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p 2004302791 
Karkonoski Park Narodowy 
zmienione na: 
Karkonoski Park Narodowy (obszar) 
 
p 2004303162 
Kraje kapitalistyczne 
zmiana etykiety z 150 na 151 
 
p 2004303164 
Kraje socjalistyczne 
zmiana etykiety z 150 na 151 
 
p 2004303309 
Kultura grobów jamowych 
zmienione na: 
Kultura przeworska 
 
p 2004303324 
Kultura wejherowsko-krotoszyńska 
zmienione na: 
Kultura pomorska 
 
p 2004305806 
Nuty 
zmiana etykiety z 150 na 155 
 
p 2004306345 
Znieczulanie 
zmienione na: 
Znieczulenie 
 
p 2004306598 
Znieczulanie ogólne 
zmienione na: 
Znieczulenie ogólne 
 
p 2004307738 
Prawo państwowe 
zmienione na: 
Prawo konstytucyjne 
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p 2004307791 
Promienie Roentgena 
zmienione na: 
Promieniowanie rentgenowskie 
 
p 2004308997 
Kraje gospodarczo rozwinięte 
zmiana etykiety z 150 na 151 
 
p 2004318991 
Franków, państwo 
zmienione na: 
Państwo Franków 
 
p 2004320087 
Estonia - konstytucja 1992 r.   
zmienione na: 
Konstytucja Estonii (1992) 
zmiana etykiety z 151 na 130 
 
p 2004320666 
Rokitno (woj. lubuskie, pow. Międzyrzecz) - kościół Matki Bożej Królowej Polski  
zmienione na: 
Bazylika Matki Bożej Rokitniańskiej (Rokitno) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004322053 
Lublin (woj. lubelskie) - katedra św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty  
zmienione na: 
Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Lublin) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004322444 
Akcje (ekon.) 
zmienione na: 
Akcje (ekonomia) 
 
p 2004324644 
Mąkolno (woj. wielkopolskie) - kościół św. Andrzeja Apostoła   
zmienione na: 
Kościół św. Andrzeja Apostoła (Mąkolno) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004325098 
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 
zmienione na: 
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego (obszar) 
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p 2004325244 
Chochołowska, Polana 
zmienione na: 
Polana Chochołowska 
 
p 2004326324 
Układy dynamiczne 
zmienione na: 
Układ dynamiczny 
 
p 2004326940 
Zbiory wypukłe 
zmienione na: 
Zbiór wypukły 
 
p 2004327976 
Bartók, Béla (1881-1945). Mikrokozmosz 
zmienione na: 
Bartók, Béla (1881-1945). Mikrokozmosz. Sz 107 
 
p 2004329108 
Techniki projekcyjne (psychol.) 
zmienione na: 
Techniki projekcyjne (psychologia) 
 
p 2004400162 
Piekary Śląskie (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Piekary Śląskie (woj. śląskie ; okolice) 
 
p 2004400550 
Chęciny (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chęciny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chęciny ; okolice) 
 
p 2004401021 
Obrzycko (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Obrzycko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Obrzycko ; okolice) 
 
p 2004401114 
Otmuchów (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Otmuchów (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Otmuchów) 
 
p 2004401201 
Piotrkowice (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce) 
zmienione na: 
Piotrkowice (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chmielnik) 
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p 2004401205 
Piórków (woj. świętokrzyskie, pow. Opatów) 
zmienione na: 
Piórków (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Baćkowice) 
 
p 2004401311 
Przesieka (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Przesieka (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn) 
 
p 2004401648 
Tarnowskie Góry (woj. śląskie) - Strzybnica 
zmienione na: 
Strzybnica (Tarnowskie Góry ; część miasta) 
 
p 2004401969 
Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Wielopole 
Skrzyńskie ; okolice) 
 
p 2004402588 
Janikowo (woj. kujawsko-pomorskie, gm. Janikowo) 
zmienione na: 
Janikowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo) 
 
p 2004403460 
Biafra (zatoka) 
zmienione na: 
Bonny (zatoka) 
 
p 2004404575 
Sierakowice (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sierakowice (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sierakowice ; okolice) 
 
p 2004404829 
Grądy (woj. mazowieckie, pow. Maków Mazowiecki) 
zmienione na: 
Grądy (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Krasnosielc) 
 
p 2004404831 
Gródek (woj. podlaskie, pow. Białystok) 
zmienione na: 
Gródek (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Gródek) 
 
p 2004404839 
Jangrot (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jangrot (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Trzyciąż) 
 



 5 

 

p 2004404843 
Koźmice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Koźmice (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ciepłowody) 
 
p 2004404845 
Górki (woj. mazowieckie, pow. Nowy Dwór Mazowiecki) 
zmienione na: 
Górki (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Leoncin) 
 
p 2004404847 
Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo  
Iławeckie) 
 
p 2004404848 
Trzcinica (woj. wielkopolskie, pow. Kępno) 
zmienione na: 
Trzcinica (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Trzcinica) 
 
p 2004404849 
Haczów (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Haczów (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Haczów ; okolice) 
 
p 2004404850 
Haczów (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Haczów (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Haczów) 
 
p 2004404858 
Humniska (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Humniska (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów) 
 
p 2004404862 
Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Horyniec-Zdrój) 
 
p 2004404865 
Huta Krzeszowska (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Huta Krzeszowska (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Harasiuki) 
 
p 2004404870 
Iskrzynia (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Iskrzynia (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Korczyna) 
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p 2004404883 
Janikowo (woj. kujawsko-pomorskie, gm. Janikowo ; okręg) 
zmienione na: 
Janikowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo ; okolice) 
 
p 2004404901 
Jeruzal (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Jeruzal (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Kowiesy ; okolice) 
 
p 2004404902 
Jedlnia (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Jedlnia (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Pionki) 
 
p 2004404912 
Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Wielopole 
Skrzyńskie) 
 
p 2004404913 
Teniatyska (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Teniatyska (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Lubycza Królewska) 
 
p 2004404919 
Kamianna (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Kamianna (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łabowa) 
 
p 2004404931 
Karwice (woj. zachodniopomorskie, pow. Drawsko Pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Karwice (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Drawsko Pomorskie ; okolice) 
 
p 2004404933 
Kawęczyn (woj. wielkopolskie, pow. Turek ; okręg) 
zmienione na: 
Kawęczyn (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Kawęczyn ; okolice) 
 
p 2004404935 
Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi) 
 
p 2004404940 
Dawidowicze (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Dawidowicze (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zabłudów) 
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p 2004404944 
Kluki (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Kluki (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Smołdzino) 
 
p 2004404948 
Komorowo (woj. wielkopolskie, pow. Konin) 
zmienione na: 
Komorowo (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi) 
 
p 2004404950 
Kopiec (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Kopiec (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Kłobuck) 
 
p 2004404954 
Koszyce (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Koszyce (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Koszyce ; okolice) 
 
p 2004404958 
Kościelna Wieś (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Kościelna Wieś (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Osięciny) 
 
p 2004404968 
Krzcięcice (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Krzcięcice (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów) 
 
p 2004404969 
Maniowy (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Maniowy (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Czorsztyn) 
 
p 2004404977 
Radoszyce (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Radoszyce (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Radoszyce) 
 
p 2004404980 
Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski, gm. Kurzętnik) 
 
p 2004404981 
Kurów (woj. lubelskie, pow. Puławy) 
zmienione na: 
Kurów (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Kurów) 
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p 2004404984 
Kąty (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kąty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Pasłęk ; okolice) 
 
p 2004404998 
Lipczynek (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lipczynek (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Przechlewo ; okolice) 
 
p 2004404999 
Lipnica (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Lipnica (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Dzikowiec) 
 
p 2004405003 
Sztumska Wieś (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Sztumska Wieś (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Sztum) 
 
