karolin (Pińsk ; część miasta) 

Karwiny (Gdynia ; część miasta) 

Kazbegi (Gruzja ; gmina) 

Kazimierz Pomorski (Łekno ; część wsi) 

Kiekrz (Poznań ; część miasta) 

Kiry (Kościelisko ; część wsi) 

Knihinin (Iwano-Frankiwsk ; część miasta) 

Kodeniec (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Dębowa Kłoda) 

Kojkowice (Puńców ; część wsi) 

Kolonia (Daniec ; część wsi) 

Kolonia Józefka (Piekary Śląskie ; część miasta) 

Kopystno (Gorzów Wielkopolski ; część miasta) 

Koszary (Ostrowiec Świętokrzyski ; część miasta) 

Kosztowy (Mysłowice ; część miasta) 

Kozhikode (Indie) 

Krasowy (Mysłowice ; część miasta) 

Kraśnik Fabryczny (Kraśnik ; część miasta) 

Krywałd (Knurów ; część miasta) 

Krzczonów-Wójtostwo (Krzczonów ; część wsi) 

Krzywica (Huta Komorowska ; część wsi) 

Kuczków (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Pleszew) 

Kunów-Kolonia (Kunów ; część miasta) 

Kuźnia (Ostrowiec Świętokrzyski ; część miasta) 

Kuźnica (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Kuźnica) 

Kwiecewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Świątki) 
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La Vache (Francja ; jaskinia) 

Lesnoe (Rosja, Kraj Krasnodarski ; okolice) 

Lipy (Lubawa ; część miasta) 

Longinus (Płock ; część miasta) 

Ławki (Mysłowice ; część miasta) 

Maciejowa (Jelenia Góra ; część miasta) 

Malina (Opole ; część miasta) 

Malta (Poznań ; część miasta) 

Małyszyn Wielki (Gorzów Wielkopolski ; część miasta) 

Markowice (Racibórz ; część miasta) 

Matarnia (Gdańsk ; część miasta) 

Michałkowice (Siemianowice Śląskie ; część miasta) 

Michałów (Radom ; część miasta) 

Michałówka (Puławy ; część miasta) 

Mielizna Rzepczyńska (Niemcy) 

Mieronice (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław ; okolice) 

Mieronice (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław) 

Mierzanowice (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Wojciechowice) 

Mierzwin (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Imielno) 

Mirzec-Malcówki (Mirzec ; część wsi) 

Mokrzec (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Potworów) 

Morze Ochockie 

Morzysław (Konin ; część miasta) 

Moszczenica (Jastrzębie-Zdrój ; część miasta) 

Mózgowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława) 

Mutowo (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Szamotuły) 

Mysłakowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Tłuchowo) 

Nawarzyce (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław) 

Niaux (Francja ; jaskinia) 

Niedrzwica Kościelna Druga (Niedrzwica Kościelna ; część wsi) 

Noarootsi (Estonia ; półwysep) 

Nowa Wieś (woj. lubelskie, powiat tomaszowski, gm. Tomaszów Lubelski) 

Nowe Ciechomice (Płock ; część miasta) 

Nowe Miasto (Poznań ; część miasta) 
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Nowe Siedlice (Gorzów Wielkopolski ; część miasta) 

Nowy Dwór (Konin ; część miasta) 

Obrażejowice (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Radziemice) 

Ogrody (Poznań ; część miasta) 

Okawango (rzeka) 

Okunin (Nowy Dwór Mazowiecki ; część miasta) 

Onslunda (Szwecja) 

Opolno-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia) 

Osieki (Papowo Toruńskie ; część wsi) 

Ostróg (Racibórz ; część miasta) 

Otmęt (Krapkowice ; część miasta) 

Owczarnia (Pożarki ; przysiółek) 

Palatynat Dwóch Mostów (państwo dawne ; 1444-1801) 

Pamiątka (Kopana ; część wsi) 

Paniowy (Mikołów ; część miasta) 

Paruszowiec (Rybnik ; część miasta) 

Pech Merle (Francja ; jaskinia) 

Piła (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów) 

Piła (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Końskie ; okolice) 

Piotrków (Niemcza ; część miasta) 

Piotrówka (Radom ; część miasta) 

Piwonice (Kalisz ; część miasta) 

