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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(15-21.01.2022) 

 

 

Adaima (Egipt ; stanowisko archeologiczne) 

Akrotiri (Grecja ; stanowisko archeologiczne) 

Czernica (woj. dolnośląskie, pow. karkonoski, gm. Jeżów Sudecki) 

Fahrland (Poczdam ; część miasta) 

Gmina Grunwald (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki) 

Gmina Nowa Sól (woj. lubuskie, pow. nowosolski) 

Grabownica Starzeńska (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów ; okolice) 

Guzówka-Kolonia (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Turobin) 

Gwiździny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski, gm. Nowe Miasto Lubawskie) 

Halasy (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Międzyrzec Podlaski) 

Hamrzysko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń) 

Hanko (Finlandia ; okolice) 

Humniska (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów ; okolice) 

Imandra (Rosja ; jezioro) 

Jakobstad (Finlandia ; okolice) 

Kemi (Finlandia ; okolice) 

Kittilä (Finlandia, region Laponia ; okolice) 

Kristinestad (Finlandia ; okolice) 

Krzymowskie (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Kuloârvi (Rosja ; okolice) 

Maarianhamina (Finlandia ; okolice) 

Nowy Zamek (woj. dolnośląskie, pow. milicki, gm. Milicz) 

Ogrodniki (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Siemiatycze) 

Panozero (Rosja ; okolice) 

Piotrowice koło Karwiny (Czechy ; gmina) 

Piteå (Szwecja ; okolice) 

Płoszczyna (woj. dolnośląskie, pow. karkonoski, gm. Jeżów Sudecki) 

Pojelce (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Pólko (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Przemystka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Radziejów) 

Prześniegów (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Gorzków ; wieś nieistniejąca) 

Reboly (Rosja ; okolice) 

Schimatari (Grecja) 
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Schwarzach am Main (Niemcy ; gmina) 

Skorped (Szwecja ; okolice) 

Standing Rock Reservation (Stany Zjednoczone ; rezerwat Indian) 

Stensele (Szwecja ; okolice) 

Studzienna (Racibórz ; część miasta) 

Sycyna (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Szklarnia (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Janów Lubelski ; okolice) 

Taivalkoski (Finlandia ; okolice) 

Umeå (Szwecja ; okolice) 

Uroczysko Kruczek 

Uusikaupunki (Finlandia ; okolice) 

Waco (Stany Zjednoczone, stan Teksas) 

Wiśniów (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Gorzków) 

Wola Skromowska (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Firlej) 

Wyborg (Rosja ; okolice) 

Zabłocie (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Zarudnia (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Ruda-Huta) 

Żeszczynka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sosnówka) 


