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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 
 

 WYKAZ REKORDÓW ZMODYFIKOWANYCH 
(15-21.08.2020) 

 

 

p 2004308497 

QNX 

zmienione na: 

QNX (system operacyjny) 

 

p 2004309279 

Kancelarie parlamentów 

zmienione na: 

Kancelaria parlamentu 

 

p 2004311234 

Nagrody Pulitzera 

zmienione na: 

Nagroda Pulitzera 

 

p 2004312087 

Nadnidziański Park Krajobrazowy 

zmienione na: 

Nadnidziański Park Krajobrazowy (obszar) 

 

p 2004312337 

Plan Marshalla 

zmienione na: 

Plan Marshalla (1948-1952) 

 

p 2004312920 

Prowansja (Francja) 

zmienione na: 

Prowansja (Francja ; kraina historyczna) 

 

p 2004315300 

Szaniecki Park Krajobrazowy 

zmienione na: 

Szaniecki Park Krajobrazowy (obszar) 

 

p 2004322655 

Owczary (rezerwat) 

zmienione na: 

Owczary (rezerwat przyrody) 
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p 2004325085 

Pakoskie, Jezioro 

zmienione na: 

Jeziora Pakoskie 

 

p 2004325732 

Pozycja Środkowej Odry  

zmienione na: 

Pozycja Środkowej Odry (fortyfikacje) 

zmiana etykiety z 151 na 150 

 

p 2004327722 

Skorocice (rezerwat) 

zmienione na: 

Skorocice (rezerwat przyrody) 

 

p 2004329570 

Počúvalské jazero (Słowacja) 

zmienione na: 

Počúvadlianske jazero (Słowacja ; zbiornik wodny) 

 

p 2004329909 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Mercator    

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Mercátor 

 

p 2004401189 

Pilicka, Puszcza 

zmienione na: 

Puszcza Pilicka 

 

p 2004409168 

Janion, Maria (1926- )   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020) 

 

p 2004411354 

Potëmkin, Grigorij Aleksandrovič (ca 1739-1791)    

zmienione na: 

Potëmkin, Grigorij Aleksandrovič (ok. 1739-1791) 

 

p 2004413314 

Walicki, Andrzej (1930- )   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1930-2020) 

 

p 2004414892 

Ziemba, Ryszard (1933- )    

zmienione na: 

Ziemba, Ryszard (1933-2014) 
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p 2004427426 

Politechnika Wrocławska. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn    

zmienione na: 

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (Politechnika Wrocławska) 

 

p 2004427573 

Hennelowa, Józefa (1925- )   

zmienione na: 

Hennelowa, Józefa (1925-2020) 

 

p 2004434492 

Iwanowska-Ludwińska, Małgorzata (1950- )   

zmienione na: 

Iwanowska-Ludwińska, Małgorzata (1950-2020) 

 

p 2004442205 

Mitras, Grzegorz (1955- )   

zmienione na: 

Mitrowski, Grzegorz (1955-2020) 

 

p 2004443943 

Miziowa, Hala 

zmienione na: 

Hala Miziowa 

 

p 2005510058 

Elliger, Katharina (1929- )   

zmienione na: 

Elliger, Katharina (1929-2019) 

 

p 2006535195 

Żednia (nadleśnictwo) 

zmienione na: 

Nadleśnictwo Żednia (obszar) 

 

p 2007634877 

Âkupov, Haris Abdrahmanovič (1919- )    

zmienione na: 

Âkupov, Haris Abdrahmanovič (1919-2010) 

 

p 2007736675 

Jabłonowska, Teresa (?-1847)    

zmienione na: 

Jabłonowska, Teresa (1793-1847) 

 

p 2008018381 

Powstanie 1944 r. w Sofii 

zmienione na: 

Powstanie w Sofii (1944) 
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p 2008033542 

Piaseczno (jezioro ; Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) 

zmienione na: 

Piaseczno (woj. lubelskie ; jezioro) 

 

p 2008043965 

Skotniki Górne (rezerwat) 

zmienione na: 

Skotniki Górne (rezerwat przyrody) 

 

p 2008061173 

Pińczowski, Zalew 

zmienione na: 

Zalew Pińczowski (zbiornik wodny) 

 

p 2009002546 

Wacyn (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Wacyn (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Zakrzew) 

 

p 2009006653 

Teremiski (woj. podlaskie) 

zmienione na: 

Teremiski (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Białowieża) 

