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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(25.02-3.03.2017) 

 

Arpacık (Turcja, prowincja il Artvin) 

Austro-Węgry 

Babki (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Mosina) 

Białochowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Rogóźno) 

Bobrowiec (góra) 

Cewków (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Stary Dzików) 

Chartum (Sudan) 

Chodków Nowy (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

Chodków Stary (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

Cicha Góra (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Nowy Tomyśl) 
Dąbrowy Krotoszyńskie (kompleks leśny) 

Ditsi (Gruzja) 

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

Donieckie Zagłębie Węglowe (Ukraina) 

Endor (Izrael ; wieś dawna) 

Gałki (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Rusinów) 

Glendale (Stany Zjednoczone, stan Arizona) 

Gmina Bełchatów (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Bolesławiec (woj. łódzkie, pow. wieruszowski) 

Gmina Brójce (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni) 

Gmina Czarnożyły (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

Gmina Dłutów (woj. łódzkie, pow. pabianicki) 

Gmina Doruchów (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski) 

Gmina Dzikowiec (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski) 

Gmina Galewice (woj. łódzkie, pow. wieruszowski) 

Gmina Grodzisko Dolne (woj. podkarpackie, pow. leżajski) 

Gmina Janów (woj. śląskie, pow. częstochowski) 

Gmina Jarosław (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 

Gmina Jordanów Śląski (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Gmina Kęty (woj. małopolskie, pow. oświęcimski) 

Gmina Laszki (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 

Gmina Leżajsk (woj. podkarpackie, pow. leżajski) 

Gmina Lututów (woj. łódzkie, pow. wieruszowski) 

Gmina Łańcut (woj. podkarpackie, pow. łańcucki) 

Gmina Łask (woj. łódzkie, pow. łaski) 

Gmina Łęka Opatowska (woj. wielkopolskie, pow. kępiński) 

Gmina Markowa (woj. podkarpackie, pow. łańcucki) 

Gmina Męcinka (woj. dolnośląskie, pow. jaworski) 

Gmina Mokrsko (woj. łódzkie, pow. wieluński) 
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Gmina Namysłów (woj. opolskie, pow. namysłowski) 

Gmina Niepołomice (woj. małopolskie, pow. wielicki) 

Gmina Nowa Sarzyna (woj. podkarpackie, pow. leżajski) 

Gmina Nowogard (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski) 

Gmina Obsza (woj. lubelskie, pow. biłgorajski) 

Gmina Pątnów (woj. łódzkie, pow. wieluński) 

Gmina Przeworsk (woj. podkarpackie, pow. przeworski) 

Gmina Radymno (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 

Gmina Rakszawa (woj. podkarpackie, pow. łańcucki) 

Gmina Rokietnica (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 

Gmina Rychtal (woj. wielkopolskie, pow. kępiński) 

Gmina Sanok (woj. podkarpackie, pow. sanocki) 

Gmina Sędziejowice (woj. łódzkie, pow. łaski) 

Gmina Sieniawa (woj. podkarpackie, pow. przeworski) 

Gmina Sokołów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Spytkowice (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 

Gmina Stary Dzików (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski) 

Gmina Szczecinek (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki) 

Gmina Szczerców (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Tuszyn (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni) 

Gmina Wieruszów (woj. łódzkie ; pow. wieruszowski) 

Gmina Wilków (woj. opolskie, pow. namysłowski) 

Gmina Zagórz (woj. podkarpackie, pow. sanocki) 

Gmina Zagrodno (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski) 

Gmina Zarzecze (woj. podkarpackie, pow. przeworski) 

Gmina Zelów (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Złoczew (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Żarki (woj. śląskie, pow. myszkowski) 

Gmina Żołynia (woj. podkarpackie, pow. łańcucki) 

Grocholice (Bełchatów ; część miasta) 

Grodzisko (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skała) 

Groty Mechowskie (Mechowo) 

Grzymisław (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Debrzno) 

Hopa (Turcja) 

Jezioro Modre 

Kaczki (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie) 

Kolumna-Las (Łask ; zespół przyrodniczo-krajobrazowy) 

Kominiarski Wierch 

Kończysty Wierch 

Kotuszów (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Szydłów) 

Księstwo opolskie (1172-1521) 

Księstwo raciborskie 

Księstwo Warszawskie 

Kwiatkowice (woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Wodzierady) 

Le Vésinet (Francja) 

Lidingö (Szwecja) 

Lotchka (rzeka) 

Lubiec (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Szczerców ; okolice) 

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

Modlica (woj. wielkopolskie. pow. wrzesiński, gm. Pyzdry) 

Modlnica (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Wielka Wieś) 
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Mokrsko (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Mokrsko) 

Munina Wielka (Munina ; część wsi) 

Orzeszkowo (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki, gm. Kwilcz) 

Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Orzysz) 

Pierrefontaine-les-Varans (Francja) 

Płęsno (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gmina Brusy ; jezioro) 

Port de Vénasque (przełęcz) 

Powiat człuchowski (woj. pomorskie) 

Powiat jarosławski (woj. podkarpackie) 

Powiat jaworski (woj. dolnośląskie) 

Powiat kamieński (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat kępiński (woj. wielkopolskie) 

Powiat kolbuszowski (woj. podkarpackie) 

Powiat legnicki (woj. dolnośląskie) 

Powiat leżajski (woj. podkarpackie) 

Powiat łańcucki (woj. podkarpackie) 

Powiat łódzki wschodni (woj. łódzkie) 

Powiat przeworski (woj. podkarpackie) 

Powiat sanocki (woj. podkarpackie) 

Powiat szczecinecki (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat wielicki (woj. małopolskie) 

Powiat wieruszowski (woj. łódzkie) 

Powiat wrocławski (woj. dolnośląskie) 

Probijniwka (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 

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

Prząsław (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Jędrzejów) 

Qax (Azerbejdżan) 

Rulewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Warlubie) 

Sieluń (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Młynarze ; okolice) 

Skrzypaczowice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

Stara Jania (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Smętowo Graniczne) 

Stare Miasto (Mysłowice ; część miasta) 

Strękowizna (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Nowinka) 

Strękowizna (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Nowinka ; okolice) 

Teraj (region) 

Trzydniowiański Wierch 

Uniszki Zawadzkie (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Wieczfnia Kościelna) 

Utrata (rzeka) 

Villards-d-Héria (Francja) 

Villards-d-Héria (Francja ; okolice) 

Villiers-sur-Morin (Francja) 

Vizille (Francja) 

Volendam (Holandia) 

Wag (Słowacja ; rzeka) 

Walewice (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Bielawy) 

Wańkowa (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Olszanica) 

Wargowo (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Oborniki) 

Wilczkowo (Szczecinek ; jezioro) 

Województwo zielonogórskie (1950-1975) 

Wola Cewkowska (Cewków ; część wsi) 

Zagrodno (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Zagrodno) 
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Zwierzyniec (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Rad 

 


