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p 2004300344 
Balet 
zmiana etykiety z 150 na 155 
 
p 2004303136 
Kościół koptyjski 
zmienione na: 
Koptyjski Kościół Ortodoksyjny 
 
p 2004305705 
Wątroba - choroby 
zmienione na: 
Choroby wątroby 
 
p 2004305753 
Węgiel brunatny - górnictwo 
zmienione na: 
Kopalnie węgla brunatnego 
 
p 2004305850 
Wizy 
zmienione na: 
Wiza 
 
p 2004306129 
Wyjazdy za granicę 
zmienione na: 
Wyjazd za granicę 
 
p 2004308265 
Rośliny - socjologia  
zmienione na: 
Fitosocjologia 
 
p 2004308529 
Operacja "Wisła" 
zmienione na: 
Akcja "Wisła" (1947-1950) 
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p 2004309427 
Tomografia komputerowa emisyjna 
zmienione na: 
Pozytonowa tomografia emisyjna 
 
p 2004311202 
Zwójki 
zmienione na: 
Zwójkowate 
 
p 2004311451 
Pielgrzymki papieży 
zmienione na: 
Podróże apostolskie 
 
p 2004311544 
Koliszczyzna 
zmienione na: 
Koliszczyzna (1768) 
 
p 2004312185 
Wielka czystka 
zmienione na: 
Wielka czystka (1934-1939) 
 
p 2004314995 
Jajnik - choroby 
zmienione na: 
Choroby jajników 
 
p 2004314996 
Zespół Steina i Leventhala 
zmienione na: 
Zespół policystycznych jajników 
 
p 2004320052 
Kryzys gospodarczy 1929 r. 
zmienione na: 
Wielki kryzys (1929-1935) 
 
p 2004320441 
Ziarniaki (zool.) 
zmienione na: 
Ziarniaki (zoologia) 
 
p 2004321505 
Zielonki (roln.) 
zmienione na: 
Zielonki (rolnictwo) 
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p 2004321670 
Wsporniki (bud.) 
zmienione na: 
Wspornik (budownictwo) 
 
p 2004323338 
Zaciemnienie (wojsk.) 
zmienione na: 
Zaciemnienie (wojskowość) 
 
p 2004328375 
Żeremia 
zmienione na: 
Żeremie 
 
p 2004329545 
Kula (mat.) 
zmienione na: 
Kula (matematyka) 
 
p 2004329677 
Złoty wiek (mitologia) 
zmienione na: 
Złoty wiek (mitologia) 
 
p 2004400238 
Mikołów (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Mikołów (woj. śląskie ; okolice) 
 
p 2004400511 
Bychawa (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Bychawa (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 
 
p 2004400581 
Chrzanów (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Powiat chrzanowski (woj. małopolskie) 
 
p 2004400621 
Czarna Woda (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarna Woda (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Czarna Woda ; okolice) 
 
p 2004400632 
Czeladź (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Czeladź (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Czeladź) 
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p 2004401388 
Sosnówka (woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra) 
zmienione na: 
Sosnówka (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn) 
 
p 2004401483 
Sawin (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sawin (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Sawin ; okolice) 
 
p 2004401525 
Bolesław (woj. małopolskie, pow. Olkusz) 
zmienione na: 
Bolesław (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Bolesław) 
 
p 2004401964 
Węglewice (woj. łódzkie, pow. Wieruszów) 
zmienione na: 
Węglewice (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Galewice) 
 
p 2004402371 
Głuchołazy (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Głuchołazy (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Głuchołazy) 
 
p 2004402524 
Humań (Ukraina) 
zmienione na: 
Humań (Ukraina, obw. czerkaski) 
 
p 2004402589 
Wrocław (woj. dolnośląskie) - Ostrów Tumski 
zmienione na: 
Ostrów Tumski (Wrocław ; część miasta) 
 
p 2004405027 
Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Międzyrzec Podlaski ; okolice) 
 
p 2004405224 
Podkamień (Ukraina) 
zmienione na: 
Podkamień (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki) 
 
p 2004405370 
Admiralicji, Zatoka 
zmienione na: 
Zatoka Admiralicji (Kanada) 
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p 2004405560 
Tatry Bielskie (Słowacja) 
zmienione na: 
Tatry Bielskie (Słowacja ; góry) 
 
p 2004405634 
Urle (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Urle (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Jadów) 
 
p 2004406171 
Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Tuszów Narodowy ; okolice) 
 
p 2004406185 
Czarny Bór (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarny Bór (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Czarny Bór ; okolice) 
 
p 2004406186 
Czechy (woj. dolnośląskie, pow. Świdnica ; okręg) 
zmienione na: 
Czechy (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska ; okolice) 
 
p 2004406187 
Czerwienne (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Czerwienne (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Czarny Dunajec) 
 
p 2004406188 
Dąbrowa nad Czarną (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Dąbrowa nad Czarną (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Aleksandrów) 
 
p 2004406192 
Golińsk (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Golińsk (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów ; okolice) 
 
p 2004406193 
Górzyn (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Górzyn (woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lubsko ; okolice) 
 
p 2004406195 
Grzędy (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Grzędy (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Czarny Bór ; okolice) 
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p 2004406196 
Zimna Woda (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zimna Woda (woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin ; okolice) 
 
p 2004406197 
Huszcza (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Huszcza (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Łomazy) 
 
p 2004406201 
Koźlice (woj. dolnośląskie, pow. Zgorzelec ; okręg) 
zmienione na: 
Koźlice (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec ; okolice) 
 
p 2004406204 
Kromnów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kromnów (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Stara Kamienica ; okolice) 
 
p 2004406206 
Kryspinów (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Kryspinów (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Liszki ; okolice) 
 
p 2004406207 
Krzeszów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Krzeszów (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Kamienna Góra ; okolice) 
 
p 2004406210 
Książ Wielkopolski (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Książ Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. śremski, gm. Książ Wielkopolski) 
 
p 2004406211 
Książenice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Książenice (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Czerwionka-Leszczyny ; okolice) 
 
p 2004406213 
Kunów (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław ; okręg) 
zmienione na: 
Kunów (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Sobótka ; okolice) 
 
p 2004406216 
Lanckorona (woj. małopolskie, pow. Wadowice ; okręg) 
zmienione na: 
Lanckorona (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona ; okolice) 
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p 2004406220 
Lewin Kłodzki (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Lewin Kłodzki (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Lewin Kłodzki) 
 
p 2004406221 
Lewin Kłodzki (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lewin Kłodzki (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Lewin Kłodzki ; okolice) 
 
p 2004406222 
Libiąż (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Libiąż (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Libiąż) 
 
p 2004406225 
Lipie (woj. śląskie, pow. Kłobuck ; okręg) 
zmienione na: 
Lipie (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Lipie ; okolice) 
 
p 2004406226 
Lipienica (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lipienica (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Kamienna Góra ; okolice). 
 
p 2004406228 
Lipno (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Lipno (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin) 
 
p 2004406232 
Lubasz (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Lubasz (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Lubasz) 
 
p 2004406243 
Wólka Pełkińska (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Wólka Pełkińska (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Jarosław) 
 
p 2004406247 
Wołosate (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Wołosate (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska) 
 
p 2004406250 
Modliborzyce (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Modliborzyce (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Modliborzyce) 
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p 2004406253 
Jaworki (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Jaworki (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Szczawnica) 
 
p 2004406264 
Łagów (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Łagów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łagów) 
 
p 2004406265 
Łapszanka (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Łapszanka (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Łapsze Niżne ; okolice) 
 
p 2004406268 
Łażany (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Łażany (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Żarów) 
 
p 2004406275 
Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Międzyrzec Podlaski) 
 
p 2004406276 
Miłków (woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra ; okręg) 
zmienione na: 
Miłków (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn ; okolice) 
 
p 2004406277 
Mirowice (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Mirowice (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Mikołajki Pomorskie) 
 
p 2004406283 
Nawsie Kołaczyckie (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Nawsie Kołaczyckie (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Kołaczyce) 
 
p 2004406287 
Oleszna Podgórska (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Oleszna Podgórska (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Lubomierz ; okolice) 
 
p 2004406288 
Olszany (woj. dolnośląskie, pow. Świdnica ; okręg) 
zmienione na: 
Olszany (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Strzegom ; okolice) 
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p 2004406290 
Opawa (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Opawa (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Lubawka ; okolice) 
 
p 2004406291 
Orłowice (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Orłowice (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Mirsk ; okolice) 
 
p 2004406299 
Piława Górna (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Piława Górna (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Piława Górna ; okolice) 
 
p 2004406300 
Potok Mały (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Potok Mały (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Jędrzejów) 
 
p 2004406301 
Potok-Stany (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Potok-Stany (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Potok Wielki) 
 
p 2004406304 
Przerzeczyn-Zdrój (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Przerzeczyn-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Niemcza ; okolice) 
 
p 2004406307 
Przytyk (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Przytyk (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Przytyk) 
 
p 2004406310 
Rudołtowice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Rudołtowice (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Pszczyna) 
 
p 2004406313 
Rajcza (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Rajcza (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Rajcza) 
 
p 2004406314 
Rajcza (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Rajcza (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Rajcza ; okolice) 
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p 2004406315 
Ręczyn (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Ręczyn (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec ; okolice) 
 
p 2004406321 
Rzeniszów (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Rzeniszów (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Koziegłowy) 
 