 

p 2009015816 

Toporzysko (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Toporzysko (woj. małopolskie, pow. suski, gm. Jordanów) 

 

p 2009016715 

Tylicz (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Tylicz (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Krynica-Zdrój) 

 

p 2009036620 

Ujście Jezuickie (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Ujście Jezuickie (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Gręboszów) 

 

p 2009036915 

Turna (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Turna (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Korytnica) 

 

p 2009036927 

Wierzbno (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Wierzbno (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Wierzbno) 
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p 2009049981 

Zamoyska, Ludwika 

zmienione na: 

Zamoyska, Ludwika (1728-1781) 

 

p 2009056622 

Szumirad (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Szumirad (woj. opolskie, pow. kluczborski, gm. Lasowice Wielkie) 

 

p 2009060040 

Wieniawa (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Wieniawa (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Wieniawa) 

 

p 2009060474 

Ścinawa Nyska (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Ścinawa Nyska (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Korfantów) 

 

p 2009060504 

Ścinawa Mała (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Ścinawa Mała (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Korfantów) 

 

p 2010010074 

Stary Kocin (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Stary Kocin (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mykanów) 

 

p 2010010409 

Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy 

zmienione na: 

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy 

 

p 2010010918 

Toporów (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Toporów (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wierzchlas) 

 

p 2010013808 

Straszewo (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Straszewo (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Ryjewo) 

 

p 2010023098 

Stępina (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Stępina (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Frysztak) 
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p 2010023465 

Świerchowa (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Świerchowa (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Osiek Jasielski) 

 

p 2010027074 

Trojanowice (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Trojanowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Zielonki) 

 

p 2010027856 

Tworków (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Tworków (woj. śląskieciborski, pow. raciborski, gm. Krzyżanowice) 

 

p 2010029801 

Wilkowo (woj. lubuskie, pow. Świebodzin) 

zmienione na: 

Wilkowo (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Świebodzin) 

 

p 2011001989 

Multarzyński, Juliusz    

zmienione na: 

Multarzyński, Juliusz (1948- ) 

 

p 2011006263 

Wiechowo (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Wiechowo (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Marianowo) 

 

p 2011015673 

Szczytno (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Szczytno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Choceń) 

 

p 2011022791 

Wierzbie (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Wierzbie (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Koszęcin) 

 

p 2011023270 

Turza (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Turza (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Rzepiennik Strzyżewski) 

 

p 2011024641 

Szynych (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Szynych (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

 



 7 
 

 

p 2011025072 

Korcelli, Kazimierz (1907-1987)   

zmienione na: 

Korcelli, Kazimierz (1903-1987) 

 

p 2011025233 

Tarnowa (woj. wielkopolskie, pow. Grodzisk Wielkopolski) 

zmienione na: 

Tarnowa (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Rakoniewice) 

 

p 2011025626 

Kossakowska-Fijałkowska, Agnieszka (1931- )   

zmienione na: 

Kossakowska, Agnieszka (1931-2020) 

 

p 2011026030 

Maszkowice (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Maszkowice (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łącko) 

 

p 2011028178 

Strońsko (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Strońsko (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Zapolice) 

 

p 2012005889 

Wąsosze (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Wąsosze (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Ślesin) 

 

p 2012005892 

Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej (Jastarnia)   

zmienione na: 

Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej (Jastarnia / Jurata / Chałupy) 

 

p 2012010982 

Blaszczyk, Eryka (1936- )   

zmienione na: 

Blaszczyk, Eryka (1936-2019) 

 

p 2012020302 

Wiersze (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Wiersze (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Czosnów) 

 

p 2012023921 

Tymień (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Tymień (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Będzino) 
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p 2012033931 

Perekale (Ukraina) 

zmienione na: 

Perekale (Ukraina, obw. rówieński, rej. rej. zarzeczniański) 

 

p 2012034104 

Karpiński, Wojciech (1943- )   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020) 

 

p 2013002126 

Świętoszewo (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Świętoszewo (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Przybiernów) 

 

p 2013004493 

Stepniczka (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Stepniczka (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Stepnica) 

 

p 2013007259 

Szumiąca (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Szumiąca (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Kamień Pomorski) 

 

p 2013007661 

Strzeżewko (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Strzeżewko (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Kamień Pomorski) 

 

p 2013008162 

Trzebieszewo (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Trzebieszewo (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Kamień Pomorski) 

 

p 2013008255 

Śniatowo (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Śniatowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Kamień Pomorski) 