p 2004405009 
Lubczyna (woj. zachodniopomorskie) 
zmienione na: 
Lubczyna (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Goleniów) 
 
p 2004405011 
Lubień (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Lubień (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Łęczyca) 
 
p 2004405018 
Lubycza Królewska (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Lubycza Królewska (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Lubycza Królewska) 
 
p 2004405020 
Lutcza (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Lutcza (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Niebylec) 
 
p 2004405021 
Lutomiersk (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Lutomiersk (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Lutomiersk) 
 
p 2004405023 
Lwówek (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Lwówek (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Lwówek) 
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p 2004405024 
Lędziny (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Lędziny (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński, gm. Lędziny) 
 
p 2004405031 
Marszew (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Marszew (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Pleszew) 
 
p 2004405034 
Silna (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Silna (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Pszczew) 
 
p 2004405045 
Michałkowice (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Michałkowice (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Branice) 
 
p 2004405051 
Mietków (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Mietków (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Mietków ; okolice) 
 
p 2004405059 
Międzylesie (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Międzylesie (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Międzylesie ; okolice) 
 
p 2004405062 
Moderówka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Moderówka (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Jedlicze) 
 
p 2004405065 
Mojęcice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Mojęcice (woj. dolnośląskie, pow. wołowski, gm. Wołów) 
 
p 2004405074 
Podła Góra (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Podła Góra (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Skąpe) 
 
p 2004405081 
Sterdyń (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Sterdyń (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sterdyń) 
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p 2004405085 
Bierawa (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Bierawa (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Bierawa) 
 
p 2004405086 
Mąkolno (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Mąkolno (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Sompolno) 
 
p 2004405095 
Narok (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Narok (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dąbrowa ; okolice) 
 
p 2004405096 
Masłów Pierwszy (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Masłów Pierwszy (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Masłów ; okolice) 
 
p 2004405108 
Niebocko (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Niebocko (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia) 
 
p 2004405110 
Niedrzwica Duża (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Niedrzwica Duża (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niedrzwica Duża) 
 
p 2004405114 
Nienadówka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Nienadówka (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Sokołów Małopolski) 
 
p 2004405119 
Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia ; okolice) 
 
p 2004405121 
Besko (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Besko (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Besko) 
 
p 2004405122 
Nowe Miasteczko (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Nowe Miasteczko (woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko) 
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p 2004405133 
Oborniki Śląskie (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Oborniki Śląskie (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śląskie) 
 
p 2004405136 
Strzyżewice (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Strzyżewice (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Strzyżewice ; okolice) 
 
p 2004405137 
Obory (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Golub-Dobrzyń) 
zmienione na: 
Obory (woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Zbójno) 
 
p 2004405138 
Obra (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Obra (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Wolsztyn) 
 
p 2004405139 
Obrazów (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Obrazów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 
 
p 2004405140 
Obrazów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Obrazów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów ; okolice) 
 
p 2004405141 
Obrzycko (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Obrzycko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Obrzycko) 
 
p 2004405153 
Ochojno (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Ochojno (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Świątniki Górne) 
 
p 2004405155 
Okocim (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Okocim (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko) 
 
p 2004405156 
Okopy (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Okopy (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Suchowola) 
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p 2004405157 
Okopy (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Okopy (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk ; okolice) 
 
p 2004405159 
Olesin (woj. lubelskie, pow. Puławy) 
zmienione na: 
Olesin (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Kurów) 
 
p 2004405163 
Opalenie (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Opalenie (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Gniew) 
 
p 2004405172 
Osiek (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Osiek (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Osiek) 
 
p 2004405175 
Ostromecko (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Ostromecko (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Dąbrowa Chełmińska) 
 
p 2004405177 
Otłowiec (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Otłowiec (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Gardeja) 
 
p 2004405179 
Ożarów (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Ożarów (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Mokrsko) 
 
p 2004405180 
Ożarów (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Ożarów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Jastków) 
 
p 2004405185 
Pamiątkowo (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Pamiątkowo (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Szamotuły) 
 
p 2004405196 
Rożnica (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Rożnica (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Słupia) 
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p 2004405199 
Pełczyn (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Pełczyn (woj. dolnośląskie, pow. wołowski, gm. Wołów) 
 
p 2004405202 
Piaski (woj. lubelskie, pow. Świdnik) 
zmienione na: 
Piaski (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Piaski) 
 
p 2004405204 
Kryniczno (woj. dolnośląskie, pow. Środa Śląska) 
zmienione na: 
Kryniczno (woj. dolnośląskie, pow. średzki, gm. Środa Śląska) 
 
p 2004405206 
Piekielnik (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Piekielnik (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Czarny Dunajec) 
 
p 2004405209 
Pilszcz (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Pilszcz (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Kietrz ; okolice) 
 
p 2004405212 
Piotrkowice (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce ; okręg) 
zmienione na: 
Piotrkowice (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chmielnik ; okolice) 
 
p 2004405217 
Piętki-Gręzki (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Piętki-Gręzki (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Klukowo) 
 
p 2004405218 
Piórków (woj. świętokrzyskie, pow. Opatów ; okręg) 
zmienione na: 
Piórków (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Baćkowice ; okolice) 
 
p 2004405221 
Pobiel (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Pobiel (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Wąsosz) 
 
p 2004405223 
Poddębice (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Poddębice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek) 
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p 2004405227 
Podróżna (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Podróżna (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Krajenka) 
 
p 2004405228 
Podzamcze (woj. śląskie) - zamek Ogrodzieniec   
zmienione na: 
Zamek Ogrodzieniec (Podzamcze) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004405230 
Kamień (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kamień (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Czernichów ; okolice) 
 
p 2004405233 
Kamień (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Kamień (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Czernichów) 
 
p 2004405234 
Policzna (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Policzna (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Policzna) 
 
p 2004405240 
Niegowić (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Niegowić (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów) 
 
p 2004405247 
Rudziniec (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Rudziniec (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec) 
 
p 2004405249 
Jadowniki (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jadowniki (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko) 
 
p 2004405250 
Stary Brześć (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Stary Brześć (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Brześć Kujawski) 
 
p 2004405251 
Blizne (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Blizne (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna) 
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p 2004405252 
Borki Wielkie (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Borki Wielkie (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Olesno) 
 
p 2004405253 
Jądrowice (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Jądrowice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Brześć Kujawski) 
 
p 2004405254 
Powidz (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Powidz (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Powidz) 
 
p 2004405257 
Potok Wielki (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Potok Wielki (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Jędrzejów) 
 
p 2004405258 
Poszeszupie (woj. podlaskie) 
zmienione na: 
Poszeszupie (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Rutka-Tartak) 
 
p 2004405259 
Stopnica (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Stopnica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Stopnica) 
 
p 2004405260 
Sławęcin (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Sławęcin (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Skołyszyn) 
 
p 2004405261 
Połaniec (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Połaniec (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Połaniec) 
 
p 2004405262 
Połaniec (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Połaniec (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Połaniec ; okolice) 
 
p 2004405263 
Połczyn-Zdrój (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Połczyn-Zdrój (woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński, gm. Połczyn-Zdrój ; okolice) 
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p 2004405266 
Pradła (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Pradła (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Kroczyce ; okolice) 
 
p 2004405267 
Opoka (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Opoka (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Końskowola) 
 
p 2004405268 
Niewiadoma (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Niewiadoma (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sabnie) 
 
p 2004405281 
Przeczyce (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Przeczyce (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Mierzęcice) 
 
p 2004405283 
Przelewice (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Przelewice (woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki, gm. Przelewice ; okolice) 
 
p 2004405284 
Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice) 
 
p 2004405287 
Kazuń Nowy (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Kazuń Nowy (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Czosnów) 
 