p 2004406324 
Sarnów (woj. śląskie, pow. Będzin) 
zmienione na: 
Sarnów (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary) 
 
p 2004406325 
Słopnice (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Słopnice (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice ; okolice) 
 
p 2004406326 
Smardzowice (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Smardzowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skała) 
 
p 2004406327 
Sokola Góra (woj. łódzkie, pow. Radomsko ; okręg) 
zmienione na: 
Sokola Góra (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Wielgomłyny ; okolice) 
 
p 2004406328 
Sosnówka (woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra ; okręg) 
zmienione na: 
Sosnówka (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn ; okolice) 
 
p 2004406330 
Stachowice (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Stachowice (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Świdnica ; okolice) 
 
p 2004406333 
Stary Zawidów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Stary Zawidów (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Sulików ; okolice) 
 
p 2004406335 
Strzelniki (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Strzelniki (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski) 
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p 2004406337 
Szczawin (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Szczawin (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Strzelin) 
 
p 2004406340 
Szyszkowa (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Szyszkowa (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Leśna ; okolice) 
 
p 2004406346 
Trzebuska (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Trzebuska (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Sokołów Małopolski) 
 
p 2004406348 
Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Tuszów Narodowy) 
 
p 2004406349 
Tylice (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Tylice (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec ; okolice) 
 
p 2004406352 
Czarniecka Góra (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Czarniecka Góra (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Stąporków) 
 
p 2004406357 
Wrociszów Dolny (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wrociszów Dolny (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Sulików ; okolice) 
 
p 2004406358 
Wrzawy (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Wrzawy (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Gorzyce ; okolice) 
 
p 2004406365 
Zagórze Śląskie (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zagórze Śląskie (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim ; okolice) 
 
p 2004406369 
Zarszyn (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Zarszyn (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zarszyn) 
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p 2004406370 
Zarszyn (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Zarszyn (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zarszyn ; okolice) 
 
p 2004406372 
Załucze (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Załucze (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niedrzwica Duża) 
 
p 2004406373 
Zarzecze (woj. śląskie, pow. Cieszyn ; okręg) 
zmienione na: 
Zarzecze (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Chybie ; okolice) 
 
p 2004406378 
Zbrosza Duża (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Zbrosza Duża (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Jasieniec) 
 
p 2004406379 
Zbuczyn (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Zbuczyn (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 
 
p 2004406380 
Zebrzydowice (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zebrzydowice (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska ; okolice) 
 
p 2004406387 
Żyrowa (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Żyrowa (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Zdzieszowice ; okolice) 
 
p 2004406389 
Wiewiórka (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Wiewiórka (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Żyraków ; okolice) 
 
p 2004406390 
Wiewiec (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Wiewiec (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Strzelce Wielkie ; okolice) 
 
p 2004406392 
Sułkowice (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Sułkowice (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Solec-Zdrój) 
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p 2004406394 
Zakrzów (woj. małopolskie, pow. Wieliczka) 
zmienione na: 
Zakrzów (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice) 
 
p 2004406400 
Dobra (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Dobra (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Bulkowo) 
 
p 2004406405 
Czarnca (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Czarnca (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Włoszczowa) 
 
p 2004406407 
Kup (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Kup (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dobrzeń Wielki) 
 
p 2004406408 
Kurzyna Mała (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Kurzyna Mała (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Ulanów) 
 
p 2004406409 
Kurzyna Średnia (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Kurzyna Średnia (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Ulanów) 
 
p 2004406410 
Kurzyna Wielka (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Kurzyna Wielka (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Ulanów) 
 
p 2004406411 
Ładza (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Ładza (woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Pokój) 
 
p 2004406413 
Mileszewy (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Mileszewy (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie) 
 
p 2004406414 
Skaryszew (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Skaryszew (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Skaryszew) 
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p 2004406415 
Rachodoszcze (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Rachodoszcze (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Adamów) 
 
p 2004406418 
Żurawica (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Żurawica (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Żurawica) 
 
p 2004406419 
Żurawica (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Żurawica (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Żurawica ; okolice) 
 
p 2004406424 
Ornontowice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Ornontowice (woj. śląskie, pow. mikołowski, gm. Ornontowice) 
 
p 2004406425 
Czarna Woda (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Czarna Woda (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Czarna Woda) 
 
p 2004406428 
Głodowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Lipno ; okręg) 
zmienione na: 
Głodowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Lipno ; okolice) 
 
p 2004406438 
Bąkowa Góra (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Bąkowa Góra (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Ręczno) 
 
p 2004406439 
Nozdrzec (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Nozdrzec (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Nozdrzec) 
 
p 2004406440 
Nozdrzec (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Nozdrzec (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Nozdrzec ; okolice) 
 
p 2004406444 
Osiecznica (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Osiecznica (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Osiecznica) 
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p 2004406445 
Osiecznica (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Osiecznica (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Osiecznica ; okolice) 
 
p 2004406453 
Urle (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Urle (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Jadów ; okolice) 
 
p 2004406455 
Czerniejewo (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czerniejewo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Czerniejewo ; okolice) 
 
p 2004406461 
Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Pruszcz Gdański (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański) 
 
p 2004406466 
Przymuszewo (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Przymuszewo (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy ; okolice) 
 
p 2004406494 
Ruda (woj. łódzkie, pow. Wieluń ; okręg) 
zmienione na: 
Ruda (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wieluń ; okolice) 
 
p 2004406497 
Sawin (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Sawin (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Sawin) 
 
p 2004406499 
Skoroszowice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Skoroszowice (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Strzelin) 
 
p 2004406501 
Ludmiłówka (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Ludmiłówka (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Dzierzkowice) 
 
p 2004406516 
Walim (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Walim (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim) 
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p 2004406551 
Prawno (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Prawno (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Józefów nad Wisłą) 
 
p 2004406553 
Strykowice Górne (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Strykowice Górne (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Zwoleń) 
 
p 2004406565 
Rembertów (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Rembertów (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Tarczyn) 
 
p 2004406593 
Sławków (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sławków (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Sławków ; okolice) 
 
p 2004406596 
Witoszów Dolny (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Witoszów Dolny (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Świdnica ; okolice) 
 
p 2004406600 
Bychawka Druga (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Bychawka Druga (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 
 
p 2004406601 
Bychawka Pierwsza (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Bychawka Pierwsza (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 
 
p 2004406606 
Gromnik (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Gromnik (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Gromnik ; okolice) 
 
p 2004406608 
Jędrzychowice (woj. dolnośląskie, pow. Zgorzelec ; okręg) 
zmienione na: 
Jędrzychowice (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec ; okolice) 
 
p 2004406609 
Łężany (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Łężany (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel) 
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p 2004406610 
Łężany (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 
zmienione na: 
Łężany (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel ; okolice) 
 
p 2004406618 
Masłomęcz (woj. lubelskie) 
zmienione na: 
Masłomęcz (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów) 
 
p 2004406619 
Milikowice (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Milikowice (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska ; okolice) 
 
p 2004406623 
Niedanowo (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Niedanowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Kozłów) 
 
p 2004406625 
Odrowąż (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Odrowąż (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Stąporków) 
 
p 2004406626 
Parzymiechy (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Parzymiechy (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Lipie) 
 
p 2004406627 
Podgórzyn (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Podgórzyn (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn ; okolice) 
 
p 2004406629 
Ptaszków (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Ptaszków (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Kamienna Góra ; okolice) 
 
p 2004406630 
Stolno (woj. warmińsko-mazurskie) 
zmienione na: 
Stolno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłakowo) 
 
p 2004406634 
Wałowice (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wałowice (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Gubin ; okolice) 
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p 2004406635 
Bezmiechowa Dolna (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Bezmiechowa Dolna (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Lesko) 
 
p 2004406636 
Łowce (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Łowce (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Chłopice) 
 
p 2004406637 
Chotomów (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Chotomów (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Jabłonna) 
 
p 2004406639 
Górzec (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Górzec (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Strzelin ; okolice) 
 
p 2004406680 
Smardzewo (woj. mazowieckie, pow. Płock) 
zmienione na: 
Smardzewo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Staroźreby) 
 
p 2004406684 
Popowice (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Popowice (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Pątnów) 
 
p 2004406685 
Łubnice (woj. łódzkie) 
zmienione na: 
Łubnice (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Łubnice) 
 
p 2004406688 
Chrząszczyce (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Chrząszczyce (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Prószków) 
 
p 2004406689 
Grodzisk (woj. podlaskie, pow. Sokółka ; okręg) 
zmienione na: 
Grodzisk (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Suchowola ; okolice) 
 
p 2004406691 
Zagórów (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Zagórów (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Zagórów) 
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p 2004406692 
Jasionna (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Jasionna (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Białobrzegi ; okolice) 
 
p 2004406693 
Biała (woj. opolskie) 
zmienione na: 
Biała (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Biała) 
 
p 2004406717 
Mykanów (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Mykanów (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mykanów ; okolice) 
 
p 2004406718 
Brzuze (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Brzuze (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński, gm. Brzuze ; okolice) 
 
p 2004406735 
Lućmierz (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Lućmierz-Ośrodek (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Zgierz ; okolice) 
 
p 2004406736 
Krokowa (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Krokowa (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa ; okolice) 
 
p 2004406741 
Buczkowice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Buczkowice (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Buczkowice ; okolice) 
 