 

p 2013008500 

Alekseeva, Lûdmila Mihajlovna (1927- )    

zmienione na: 

Alekseeva, Lûdmila Mihajlovna (1927-2018) 

 

p 2013008853 

Kalviai (Litwa, okr. olicki ; okręg) 

zmienione na: 

Kalviai (Litwa, okr. olicki, rej. orański ; okolice) 
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p 2013012133 

Ramanovičy (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Romanowicze (Białoruś, obw. mohylewski, rej. mohylewski ; okolice) 

 

p 2013012209 

Krasnaâ Buda (Białoruś, rej. czaucki ; okręg) 

zmienione na: 

Krasnaâ Buda (Białoruś, obw. mohylewski, rej. czauski ; okolice) 

 

p 2013012309 

Krasnaâ Belarus' (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Krasnaâ Belarus' (Białoruś, obw. mohylewski, rej. bychowski ; okolice) 

 

p 2013013283 

Uścięcice (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Uścięcice (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Opalenica) 

 

p 2013013367 

Prysno (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Prysno (Białoruś, obw. homelski, rej. wietecki ; okolice) 

 

p 2013013376 

Pokac' (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Pokoć (Białoruś, obw. homelski, rej. czeczerski ; okolice) 

 

p 2013013377 

Ragìn' (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Rohiń (Białoruś, obw. homelski, rej. budzki ; okolice) 

 

p 2013013404 

Tyszki-Łabno (woj. podlaskie) 

zmienione na: 

Tyszki-Łabno (woj. podlaskie, pow. kolneński, gm. Kolno) 

 

p 2013013586 

Romanavìčy (Białoruś, rej. homelski ; okręg) 

zmienione na: 

Romanowicze (Białoruś, obw. homelski, rej. homelski ; okolice) 

 

p 2013014092 

Węża (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Węża (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Korfantów) 
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p 2013014930 

Tyszki-Bregendy (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Tyszki-Bregendy (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Szydłowo) 

 

p 2013016132 

Koziany (Białoruś, rej. szumiliński ; okręg) 

zmienione na: 

Koziany (Białoruś, obw. witebski, rej. szumiliński ; okolice) 

 

p 2013016812 

Wichów (woj. lubuskie) 

zmienione na: 

Wichów (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Brzeźnica) 

 

p 2013016894 

Parafianowo (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Parafianowo (Białoruś, obw. witebski, rej. dokszycki ; okolice) 

 

p 2013019522 

Szczepanki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz) 

zmienione na: 

Szczepanki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Łasin) 

 

p 2013019988 

Wierzbowo (woj. podlaskie) 

zmienione na: 

Wierzbowo (woj. podlaskie, pow. grajewski, gm. Grajewo) 

 

p 2013020211 

Wietchinin (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Wietchinin (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Turek) 

 

p 2013020557 

Nortumbria 

zmienione na: 

Nortumbria (państwo dawne) 

 

p 2013023178 

Paplavy (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Popławy (Białoruś, obw. miński, rej. berezyński ; okolice) 

 

p 2013023203 

Piaskowce (Białoruś, rej. lidzki ; okręg) 

zmienione na: 

Piaskowce (Białoruś, obw. grodzieński, rej. lidzki ; okolice) 
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p 2013023744 

Niehorele (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Niehorele (Białoruś, obw. miński, rej. dzierżyński ; okolice) 

 

p 2013023829 

Pacewicze (Białoruś, rej. mostowski ; okręg) 

zmienione na: 

Pacewicze (Białoruś, obw. grodzieński, rej. mostowski ; okolice) 

 

p 2013025233 

Wilkowiczki (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Wilkowiczki (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Toszek) 

 

p 2013026179 

Wielki Mędromierz (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Wielki Mędromierz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Gostycyn) 

 

p 2013026311 

Ściejowice (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Ściejowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Liszki) 

 

p 2013027291 

Skowronno (rezerwat) 

zmienione na: 

Skowronno (rezerwat przyrody) 

 

p 2013028332 

Trząs (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Trząs (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kluki) 

 

p 2013029619 

Tarnów (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Tarnów (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Wilga) 

 

p 2013029675 

Nazwy miejscowe zawodowe 

zmienione na: 

Nazwy służebne 

 

p 2013030054 

Wielin (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Wielin (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Polanów) 
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p 2013032865 

Winów (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Winów (Opole ; część miasta) 