p 2004405289 
Przemęt (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Przemęt (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Przemęt ; okolice) 
 
p 2004405290 
Przesieka (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Przesieka (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn ; okolice) 
 
p 2004405291 
Przysiek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń) 
zmienione na: 
Przysiek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka) 
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p 2004405298 
Chróścice (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Chróścice (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dobrzeń Wielki) 
 
p 2004405301 
Pępowo (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Pępowo (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Pępowo ; okolice) 
 
p 2004405302 
Płonina (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Płonina (woj. dolnośląskie, pow. jaworski, gm. Bolków) 
 
p 2004405307 
Raciborowice (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Raciborowice (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Białopole) 
 
p 2004405310 
Nędza (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Nędza (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Nędza ; okolice) 
 
p 2004405313 
Radecznica (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Radecznica (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica) 
 
p 2004405319 
Raducz (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Raducz (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Nowy Kawęczyn ; okolice) 
 
p 2004405328 
Nawojowa (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Nawojowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Nawojowa ; okolice) 
 
p 2004405329 
Nawojowa (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Nawojowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Nawojowa) 
 
p 2004405332 
Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna ; okolice) 
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p 2004405336 
Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna) 
 
p 2004405340 
Raków (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce) 
zmienione na: 
Raków (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Raków) 
 
p 2004405347 
Tokary (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Tokary (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Ślesin) 
 
p 2004405348 
Tokary (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Tokary (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Ślesin ; okolice) 
 
p 2004405349 
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno) 
zmienione na: 
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Recz) 
 
p 2004405355 
Targowisko (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Targowisko (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Zakrzew) 
 
p 2004405361 
Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski, gm. Płużnica ; okolice) 
 
p 2004405365 
Zabłocie (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Zabłocie (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Strumień) 
 
p 2004405366 
Rokitno (woj. lubuskie, pow. Międzyrzecz) 
zmienione na: 
Rokitno (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Przytoczna) 
 
p 2004405373 
Kamień (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Kamień (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Krosno Odrzańskie) 
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p 2004405375 
Jejkowice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jejkowice (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Jejkowice ; okolice) 
 
p 2004405376 
Porąbka Uszewska (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Porąbka Uszewska (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Dębno ; okolice) 
 
p 2004405383 
Imiołki (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Imiołki (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo ; okolice) 
 
p 2004405389 
Rudki (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce ; okręg) 
zmienione na: 
Rudki (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia ; okolice) 
 
p 2004405391 
Rudnik (woj. lubelskie, pow. Krasnystaw ; okręg) 
zmienione na: 
Rudnik (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Rudnik ; okolice) 
 
p 2004405394 
Myczków (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Myczków (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Solina ; okolice) 
 
p 2004405398 
Sierakowice (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Sierakowice (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sierakowice) 
 
p 2004405400 
Branice (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Branice (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Branice ; okolice) 
 
p 2004405405 
Branice (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Branice (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Branice) 
 
p 2004405408 
Rybotycze (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Rybotycze (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol ; okolice) 
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p 2004405450 
Samostrzel (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Samostrzel (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Sadki) 
 
p 2004405711 
Rudki (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce) 
zmienione na: 
Rudki (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia) 
 
p 2004405761 
Porąbka Uszewska (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Porąbka Uszewska (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Dębno) 
 
p 2004405766 
Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski, gm. Płużnica) 
 
p 2004405826 
Praszka (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Praszka (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Praszka ; okolice) 
 
p 2004406132 
Secemin (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Secemin (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Secemin ; okolice) 
 
p 2004406152 
Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice ; okolice) 
 
p 2004406156 
Strzyżewice (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Strzyżewice (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Strzyżewice) 
 
p 2004406240 
Lutomiersk (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Lutomiersk (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Lutomiersk ; okolice) 
 
p 2004406242 
Lwówek (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lwówek (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Lwówek ; okolice) 
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p 2004406359 
Zabłocie (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zabłocie (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Strumień ; okolice) 
 
p 2004406384 
Żabia Wola (woj. lubelskie, gm. Strzyżewice) 
zmienione na: 
Żabia Wola (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Strzyżewice) 
 
p 2004406751 
Bierawa (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Bierawa (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Bierawa ; okolice) 
 
p 2004406921 
Niedrzwica Duża (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Niedrzwica Duża (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niedrzwica Duża ; okolice) 
 
p 2004406964 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Nauk o Żywieniu  
Człowieka i Konsumpcji 
zmienione na: 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (Szkoła Główna Gospodarstwa  
Wiejskiego ; Warszawa) 
 
p 2004406972 
Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
zmienione na: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (Uniwersytet Szczeciński) 
 
p 2004407406 
Ostrowski (rodzina) 
zmienione na: 
Ostrowscy (rodzina) 
 
p 2004411844 
Łaski (rodzina) 
zmienione na: 
Łascy (rodzina) 
 
p 2004411847 
Zdziechowski (rodzina) 
zmienione na: 
Zdziechowscy (rodzina) 
 
p 2004412515 
Hmel'nic'kij, Bogdan Zinovij (ca 1595-1657) 
zmienione na: 
Chmielnicki, Bohdan (1595-1657) 
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p 2004412569 
Konopka (rodzina) 
zmienione na: 
Konopkowie (rodzina) 
 
p 2004412813 
Schutz, Alfred (1899-1959) 
zmienione na: 
Schütz, Alfred (1899-1959) 
 
p 2004413850 
Salvianus Massiliensis (ca 400-480) 
zmienione na: 
Salwian z Marsylii (ok. 400-480) 
 
p 2004414364 
Raków (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce ; okręg) 
zmienione na: 
Raków (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Raków ; okolice) 
 
p 2004415421 
Wolniewicz, Bogusław (1927- ) 
zmienione na: 
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017) 
 
p 2004415482 
Bogumił (bł. ; ca 1135-ca 1204) 
zmienione na: 
Bogumił (błogosławiony ; ok. 1135-ok. 1204) 
 
p 2004416149 
Potkowski, Edward (1934- ) 
zmienione na: 
Potkowski, Edward (1934-2017) 
 
p 2004417759 
Schaffgotsch (rodzina) 
zmienione na: 
Schaffgotschowie (rodzina) 
 
p 2004419268 
Pusłowski (rodzina) 
zmienione na: 
Pusłowscy (rodzina) 
 
p 2004420573 
Boronów (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Boronów (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Boronów ; okolice) 
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p 2004424687 
Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II 
zmienione na: 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II (Wadowice) 
 
p 2004426701 
Lubycza Królewska (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lubycza Królewska (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Lubycza Królewska ;  
okolice) 
 
p 2004427602 
Wyzwolenie (czasop.) 
zmienione na: 
Wyzwolenie (czasopismo) 
 
p 2004427626 
Jejkowice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Jejkowice (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Jejkowice) 
 
p 2004428494 
Stopnica (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Stopnica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Stopnica ; okolice) 
 
p 2004429418 
Sztandar Młodych (czasop.) 
zmienione na: 
Sztandar Młodych (czasopismo) 
 
p 2004429609 
Julijsko-Klaudyjska, dynastia 
zmienione na: 
Dynastia julijsko-klaudyjska 
 
p 2004429939 
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 3 Dywizja Strzelców Karpackich 
zmienione na: 
3 Dywizja Strzelców Karpackich (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) 
 
p 2004430209 
Sterdyń (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Sterdyń (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sterdyń ; okolice) 
 
p 2004431336 
Uniwersytet Jagielloński. Klinika Ginekologii i Położnictwa 
zmienione na: 
Klinika Ginekologii i Położnictwa (Uniwersytet Jagielloński) 
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p 2004431946 
Armia Krajowa. 5 Brygada Wileńska 
zmienione na: 
5 Brygada Wileńska (Armia Krajowa) 
 
p 2004433741 
Chotomska, Wanda (1929- ) 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017) 
 
