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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(4-10.02.2023) 

 
Alcántara (Hiszpania) 

Alcobaça (Portugalia) 

Aldenhoven (Niemcy ; okolice) 

Aldenhoven (Niemcy) 

Alessandria (Włochy) 

Alexandria (RPA, Prowincja Przylądkowa Wschodnia) 

Alghero (Włochy) 

Alt Tucheband (Niemcy) 

Annaberg-Buchholz (Niemcy) 

Aubervilliers (Francja) 

Biała Olecka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Olecko) 

Botkuny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Gołdap) 

Căpâlna (Rumunia, okręg Bihor) 

Chadenac (Francja, region Nowa Akwitania) 

Chełmsko (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Przytoczna) 

Chorobyczi (Ukraina, obw. czernihowski, rej. czernihowski) 

Chruściechów (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stara Błotnica) 

Ciemino (jezioro) 

Cisowy Jar (rezerwat przyrody) 

Cyryn (Białoruś, obw. grodzieński, rej. korelicki) 

Dębno (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Barwice ; jezioro) 

Dippoldiswalde (Niemcy) 

Dorożki (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Juchnowiec Kościelny) 

Dworkino (Rosja) 

Dylewska Góra 

Dziemjanki (Białoruś, obw. homelski, rej. dobruski) 

Gartz (Niemcy) 

Gavrilovo (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. ozierski) 

Gmina Jemielno (woj. dolnośląskie, pow. górowski) 

Gmina Milicz (woj. dolnośląskie, pow. milicki) 

Golubki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie) 

Gorzykowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Witkowo) 

Górne (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Gołdap) 

Góry Koriackie (Rosja) 

Griškovo (Rosja, obw. pskowski, rej. newelski) 

Hotûhovo (Białoruś, obw. miński, rej. krupski) 

Jakobshavn (Dania ; lodowiec) 

Jezioro Kłokowskie 

Jezioro Kołackie 
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Kobylin-Borzymy (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Kobylin-Borzymy) 

Kowale Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie) 

Kowalki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Gołdap) 

Maracaibo (Wenezuela) 

Miszewko (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Bodzanów) 

Mogiłka (potok) 

Resko Górne (jezioro) 

Ruda Sułowska (woj. dolnośląskie, pow. milicki, gm. Milicz) 

Ruszkowice (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Borkowice) 

Surha Tal (Indie ; jezioro) 

Sworawa (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Poddębice) 

Szarejki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie) 

Szwajcaria Połczyńska (region) 

Śmiadowo (jezioro) 

Waliska (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Nowe Miasto nad Pilicą) 

Wierzba (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Ruciane-Nida) 

Wilga (woj. mazowieckie ; dopływ Wisły ; rzeka) 

Wzgórza Szeskie 

Zatyki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Gołdap) 

Żerdno (jezioro) 