p 2004406746 
Bełżec (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Bełżec (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Bełżec ; okolice) 
 
p 2004406752 
Radziszów (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Radziszów (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina ; okolice) 
 
p 2004406762 
Luboń (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Luboń (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Luboń ; okolice) 
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p 2004406765 
Przeworno (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Przeworno (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Przeworno ; okolice) 
 
p 2004406770 
Dobroszyce (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dobroszyce (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki, gm. Dobroszyce ; okolice) 
 
p 2004406792 
Krzęcin (woj. zachodniopomorskie) 
zmienione na: 
Krzęcin (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Krzęcin) 
 
p 2004406793 
Grodzisko Górne (woj. podkarpackie) 
zmienione na: 
Grodzisko Górne (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Grodzisko Dolne) 
 
p 2004406795 
Strawczyn (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Strawczyn (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Strawczyn ; okolice) 
 
p 2004406804 
Bobrowniki (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Bobrowniki (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Bobrowniki ; okolice) 
 
p 2004406809 
Krobica (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Krobica (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Mirsk) 
 
p 2004406820 
Libiąż (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Libiąż (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Libiąż ; okolice) 
 
p 2004406829 
Wieliszew (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Wieliszew (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Wieliszew ; okolice) 
 
p 2004406830 
Sława (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sława (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława ; okolice) 
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p 2004406832 
Głuchołazy (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Głuchołazy (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Głuchołazy ; okolice) 
 
p 2004406839 
Studzianki (woj. łódzkie, pow. Tomaszów Mazowiecki) 
zmienione na: 
Studzianki (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Czerniewice) 
 
p 2004406840 
Bieliny (woj. świętokrzyskie) 
zmienione na: 
Bieliny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Bieliny) 
 
p 2004406844 
Tomaszów (woj. mazowieckie, pow. Szydłowiec) 
zmienione na: 
Tomaszów (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gm. Orońsko) 
 
p 2004406847 
Głębokie (woj. podkarpackie, pow. Krosno) 
zmienione na: 
Głębokie (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Rymanów) 
 
p 2004406865 
Czeladź (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czeladź (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Czeladź ; okolice) 
 
p 2004406868 
Zbąszynek (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zbąszynek (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Zbąszynek ; okolice) 
 
p 2004406870 
Lyski (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lyski (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Lyski ; okolice) 
 
p 2004406871 
Witkowo (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Witkowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Witkowo ; okolice) 
 
p 2004406876 
Polanka Wielka (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Polanka Wielka (woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Polanka Wielka ; okolice) 
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p 2004406885 
Bolesław (woj. małopolskie, pow. Olkusz ; okręg) 
zmienione na: 
Bolesław (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Bolesław ; okolice) 
 
p 2004406888 
Kleszczewo (woj. wielkopolskie, pow. Poznań) 
zmienione na: 
Kleszczewo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kleszczewo) 
 
p 2004407053 
Trzciel (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Trzciel (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Trzciel ; okolice) 
 
p 2004407056 
Wróblowice (woj. małopolskie, pow. Tarnów ; okręg) 
zmienione na: 
Wróblowice (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Zakliczyn ; okolice) 
 
p 2004407060 
Pszów (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Pszów (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Pszów ; okolice) 
 
p 2004407062 
Skoki (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Skoki (woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Skoki ; okolice) 
 
p 2004407063 
Stare Miasto (woj. wielkopolskie, pow. Konin ; okręg) 
zmienione na: 
Stare Miasto (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Stare Miasto ; okolice) 
 
p 2004407094 
Książenice (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Książenice (woj. mazowieckie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki) 
 
p 2004407096 
Stróże (woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz) 
zmienione na: 
Stróże (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Grybów) 
 
p 2004407101 
Zbrosławice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Zbrosławice (woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice ; okolice) 
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p 2004407104 
Borek Wielkopolski (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Borek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Borek Wielkopolski ; okolice) 
 
p 2004407108 
Andrespol (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Andrespol (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Andrespol ; okolice) 
 
p 2004407175 
Nadkole (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Nadkole (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Łochów) 
 
p 2004407177 
Radostów Średni (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Radostów Średni (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Lubań ; okolice) 
 
p 2004407179 
Sikorzyno (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sikorzyno (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Stężyca ; okolice) 
 
p 2004407181 
Zbrojewsko (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Zbrojewsko (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Lipie) 
 
p 2004407182 
Sulmierzyce (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Sulmierzyce (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Sulmierzyce) 
 
p 2004407203 
Dąbroszyn (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Dąbroszyn (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica) 
 
p 2004407251 
Wilcze Błota Kościerskie (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Wilcze Błota Kościerskie (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Stara Kiszewa) 
 
p 2004407341 
Czchów (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Czchów (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów) 
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p 2004407342 
Czchów (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czchów (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów ; okolice) 
 
p 2004407344 
Klembów (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Klembów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów ; okolice) 
 
p 2004407346 
Ciechanowice (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Ciechanowice (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Marciszów ; okolice) 
 
p 2004407347 
Niedzica (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Niedzica (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Łapsze Niżne ; okolice) 
 
p 2004408375 
Falkowski, Stanisław 
zmienione na: 
Falkowski, Stanisław (1922-2006) 
 
p 2004409322 
Thucydides (ca 460-ca 396 a.C.) 
zmienione na: 
Tukidydes (ok. 460-ok. 396 p.n.e.) 
 
p 2004413739 
Pausanias (ca 115-ca 180) 
zmienione na: 
Pauzaniasz (ok. 115-ok. 180) 
 
p 2004414530 
Mészáros, Marta (1931- ) 
zmienione na: 
Mészáros, Márta (1931- ) 
 
p 2004414799 
Wilimowska, Bronisława (1909-2004) 
zmienione na: 
Wilimowska-Szlekys, Bronisława (1909-2004) 
 
p 2004415106 
Schaffgotsch, Hans Ulryk von (1831-1914) 
zmienione na: 
Schaffgotsch, Hans Ulrich von (1831-1915) 
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p 2004415580 
Valerius Maximus 
zmienione na: 
Waleriusz Maksymus 
 
p 2004416679 
Pyrrus (król Epiru ; 319-272 a.C.) 
zmienione na: 
Pyrrus (król Epiru ; 319-272 p.n.e.) 
 
p 2004417403 
Serafin z Sarowa (św. ; 1759-1833) 
zmienione na: 
Serafin z Sarowa (święty ; 1759-1833) 
 
p 2004417405 
Brenner, Domokos Antal 
zmienione na: 
Brenner, Domokos (1675-1721) 
 
p 2004417886 
Zimna Woda (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Zimna Woda (woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin) 
 
p 2004419615 
Jan Ruski 
zmienione na: 
Jan Ruski (święty ; ok. 1690-1730) 
 
p 2004421057 
Wu Ching-tzu (1701-1754) 
zmienione na: 
Wu Jingzi (1701-1754) 
 
p 2004421578 
Lodzer Deutsche Gymnasium 
zmienione na: 
Niemieckie Gimnazjum Reformowane (Łódź) 
 
p 2004424434 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Warszawa) 
zmienione na: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
 
p 2004425276 
Gerson, Wojciech (1830-1901) 
zmienione na: 
Gerson, Wojciech (1831-1901) 
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p 2004425833 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla 
zmienione na: 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Polska Akademia Nauk) 
 
p 2004426251 
Monde (czasop.) 
zmienione na: 
Monde (czasopismo) 
 
p 2004427264 
Klembów (woj. mazowieckie) 
zmienione na: 
Klembów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów) 
 
p 2004428436 
Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) 
zmienione na: 
Instytut Propagandy Sztuki 
 
p 2004429680 
Riepenhausen, Ernst Ludwig (1762-1840) 
zmienione na: 
Riepenhausen, Ernst Ludwig (1765-1840) 
 
p 2004429720 
Klan (serial film.) 
zmienione na: 
Klan (serial telewizyjny) 
 
p 2004430460 
Władysław Herman (książę Polski ; ca 1042-1102) 
zmienione na: 
Władysław Herman (książę Polski ; ok. 1042-1102) 
 
p 2004430820 
Garbaczewska-Pawlikowska, Zofia (1922- ) 
zmienione na: 
Garbaczewska-Pawlikowska, Zofia (1922-2017) 
 
p 2004434050 
Bieliny (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Bieliny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Bieliny ; okolice) 
 
p 2004434205 
Margonin (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Margonin (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Margonin) 
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p 2004434363 
Gdańsk (woj. pomorskie) - Wrzeszcz 
zmienione na: 
Wrzeszcz (Gdańsk ; część miasta) 
 
p 2004434734 
Kraków (woj. małopolskie) - kościół św. Andrzeja   
zmienione na: 
Kościół św. Andrzeja (Kraków) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004435702 
Ministerstwo Informacji i Dokumentacji 
zmienione na: 
Ministerstwo Informacji i Dokumentacji (Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie) 
 
p 2004435736 
Zebrzydowice (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Zebrzydowice (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska) 
 
p 2004436285 
Uniwersytet Wrocławski. Muzeum 
zmienione na: 
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
p 2004436419 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa). Filia (Białystok) 
zmienione na: 
Filia w Białymstoku (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ; Warszawa) 
 
p 2004436424 
Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
zmienione na: 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław) 
 
p 2004436437 
Czerniejewo (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Czerniejewo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Czerniejewo) 
 
p 2004436887 
Bobrowniki (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Bobrowniki (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Bobrowniki) 
 
