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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(01-06.01.2017) 

 

 

Altona (Hamburg ; część miasta) 

Ammarnäs (Szwecja) 

Antoniów (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Stara Kamienica) 

Aurich (Niemcy, Dolna Saksonia) 

Bihać (Bośnia i Hercegowina) 

Brentford (Londyn ; część miasta) 

Buzaki (Ukraina, obw. wołyński. rej koszyrski) 

Campolongo sul Brenta (Włochy) 

Camposanto (Włochy) 

Cichoń (góra) 

Ciecień (góra) 

Cięcina (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Węgierska Górka ; okolice) 

Coco (rzeka) 

Ćmińsk (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Miedziana Góra) 

Drygały (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Biała Piska ; okolice) 

Dzwonkówka (góra) 

East Cowes (Wielka Brytania) 

Fishbourne (Wielka Brytania, Isle of Wight) 

Gmina Aleksandrów Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski) 

Gmina Bobolice (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński) 

Gmina Borzytuchom (woj. pomorskie, pow. bytowski) 

Gmina Brodnica (woj. wielkopolskie, pow. śremski) 

Gmina Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie, pow. wołowski) 

Gmina Bytom Odrzański (woj. lubuskie, pow. nowosolski) 

Gmina Czempiń (woj. wielkopolskie, pow. kościański) 
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Gmina Czernikowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński) 

Gmina Darłowo (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński) 

Gmina Dąbrowa Biskupia (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski) 

Gmina Dobre (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski) 

Gmina Dygowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski) 

Gmina Dziwnów (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński) 

Gmina Gizałki (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski) 

Gmina Głogów (woj. dolnośląskie, pow. głogowski) 

Gmina Gołuchów (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski) 

Gmina Grębocice (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki) 

Gmina Gryfino (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 

Gmina Gryfów Śląski (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki) 

Gmina Jastrowie (woj. wielkopolskie, pow. złotowski) 

Gmina Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie, pow. oławski) 

Gmina Jordanów (woj. małopolskie, pow. suski) 

Gmina Kłodzko (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 

Gmina Kobierzyce (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Gmina Kobyla Góra (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

Gmina Kołaczkowo (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński) 

Gmina Kołczygłowy (woj. pomorskie, pow. bytowski) 

Gmina Koneck (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski) 

Gmina Kościan (woj. wielkopolskie, pow. kościański) 

Gmina Kościerzyna (woj. pomorskie, pow. kościerski) 

Gmina Kotla (woj. dolnośląskie, pow. głogowski) 

Gmina Kórnik (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Kruszwica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski) 

Gmina Krzykosy (woj. wielkopolskie, pow. średzki) 

Gmina Książ Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. śremski) 

Gmina Lubanie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski) 

Gmina Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki) 

Gmina Maków Podhalański (woj. małopolskie, pow. suski) 

Gmina Miechów (woj. małopolskie, pow. miechowski) 

Gmina Miękinia (woj. dolnośląskie, pow. średzki) 

Gmina Mirsk (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki) 
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Gmina Nowa Wieś Wielka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski) 

Gmina Nowe Miasteczko (woj. lubuskie, pow. nowosolski) 

Gmina Nowe Miasto nad Wartą (woj. wielkopolskie, pow. średzki) 

Gmina Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 

Gmina Piaski (1921-1939) 

Gmina Postomino (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński) 

Gmina Potęgowo (woj. pomorskie, pow. słupski) 

Gmina Pruszcz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki) 

Gmina Puck (woj. pomorskie, pow. pucki) 

Gmina Puszczykowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Pyzdry (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński) 

Gmina Rudna (woj. dolnośląskie, pow. lubiński) 

Gmina Rydzyna (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński) 

Gmina Siechnice (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Gmina Sieroszewice (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 

Gmina Skąpe (woj. lubuskie, pow. świebodziński) 

Gmina Słupsk (woj. pomorskie, pow. słupski) 

Gmina Sosnowica (woj. lubelskie, pow. parczewski) 

Gmina Stegna (woj. pomorskie, pow. nowodworski) 

Gmina Stolno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński) 