p 2004433944 
Osiek (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Osiek (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Osiek ; okolice) 
 
p 2004434857 
Gródek (woj. podlaskie, pow. Białystok ; okręg) 
zmienione na: 
Gródek (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Gródek ; okolice) 
 
p 2004435117 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego (Poznań). Wydział Lekarski I 
zmienione na: 
Wydział Lekarski I (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ; Poznań) 
 
p 2004435981 
Świątniki (woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz) 
zmienione na: 
Świątniki (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 
 
p 2004436169 
Komierowski (rodzina) 
zmienione na: 
Komierowscy (rodzina) 
 
p 2004436681 
Sarasate, Pablo (1844-1908) 
zmienione na: 
Sarasate, Pablo de (1844-1908) 
 
p 2004437569 
Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Horyniec-Zdrój ;  
okolice) 
 
p 2004438126 
Boronów (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Boronów (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Boronów) 
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p 2004438593 
Lędziny (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lędziny (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński, gm. Lędziny ; okolice) 
 
p 2004438761 
Kurów (woj. lubelskie, pow. Puławy ; okręg) 
zmienione na: 
Kurów (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Kurów ; okolice) 
 
p 2004438889 
Stary Brześć (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Stary Brześć (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Brześć Kujawski ;  
okolice) 
 
p 2004438995 
Besko (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Besko (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Besko ; okolice) 
 
p 2004439893 
Policzna (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Policzna (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Policzna ; okolice) 
 
p 2004440139 
Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi ; okolice) 
 
p 2004440220 
Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo  
Iławeckie ; okolice) 
 
p 2004440476 
Marszew (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Marszew (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Pleszew ; okolice) 
 
p 2004440518 
Pączek, Walerian 
zmienione na: 
Pączek, Walerian (1909-2001) 
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p 2004440872 
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i  
Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zmienione na: 
305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) 
 
p 2004441003 
Ostromecko (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Ostromecko (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Dąbrowa Chełmińska ; okolice) 
 
p 2004441432 
Trzcinica (woj. wielkopolskie, pow. Kępno ; okręg) 
zmienione na: 
Trzcinica (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Trzcinica ; okolice) 
 
p 2004441564 
Tettamanzi, Dionigi (1934- ) 
zmienione na: 
Tettamanzi, Dionigi (1934-2017) 
 
p 2004442013 
Powidz (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Powidz (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Powidz ; okolice) 
 
p 2004442493 
Pamiątkowo (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Pamiątkowo (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Szamotuły ; okolice) 
 
p 2004446059 
Eufemia (ante 1299-1359) 
zmienione na: 
Eufemia (ok. 1299-1359) 
 
p 2004635881 
Psychologia - historia 
zmienione na: 
Historia psychologii 
 
p 2004731778 
Blizne (woj. podkarpackie) - kościół Wszystkich Świętych   
zmienione na: 
Kościół Wszystkich Świętych (Blizne) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
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p 2004740807 
Haczów (woj. podkarpackie) - kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła  
zmienione na: 
Kościół Wniebowzięcia NMP (Haczów) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004743028 
Kamień (woj. małopolskie) - kościół Opieki Matki Bożej   
zmienione na: 
Kościół Opieki Matki Bożej (Kamień) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004747600 
Krzcięcice (woj. świętokrzyskie) - kościół św. Prokopa   
zmienione na: 
Kościół św. Prokopa (Krzcięcice) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004776656 
Tokary (woj. wielkopolskie) - kościół św. Andrzeja Apostoła   
zmienione na: 
Kościół św. Andrzeja Apostoła (Tokary Pierwsze) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2005512543 
Podróżna (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Podróżna (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Krajenka ; okolice) 
 
p 2005513156 
Radoszyce (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Radoszyce (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Radoszyce ; okolice) 
 
p 2005515080 
Huta Krzeszowska (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Huta Krzeszowska (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Harasiuki ; okolice) 
 
p 2005519515 
Lubomirski, Aleksander (?-1908) 
zmienione na: 
Lubomirski, Aleksander (?-1808) 
 
p 2006518486 
Sztuka i Naród (czasop.) 
zmienione na: 
Sztuka i Naród (czasopismo) 
 
 
 



 28 

 

p 2006525842 
Wichrowski, Jan Antoni (1942- ) 
zmienione na: 
Wichrowski, Jan Antoni (1942-2017) 
 
p 2006529376 
Michałkowice (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Michałkowice (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Branice ; okolice) 
 
p 2006532593 
Blizne (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Blizne (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna ; okolice) 
 
p 2006534281 
Bystrej, Dolina 
zmienione na: 
Dolina Bystrej 
 
p 2006535457 
Chróścice (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chróścice (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dobrzeń Wielki ; okolice) 
 
p 2006541306 
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno ; okręg) 
zmienione na: 
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Recz ; okolice) 
 
p 2006548410 
Jangrot (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jangrot (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Trzyciąż ; okolice) 
 
p 2006548957 
Jadowniki (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jadowniki (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko ; okolice) 
 
p 2006549085 
Otłowiec (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Otłowiec (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Gardeja ; okolice) 
 
p 2006552043 
Potok Wielki (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Potok Wielki (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Jędrzejów ; okolice) 
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p 2006601187 
Bifurkacja (mat.) 
zmienione na: 
Bifurkacja (matematyka) 
 
p 2006601940 
Skotnicki, Mieczysław (1920- ) 
zmienione na: 
Skotnicki, Mieczysław (1920-2017) 
 
p 2007622943 
Rokitno (woj. lubuskie, pow. Międzyrzecz ; okręg) 
zmienione na: 
Rokitno (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki. gm. Przytoczna ; okolice) 
 
p 2007627211 
Atraktory (mat.) 
zmienione na: 
Atraktory (matematyka) 
 
p 2007633532 
Przysiek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń ; okręg) 
zmienione na: 
Przysiek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka ; okolice). 
 
p 2007726801 
Dahlberg, Per Oscar Gustaw (1953- ) 
zmienione na: 
Dahlberg, Per Oscar Gustav (1953- ) 
 
p 2007728225 
Lallemand, Pierre (1622-1673) 
zmienione na: 
Lalemant, Pierre (1622-1673) 
 
p 2007729087 
Olesin (woj. lubelskie, pow. Puławy) - pałac   
zmienione na: 
Pałac w Olesinie 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2008006274 
Trześń (woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg ; okręg) 
zmienione na: 
Trześń (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Gorzyce ; okolice) 
 
p 2008013907 
Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski, gm. Kurzętnik ; okolice). 
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p 2008015761 
Szyndzielnia 
zmienione na: 
Szyndzielnia (góra) 
 
p 2008025567 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział (Łódź) 
zmienione na: 
Oddział Łódzki (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) 
 
p 2008036389 
Gdańsk (woj. pomorskie) - Ujeścisko 
zmienione na: 
Ujeścisko (Gdańsk ; część miasta) 
 
p 2008036952 
Stront - związki 
zmienione na: 
Związki strontu 
 
p 2008039620 
Pępowo (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Pępowo (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Pępowo) 
 
p 2008041938 
Arciszewski (rodzina) 
zmienione na: 
Arciszewscy (rodzina) 
 
p 2008062190 
Plater, Henryk (1876-1913?) 
zmienione na: 
Plater, Henryk (1876-1913) 
 
p 2008069492 
Radlin (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Radlin (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Górno ; okolice) 
 
p 2009006107 
Po Prostu (czasop. ; 1947-1957) 
zmienione na: 
Po Prostu (czasopismo ; 1947-1957) 
 
p 2009029551 
Turek, Józef (fl. ca 1916) 
zmienione na: 
Turek, Józef (1864-1939) 
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p 2009034923 
Zwardoń (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Zwardoń (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Rajcza) 
 