p 2004437785 
Tarnów (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Ślaskie) 
zmienione na: 
Tarnów (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie) 
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p 2004439295 
Łubnice (woj. łódzkie ; okręg) 
zmienione na: 
Łubnice (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Łubnice ; okolice) 
 
p 2004439593 
Zbuczyn (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Zbuczyn (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn ; okolice) 
 
p 2004439800 
Czerwonka Włościańska (woj. mazowieckie, pow. Maków Mazowiecki ; okręg) 
zmienione na: 
Czerwonka Włościańska (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Czerwonka ; okolice) 
 
p 2004439890 
Łagów (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Łagów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łagów ; okolice) 
 
p 2004440118 
Przytyk (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Przytyk (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Przytyk ; okolice) 
 
p 2004440120 
Skaryszew (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Skaryszew (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Skaryszew ; okolice) 
 
p 2004441164 
Kleszczewo (woj. wielkopolskie, pow. Poznań ; okręg) 
zmienione na: 
Kleszczewo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kleszczewo ; okolice) 
 
p 2004441212 
Lubasz (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lubasz (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Lubasz ; okolice) 
 
p 2004441392 
Grodzisko Górne (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Grodzisko Górne (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Grodzisko Dolne ; okolice) 
 
p 2004441435 
Odrowąż (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Odrowąż (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Stąporków ; okolice) 
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p 2004441525 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. Zakład Dokumentacji 
(Kraków) 
zmienione na: 
Zakład Dokumentacji (Polska Akademia Nauk ; Kraków) 
 
p 2004442084 
Margonin (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Margonin (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Margonin ; okolice) 
 
p 2004442090 
Bernardyn ze Sieny 
zmienione na: 
Bernardyn ze Sieny (święty ; 1380-1444) 
 
p 2004442303 
Ur-Piwarska, Barbara (1930- ) 
zmienione na: 
Ur-Piwarska, Barbara (1933- ) 
 
p 2004442317 
Krajenka (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Krajenka (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Krajenka ; okolice) 
 
p 2004442429 
Gdańsk (woj. pomorskie) - Stogi 
zmienione na: 
Stogi (Gdańsk ; część miasta) 
 
p 2004442845 
Polanka Wielka (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Polanka Wielka (woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Polanka Wielka) 
 
p 2004442974 
Piskorowice (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Piskorowice (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Leżajsk ; okolice) 
 
p 2004443279 
Lubcza (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Lubcza (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Ryglice) 
 
p 2004443950 
Przeworno (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Przeworno (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Przeworno) 
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p 2004444833 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. Zakład Dziejów  
Europy XIX-XX w 
zmienione na: 
Zakład Dziejów Europy XIX-XX w. (Polska Akademia Nauk) 
 
p 2004444903 
Chotomów (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Chotomów (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Jabłonna ; okolice) 
 
p 2004446355 
Ornontowice (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Ornontowice (woj. śląskie, pow. mikołowski, gm. Ornontowice ; okolice) 
 
p 2004675043 
Turystyka - geografia 
zmienione na: 
Geografia turystyczna 
 
p 2004698782 
Bułhak, Emanuel (1886-1957). Odpowiedź na krytykę tłumaczenia dzieł św.Dionizego.. 
zmienione na: 
Bułhak, Emanuel (1865-1943). Odpowiedź na krytykę tłumaczenia dzieł św.Dionizego 
 
p 2004699121 
Chłapowski, Krzysztof. Realizacja reform egzekucji dóbr 1563-1665 
zmienione na: 
Chłapowski, Krzysztof (1947- ). Realizacja reform egzekucji dóbr 1563-1665 
 
p 2004700863 
Fangorowa, Krystyna. Zarys historii muzyki 
zmienione na: 
Fangorowa, Krystyna (1913-2002). Zarys historii muzyki 
 
p 2004709076 
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883). Cezar i Kleopatra 
zmienione na: 
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883). Kleopatra i Cezar 
 
p 2004713981 
Thucydides (ca 460-ca 396 a.C.). De bello Peloponnesiaco 
zmienione na: 
Tukidydes (ok. 460-ok. 396 p.n.e.). De bello Peloponnesiaco 
 
p 2004714490 
Valerius Maximus. Factorum et dictorum memorabilium libri IX 
zmienione na: 
Waleriusz Maksymus. Factorum et dictorum memorabilium libri IX 
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p 2004715487 
Wu Ching-tzu (1701-1754). Ju-lin wai-shih 
zmienione na: 
Wu Jingzi (1701-1754). Ju-lin wai-shih 
 
p 2004783779 
Wrocław (woj. dolnośląskie) - kościół św. Krzyża  
zmienione na: 
Kolegiata Świętego Krzyża i kościół św. Bartłomieja (Wrocław) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2004816107 
Wólka Pełkińska (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Wólka Pełkińska (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Jarosław ; okolice) 
 
p 2004851564 
Cieszyn (woj. śląskie) - kościół Jezusowy  
zmienione na: 
Kościół Jezusowy w Cieszynie 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2005502969 
Dawidowicz, Aleksander (1919-?) 
zmienione na: 
Dawidowicz, Aleksander (1919-1997) 
 
p 2005503803 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Departament Integracji z NATO 
zmienione na: 
Departament Integracji z NATO (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) 
 
p 2005503813 
Tarnowskie Góry (woj. śląskie) - kościół św.św. Piotra i Pawła  
zmienione na: 
Kościół św. Piotra i Pawła (Tarnowskie Góry) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2005505929 
Gromnik (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Gromnik (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Gromnik) 
 
p 2005506106 
Pausanias (ca 115-ca 180). Periī'gīsis tīs Elládos 
zmienione na: 
Pauzaniasz (ok. 115-ok. 180). Periī'gīsis tīs Elládos 
 
 
 
 



 32 

 

p 2005510089 
Truskaw (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Truskaw (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin ; okolice) 
 
p 2005513229 
Tarnów (woj. dolnośląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Tarnów (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie ; okolice) 
 
p 2005516765 
Stogi (woj. pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Stogi (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Malbork ; okolice) 
 
p 2005522742 
Srebro - wyroby 
zmienione na: 
Wyroby ze srebra 
 
p 2006525912 
Modliborzyce (woj. lubelskie ; okręg) 
zmienione na: 
Modliborzyce (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Modliborzyce ; okolice) 
 
p 2006526433 
Wzmocnienie pozytywne (psychol.) 
zmienione na: 
Wzmocnienie pozytywne (psychologia) 
 
p 2006526523 
Wiedza o tańcu (przedmiot szkol.) 
zmienione na: 
Wiedza o tańcu (przedmiot szkolny) 
 
p 2006529425 
Zbrosławice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Zbrosławice (woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice) 
 
p 2006529930 
Strzelniki (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Strzelniki (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski ; okolice) 
 
p 2006532600 
Nawsie Kołaczyckie (woj. podkarpackie ; okręg) 
zmienione na: 
Nawsie Kołaczyckie (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Kołaczyce ; okolice). 
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p 2006547400 
Krzęcin (woj. zachodniopomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Krzęcin (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Krzęcin ; okolice) 
 
p 2006547617 
Ateny (Grecja) - Akropol  
zmienione na: 
Akropol (Grecja, Ateny) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2006551373 
Podgórzyn (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Podgórzyn (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn) 
 
p 2006551843 
Andrzejewska, Ewa (1959- ) 
zmienione na: 
Andrzejewska, Ewa (1959-2017) 
 
p 2006555502 
Radziszów (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Radziszów (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina) 
 
p 2006558842 
Milikowice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Milikowice (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska) 
 
p 2006611602 
Rosko (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Rosko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń) 
 
p 2006801055 
Nowakowski, Wojciech Maria 
zmienione na: 
Nowakowski, Wojciech Maria (1908-1977) 
 
p 2006801116 
Korolew, Jan (1918- ) 
zmienione na: 
Korolew Jan (1918-1997) 
 
p 2007617244 
Wojsko - polityka 
zmienione na: 
Polityka wojskowa 
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p 2007629349 
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736). Stabat Mater 
zmienione na: 
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736). Stabat Mater. P. 77. f-moll 
 
p 2007638215 
Zdarzenie losowe (mat.) 
zmienione na: 
Zdarzenie losowe (matematyka) 
 
p 2007647569 
Czerwińsk nad Wisłą (woj. mazowieckie) - klasztor kanoników regularnych  
zmienione na: 
Klasztor Kanoników Regularnych (Czerwińsk nad Wisłą ; budynek) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2007651535 
Krokowa (woj. pomorskie) 
zmienione na: 
Krokowa (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa) 
 
p 2007722776 
Zimnica (zool.) 
zmienione na: 
Zimnica (ryba) 
 
p 2007724068 
Ruda (woj. łódzkie, pow. Wieluń) 
zmienione na: 
Ruda (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wieluń) 
 
p 2007727521 
Tytan (astr.) 
zmienione na: 
Tytan (księżyc) 
 
p 2007732025 
Witkowo (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Witkowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Witkowo) 
 
p 2008001529 
Słopnice (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Słopnice (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice) 
 