 

p 2013034073 

Wielki Wełcz (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Wielki Wełcz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

 

p 2013035843 

Ulina Mała (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Ulina Mała (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Gołcza) 

 

p 2013036819 

Suchcice (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Suchcice (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Drużbice) 

 

p 2013037536 

Korcelli, Kazimierz (1907-1987). Stefan Czarniecki i jego żołnierze   

zmienione na: 

Korcelli, Kazimierz (1903-1987). Stefan Czarniecki i jego żołnierze 

 

p 2013038165 

Strzelinko (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Strzelinko (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Słupsk) 

 

p 2014001050 

Wanaty (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Wanaty (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Łaskarzew) 

 

p 2014006636 

PN-N-18001 

zmienione na: 

PN-N-18001 (norma) 

 

p 2014009434 

Sudzin (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Sudzin (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno) 

 

p 2014009436 

Sudzinek (woj. łódzkie) 

zmienione na: 

Sudzinek (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno) 
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p 2014009943 

Górnonotecki, Kanał 

zmienione na: 

Kanał Górnonotecki 

 

p 2014011456 

Robinson, Ken (1950- )   

zmienione na: 

Robinson, Ken (1950-2020) 

 

p 2014019838 

Walicki, Andrzej (1930- ). Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1930-2020). Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii 

 

p 2014021702 

Walicki, Andrzej (1930- ). Idee i ludzie   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1930-2020). Idee i ludzie 

 

p 2014023557 

Tajenko (woj. podlaskie) 

zmienione na: 

Tajenko (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Bargłów Kościelny) 

 

p 2014023989 

Kancelarie odszkodowawcze 

zmienione na: 

Kancelaria odszkodowawcza 

 

p 2014024707 

Piastowski, Kanał 

zmienione na: 

Kanał Piastowski 

 

p 2014027242 

Ujezna (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Ujezna (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Przeworsk) 

 

p 2014030124 

Kozakiewicz, Henryk (1938- )   

zmienione na: 

Kozakiewicz, Henryk (1938-2020) 

 

p 2014033321 

Szumin (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Szumin (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Łochów) 
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p 2014033335 

Świerczyna (woj. wielkopolskie, pow. Leszno) 

zmienione na: 

Świerczyna (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Osieczna) 

 

p 2014039990 

Śliwnica (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Śliwnica (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krasiczyn) 

 

p 2014041709 

Walicki, Andrzej (1930- ). Spotkania z Isaiahem Berlinem   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1930-2020). Spotkania z Isaiahem Berlinem 

 

p 2014046290 

Sygneczów (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Sygneczów (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka) 

 

p 2014048106 

Sznajderman, Marek (1929- )   

zmienione na: 

Sznajderman, Marek (1929-2020) 

 

p 2014049061 

Trablice(woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Trablice (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Kowala) 

 

p 2014051044 

Trąbin (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Trąbin-Wieś (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński, gm. Brzuze) 

 

p 2014053721 

Ślęza (woj. dolnośląskie) 

zmienione na: 

Ślęza (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Kobierzyce) 

 

p 2014067395 

Pajūris (Litwa ; okręg) 

zmienione na: 

Pojurze (Litwa, okr. tauroski, rej. szyłelski ; okolice) 

 

p 2014071343 

Eutaryk (?-ca 523)   

zmienione na: 

Eutaryk (?-ok. 523) 
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p 2014073037 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Książki zbójeckie   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Książki zbójeckie 

 

p 2014080504 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Obrazy Londynu   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Obrazy Londynu 

 

p 2014083678 

Robinson, Ken (1950- ). Out of our minds   

zmienione na: 

Robinson, Ken (1950-2020). Out of our minds 

 

p 2014086684 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- )   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020) 

 

p 2014086685 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- ). Teologia moralna   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020). Teologia moralna 

 

p 2014088304 

Janion, Maria (1926- ). Bohater, spisek, śmierć   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020). Bohater, spisek, śmierć 

 

p 2015000300 

Stróże (woj. małopolskie, pow. Tarnów) 

zmienione na: 

Stróże (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Zakliczyn) 

 

p 2015002057 

Troszyn Polski (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Troszyn Polski (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Gąbin) 

 

p 2015006503 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.). Pseudolus    

zmienione na: 

Plaut (ok. 250-184 p.n.e.) Pséudolus 

 

p 2015008506 

Wilamów (woj. łódzkie, pow. Zduńska Wola) 

zmienione na: 