Pobitno (Rzeszów ; część miasta) 

Podlesie (Kamień ; przysiółek) 

Podlesie (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Oleśnica) 

Podolszyce (Płock ; część miasta) 

Polichno (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chęciny) 

Pomorzany (Olkusz ; część miasta) 

Posada Dolna (Rymanów ; część miasta) 

Potarzyca (woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Jarocin) 

Potkanów (Radom ; część miasta) 

Powiat garwoliński (1539-1795) 

Pozorty (Olsztyn ; część miasta) 

Przyborów (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Jeleśnia) 



 6 
 

Przymorze (Gdańsk ; część miasta) 

Przytór (Świnoujście ; część miasta) 

Pstrągowa Górna (Pstrągowa ; część wsi) 

Radkowice (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chęciny) 

Radkowice (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Pawłów) 

Rejon solwyczegodzki (Rosja ; 1924-1958) 

Rojca (Radzionków ; część miasta) 

Rosenau (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie ; wieś nieistniejąca) 

Rosocha (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Polanów) 

Rów Atakamski 

Ruska Ludowa Republika Łemków 

Sądowel (Lechitów ; część wsi) 

Seehausen (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia, pow. Uckermark) 

Sichów (Lwów ; część miasta) 

Siedlice (Gorzów Wielkopolski ; część miasta) 

Sikornik (Gliwice ; część miasta) 

Sobniów (Jasło ; część miasta) 

Sokołówka (Krzyżówki ; część wsi) 

Solarnia (Ornontowice ; część wsi) 

Sośnica (Gliwice ; część miasta) 

Stara Wieś (Pszczyna ; część miasta) 

Stara Wieś (Racibórz ; część miasta) 

Stare Ciechomice (Płock ; część miasta) 

Stare Miasto (Głogów ; część miasta) 

Stari Ras (Serbia ; miasto dawne) 

Starówka (Konin ; część miasta) 

Stary Bubel (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Janów Podlaski) 

Stobno (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Trzcianka) 

Stodoły (Rybnik ; część miasta) 

Stroszki (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gm. Nekla) 

Strzeszyn (Poznań ; część miasta) 

Suchanino (Gdańsk ; część miasta) 

Sudół (Racibórz ; część miasta) 

Szeroka (Jastrzębie-Zdrój ; część miasta) 
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Szklana Huta (Lubiatowo ; część wsi) 

Szopienice (Katowice ; część miasta) 

Szymborze (Inowrocław ; część miasta) 

Świątniki (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław) 

Świbno (Gdańsk ; część miasta) 

Świerczewo (Poznań ; część miasta) 

Świerk (Otwock ; część miasta) 

Święcica (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 

Święty Wojciech (Gdańsk ; część miasta) 

Taraclia (Mołdawia) 

Tokary-Rąbież (Płock ; część miasta) 

Tropy Elbląskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Elbląg) 

Trostânčik (Ukraina, obw. winnicki, rej. trościański) 

Wesoła (Mysłowice ; część miasta) 

Wielopole (Rybnik ; część miasta) 

Winiary (Poznań ; część miasta) 

Witkowice (Ostrawa ; część miasta) 

Wola Cygowska (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Poświętne) 

Wola Czudecka (Przedmieście Czudeckie ; część wsi) 

Wola Siennieńska (Krzyżanówka ; część wsi) 

Woszczyce (Orzesze ; część miasta) 

Wrzelowiec (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Opole Lubelskie) 

Wrzosowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Dygowo ; okolice) 

Zabierzów (Racławówka ; część wsi) 

Zakoniczyn (Gdańsk ; część miasta) 

Zarzecze (Katowice ; część miasta) 

Zarzew (Łódź ; część miasta) 

Zawady (Poznań ; część miasta) 

Zielona (Konary ; część wsi) 

Zielona Górka (Olsztyn ; część miasta) 

Zimna (Głuszyca ; część miasta) 

Żarnówka Duża (Międzybrodzie Bialskie ; część wsi) 

Żarnówka Mała (Międzybrodzie Bialskie ; część wsi) 

Żerniki (Gliwice ; część miasta) 
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Żubardź (Łódź ; część miasta) 

Żyglin (Miasteczko Śląskie ; część miasta) 
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