p 2008008426 
Gliwice (woj. śląskie) - Bojków 
zmienione na: 
Bojków (Gliwice ; część miasta) 
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p 2008008894 
Warszawa - "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (budynek)  
zmienione na: 
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (budynek) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2008019095 
Czerwińsk nad Wisłą (woj. mazowieckie) - kościół Zwiastowania NMP  
zmienione na: 
Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Czerwińsk nad Wisłą) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2008019578 
Chrząszczyce (woj. opolskie) - kościół Matki Boskiej Szkaplerznej   
zmienione na: 
Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej (Chrząszczyce) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2008019989 
Buczkowice (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Buczkowice (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Buczkowice) 
 
p 2008022800 
Biała (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Biała (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Biała ; okolice) 
 
p 2008023840 
Hochberg (rodzina) 
zmienione na: 
Hochbergowie (rodzina) 
 
p 2008024007 
Obrona przeciwlotnicza bierna 
zmienione na: 
Bierna obrona przeciwlotnicza 
 
p 2008025457 
Strążyska, Dolina 
zmienione na: 
Dolina Strążyska 
 
p 2008026612 
Golińsk (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Golińsk (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów) 
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p 2008026781 
Zielonka (zool.) 
zmienione na: 
Zielonka (ptak) 
 
p 2008031598 
Kraków (woj. małopolskie) - ulica Szewska 
zmienione na: 
Ulica Szewska (Kraków) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2008032051 
Wernio, Julia 
zmienione na: 
Wernio, Julia (1956- ) 
 
p 2008032190 
Jaryczów Nowy (Ukraina, obw. lwowski) 
zmienione na: 
Jaryczów Nowy (Ukraina, obw. lwowski, rej. kamionecki) 
 
p 2008034684 
Grzeszczak, Anna (1948- ) 
zmienione na: 
Grzeszczak-Hutek, Anna (1948- ) 
 
p 2008036496 
Jędrzejowicz (rodzina) 
zmienione na: 
Jędrzejowiczowie (rodzina) 
 
p 2008037662 
Kulików (Ukraina) 
zmienione na: 
Kulików (Ukraina, obw. lwowski) 
 
p 2008049084 
Piława Górna (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Piława Górna (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Piława Górna) 
 
p 2008059922 
Chrząszczyce (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Chrząszczyce (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Prószków ; okolice) 
 
p 2008059964 
Czarniecka Góra (woj. świętokrzyskie ; okręg) 
zmienione na: 
Czarniecka Góra (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Stąporków ; okolice) 
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p 2008060017 
Dąbroszyn (woj. lubuskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dąbroszyn (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica ; okolice) 
 
p 2008061074 
Dobrowolski, Tadeusz 
zmienione na: 
Dobrowolski, Tadeusz (1891-1966) 
 
p 2008068340 
Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy 
zmienione na: 
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 
 
p 2008072669 
IEEE 802.11 
zmienione na: 
IEEE 802.11 (standardy informatyczne) 
 
p 2009002973 
Otyłość - pediatria 
zmienione na: 
Otyłość dzieci i młodzieży 
 
p 2009003069 
Aldiss, Brian Wilson (1925- ) 
zmienione na: 
Aldiss, Brian Wilson (1925-2017) 
 
p 2009003073 
Aldiss, Brian Wilson (1925- ). Hothouse 
zmienione na: 
Aldiss, Brian Wilson (1925-2017). Hothouse 
 
p 2009005243 
Brandes, Georg Morris Cohen (1842-1927) 
zmienione na: 
Brandes, Georg (1842-1927) 
 
p 2009005523 
Leśniak, Jerzy (1957- ) 
zmienione na: 
Leśniak, Jerzy (1957-2017) 
 
p 2009007490 
"Płaj" (czasop.) 
zmienione na: 
Płaj (czasopismo) 
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p 2009012340 
Dobroszyce (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Dobroszyce (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki, gm. Dobroszyce) 
 
p 2009012455 
Przymuszewo (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Przymuszewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Kęsowo) 
 
p 2009018593 
Obidowa (woj. małopolskie) 
zmienione na: 
Obidowa (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ) 
 
p 2009021334 
Listy straceń 
zmienione na: 
Lista straceń 
 
p 2009038475 
Wu, Ching-hsiung (1889-1986) 
zmienione na: 
Wu, Ching-hsiung (1899-1986) 
 
p 2009041626 
Jaworki (woj. małopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Jaworki (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Szczawnica ; okolice) 
 
p 2009044355 
Radziszów (woj. małopolskie) - kościół św. Wawrzyńca i Katarzyny   
zmienione na: 
Kościół św. Wawrzyńca (Radziszów) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2009048992 
Aleksandrowicz, Tadeusz (1923- ) 
zmienione na: 
Aleksandrowicz, Tadeusz (1923-2017) 
 
p 2009055017 
House, M.D. (serial film.) 
zmienione na: 
House, M.D. (serial filmowy) 
 
p 2009058940 
Turystyka - polityka 
zmienione na: 
Polityka turystyczna 
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p 2009059314 
Miłków (woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra) 
zmienione na: 
Miłków (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn) 
 
p 2009060026 
Okręg Korpusu Nr IV. 
zmienione na: 
Dowództwo (Okręg Korpusu Nr IV ; Łódź) 
 
p 2010000818 
Lubcza (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Lubcza (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński, gm. Więcbork ; okolice) 
 
p 2010007220 
Krajenka (woj. wielkopolskie) 
zmienione na: 
Krajenka (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Krajenka) 
 
p 2010011315 
Mapy gospodarcze 
zmienione na: 
Mapa gospodarcza 
 
p 2010011640 
Mapy komunikacji miejskiej 
zmienione na: 
Mapa komunikacji miejskiej 
 
p 2010013881 
Mapy przyrodnicze 
zmienione na: 
Mapa przyrodnicza 
 
p 2010015342 
Zajączkowska, Helena 
zmienione na: 
Zajączkowska, Helena (1886-?) 
 
p 2010021923 
Massenet, Jules (1842-1912). Histoire de Manon 
zmienione na: 
Massenet, Jules (1842-1912). Manon 
 
p 2010024628 
Ryga (Łotwa) - katedra protestancka   
zmienione na: 
Katedra w Rydze (Łotwa) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
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p 2010025752 
Massenet, Jules (1842-1912). Thais 
zmienione na: 
Massenet, Jules (1842-1912). Thaïs 
 
p 2010029391 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydział Nauk Społecznych 
zmienione na: 
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Olsztyn) 
 
p 2010031794 
Marki (woj. mazowieckie ; okręg) 
zmienione na: 
Marki (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Marki ; okolice) 
 
p 2011003490 
Górzyn (woj. lubuskie) 
zmienione na: 
Górzyn (woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lubsko) 
 
p 2011013953 
Mayrhofer, Manfred (1926- ) 
zmienione na: 
Mayrhofer, Manfred (1926-2011) 
 
p 2011013954 
Mayrhofer, Manfred (1926- ) Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen 
zmienione na: 
Mayrhofer, Manfred (1926-2011). Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des 
Altindischen 
 
p 2011019793 
Czarnca (woj. świętokrzyskie) - kościół św. Floriana   
zmienione na: 
Kościół NMP i św. Floriana (Czarnca) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2011019822 
Sandomierz (woj. świętokrzyskie) - dom Długosza  
zmienione na: 
Dom Długosza (Sandomierz ; budynek) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2012015608 
Nordnorsk Magasin (czasop.) 
zmienione na: 
Nordnorsk Magasin (czasopismo) 
 
 
 
 



 41 

 

p 2012028871 
Miecugow, Grzegorz (1955- ) 
zmienione na: 
Miecugow, Grzegorz (1955-2017) 
 
p 2012033405 
Wołowy Grzbiet 
zmienione na: 
Wołowy Grzbiet (góra) 
 
p 2012035877 
Jerozolima (Izrael) - Kopuła na Skale   
zmienione na: 
Kopuła na Skale (Jerozolima) 
zmiana etykiety z 151 na 150 
 
p 2013002913 
Ziajka, Kazimierz (1922- ) 
zmienione na: 
Ziajka, Kazimierz (1922-2017) 
 
p 2013031277 
Leigh, Mitch (1928- ) 
zmienione na: 
Leigh, Mitch (1928-2014) 
 
p 2013031278 
Leigh, Mitch (1928- ). Man of La Mancha 
zmienione na: 
Leigh, Mitch (1928-2014). Man of La Mancha 
 
p 2013032334 
Warszawa - Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy (budynek)  
zmienione na: 
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy (budynek) 
zmiana etykiety 151 na 150 
 
p 2013035921 
Politechnika Białostocka. Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby 
zmienione na: 
Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (Politechnika Białostocka) 
 
p 2014010086 
Sosnowski, Roman (filolog) 
zmienione na: 
Sosnowski, Roman (1970- ) 
 
p 2014014083 
Sznajderman (rodzina) 
zmienione na: 
Sznajdermanowie (rodzina) 
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p 2014015128 
Stare Miasto (woj. wielkopolskie, pow. Konin) 
zmienione na: 
Stare Miasto (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Stare Miasto) 
 
p 2014023570 
Jaryczów Nowy (Ukraina ; okręg) 
zmienione na: 
Jaryczów Nowy (Ukraina, obw. lwowski, rej. kamionecki ; okolice) 
 
p 2014026612 
Schroeder, Jerzy 
zmienione na: 
Schroeder, Jerzy (1948- ) 
 
p 2014027338 
Schroeder, Jerzy. Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach  
zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 
zmienione na: 
Schroeder, Jerzy (1948- ). Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i  
partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich  
przedsiębiorstw 
 
