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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(12-18.02.2022) 

 

Ahar (Iran ; stanowisko archeologiczne) 

Balathal (Indie ; stanowisko archeologiczne) 

Biały Kościół (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Strzelin) 

Chanhu-daro (Pakistan ; stanowisko archeologiczne) 

Chur (Szwajcaria) 

Chyby (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Mniów) 

Chyżowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Uchanie) 

Czerna (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Nowogrodziec) 

Czyżkówko (Bydgoszcz ; część miasta) 

Dauda-damb (Pakistan ; stanowisko archeologiczne) 

Dębowa (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Reńska Wieś) 

Didimoticho (Grecja ; okolice) 

Diecezja miśnieńska (obszar) 

Dolné Dubové (Słowacja) 

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

Dubnowicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. piński ; okolice) 

Dziekanów (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów) 

Evreşe (Turcja ; okolice) 

Gesäuse (Austria ; góry) 

Gilund (Indie ; stanowisko archeologiczne) 

Gniewce (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Piekoszów) 

Gruszów (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Marcinowice) 

Huta Lubycka (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Lubycza Królewska) 

Jędrów (Suchedniów ; część miasta) 

Kalibangan (Indie ; stanowisko archeologiczne) 

Kartuzy (Legnica ; część miasta) 

Kengir (Kazachstan) 

Keşan (Turcja ; okolice) 

Knjaževac (Serbia) 

Kumkale (Turcja ; okolice) 

Kursīši (Łotwa) 

Mehrgarh (Pakistan ; stanowisko archeologiczne) 

Mundigak (Afganistan ; stanowisko archeologiczne) 

Nausharo (Pakistan ; stanowisko archeologiczne) 

Okręg jeleniogórski (Polski Związek Łowiecki ; obszar) 

Okręg legnicki (Polski Związek Łowiecki ; obszar) 

Okręg wałbrzyski (Polski Związek Łowiecki ; obszar) 

Okręg wrocławski (Polski Związek Łowiecki ; obszar) 

Ozarycze (Białoruś, obw. brzeski, rej. piński ; okolice) 



 2 
 

Piątnica (Legnica ; część miasta) 

Plenna (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Radoszyce) 

Policzyzna (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Krzczonów) 

Powiat sulechowsko-świebodziński (1816-1945) 

Północne Alpy Wapienne (góry) 

Rejon wileński (Litwa, okr. wileński) 

Remagen (Niemcy) 

Rojdi (Indie ; stanowisko archeologiczne) 

Ryczówek (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Klucze) 

Sibri (Pakistan ; stanowisko archeologiczne) 

Skarbiciesz (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Jeziorzany) 

Słupia (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Pacanów) 

Smolinské (Słowacja) 

Soriano Calabro (Włochy) 

Sredec (Bułgaria, obwód Smolan ; okolice) 

Starostwo tyszowieckie (1519-1768) 

Swilengrad (Bułgaria ; okolice) 

Szahr-e Suchte (Iran ; stanowisko archeologiczne) 

Ustiużna (Rosja ; okolice) 

Wildkirchli (Szwajcaria ; jaskinie) 

Wola Uchańska (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Uchanie) 

Wyżynna Szkocja (Wielka Brytania ; region) 