p 2009037193 
Montulé, Edouard de 
zmienione na: 
Montulé, Édouard de (1792-1828) 
 
p 2009038195 
Niegowić (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Niegowić (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów ; okolice) 
 
p 2009042624 
Il'enkov, Èval'd Vasil'evič (1924-1979) 
zmienione na: 
Iljenkow, Ewald (1924-1979) 
 
p 2009049327 
Lublin (woj. lubelskie) - Kalinowszczyzna 
zmienione na: 
Kalinowszczyzna (Lublin ; część miasta) 
 
p 2009051577 
Dąbrowolska, Aleksandra 
zmienione na: 
Dąbrowolska, Aleksandra (?-1917) 
 
p 2009060774 
Rudniki (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Rudniki (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Rudniki ; okolice) 
 
p 2009062598 
Poszeszupie (woj. podlaskie ; okręg) 
zmienione na: 
Poszeszupie (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Rutka-Tartak ; okolice) 
 
p 2010004984 
Zakopane (woj. małopolskie) - Muzeum Karola Szymanowskiego "Atma" (budynek)  
zmienione na: 
Willa Atma (Zakopane) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2010026453 
Frankfurter Allgemeine (czasop.) 
zmienione na: 
Frankfurter Allgemeine (czasopismo) 
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p 2010026561 
Mieroszewski (rodzina) 
zmienione na: 
Mieroszewscy (rodzina) 
 
p 2010027753 
Niegowić (woj. małopolskie) - kościół Wniebowzięcia NMP   
zmienione na: 
Kościół Wniebowzięcia NMP (Niegowić) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2011004589 
Chlina (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Chlina (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Żarnowiec) 
 
p 2011012713 
Tristan da Cunha (Wielka Brytania) 
zmienione na: 
Tristan da Cunha (Wielka Brytania ; wyspy) 
 
p 2011016366 
Urząd Wojewódzki Śląski (1922-1939) 
zmienione na: 
Urząd Wojewódzki (Katowice ; 1922-1939) 
 
p 2011018355 
Dzwonek Częstochowski (czasop.) 
zmienione na: 
Dzwonek Częstochowski (czasopismo) 
 
p 2011018827 
Kronika Wielkopolski (czasop.) 
zmienione na: 
Kronika Wielkopolski (czasopismo) 
 
p 2011019417 
Twórczość (czasop. ; Kraków) 
zmienione na: 
Twórczość (czasopismo) 
 
p 2011020199 
Nienadówka (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Nienadówka (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Sokołów Małopolski ; okolice) 
 
p 2011023649 
BPM (system zarządzania) 
zmienione na: 
Zarządzanie procesami biznesowymi 
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p 2011023917 
Gródek (Ukraina, obw. rówieński) 
zmienione na: 
Gródek (Ukraina, obw. rówieński, rej. rówieński) 
 
p 2011024394 
Wągrowiec (woj. wielkopolskie) - kościół św. Jakuba Apostoła   
zmienione na: 
Kościół św. Jakuba Apostoła (Wągrowiec) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2011027562 
Radecznica (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Radecznica (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica ; okolice) 
 
p 2012002896 
Rożnica (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Rożnica (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Słupia ; okolice) 
 
p 2012003485 
Goniec Częstochowski (czasop.) 
zmienione na: 
Goniec Częstochowski (czasopismo) 
 
p 2012005903 
Poznań (woj. wielkopolskie) - Chwaliszewo 
zmienione na: 
Chwaliszewo (Poznań ; część miasta) 
 
p 2012012625 
Poznań (woj. wielkopolskie) - Trakt Królewsko-Cesarski  
zmienione na: 
Trakt Królewsko-Cesarski (Poznań) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2012013403 
Łekno (woj. wielkopolskie) - kościół św.św. Apostołów Piotra i Pawła   
zmienione na: 
Kościół św. Piotra i Pawła (Łekno) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2012014984 
Przyłęk (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Przyłęk (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Szczekociny) 
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p 2012015904 
Samostrzel (woj. kujawsko-pomorskie) - pałac Bnińskich  
zmienione na: 
Pałac w Samostrzelu 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2012021724 
Rusinowice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Rusinowice (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Koszęcin) 
 
p 2012028076 
Szablon (druk.)  
zmienione na: 
Szablon (drukarstwo) 
 
p 2012028611 
Vvedenskij, Aleksandr Ivanovič (1904-1941). Ёlka u Ivanovyh 
zmienione na: 
Wwiedienskij, Aleksandr (1904-1941). Ёlka u Ivanovyh 
 
p 2012030461 
Newsweek Polska 
zmienione na: 
Newsweek Polska (czasopismo ; 2001) 
 
p 2012033601 
Brykowski, Ryszard (1931- ) 
zmienione na: 
Brykowski, Ryszard (1931-2017) 
 
p 2013004393 
Okocim (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Okocim (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko ; okolice) 
 
p 2013005384 
Wolniewicz, Bogusław (1927- ). Ontologia sytuacji 
zmienione na: 
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). Ontologia sytuacji 
 
p 2013006323 
Stecki, Kazimierz (?-1748) 
zmienione na: 
Stecki, Kazimierz (?-1749) 
 
p 2013033235 
Abraham Abele ben Chaim ha-Lewi Gombiner (ca 1637-1683) 
zmienione na: 
Abraham Abele ben Chaim ha-Lewi Gombiner (około 1637-1683) 
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p 2014004357 
Prâžko, Pavel (1975- ) 
zmienione na: 
Prâžko, Pavel Nikolaevič (1975- ) 
 
p 2014007670 
Coward, Noel (1899-1973). Private lives 
zmienione na: 
Coward, Noël (1899-1973). Private lives 
 
p 2014009430 
Prodromos, Theodóros 
zmienione na: 
Prodrom, Teodor (ok. 1100-między 1156 i 1170) 
 
p 2014012232 
Jedlnia (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Jedlnia (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Pionki ; okolice) 
 
p 2014017912 
Gminny Ośrodek Kultury (Brwinów) 
zmienione na: 
Gminny Ośrodek Kultury OKej (Brwinów) 
 
p 2014025779 
Salvianus Massiliensis (ca 400-480). De gubernatione Dei 
zmienione na: 
Salwian z Marsylii (ok. 400-480). De gubernatione Dei 
 
p 2014026551 
Estonia - konstytucja 1920 r.   
zmienione na: 
Konstytucja Estonii (1920) 
zmiana etykiety z 151 na 130 
 
p 2014034414 
Przybynów (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Przybynów (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Żarki) 
 
p 2014035038 
Coward, Noel (1899-1973). Blithe Spirit 
zmienione na: 
Coward, Noël (1899-1973). Blithe Spirit 
 
p 2014044688 
Chotomska, Wanda (1929- ). Bobry mówią dzień bobry! 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Bobry mówią dzień bobry! 
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p 2014048090 
Chotomska, Wanda (1929- ). Pan Motorek 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Pan Motorek 
 
p 2014051283 
Coward, Noel (1899-1973). Week-end 
zmienione na: 
Coward, Noël (1899-1973). Week-end 
 
p 2014057378 
Masłów Pierwszy (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Masłów Pierwszy (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Masłów) 
 
p 2014058729 
Wysoka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Wysoka (woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Łańcut) 
 
p 2014066040 
Bitwa 1914 r. pod Uzdowem 
zmienione na: 
Bitwa pod Uzdowem (1914) 
 
p 2014069746 
Obra (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Obra (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Wolsztyn ; okolice) 
 
p 2014069928 
Urząd Miasta (Częstochowa) 
zmienione na: 
Urząd Miasta Częstochowy 
 
p 2014072233 
Serafińska, Jurata Bogna (1984- ) 
zmienione na: 
Serafińska, Jurata Bogna (1948- ) 
 