p 2014032742 
Molnár, Ferenc (1878-1952). Jedyny ratunek 
zmienione na: 
Molnár, Ferenc (1878-1952). Egyetlen mentség 
 
p 2014040879 
Leśniak, Jerzy (1957- ). Owocowa akademia 
zmienione na: 
Leśniak, Jerzy (1957-2017). Owocowa akademia 
 
p 2014042264 
Krytyka Polityczna (czasop.) 
zmienione na: 
Krytyka Polityczna (czasopismo) 
 
p 2014044820 
Posener Heimatblätter (czasop.) 
zmienione na: 
Posener Heimatblätter (czasopismo) 
 
p 2014051909 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Leksikon ìntimnih mìst 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Leksikon ìntimnih mìst 
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p 2014053573 
Najwyższy Czas! (czasop.) 
zmienione na: 
Najwyższy Czas! (czasopismo) 
 
p 2014054666 
Jastak, Hilary (1912-2000) 
zmienione na: 
Jastak, Hilary (1914-2000) 
 
p 2014057192 
Lanfranco da Milano (ca 1250- ca 1310) 
zmienione na: 
Lanfranco da Milano (ok. 1250- ok. 1310) 
 
p 2014058133 
Czarnecki, Maciej (dziennikarz) 
zmienione na: 
Czarnecki, Maciej (1981- ) 
 
p 2014058553 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Taêmnicâ 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Taêmnicâ 
 
p 2014064392 
Kozłów (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Kozłów (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Sośnicowice) 
 
p 2014065444 
Kurzawa, Ryszard 
zmienione na: 
Kurzawa, Ryszard (1949- ) 
 
p 2014065673 
Mykanów (woj. śląskie) 
zmienione na: 
Mykanów (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mykanów) 
 
p 2014066891 
Kruszewski, Jerzy (alergolog) 
zmienione na: 
Kruszewski, Jerzy (1949- ) 
 
p 2014078113 
Bysławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Bysławek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo ; okolice) 
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p 2014081650 
Mazik, Piotr. Tatrzańska Atlantyda 
zmienione na: 
Mazik, Piotr (1986- ). Tatrzańska Atlantyda 
 
p 2014081655 
Mazik, Piotr 
zmienione na: 
Mazik, Piotr (1986- ) 
 
p 2014081808 
Redpath, Peter A. Odyseja mądrości 
zmienione na: 
Redpath, Peter A. (1945- ). Odyseja mądrości 
 
p 2014083282 
Redpath, Peter A. 
zmienione na: 
Redpath, Peter A. (1945- ) 
 
p 2014085389 
Warzeszak, Stanisław (1958- ) 
zmienione na: 
Warzeszak, Stanisław (1958-2017) 
 
p 2014085390 
Warzeszak, Stanisław (1958- ). Bioetyka 
zmienione na: 
Warzeszak, Stanisław (1958-2017). Bioetyka 
 
p 2015003425 
Warzeszak, Stanisław (1958- ). Odpowiedzialność za życie 
zmienione na: 
Warzeszak, Stanisław (1958-2017). Odpowiedzialność za życie 
 
p 2015007714 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Moskovìada 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Moskovìada 
 
p 2015013415 
Borowski, Andrzej (1969- ) 
zmienione na: 
Borowski, Andrzej (1969- ; malarz) 
 
p 2015016925 
Paustovskij, Konstantin Georgievič (1892-1968). Kolhida 
zmienione na: 
Paustowski, Konstantin (1892-1968). Kolhida 
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p 2015035791 
Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski (czasop.) 
zmienione na: 
Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski (czasopismo) 
 
p 2015040491 
Żółtańce (Ukraina) 
zmienione na: 
Żółtańce (Ukraina, obw. lwowski, rej. kamionecki) 
 
p 2015040529 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Perverziâ 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Perverziâ 
 
p 2015045595 
Koźlice (woj. dolnośląskie, pow. Zgorzelec) 
zmienione na: 
Koźlice (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec) 
 
p 2015046428 
Tylice (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Tylice (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec) 
 
p 2015051330 
Górzec (woj. dolnośląskie) 
zmienione na: 
Górzec (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Strzelin) 
 
p 2015060466 
Andruhovič, Sofìâ (1982- ) 
zmienione na: 
Andruchowycz, Sofija (1982- ) 
 
p 2015060467 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Central'no-shìdna revìzìâ 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Central'no-shìdna revìzìâ 
 
p 2015060679 
Chojnacka, Katarzyna (nauki ekonomiczne) 
zmienione na: 
Chojnacka, Katarzyna (ekonomia) 
 
p 2015060680 
Chojnacka, Katarzyna (nauki ekonomiczne). Michał Kalecki o relacjach państwo - 
gospodarka 
zmienione na: 
Chojnacka, Katarzyna (ekonomia). Michał Kalecki o relacjach państwo - gospodarka 
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p 2015062411 
Warzeszak, Stanisław (1958- ). Darować życie 
zmienione na: 
Warzeszak, Stanisław (1958-2017). Darować życie 
 
p 2015062412 
Warzeszak, Stanisław 
zmienione na: 
Warzeszak, Stanisław (1958-2017). Etyka odpowiedzialności za życie 
 
p 2015062413 
Warzeszak, Stanisław (1958- ). Przyjąć życie 
zmienione na: 
Warzeszak, Stanisław (1958-2017). Przyjąć życie 
 
p 2015063089 
Hawrań 
zmienione na: 
Hawrań (Słowacja ; góra) 
 
p 2015063776 
Płaczliwa Skała 
zmienione na: 
Płaczliwa Skała (Słowacja ; góra) 
 
p 2015064986 
Górka (rodzina) 
zmienione na: 
Górkowie (rodzina) 
 
p 2015065059 
Hooper, Tobe (1943- ) 
zmienione na: 
Hooper, Tobe (1943-2017) 
 
p 2015065420 
Mapy krajobrazowe 
zmienione na: 
Mapa krajobrazowa 
 
p 2015068522 
Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945). Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów 
zmienione na: 
Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945). Beasts, men and gods 
 
p 2015069480 
Seleukos I Nikator (król Syrii ; ca 358-281 a.C.) 
zmienione na: 
Seleukos I Nikator (król Syrii ; ok. 358-281 p.n.e.) 
 
 



 47 

 

p 2015070267 
Litmanowicz, Mirosława (1928- ) 
zmienione na: 
Litmanowicz, Mirosława (1928-2017) 
 
p 2015071412 
Perrier, J. 
zmienione na: 
Perrier, J. (ok. 1760-1824) 
 
p 2015089777 
Misztal, Wojciech. Dialog obywatelski we współczesnej Polsce 
zmienione na: 
Misztal, Wojciech (1962- ). Dialog obywatelski we współczesnej Polsce 
 
p 2015103583 
En Saga. Op. 9 
zmienione na: 
Saga. Op. 9 
 
p 2015109744 
Leśniak, Jerzy (1957- ). Biegonice w służbie św. Floriana 
zmienione na: 
Leśniak, Jerzy (1957-2017). Biegonice w służbie św. Floriana 
 
p 2015136031 
Kubacka, Katarzyna 
zmienione na: 
Kubacka, Katarzyna (psycholog) 
 
p 2015148861 
Gumińska, Ilona 
zmienione na: 
Gumińska-Sagan, Ilona 
 
p 2015174287 
Żarki. Urząd Miasta i Gminy 
zmienione na: 
Urząd Miasta i Gminy (Żarki) 
 
p 2016003071 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Pisni dlâ mertvogo pienâ 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Pisni dlâ mertvogo pienâ 
 
p 2016020606 
Prasa (wydawnictwa) - ilustracje   
zmienione na: 
Ilustracja prasowa 
zmiana etykiety z 150 na 155 
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p 2016023647 
Lučickaâ, Mariâ Viktorovna 
zmienione na: 
Lučickaâ, Mariâ Viktorovna (1852-1924) 
 
p 2016024638 
Reid, S. W. (1943- ) 
zmienione na: 
Reid, S. W. (1943-2010) 
 
p 2016026078 
Bysław (woj. kujawsko-pomorskie) 
zmienione na: 
Bysław (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo) 
 
p 2016027192 
Andruhovič, Ûrij Ìgorovič (1960- ). Szcze ne wmerła i nie umrze 
zmienione na: 
Andruchowycz, Jurij (1960- ). Szcze ne wmerła i nie umrze 
 
p 2016029474 
Pion (czasop.) 
zmienione na: 
Pion (czasopismo) 
 
p 2016031747 
Aldiss, Brian Wilson (1925- ). Non-stop 
zmienione na: 
Aldiss, Brian Wilson (1925-2017). Non-stop 
 
p 2016032139 
Cieszyn. Urząd Miejski. Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Turystyki 
zmienione na: 
Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (Urząd Miejski ; 
Cieszyn) 
 
p 2016034147 
Rosbach, Johann Friedrich (fl. 1720-1728) 
zmienione na: 
Rosbach, Johann Friedrich (czynny 1720-1745) 
 
p 2016034433 
Stille, Christian Ludwig von 
zmienione na: 
Stille, Christoph Ludwig von (1696-1752) 
 
p 2016042216 
Bierowski, Tadeusz (1900- ) 
zmienione na: 
Bierowski, Tadeusz (1900-1948) 
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p 2016047893 
Barkoŭskì, S. 
zmienione na: 
Barkoŭskì, Scâpan Andrèevìč (1905-1966) 
 
p 2016052131 
André, Gaspard (175.-?) 
zmienione na: 
André, Gaspard (175.-18..) 
 