Wilamów (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Szadek) 
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p 2015008819 

Trzciniec (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Trzciniec (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Skórzec) 

 

p 2015009903 

Elliger, Katharina (1929- ). Und tief in der Seele das Ferne   

zmienione na: 

Elliger, Katharina (1929-2019). Und tief in der Seele das Ferne 

 

p 2015012181 

Janion, Maria (1926- ). Niesamowita słowiańszczyzna   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020). Niesamowita słowiańszczyzna 

 

p 2015013547 

Szadkowice (woj. łódzkie, pow. Zduńska Wola) 

zmienione na: 

Szadkowice (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Szadek) 

 

p 2015013889 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- ). Natura osoby ludzkiej   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020). Natura osoby ludzkiej 

 

p 2015015730 

Korcelli, Kazimierz (1907-1987). Papuga   

zmienione na: 

Korcelli, Kazimierz (1903-1987). Papuga 

 

p 2015021943 

Zawichojski, dekanat (katol.) 

zmienione na: 

Dekanat Zawichost (obszar) 

 

p 2015022454 

Świerczyniec (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Świerczyniec (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński, gm. Bojszowy) 

 

p 2015024706 

Novy Bychaǔ (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Nowy Bychów (Białoruś, obw. mohylewski, rej. bychowski ; okolice) 

 

p 2015030374 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Twarze    

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Twarze 
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p 2015032132 

Kosewski, Marek (1941- ). Wartości, godność i władza   

zmienione na: 

Kosewski, Marek (1941-2020). Wartości, godność i władza 

 

p 2015032134 

Kosewski, Marek (1941- )   

zmienione na: 

Kosewski, Marek (1941-2020) 

 

p 2015039031 

Janion, Maria (1926- ). Żyjąc tracimy życie   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020). Żyjąc tracimy życie 

 

p 2015041541 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- ). Zło i grzech   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020). Zło i grzech 

 

p 2015043955 

Olszewo (Białoruś) 

zmienione na: 

Olszewo (Białoruś, obw. miński, rej. miadziolski) 

 

p 2015043957 

Olszewo (Białoruś ; okręg) 

zmienione na: 

Olszewo (Białoruś, obw. miński, rej. miadziolski ; okolice) 

 

p 2015048665 

Angels in America (serial film.)  

zmienione na: 

Angels in America (serial filmowy) 

 

p 2015050582 

Wawrzyńcowice (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Wawrzyńcowice (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Strzeleczki) 

 

p 2015051582 

Kołacznia (rezerwat) 

zmienione na: 

Kołacznia (rezerwat przyrody) 

 

p 2015052741 

Strzelnia (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Strzelnia (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Grudusk) 
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p 2015055201 

Wieniec-Zdrój (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Wieniec-Zdrój (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Brześć Kujawski) 

 

p 2015057466 

Tarnawka (woj. podkarpackie, pow. Łańcut) 

zmienione na: 

Tarnawka (woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Markowa) 

 

p 2015057724 

Wyższe Seminarium Duchowne (Sandomierz). Biblioteka 

zmienione na: 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego (Sandomierz) 

 

p 2015058662 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Pamięć Włoch   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Pamięć Włoch 

 

p 2015059873 

Sławiński, Maria Roman. Historia Tajwanu   

zmienione na: 

Sławiński, Maria Roman (1931-2014). Historia Tajwanu 

 

p 2015059883 

Słupski, Zbigniew. Wczesne piśmiennictwo chińskie   

zmienione na: 

Słupski, Zbigniew (1934-2020). Wczesne piśmiennictwo chińskie 

 

p 2015064248 

Terka (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Terka (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Solina) 

 

p 2015066264 

Trzygłów (woj. zachodniopomorskie) 

zmienione na: 

Trzygłów (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Gryfice) 

 

p 2015073326 

MySpace 

zmienione na: 

MySpace (portal społecznościowy) 

 

p 2015075832 

Szyszków (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Szyszków (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Praszka) 
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p 2015091694 

Stary Strachocin (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Stary Strachocin (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Szelków) 

 

p 2015099328 

Starygród (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Starygród (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Kobylin) 

 

p 2015099743 

Wałków (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Wałków (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Koźmin Wielkopolski) 

 

p 2015113977 

Wierzbiczany (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Wierzbiczany (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Gniewkowo) 

 

p 2015123928 

Panin-Kolomenkin Nikolaj Aleksandrovič (1872-1956) 

zmienione na: 