p 2014074170 
Fakty (program telew.) 
zmienione na: 
Fakty (program telewizyjny) 
 
p 2014077885 
Talese, Guy (1932- ) 
zmienione na: 
Talese, Gay (1932- ) 
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p 2014086674 
Wolniewicz, Bogusław (1927- ). Wolniewicz - zdanie własne 
zmienione na: 
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). Wolniewicz - zdanie własne 
 
p 2015000250 
Bernhard, Thomas (1931-1989). Auslöchung 
zmienione na: 
Bernhard, Thomas (1931-1989). Auslöschung. Ein Zerfall 
 
p 2015011055 
Vvedenskij, Aleksandr Ivanovič (1856-1925) 
zmienione na: 
Wwiedienskij, Aleksandr (1856-1925) 
 
p 2015018267 
Zmiana (partia polit.) 
zmienione na: 
Zmiana (partia polityczna) 
 
p 2015020844 
Ilewicz, Leszek (1930- ) 
zmienione na: 
Ilewicz, Leszek (1930-2017) 
 
p 2015021577 
Zakład Historii Ruchu Ludowego (Warszawa). Archiwum 
zmienione na: 
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (Warszawa) 
 
p 2015024648 
Prusak, Anna (nauki ekonomiczne) 
zmienione na: 
Prusak, Anna (ekonomia) 
 
p 2015028620 
Zielona Góra (woj. lubuskie) - ratusz   
zmienione na: 
Ratusz w Zielonej Górze 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2015029223 
A beautiful mind (film) 
zmienione na: 
Beautiful mind (film) 
 
p 2015044558 
Suchcicka, Katarzyna (1959- ) 
zmienione na: 
Suchcicka, Katarzyna (1959-2017) 
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p 2015045362 
Glazer-Rudzińska, Zofia (1950- ) 
zmienione na: 
Glazer-Rudzińska, Zofia (1950-2017) 
 
p 2015047463 
Literatura na Świecie (czasop.) 
zmienione na: 
Literatura na Świecie (czasopismo) 
 
p 2015047836 
Pilszcz (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Pilszcz (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Kietrz) 
 
p 2015050441 
Świat według Kiepskich (serial film.) 
zmienione na: 
Świat według Kiepskich (serial filmowy) 
 
p 2015066531 
Zwardoń (woj. śląskie) - "Dworek Szwajcaria"  
zmienione na: 
Dworek Szwajcaria (Zwardoń) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2015069532 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. Chanson du toréador 
zmienione na: 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. GB 9. Chanson du toréador 
 
p 2015088922 
Miczko, Antoni 
zmienione na: 
Miczko, Antoni (1946-2016) 
 
p 2015090653 
Universitetskie Izvěstiâ 1870 
zmienione na: 
Iz Universitetskih izvestij 
 
p 2015090944 
Gwinejska, Zatoka 
zmienione na: 
Zatoka Gwinejska 
 
p 2015105280 
Madej, Adrian 
zmienione na: 
Madej, Adrian (1986- ) 
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p 2015117878 
Sowiński, Janusz (1939- ). Między oryginałem, kopią a falsyfikatem 
zmienione na: 
Sowiński, Janusz (1939-2015). Między oryginałem, kopią a falsyfikatem 
 
p 2015118492 
Wolska, Hanna (nauki prawne) 
zmienione na: 
Wolska, Hanna (prawo) 
 
p 2015127398 
Wolniewicz, Bogusław (1927- ). Ksenofobia i wspólnota 
zmienione na: 
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). Ksenofobia i wspólnota 
 
p 2015127402 
Wolniewicz, Bogusław (1927- ). Trzy nurty 
zmienione na: 
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). Trzy nurty 
 
p 2015133016 
Półwysep Gargano (Włochy) 
zmienione na: 
Gargano (Włochy ; półwysep) 
 
p 2015142575 
Komem, Isaac 
zmienione na: 
Komem, Icchak (1935-2014) 
 
p 2015151260 
Ramirez, J. Martin 
zmienione na: 
Martín Ramírez, J. 
 
p 2015162876 
Normant, Monika 
zmienione na: 
Normant-Saremba, Monika 
 
p 2015164075 
Adamski, Aleksander 
zmienione na: 
Adamski, Aleksander (1968- ) 
 
p 2015170401 
BPMS (system zarządzania) 
zmienione na: 
BPMS (informatyka) 
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p 2015174059 
Grabâž, M. R. (fl. ca 1885-1887) 
zmienione na: 
Grabâž, M. R. (czynny ok. 1885-1910) 
 
p 2016003888 
Chojak, Joanna 
zmienione na: 
Chojak-Koźniewska, Joanna 
 
p 2016004056 
Częstochowa. Urząd Miasta. Wydział Kultury i Sztuki 
zmienione na: 
Wydział Kultury i Sztuki (Urząd Miasta Częstochowy) 
 
p 2016006485 
Laŭrèš, Leanìd Lâvoncevìč (1963- ) 
zmienione na: 
Laŭrèš, Leanìd (1963- ) 
 
p 2016015600 
Rafalski, Andrzej 
zmienione na: 
Rafalski, Andrzej (agronomia) 
 
p 2016021597 
Bydgoszcz. Urząd Miasta. Wydział Sportu i Turystyki 
zmienione na: 
Wydział Sportu i Turystyki (Urząd Miasta Bydgoszczy) 
 
p 2016021909 
Dioklecijanova palača (Split)  
zmienione na: 
Pałac Dioklecjana (Split) 
zmiana etykiety z 110 na 150 
 
p 2016022907 
Kielce. Urząd Miasta. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 
zmienione na: 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (Urząd Miasta Kielce) 
 
p 2016031352 
Przemęt (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Przemęt (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Przemęt) 
 
p 2016031353 
Przemęt (woj. wielkopolskie) - kościół św. Jana Chrzciciela   
zmienione na: 
Kościół św. Jana Chrzciciela (Przemęt) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
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p 2016032028 
Brykowski, Ryszard (1931- ). Kołomyja - jej dzieje, zabytki 
zmienione na: 
Brykowski, Ryszard (1931-2017). Kołomyja - jej dzieje, zabytki 
 
p 2016038874 
Twarowska, Agnieszka 
zmienione na: 
Twarowska, Agnieszka (tłumacz) 
 
p 2016042209 
Abramowicz, Stanisław (1892-?) 
zmienione na: 
Abramowicz, Stanisław (1892-1941) 
 
p 2016043092 
Barnier, Michel 
zmienione na: 
Barnier, Michel (1951- ) 
 
p 2016046332 
Achternbusch, Herbert 
zmienione na: 
Achternbusch, Herbert (1938- ) 
 
p 2016048953 
Benedetti, Giovanni (1917- ) 
zmienione na: 
Benedetti, Giovanni (1917-2017) 
 
p 2016052243 
Betley, Paweł 
zmienione na: 
Betley, Paweł (1965- ) 
 
p 2016053000 
Arnoldt-Russocka, Milica 
zmienione na: 
Arnoldt-Russocka, Milica (1896-?) 
 