p 2016057111 
Berthold, Lothar 
zmienione na: 
Berthold, Lothar (1926-2007) 
 
p 2016063337 
Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena 
zmienione na: 
Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena (1984- ) 
 
p 2016064087 
Barthelmebs, Hélène 
zmienione na: 
Barthelmebs-Raguin, Hélène 
 
p 2016081090 
Adamczyk, Mieczysław Jerzy (1933- ) 
zmienione na: 
Adamczyk, Mieczysław Jerzy (1933-2017) 
 
p 2016096184 
Biniewicz, Jan 
zmienione na: 
Biniewicz, Jan (1899-1942) 
 
p 2016096999 
Bogajewski, Zdzisław 
zmienione na: 
Bogajewski, Zdzisław (1907-1977) 
 
p 2016098279 
Bondini, Ludwik 
zmienione na: 
Bondini, Ludwik (ok. 1874-1900) 
 
p 2016099395 
Borzęcki, Konstanty 
zmienione na: 
Borzęcki, Konstanty (1883-?) 
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p 2016099999 
Bowring, John (sir ; 1792-1872) 
zmienione na: 
Bowring, John (1792-1872) 
 
p 2016100052 
Boyce, A. J. 
zmienione na: 
Boyce, Anthony J. 
 
p 2016100360 
Brâncuş, Grigor 
zmienione na: 
Brâncuş, Grigore (1929- ) 
 
p 2016100452 
Brandes, Marek 
zmienione na: 
Brandes, Marek (1913-2006) 
 
p 2016100465 
Brandis, Evgenij Pavlovič 
zmienione na: 
Brandis, Evgenij Pavlovič (1916-1985) 
 
p 2016100472 
Brandl, Alois Leonhard (1855-1940) 
zmienione na: 
Brandl, Alois (1855-1940) 
 
p 2016101294 
Giedrojć, Roman 
zmienione na: 
Giedrojć, Roman (1950-2017) 
 
p 2016102614 
Quadrilion 
zmienione na: 
Quadrilion (Warszawa) 
 
p 2016107527 
Bongras, Eugène 
zmienione na: 
Bongras, Eugène (1905-1981) 
 
p 2016109704 
Borowski, Andrzej (1946-2003) 
zmienione na: 
Borowski, Andrzej (1969- ) 
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p 2016110574 
Boudou, Adrien 
zmienione na: 
Boudou, Adrien (1876-1945) 
 
p 2016110783 
Brandon, Samuel George Frederick (1907-1971) 
zmienione na: 
Brandon, S. G. F. (1907-1971) 
 
p 2016111103 
Bochwic, Lucjan 
zmienione na: 
Bochwic, Lucjan (1864-1938) 
 
p 2016111448 
Boleman, István 
zmienione na: 
Boleman, István (1843-1905) 
 
p 2016116147 
Wiłkomirski (rodzina) 
zmienione na: 
Wiłkomirscy (rodzina) 
 
p 2016120682 
Bożejko, Antoni Paweł 
zmienione na: 
Bożejko, Antoni Paweł (1895-?) 
 
p 2016120786 
Bowen, Catherine Drinker (1897- ) 
zmienione na: 
Bowen, Catherine Drinker (1897-1973) 
 
p 2016121996 
Bułhak, Emmanuel 
zmienione na: 
Bułhak, Emanuel (1865-1943) 
 
p 2016123991 
Bowitsch, Ludwig B. 
zmienione na: 
Bowitsch, Ludwig B. (1818-1881) 
 
p 2016124392 
Brukwicki, Piotr 
zmienione na: 
Brukwicki, Piotr (1876-1965) 
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p 2016125449 
Bombel, Antoni 
zmienione na: 
Bombel, Antoni (1892-1940) 
 
p 2016125600 
Bracławski, Alojzy 
zmienione na: 
Bracławski, Alojzy (1896-1977) 
 
p 2016125607 
Brach, Walery 
zmienione na: 
Brach, Walery (1886-1941) 
 
p 2016125608 
Brach, Władysław 
zmienione na: 
Brach, Władysław (1869-1941) 
 
p 2016126818 
Bowle, John 
zmienione na: 
Bowle, John (1905-1988) 
 
p 2016128229 
Bousset, Hermann 
zmienione na: 
Bousset, Hermann (1871-1953) 
 
p 2016128456 
Bunce, Oliver Bell 
zmienione na: 
Bunce, Oliver Bell (1828-1890) 
 
p 2016129662 
Budzyński, Alfred 
zmienione na: 
Budzyński, Alfred (1935- ) 
 
p 2016137415 
Brzezińska, Hanna 
zmienione na: 
Brzezińska, Hanna (1925-1990) 
 
p 2016138587 
Bukiel, M. 
zmienione na: 
Bukiel, Marzena (1961- ) 
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p 2016139386 
Byrska, Kinga 
zmienione na: 
Byrska-Bienias, Kinga 
 
p 2016146710 
Cegiel, Wł. 
zmienione na: 
Cegiel, Władysław (1853-1936) 
 
p 2016146780 
Chabielski, Ignacy 
zmienione na: 
Chabielski, Ignacy (1881-1962) 
 
p 2016149830 
Buzathowa, Maria 
zmienione na: 
Buzathowa, Maria (1889-1979) 
 
p 2016149972 
Cegielski, Władysław 
zmienione na: 
Cegielski, Władysław (1879-1942) 
 
p 2016150209 
Celichowski, Antoni 
zmienione na: 
Celichowski, Antoni (1818-1909) 
 
p 2016150353 
Cetnarski, Józef 
zmienione na: 
Cetnarski, Józef (1885-1969) 
 
p 2016150452 
Cezak, Jakub Stefan 
zmienione na: 
Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) 
 
p 2016150927 
Cavé, Marie-Èlisabeth Blavet 
zmienione na: 
Cavé, Marie-Èlisabeth (1809-1882) 
 
p 2016151487 
Cetnarowski, Michał 
zmienione na: 
Cetnarowski, Michał (1980- ) 
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p 2016160246 
Bielewicz, Tadeusz 
zmienione na: 
Bielewicz, Tadeusz (1920-1993) 
 
p 2016162626 
Bunte, Karl 
zmienione na: 
Bunte, Karl (1878-1944) 
 
p 2016171889 
Charpentier, André 
zmienione na: 
Charpentier, André (1884-1966) 
 
p 2016173736 
Czarnecka-Operacz, Magdalena 
zmienione na: 
Czarnecka-Operacz, Magdalena (1963- ) 
 
p 2016174666 
Czechowska, Maria 
zmienione na: 
Czechowska, Maria (nauczyciel) 
 
p 2016176168 
Charlewski, Zygmunt Wiktor 
zmienione na: 
Charlewski, Zygmunt (1900-1968) 
 
p 2016176197 
Charrier, Pierre (1884- ) 
zmienione na: 
Charrier, Pierre (1884-19..) 
 
p 2016176198 
Charol, Michael 
zmienione na: 
Charol, Michael (1894-1970) 
 
p 2016176221 
Charszewska, Zofia 
zmienione na: 
Charszewska, Zofia (1909-1941) 
 
p 2016177781 
Cox, Harold E. 
zmienione na: 
Cox, Harold E. (1931- ) 
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p 2016178838 
Burkacki, Mariusz 
zmienione na: 
Burkacki, Mariusz (1985- ) 
 
p 2016184245 
Chałupa, Jan 
zmienione na: 
Chałupa, Jan (1894-?) 
 
p 2016184326 
Chambers, Edmund 
zmienione na: 
Chambers, Edmund (1882-1963) 
 
p 2016184328 
Chambers, Elwyn Whitman (1896- ) 
zmienione na: 
Chambers, Elwyn Whitman (1896-1968) 
 
p 2016184424 
Chamiec, Bronisław 
zmienione na: 
Chamiec, Bronisław (1887-1945) 
 
p 2016184508 
Champney, Herbert d'Arcy 
zmienione na: 
Champney, Henry d'Arcy (1854-1942) 
 
p 2016184511 
Champol, F. 
zmienione na: 
Champol, F. (18..-1919) 
 
p 2016184525 
Chamuła, Wawrzyniec 
zmienione na: 
Chamuła, Wawrzyniec (1900-1963) 
 
p 2016184589 
Chancellor, John (1900- ) 
zmienione na: 
Chancellor, John (1900-1971) 
 
p 2016201132 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. Zakład Atlasu 
Historycznego 
zmienione na: 
Zakład Atlasu Historycznego (Polska Akademia Nauk) 
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p 2016208636 
Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel 
zmienione na: 
Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel (1848-1920) 
 
p 2016216659 
Changuion, Daniel Jean 
zmienione na: 
Changuion, Daniel Jean (1738-1798) 
 
p 2016227820 
Dyszkiewicz, Władysław 
zmienione na: 
Dyszkiewicz, Władysław (1894-1940) 
 
p 2016229399 
Eljasz-Radzikowska, Maria (1860-ca 1938) 
zmienione na: 
Eljasz-Radzikowska, Maria (1860-1938) 
 
p 2016229405 
Elwe, Jan Barend (fl. 1785-1809) 
zmienione na: 
Elwe, Jan Barend (czynny ok. 1785-1809) 
 
p 2016231630 
Czerwiński, Marek (nauki rolnicze) 
zmienione na: 
Czerwiński, Marek (rolnictwo) 
 
p 2016236593 
Emeryk, Andrzej 
zmienione na: 
Emeryk, Andrzej (1953- ) 
 
p 2016243823 
Dębowiec (woj. opolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Dębowiec (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Prudnik ; okolice) 
 
p 2016270440 
Dobkowska, Joanna 
zmienione na: 
Dobkowska, Joanna (filolog) 
 
p 2016275777 
Gault, Henri 
zmienione na: 
Gault, Henri (1929-2000) 
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p 2016277572 
Biechoński, Stanisław 
zmienione na: 
Biechoński, Stanisław (?-1893) 
 
p 2016289378 
Dobiasz, Leopold 
zmienione na: 
Dobiasz, Leopold (1887-1949) 
 
p 2016297792 
Gontarz, Ryszard 
zmienione na: 
Gontarz, Ryszard (1930-2017) 
 
p 2016302965 
Gonerko, Paweł 
zmienione na: 
Gonerko, Paweł (1958- ) 
 
p 2016304212 
Leśniak, Jerzy (1957- ). Choć po lewicy, a wszelako prawy... 
zmienione na: 
Leśniak, Jerzy (1957-2017). Choć po lewicy, a wszelako prawy... 
 