Panin-Kolomenkin, Nikolaj Aleksandrovič (1872-1956) 

 

p 2015130012 

Kołodziej, Paweł (nauki rolnicze)    

zmienione na: 

Kołodziej, Paweł (rolnictwo) 

 

p 2015133728 

Susk Stary (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Susk Stary (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) 

 

p 2015135517 

Janion, Maria (1926- ). Wampir   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020). Wampir 

 

p 2015147248 

Szadów Pański (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Szadów Pański (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Turek) 

 

p 2015147347 

Umień (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Umień (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Olszówka) 

 



 20 
 

 

p 2015148887 

Hagerup, Klaus (1946- ). Bibbi Bokkens magiske bibliotek    

zmienione na: 

Hagerup, Klaus (1946-2018). Bibbi Bokkens magiske bibliotek 

 

p 2015153651 

Przybylski (rodzina)    

zmienione na: 

Przybylscy (rodzina) 

 

p 2016027024 

Tuszyma (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Tuszyma (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Przecław) 

 

p 2016031601 

Tuszkowy (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Tuszkowy (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Lipusz) 

 

p 2016048228 

Backus, J. W.   

zmienione na: 

Backus, John (1924-2007) 

 

p 2016056860 

Baron, Arkadiusz   

zmienione na: 

Baron, Arkadiusz (1966- ) 

 

p 2016076538 

Strysza Buda (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Strysza Buda (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy) 

 

p 2016091370 

Park Krajobrazowy Gór Żytawskich 

zmienione na: 

Park Krajobrazowy Gór Żytawskich (Niemcy ; obszar) 

 

p 2016104065 

Lilien-Czernecka, Marya (1900- )  

zmienione na: 

Lilien-Czernecka, Marya (1900-1998) 

 

p 2016111229 

Boudreaux, F. J.    

zmienione na: 

Boudreaux, F. J. (1821-1894) 
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p 2016115768 

Straszewy (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Straszewy (woj. mazowieckie, pow. żuromiński, gm. Lubowidz) 

 

p 2016117286 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Fajka Van Gogha   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Fajka Van Gogha 

 

p 2016117293 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Prywatna historia wolności   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Prywatna historia wolności 

 

p 2016118553 

Strzelce Małe (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Strzelce Małe (woj. wielkopolskie, pow. gostyniński, gm. Piaski) 

 

p 2016120665 

Bobilewicz, Julian   

zmienione na: 

Bobilewicz, Julian (1865?-1932) 

 

p 2016120886 

Brzeski, Alojzy   

zmienione na: 

Brzeski, Alojzy (1904-1984) 

 

p 2016145737 

Sterkowiec (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Sterkowiec (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko) 

 

p 2016147177 

Bojarska, Barbara     

zmienione na: 

Bojarska, Barbara (1920-2018) 

 

p 2016171608 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Henryk   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Henryk 

 

p 2016178780 

Charles, Jacques     

zmienione na: 

Jacques-Charles (1882-1971) 
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p 2016184145 

Canham, Marsha   

zmienione na: 

Canham, Marsha (1951- ) 

 

p 2016185102 

Chełmiński, Józef   

zmienione na: 

Chełmiński, Józef (1899-1938) 

 

p 2016188757 

Cross, Ben (1947- )   

zmienione na: 

Cross, Ben (1947-2020) 

 

p 2016197206 

Pad (Włochy) 

zmienione na: 

Pad (Włochy ; rzeka) 

 

p 2016205401 

Chrapkowski, Bogdan   

zmienione na: 

Chrapkowski, Bogdan (1933- ) 

 

p 2016214748 

Dłuski, Tomasz (ca 1713-1800)   

zmienione na: 

Dłuski, Tomasz (ok. 1713-1800) 

 

p 2016221460 

Janion, Maria (1926- ). Sprawa Stawrogina   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020). Sprawa Stawrogina 

 

p 2016224045 

Doktor, Marek   

zmienione na: 

Doktor, Marek (1949-2020) 

 

p 2016231989 

Daca, Agnieszka (nauki medyczne)    

zmienione na: 

Daca, Agnieszka (biologia medyczna) 

 

p 2016233190 

Swojczany (woj. małopolskie) 

zmienione na: 

Swojczany (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Charsznica) 
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p 2016233253 

Tarnów Grodkowski (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Tarnów Grodkowski (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Grodków) 

 

p 2016233337 

Wielki Garc (woj. pomorskie) 

zmienione na: 