Gmina Śrem (woj. wielkopolskie, pow. śremski) 

Gmina Świdnica (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki) 

Gmina Tarnówka (woj. wielkopolskie, pow. złotowski) 

Gmina Tczew (woj. pomorskie, pow. tczewski) 

Gmina Trzebiechów (woj. lubuskie, pow. zielonogórski) 

Gmina Unisław (woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński) 

Gmina Wołów (woj. dolnośląskie, pow. wołowski) 

Gmina Wymiarki (woj. lubuskie, pow. żagański) 

Gmina Zagórów (woj. wielkopolskie, pow. słupecki) 

Gmina Zaniemyśl (woj. wielkopolskie, pow. średzki) 

Gmina Złotniki Kujawskie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski) 

Gmina Żerków (woj. wielkopolskie, pow. jarociński) 

Gmina Żukowo (woj. pomorskie, pow. kartuski) 

Gocław-Lotnisko (Warszawa ; część miasta) 
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Gołubie (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Stężyca) 

Góra Bałdrzychowska (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Poddębice) 

Góra Jana (Gdańsk ; wzgórza) 

Grodzisko (góra) 

Grotów (woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lipinki Łużyckie ; okolice) 

Gubernia charkowska 

Gubernia słobodzko-ukraińska 

Harrogate (Wielka Brytania) 

Hauxwell (Wielka Brytania) 

Hesja-Homburg (państwo dawne) 

Horyń (rzeka) 

Hrywda (Białoruś ; rzeka) 

Independence (Stany Zjednoczone ; stan Wirginia) 

Jastrzębia Góra (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Władysławowo ; okolice) 

Jaśkowa Dolina (Gdańsk ; dolina) 

Jaworów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) 

Jaworzyna Tatrzańska (Słowacja ; okolice) 

Jezioro Białe (Białoruś, obw. brzeski, rej. bereski) 

Kamianka (rzeka) 

Kansas City (Stany Zjednoczone, stan Missouri) 

Kliprivier (Republika Południowej Afryki ; rzeka) 

Kobylany (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol) 

Kolonia Bielczakowska (Ukraina ; miejscowość dawna) 

Kongsberg (Norwegia){u200F} 

Kopajówka (rzeka) 

Koskówka (góra) 

Kosowy (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Niwiska) 

Kosów (Białoruś, obw. brzeski, rej. iwacewicki) 

Kraj pardubicki (Czechy) 

Królestwo Etrurii (1801-1807) 

Królestwo Neapolu (1282-1799) 

Krzemieniec (góra) 

Księstwo głogowskie 

Księstwo oleśnickie (1312-1884) 
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Księstwo oświęcimskie (1315-1564) 

Księstwo zatorskie (1445-1564) 

Księstwo żagańskie (1278-1935) 

Księża Góra 

Kużeliczyn (Białoruś, obw. brzeski, rej. janowski) 

Le Locle (Szwajcaria) 

León (Hiszpania ; prowincja) 

Leśna (Białoruś ; rzeka) 

Lipnik (Bielsko-Biała ; część miasta) 

Lubiszczyce (Białoruś, obw. brzeski, rej. iwacewicki) 

Ludwikowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Mosina ; okolice) 

Łążyn (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Obrowo ; okolice) 

Łucka (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów) 

Łużyce Wschodnie 

Margoń Wyżna (góra) 

Maulden (Wielka Brytania) 

Michałowo (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Piaski) 

Michałów (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski, gm. Skarżysko Kościelne) 

Miejska Góra 

Misie (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Międzyrzec Podlaski ; okolice) 

Mokra Wieś (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Podegrodzie) 

Morysin (Warszawa ; park) 

Nibylandia (kraina fikcyjna) 

Niegosławice (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Niegosławice) 

Niegosławice (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Niegosławice ; okolice) 

Niekłań Mały (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Stąporków) 

Norcia (Włochy) 

Nowe Bródno (Warszawa ; część miasta) 

Nowoberezowo (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Hajnówka) 

Nowotki (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Prabuty ; okolice) 

Osetno (rezerwat przyrody) 

Osipówka (Białoruś ; rzeka) 