p 2016309084 
Gościmska, Aleftyna 
zmienione na: 
Gościmska, Aleftyna (1934- ) 
 
p 2016315919 
Ducharme, Réjean (1941- ) 
zmienione na: 
Ducharme, Réjean (1941-2017) 
 
p 2016318100 
Składzień, Jacek 
zmienione na: 
Składzień, Jacek (otolaryngolog) 
 
p 2016325060 
Bysław (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
zmienione na: 
Bysław (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo ; okolice) 
 
p 2016330130 
Grzanka, Alicja 
zmienione na: 
Grzanka, Alicja (1958- ) 
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p 2016331380 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Pracownia  
Dziejów Polski po 1945 roku 
zmienione na: 
Pracownia Dziejów Polski po 1945 roku (Polska Akademia Nauk) 
 
p 2016340697 
Gocki, Jacek 
zmienione na: 
Gocki, Jacek (1967- ) 
 
p 2016343694 
Andruhovič, Sofìâ (1982- ). Felìks Avstrìâ 
zmienione na: 
Andruchowycz, Sofija (1982- ). Felìks Avstrìâ 
 
p 2016350487 
Haase, Theodor Karl (1834-1908) 
zmienione na: 
Haase, Theodor Karl (1834-1909) 
 
p 2016353474 
Leśniak, Jerzy (1957- ). Samorządna Korzenna 1990-2015 
zmienione na: 
Leśniak, Jerzy (1957-2017). Samorządna Korzenna 1990-2015 
 
p 2016356887 
Brześcińska-Riccio, Joanna 
zmienione na: 
Brześcińska-Riccio, Joanna (1959- ) 
 
p 2016358019 
Mydlarz, Krystyna 
zmienione na: 
Mydlarz, Krystyna (1954- ) 
 
p 2016358816 
Węgrów. Urząd Miasta 
zmienione na: 
Urząd Miasta (Węgrów) 
 
p 2016370797 
Szpilka, Wiesław. Nieobecne miasto 
zmienione na: 
Szpilka, Wiesław (1957- ). Nieobecne miasto 
 
p 2016370801 
Mazik, Piotr. Nieobecne miasto 
zmienione na: 
Mazik, Piotr (1986- ). Nieobecne miasto 
 



 59 

 

p 2016397873 
Sulmierzyce (woj. wielkopolskie ; okręg) 
zmienione na: 
Sulmierzyce (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Sulmierzyce ; okolice) 
 
p 2016404871 
Przybysz, Jerzy (1924- ). Psychiatria sądowa 
zmienione na: 
Przybysz, Jerzy (1924-2017). Psychiatria sądowa 
 
p 2016410825 
Zbihorowska-Kościa, Gabriela 
zmienione na: 
Zbirohowska-Kościa, Gabriela 
 
p 2016417878 
Samojlik, Tomasz 
zmienione na: 
Samojlik, Tomasz (1978- ) 
 
p 2016418466 
Jacob, Günter 
zmienione na: 
Jacob, Günter (1924-1985) 
 
p 2016419989 
Transport pasażerski - informacja 
zmienione na: 
Informacja pasażerska 
 
p 2016420049 
Wilcza (woj. śląskie ; okręg) 
zmienione na: 
Wilcza (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Pilchowice ; okolice) 
 
p 2016422923 
Korczak-Mleczko, Jacek 
zmienione na: 
Korczak-Mleczko, Jacek (1951- ) 
 
p 2016427773 
Jakob-Anders, Ida 
zmienione na: 
Jacob, Ida (1871-19..) 
 
p 2016432279 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Pedagogiki i Wychowania 
Artystycznego 
zmienione na: 
Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ;  
Olsztyn) 
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p 2016432892 
Olszany (woj. dolnośląskie, pow. Świdnica) 
zmienione na: 
Olszany (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Strzegom) 
 
p 2016439760 
Stupal, Antonin 
zmienione na: 
Stupal, Antonin (1882-1930) 
 
p 2017000008 
Balet polski 
zmiana etykiety z 150 na 155 
 
p 2017001260 
Bourgeois de la Richardière, Antoine-Achille (1777- po 1830) 
zmienione na: 
Bourgeois de la Richardière, Antoine-Achille (1777-1838) 
 
p 2017006087 
Lewandowska, Wanda (kartografia) 
zmienione na: 
Lewandowska, Wanda (kartograf) 
 
p 2017024870 
Ptaszek, Robert T. Nowa era religii? 
zmienione na: 
Ptaszek, Robert T. (1961- ). Nowa era religii? 
 
p 2017025306 
Charmański, Józef 
zmienione na: 
Charmański, Józef (czynny ok. 1797) 
 
p 2017028531 
Studnicki, T. (czynny ok. 1905-1925) 
zmienione na: 
Studnicki, Teofil (czynny ok. 1905-1928) 
 
p 2017034014 
Czarnecki, Maciej (dziennikarz). Dzieci Norwegii 
zmienione na: 
Czarnecki, Maciej (1981- ). Dzieci Norwegii 
 
p 2017039761 
Mrozowski, Kerzysztof  (1943- ) 
zmienione na: 
Mrozowski, Krzysztof (1943-2017) 
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p 2017044134 
Filia Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (Warszawa) 
zmienione na: 
Filia w Białymstoku (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina ; Warszawa) 
 
p 2017056439 
Balet niemiecki 
zmiana etykiety z 150 na 155 
 
p 2017056520 
Fryzura 
zmienione na: 
Fryzury 
 
p 2017067537 
Tajemnicze promienie (film) 
zmienione na: 
Charlie Chan at the Olympics (film) 
 
p 2017067691 
Sip, Ludwik 
zmienione na: 
Sip, Ludwik (1904-1973) 
 
p 2017068685 
Sardar, Ziauddin. Mecca 
zmienione na: 
Sardar, Ziauddin (1951- ). Mecca 
 
p 2017073178 
Jak powstaje człowiek (film) 
zmienione na: 
Tajniki powstania życia ludzkiego (film) 
 
p 2017075560 
Gmina Mstów (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mstów) 
zmienione na: 
Gmina Mstów (woj. śląskie, pow. częstochowski) 
 
p 2017080946 
Wiśniewski, Aleksander 
zmienione na: 
Wiśniewski, Aleksander (1884-1944) 
 
p 2017087960 
Aleksandrowicz, Piotr (1953-2016). Reforma polskiego system bankowego w latach  
1987-2004 we wspomnieniach jej twórców 
zmienione na: 
Aleksandrowicz, Piotr (1953-2016). Reforma polskiego systemu bankowego w latach  
1987-2004 we wspomnieniach jej twórców 
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p 2017088467 
Fandrejewska-Tomczyk, Aleksandra (1964- ). Reforma polskiego system bankowego w  
latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców 
zmienione na: 
Fandrejewska-Tomczyk, Aleksandra (1964- ). Reforma polskiego systemu bankowego w 
latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców 
 
p 2017095533 
Leśniak, Jerzy (1957- ). Panorama sportu sądeckiego 
zmienione na: 
Leśniak, Jerzy (1957-2017). Panorama sportu sądeckiego 
 
p 2017095800 
Mrozowski, Krzysztof (1943- ). Pan na alfabecie 
zmienione na: 
Mrozowski, Krzysztof (1943-2017). Pan na alfabecie 
 
p 2017100491 
The philosophy of biology 
zmienione na: 
Philosophy of biology (Dordrecht ; 2013) 
 
p 2017100520 
Sensacją żyje świat (film) 
zmienione na: 
Music Goes 'Round (film) 
 
p 2017101826 
Miranski, Grigorij (1875- ) 
zmienione na: 
Miranski, Grigorij (1875-19..) 
 
p 2017102821 
Drukarnia S. Orgelbranda Synów (Warszawa) 
zmienione na: 
Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek, Drukarni i Litografii S. Orgelbranda Synów 
 
p 2017103922 
Ibańez, Rafaël 
zmienione na: 
Ibáńez, Rafaël 
 
p 2017105571 
Piwoński, Jan 
zmienione na: 
Piwowoński, Jan (1924-1998) 
 
p 2017106347 
Tomecka, Beata 
zmienione na: 
Tomecka-Wójcik, Beata 