Wielki Garc (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Pelplin) 

 

p 2016234924 

Mikuła, Kazimierz   

zmienione na: 

Mikuła, Kazimierz (1923-2008) 

 

p 2016239436 

Dalbor, Bolesław   

zmienione na: 

Dalbor, Bolesław (1881-1946) 

 

p 2016244709 

Baron, Arkadiusz. Max Pinkus (1857-1934)   

zmienione na: 

Baron, Arkadiusz (1966- ). Max Pinkus (1857-1934) 

 

p 2016259963 

Dąbrowska, Marta (nauki ekonomiczne)    

zmienione na: 

Dąbrowska, Marta (zarządzanie) 

 

p 2016272798 

Soły (Litwa, okr. poniewieski) 

zmienione na: 

Soły (Litwa, okr. poniewieski, rej. rakiszecki) 

 

p 2016273902 

Janion, Maria (1926- ). Transe, traumy, transgresje. T. 1   

zmienione na: 

Janion, Maria (1926-2020). Transe, traumy, transgresje. T. 1 

 

p 2016285642 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- ). Rodzina, gender i nowy feminizm   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020). Rodzina, gender i nowy feminizm 

 

p 2016289200 

Doboszyński, Adam     

zmienione na: 

Doboszyński, Adam (1852-1929) 
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p 2016295829 

Turzańsk (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Turzańsk (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Komańcza) 

 

p 2016315397 

Ulesie (woj. śląskie) 

zmienione na: 

Ulesie (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Dąbrowa Zielona) 

 

p 2016316727 

Maj, Katarzyna (medycyna)    

zmienione na: 

Maj-Gnat, Katarzyna 

 

p 2016322675 

Gruenberg, Erich (1924- )   

zmienione na: 

Gruenberg, Erich (1924-2020) 

 

p 2016324793 

Godziątkowski, Hieronim (?-1638)    

zmienione na: 

Godziątkowski, Hieronim (1558-1636) 

 

p 2016325957 

Świerkocin (woj. kujawsko-pomorskie) 

zmienione na: 

Świerkocin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

 

p 2016331060 

Grześ, Marek (1946- )   

zmienione na: 

Grześ, Marek (1946-2020) 

 

p 2016343366 

Toporów (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Toporów (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Cmolas) 

 

p 2016354568 

Smolaga, Cezary   

zmienione na: 

Smolaga, Cezary (1931-2016) 

 

p 2016359317 

Hahn, Stefan (1921- )   

zmienione na: 

Hahn, Stefan (1921-2020) 

 



 25 
 

 

p 2016361012 

Grabczak, Ludwik (1886-19..)  

zmienione na: 

Grabczak, Ludwik (1886-1939) 

 

p 2016367205 

Boczar, Stanisław (18..-19..)    

zmienione na: 

Boczar, Stanisław (1873?-1936) 

 

p 2016391184 

Trzebiszyn (woj. opolskie) 

zmienione na: 

Trzebiszyn (woj. opolskie, pow. kluczborski, gm. Lasowice Wielkie) 

 

p 2016408420 

Wiesiołów (woj. wielkopolskie) 

zmienione na: 

Wiesiołów (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Dąbie) 

 

p 2016413704 

Uścieniec (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Uścieniec (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Łaskarzew) 

 

p 2016424246 

Sudragi (woj. mazowieckie) 

zmienione na: 

Sudragi (woj. mazowieckie, pow. sierpecki, gm. Sierpc) 

 

p 2016436975 

Strażów (woj. podkarpackie) 

zmienione na: 

Strażów (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Krasne) 

 

p 2017007716 

Orzechowski, Tadeusz (elektrotechnik)   

zmienione na: 

Orzechowski, Tadeusz (1946-2017) 

 

p 2017015567 

Korcelli, Kazimierz (1907-1987). Dom na Twardej   

zmienione na: 

Korcelli, Kazimierz (1903-1987). Dom na Twardej 

 

p 2017031116 

Robinson, Ken (1950- ). Creative schools   

zmienione na: 

Robinson, Ken (1950-2020). Creative schools 
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p 2017057786 

Dąbrowski, Benedykt. 114-sta start!   

zmienione na: 

Dąbrowski, Benedykt (1920-1962). 114-sta start! 