Park Helenów (Łódź) 

Park Krajobrazowy Orlické Hory (Czechy) 
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Piotrowicze (Białoruś, obw. grodzieński, rej. iwiejski) 

Pleśna (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Będzino ; okolice) 

Podbirże (Litwa, okr. poniewieski, rej. birżański) 

Poddębce (Ukraina, obw. lwowski, rej. sokalski) 

Pogorzel (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Siennica) 

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

Polanowice (woj. opolskie, pow. kluczborski, gm. Byczyna) 

Polany Surowiczne (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Jaśliska) 

Połośnia (Białoruś, obw. miński, rej. stołpecki) 

Pont-Sainte-Maxence (Francja) 

Pontgibaud (Francja) 

Popowo Kościelne (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Somianka) 

Popowszczyzna (Wilno ; część miasta) 

Porozów (Białoruś, obw. grodzieński, rej. świsłocki) 

Portofino (Włochy) 

Porytowe Wzgórze 

Posada Leska (Lesko ; część miasta) 

Powiat aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat bielski (woj. śląskie) 

Powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat gryfiński (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat inowrocławski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat jeleniogórski (woj. dolnośląskie) 

Powiat kielecki (woj. świętokrzyskie) 

Powiat kłodzki (woj. dolnośląskie) 

Powiat kobryński (1920-1939) 

Powiat kołobrzeski (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat kosowski (woj. poleskie) 

Powiat kościerski (woj. pomorskie) 

Powiat leszczyński (woj. wielkopolskie) 

Powiat lęborski (woj. pomorskie) 

Powiat lubiński (woj. dolnośląskie) 

Powiat łuniniecki 

Powiat miechowski (woj. małopolskie) 
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Powiat nowodworski (woj. pomorskie) 

Powiat ostrowski (woj. wielkopolskie) 

Powiat polkowicki (woj. dolnośląskie) 

Powiat prużański (1921-1939) 

Powiat przemyski (woj. podkarpackie) 

Powiat pucki (woj. pomorskie) 

Powiat sławieński (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat słupski (woj. pomorskie) 

Powiat suski (woj. małopolskie) 

Powiat średzki (woj. dolnośląskie) 

Powiat śremski (woj. wielkopolskie) 

Powiat świdnicki (woj. dolnośląskie) 

Powiat toruński (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat wejherowski (woj. pomorskie) 

Powiat wschowski (woj. lubuskie) 

Powiat żarski (woj. lubuskie) 

Pulwa (rzeka) 

Ramat Gan (Izrael) 

Raszynka (rzeka) 

Ratyn (Wrocław ; część miasta) 

Rokitno (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów) 

Roztocze Gorajskie (region) 

Saarlouis (Niemcy) 

Saint Albans (Stany Zjednoczone, stan Vermont) 

Salisbury (Wielka Brytania) 

Samarra (Irak) 

Sandown (Wielka Brytania, Isle of Wight) 

Sloboda (Ukraina, obw. winnicki, rej. żmeryński) 

Stare Bródno (Warszawa ; gród) 

Starostwo muszyńskie (1288-1781) 

Stary Waliszów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka) 

Steyning (Wielka Brytania) 

Struga Dormowska (rzeka) 

Szepczący Las (kraina fikcyjna) 
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Święty Kamień (Chojnowo ; część wsi) 

Taos (Stany Zjednoczone, stan Nowy Meksyk) 

Tevel (Węgry) 

Tuchenicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. brzeski) 

Ukraina Wschodnia 

Walsall (Wielka Brytania) 

Westeros (kraina fikcyjna) 

Wicie (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Darłowo ; okolice) 

Województwo bydgoskie (1950-1998) 

Województwo kijowskie (1569-1793) 

Województwo lubelskie (1918-1939) 

Województwo łódzkie (1945-1998) 

Województwo olsztyńskie (1975-1998) 

Województwo pomorskie (1945-1950) 

Wrześnica (rzeka) 

Wyżyna Ryczowska 

Zaskalnik (wodospad) 

Zbiornik Pogoria I 

Zębalowa (góra) 

Ziemia kłodzka 

Żołędowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Osielsko) 

 