p 2016053028 
Appel, Ewa 
zmienione na: 
Appel, Ewa (?-1944) 
 
p 2016053050 
Arvor, M. A. d' 
zmienione na: 
Arvor, M. A. d' (1875-1955) 
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p 2016060638 
Bagge, Gustave 
zmienione na: 
Bagge, Gustave (1839-1915) 
 
p 2016069322 
Bętkowska, Sylwia 
zmienione na: 
Kruk, Sylwia 
 
p 2016070780 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. Chanson bohème 
zmienione na: 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. GB 9. Chanson bohème 
 
p 2016078132 
Bauer, Wolfgang (1941-2005). Über das Meer 
zmienione na: 
Bauer, Wolfgang (1970- ). Über das Meer 
 
p 2016092119 
Allerhand, Henryk (1884-?) 
zmienione na: 
Allerhand, Henryk (1884-przed 1945) 
 
p 2016092483 
Anczykowski, Feliks (1908- ) 
zmienione na: 
Anczykowski, Feliks (1908-1999) 
 
p 2016099732 
Bośniacki, Zygmunt 
zmienione na: 
Bośniacki, Zygmunt (1907-1981) 
 
p 2016106026 
Grzegorz z Tatewu (św. ; 1346-ca 1409) 
zmienione na: 
Grzegorz z Tatewu (święty ; 1346-1409) 
 
p 2016106939 
Bucher, Slavomír 
zmienione na: 
Bucher, Slavomír (1983- ) 
 
p 2016110305 
Born, Anne 
zmienione na: 
Born, Anne (1924-2011) 
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p 2016113004 
Bończa-Tomaszewski, Wiesław 
zmienione na: 
Bończa-Tomaszewski, Wiesław (1903-?) 
 
p 2016114252 
Bogucki, Dariusz (nauki techniczne) 
zmienione na: 
Bogucki, Dariusz (teleinformatyk) 
 
p 2016115801 
Rybotycze (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Rybotycze (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol) 
 
p 2016116634 
Bochniak, Roman 
zmienione na: 
Bochniak, Roman (1957- ) 
 
p 2016117317 
Dobiasz, Maja (1986- ) 
zmienione na: 
Dobiasz-Krysiak, Maja (1986- ) 
 
p 2016132465 
Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych (czasop.) 
zmienione na: 
Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych (czasopismo). 
 
p 2016132767 
Jedlnia (woj. mazowieckie) - kościół św. Mikołaja Biskupa   
zmienione na: 
Kościół św. Mikołaja Biskupa (Jedlnia) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2016137429 
Brzeziński, Jan (1874- ) 
zmienione na: 
Brzeziński, Jan (1874-1960) 
 
p 2016137581 
Büchsenschütz, Bernard (1822-1922) 
zmienione na: 
Büchsenschütz, Bernhard (1822-1922) 
 
p 2016164170 
Cisło, Waldemar Józef 
zmienione na: 
Cisło, Waldemar Józef (1967- ) 
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p 2016166283 
Brinkmann, Alfred (1891-1967) 
zmienione na: 
Brinckmann, Alfred (1891-1967) 
 
p 2016170472 
O nich tutaj 
zmienione na: 
O nich tutaj (książka o języku i przekładzie) 
 
p 2016178210 
Czarnek, Paulina 
zmienione na: 
Czarnek-Wnuk, Paulina 
 
p 2016181632 
Chwilka Dzieci i Młodzieży (czasop.) 
zmienione na: 
Chwilka Dzieci i Młodzieży (czasopismo) 
 
p 2016181879 
Novosel{u00EC}vka (Ukraina) 
zmienione na: 
Bożkiewicze (Ukraina, obw. rówieński, rej. młynowski) 
 
p 2016183295 
Białystok. Urząd Miejski. Departament Edukacji 
zmienione na: 
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego (Białystok) 
 
p 2016186461 
Chrobak, Wojciech 
zmienione na: 
Chrobak, Wojciech (medycyna) 
 
p 2016196785 
Kraków (woj. małopolskie) - ulica Krupnicza  
zmienione na: 
Ulica Krupnicza (Kraków) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2016201580 
Serafińska, Jurata Bogna (1984- ). Orbita światła 
zmienione na: 
Serafińska, Jurata Bogna (1948- ). Orbita światła 
 
p 2016210438 
Derry, Thomas Kingston 
zmienione na: 
Derry, Thomas Kingston (1905-2001) 
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p 2016233767 
Clodia (ca 94-53 a.C.) 
zmienione na: 
Klodia (ok. 94-53 p.n.e.) 
 
p 2016235563 
Sokołowski, Adam (nauki o polityce) 
zmienione na: 
Sokołowski, Adam (politolog) 
 
p 2016244933 
Chotomska, Wanda (1929- ). Ala ma kota 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Ala ma kota 
 
p 2016244935 
Chotomska, Wanda (1929- ). Kram z literami 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Kram z literami 
 
p 2016244936 
Chotomska, Wanda (1929- ). Legendy polskie 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Legendy polskie 
 
p 2016245388 
Daszkowska, Danuta 
zmienione na: 
Żmurko-Daszkowska, Danuta 
 
p 2016252821 
Carmen. Parle-moi de ma mere (wybór) 
zmienione na: 
Carmen. GB 9. Parle-moi de ma mere (wybór) 
 
p 2016252822 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. Parle-moi de ma mere (wybór) 
zmienione na: 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. GB 9. Parle-moi de ma mere (wybór) 
 
p 2016254162 
Diebitsch, Ivan Ivanovič (1785-1831) 
zmienione na: 
Dybicz Zabałkański, Iwan (1785-1831) 
 
p 2016273328 
Congregatio Sororum Dominicanorum Missionariarum Jesu et Mariae 
zmienione na: 
Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi 
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p 2016276046 
Gałązka, Tadeusz 
zmienione na: 
Gałązka, Tadeusz (automatyka i robotyka) 
 
p 2016290737 
Frémin, Antoine-Remy (fl. 1820-1878) 
zmienione na: 
Frémin, Antoine-Remy (czynny 1820-1878) 
 
p 2016292281 
Długosz, Anna (technologia żywności i żywienia) 
zmienione na: 
Długosz, Anna (technolog żywności) 
 
p 2016297322 
Francuz, Władysława Maria 
zmienione na: 
Francuz, Władysława Maria (1944-2017) 
 
p 2016298928 
Goldgart, Stella 
zmienione na: 
Goldgart, Stella (1928-2016) 
 
p 2016302236 
Gomoliński, Ignacy 
zmienione na: 
Gomoliński, Ignacy (ok. 1740-po 1794) 
 
p 2016302443 
Gorgias (ca 480-380 a.C.) 
zmienione na: 
Gorgiasz (ok. 480-ok. 385 p.n.e.) 
 
p 2016311953 
Gorczyńska-Dybek, Alina 
zmienione na: 
Rydzewska, Alina 
 
p 2016314867 
Lubczyna (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lubczyna (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Goleniów  ; okolice) 
 
p 2016316044 
Frankowska, Małgorzata 
zmienione na: 
Frankowska, Małgorzata (pedagog) 
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p 2016328071 
Gliwicówna, Maria 
zmienione na: 
Gliwicówna, Maria (1918- ) 
 
p 2016330095 
Gryziewiczowa, Maria 
zmienione na: 
Gryziewiczowa, Maria (bibliograf) 
 
p 2016331847 
Leont'ev, Dmitrij Alekseevič (1960- ) 
zmienione na: 
Leontjew, Dmitrij (1960- ) 
 
p 2016332419 
Poręba, Karol 
zmienione na: 
Poręba, Karol (1994- ) 
 
p 2016333714 
Kraszkowice (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Kraszkowice (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wierzchlas ; okolice) 
 
p 2016342346 
Kraków (woj. małopolskie) - Collegium Kazimierzowskie  
zmienione na: 
Collegium Kazimierzowskie (Kraków) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2016356954 
Chotomska, Wanda (1929- ). Dobra wróżka 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Dobra wróżka 
 
p 2016356955 
Chotomska, Wanda (1929- ). Filipek 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Filipek 
 
p 2016356956 
Chotomska, Wanda (1929- ). Muzyka pana Szymanowskiego 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Muzyka pana Szymanowskiego 
 
p 2016356957 
Chotomska, Wanda (1929- ). Pięciopsiaczki 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Pięciopsiaczki 
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p 2016356958 
Chotomska, Wanda (1929- ). Różowy balonik 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Różowy balonik 
 