 

p 2017073858 

Morstin, Roman (1858-1912)   

zmienione na: 

Morstin, Roman (1858-1913) 

 

p 2017082595 

Karpiński, Wojciech (1943- ). Szkice sekretne   

zmienione na: 

Karpiński, Wojciech (1943-2020). Szkice sekretne 

 

p 2017096586 

Walicki, Andrzej (1930- ). Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1930-2020). Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej 

 

p 2017105867 

Suchodolski, Zbigniew (1911- )   

zmienione na: 

Suchodolski, Zbigniew (1911-1998) 

 

p 2017124586 

Paton, Boris Êvgenovič (1918- )   

zmienione na: 

Paton, Boris Êvgenovič (1918-2020) 

 

p 2017137345 

Hennelowa, Józefa (1925- ). Coraz bliżej albo coraz mniej   

zmienione na: 

Hennelowa, Józefa (1925-2020). Coraz bliżej albo coraz mniej 

 

p 2018001624 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- ). Chrześcijańska tożsamość osoby   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020). Chrześcijańska tożsamość osoby 

 

p 2018001967 

Robinson, Ken (1950- ). Odkryj swój żywioł   

zmienione na: 

Robinson, Ken (1950-2020). Finding your element 

 

p 2018011922 

Sosna, Władysław (1933- )   

zmienione na: 

Sosna, Władysław (1933-2020) 
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p 2018047193 

Mroczkowski, Ireneusz (1949- ). Etos miłosierdzia a wierność małżeńska   

zmienione na: 

Mroczkowski, Ireneusz (1949-2020). Etos miłosierdzia a wierność małżeńska 

 

p 2018062184 

Gromadzki, Grzegorz (matematyk)   

zmienione na: 

Gromadzki, Grzegorz (1954- ) 

 

p 2018064337 

Gilewicz, Juliusz   

zmienione na: 

Gilewicz, Juliusz (1890-1943) 

 

p 2018066914 

Ułaszynówna, Zofia   

zmienione na: 

Ułaszynówna, Zofia (1887-19..) 

 

p 2018092287 

Woodman, Marion (1928- )   

zmienione na: 

Woodman, Marion (1928-2018) 

 

p 2018092439 

Walicki, Andrzej   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1931-2009) 

 

p 2018112683 

Osiński, Zbigniew (1926-2011)   

zmienione na: 

Osiński, Zbigniew (1926-2001) 

 

p 2018123978 

Janiczek, Stanisław (1921- )    

zmienione na: 

Janiczek, Stanisław (1921-2010) 

 

p 2018126976 

Szczepanik, Piotr (1942- )    

zmienione na: 

Szczepanik, Piotr (1942-2020) 

 

p 2018143082 

Witas, Justyna    

zmienione na: 

Witas, Justyna (prawnik) 
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p 2018163991 

Tomiak, Tomasz (1967- )   

zmienione na: 

Tomiak, Tomasz (1967-2020) 

 

p 2018166607 

Barłowski, Dezydery    

zmienione na: 

Barłowski, Dezydery (1991- ) 

 

p 2018174949 

Rusek, Jan (1947- )   

zmienione na: 

Rusek, Jan (1947-2013) 

 

p 2018192672 

Kwaśniewska, Krystyna (1928- )   

zmienione na: 

Kwaśniewska, Krystyna (1928-2018) 

 

p 2018200953 

Sandler, Samuel (1925- )   

zmienione na: 

Sandler, Samuel (1925-2020) 

 

p 2018205432 

Sobocki, Stanisław (1927- )   

zmienione na: 

Sobocki, Stanisław (1927-2020) 

 

p 2018213612 

Słupski, Zbigniew (1934- )   

zmienione na: 

Słupski, Zbigniew (1934-2020) 

 

p 2018230193 

Forgeot, Antoine (1933- )   

zmienione na: 

Forgeot, Antoine (1933-2020) 

 

p 2018275355 

Osika, Jan (1942- )   

zmienione na: 

Osika, Jan (1942-2019) 

 

p 2018289293 

Walicki, Andrzej (1930- ). Listy   

zmienione na: 

Walicki, Andrzej (1930-2020). Listy 

 



 29 
 

 

p 2018298688 

Raczyński, Marek    

zmienione na: 

Raczyński, Marek (1919-1980) 

 

p 2018298920 

Rakowski, Wiesław   

zmienione na: 

Rakowski, Wiesław (1947- ) 

 

p 2018299938 

Rozkrut, Antoni 

zmienione na: 

Rozkrut, Antoni (1945- ) 

 

p 2018301530 

Rams, Witold   

zmienione na: 
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