
 1 
 

 

 
 
 

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(5-11.02.2022) 

 

7. dzielnica (Jarosław ; część miasta) 

Balaton (Trzebinia ; zbiornik wodny) 

Bączek (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 

Bogucice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Trzeszczany) 

Canal Grande (Wenecja) 

Cascata delle Marmore (Włochy ; wodospad) 

Cheronea (Grecja) 

Czarnocin (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 

Danowo (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Goleniów) 

Dąbrowica (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Bochnia) 

Dąbrowy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Rozogi ; okolice) 

Dębowiec (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Jedwabno) 

Ehrenbreitstein (Koblencja ; część miasta) 

Girsu (Irak ; miasto dawne) 

Gmina Pawłów (1870-1954) 

Gredele (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla) 

Gruzja (część zachodnia) 

Kalnica (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk) 

Kaszewy Kościelne (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krzyżanów) 

Koszki (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla) 

Kraśnik (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Recz) 

Księstwo Szlezwiku (1058-1866) 

Lipany (Vitice ; część wsi) 

Los Baños (Filipiny) 

Łagowianka (rzeka) 

Łodyna (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne ; okolice) 

Masłomiąca (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Michałowice) 

Miłowidy (Białoruś, obw. brzeski, rej. baranowicki ; okolice) 

Mirecourt (Francja) 

Mortefontaine (Francja, region Hauts-de-France, departament Oise) 

Nawozy (Białoruś, obw. miński, rej. klecki ; okolice) 

Oleszka (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Zdzieszowice) 

Paklicko Wielkie (jezioro) 

Pfaffendorf (Koblencja ; część miasta) 

Pościsze (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Miedzyrzec Podlaski) 

Powiat słonimski (1566-1795) 

Pólki (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka) 

Proboszczów (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Pielgrzymka) 

Puzrisz-Dagan (Irak ; miasto dawne) 
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Rogajny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Dubeninki) 

Rønde (Dania ; okolice) 

Sancygniówka (rzeka) 

Sewerynówka (Ukraina, obw. odeski, rej. berezowski) 

Sługocin (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Jastków) 

Sombor (Serbia ; okolice) 

Strachocina (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok ; okolice) 

Śniadków (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gm. Orońsko) 

Świerkocin (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica) 

Val-de-Travers  (Szwajcaria ; okolice) 

Vrbas (Serbia ; okolice) 

Wielka Hać (Białoruś, obw. brzeski, rej. iwacewicki ; okolice) 

Wiener Neustadt (Austria ; okolice) 

Wiluj (Rosja ; dopływ Leny ; rzeka) 

Wolkersdorf im Weinviertel (Austria) 

Wzgórza Warszewskie 

Žabljak (Czarnogóra ; okolice) 

Ziemia halicka 

Złotniki (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Małogoszcz) 

Żyrowa (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Zdzieszowice) 