p 2016357314 
Hába, Alois (1893-1973). Kwartety. Instrumenty smuczkowe. Nr. 3. Op. 12. Andante 
zmienione na: 
Hába, Alois (1893-1973). Kwartety. Instrumenty smyczkowe. Nr. 3. Op. 12. Andante 
 
p 2016357713 
Kwartety. Instrumenty smuczkowe. Nr. 3. Op. 12. Andante 
zmienione na: 
Kwartety. Instrumenty smyczkowe. Nr. 3. Op. 12. Andante 
 
p 2016358411 
Sarasate, Pablo (1844-1908). Caprice basque. Op. 24 
zmienione na: 
Sarasate, Pablo de (1844-1908). Caprice basque. Op. 24 
 
p 2016362157 
Hainauer, Julius 
zmienione na: 
Hainauer, Julius (1827-1897) 
 
p 2016362356 
Handel, Christian Friedrich 
zmienione na: 
Handel, Christian Friedrich (1776-1841) 
 
p 2016366101 
Chotomska, Wanda (1929- ). W kraju Patataju 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). W kraju Patataju 
 
p 2016366103 
Chotomska, Wanda (1929- ). Leonek i lew 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Leonek i lew 
 
p 2016366104 
Chotomska, Wanda (1929- ). Wiersze ulubione 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Wiersze ulubione 
 
p 2016366773 
Wachsmuth, Jeremias (ca 1711-1771) 
zmienione na: 
Wachsmuth, Jeremias (ok. 1711-1771) 
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p 2016369616 
Heyde, Herbert 
zmienione na: 
Heyde, Herbert (1940- ) 
 
p 2016376091 
Hazanov, Boris (1928- ) 
zmienione na: 
Chazanow, Boris (1928- ) 
 
p 2016388253 
Fukuoka, Seiji 
zmienione na: 
Fukuoka, Seiji (1926-2003) 
 
p 2016399114 
Hiszpański, Zdzisław 
zmienione na: 
Hiszpański, Zdzisław (1900-1988) 
 
p 2016412177 
Borki Wielkie (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Borki Wielkie (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Olesno ; okolice) 
 
p 2016413281 
Raciborowice (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Raciborowice (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Białopole ; okolice) 
 
p 2016419551 
Myczków (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Myczków (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Solina) 
 
p 2016421627 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "System podatkowy w Polsce. Jego rola i  
znaczenie w procesach gospodarowania" (2 ; Szczecin; 2015) 
zmienione na: 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "System podatkowy w Polsce. Jego rola i  
znaczenie w procesach gospodarowania" (2 ; 2015 ; Szczecin) 
 
p 2016426242 
Potejuk-Mazurek, Iwona 
zmienione na: 
Patejuk-Mazurek, Iwona 
 
p 2016426882 
Wolniewicz, Bogusław (1927- ). O Polsce i życiu 
zmienione na: 
Wolniewicz, Bogusław (1927-2017). O Polsce i życiu 
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p 2016429153 
Maniowy (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Maniowy (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Czorsztyn ; okolice) 
 
p 2016433363 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen (fragmenty) 
zmienione na: 
Bizet, Georges (1838-1875). Carmen. GB 9 (fragmenty) 
 
p 2016433432 
Carmen (fragmenty) 
zmienione na: 
Carmen. GB 9 (fragmenty) 
 
p 2016442795 
Jouvin, Albert de Rochefort (ca 1640-1710) 
zmienione na: 
Jouvin de Rochefort, Albert 
 
p 2016443999 
Sitarz, Agnieszka 
zmienione na: 
Sitarz, Agnieszka (tłumacz) 
 
p 2017016206 
Przekładając nieprzekładalne 
zmienione na: 
Przekładając Nieprzekładalne 
 
p 2017019695 
Suchanecki, Przemysław 
zmienione na: 
Suchanecki, Przemysław (1992- ) 
 
p 2017026697 
Chotomska, Wanda (1929- ). Gdzie jest Piotrowski? 
zmienione na: 
Chotomska, Wanda (1929-2017). Gdzie jest Piotrowski? 
 
p 2017027637 
Lachowicz, Monika Maria 
zmienione na: 
Lachowicz, Monika Maria (1979- ) 
 
p 2017030695 
Żwan, Antoni (czynny ok. 1777) 
zmienione na: 
Żwan, Antoni (czynny ok. 1756- 1777) 
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p 2017039464 
Kriegskarten- und Vermessungsamt Warschau 
zmienione na: 
Kriegskarten- und Vermessungsamt (Warszawa) 
 
p 2017045038 
Brynk, Jerzy (ok. 1900-1888) 
zmienione na: 
Brynk, Jerzy (ok. 1800-1888) 
 
p 2017051700 
V. Š. (czynny ok. 1933) 
zmienione na: 
Šmidt, Vilém 
 
p 2017057764 
Da Silva, Marcos Antonio 
zmienione na: 
Silva, Marcos A. da (1950- ) 
 
p 2017059777 
Niemy bohater (film) 
zmienione na: 
Mighty Treve (film) 
 
p 2017060278 
Pruski, Michał 
zmienione na: 
Pruski, Michał (?-1765) 
 
p 2017061064 
Szmuksta-Zawadzka, Maria (19..-2016) 
zmienione na: 
Szmuksta-Zawadzka, Maria (1954-2016) 
 
p 2017065690 
Talese, Guy (1932- ). Voyeur’s motel 
zmienione na: 
Talese, Gay (1932- ). Voyeur’s motel 
 
p 2017070323 
Carlsen, Jørn (1949- ) 
zmienione na: 
Carlsen, Jørn 
 
p 2017071585 
Poszukiwany bohater (film) 
zmienione na: 
Hollywood Cowboy (film) 
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p 2017077193 
Legenisel, Alexandre (ok. 1860-19..) 
zmienione na: 
Legenisel, Alexandre (czynny 1855-1884) 
 
p 2017077856 
Przeciszewski, Adlof (1803-1869) 
zmienione na: 
Przeciszewski, Adolf (1803-1869) 
 
p 2017079212 
Bickmore, David Pelham 
zmienione na: 
Bickmore, David Pelham (1917-1993) 
 
p 2017083947 
Szesnaście i pół 
zmienione na: 
Szesnaście i Pół 
 
p 2017085540 
Hermanowa, Maria 
zmienione na: 
Hermanowa, Maria (1902-1968) 
 
p 2017086129 
Maciańska, Ewelina 
zmienione na: 
Maciańska, Ewelina (ok. 1871-19..) 
 
p 2017090355 
Wiadomości Kobiece 
zmienione na: 
Wiadomości Kobiece (czasopismo) 
 
p 2017090644 
Āl 'Utaymīn, Muhammad ibn Sālih ibn Mu Muhammad ibn Sulaymān ibn 'Abd al-Rahmān 
(1928-2001) 
zmienione na: 
ʿUṯaymīn, Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-|d(1928-2001) 
 
p 2017091149 
Zaleski, Kazimierz 
zmienione na: 
Zaleski, Kazimierz (1907-?) 
 
p 2017091310 
Valentová, E. 
zmienione na: 
Valentová, Ema 
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p 2017092964 
Gray, John (1948- ). The soul of the marionette 
zmienione na: 
Gray, John (1948- ). Soul of the marionette 
 
p 2017094566 
Cisło, Waldemar Józef. Imigranci u bram 
zmienione na: 
Cisło, Waldemar Józef (1967- ). Imigranci u bram 
 
p 2017096262 
Schäfer, Jürgen 
zmienione na: 
Schäfer, Jürgen R. (1956- ) 
 
p 2017098156 
Harvey, Samantha (1975- ). The Wilderness 
zmienione na: 
Harvey, Samantha (1975- ). Wilderness 
 
p 2017100024 
Zielonka, Bonifacy 
zmienione na: 
Zielonka, Bonifacy (1899-1975) 
 
 


