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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(18-24.02.2023) 

 

 

Adams Run (Stany Zjednoczone) 

Alton (Stany Zjednoczone, stan Wirginia) 

Archiprezbiterat reszelski (obszar) 

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

Cambrils (Hiszpania) 

Caransebeș (Rumunia) 

Chełchy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki, gm. Ełk) 

Cheraw (Stany Zjednoczone, stan Karolina Południowa ; okolice) 

Choszczewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Sorkwity) 

Czarnowęsy (woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki, gm. Białogard) 

Domaželice (Czechy) 

Gieczynek (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń) 

Gmina Ostaszewo (woj. pomorskie, pow. nowodworski) 

Hicks Creek (Stany Zjednoczone, stan Karolina Południowa ; rzeka) 

Jawornica (góra) 

Kamieniec (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Kołbaskowo) 

Kłoda (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Kurów) 

Kożanówka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Kodeń) 

Lasowe (Stara Huta ; część wsi) 

Lipnica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski, gm. Dębowa Łąka) 

Lubowo (Litwa, okr. mariampolski, rej. kalwaryjski ; okolice) 

Milotice (Czechy, kraj południowomorawski) 

Milton (Stany Zjednoczone, stan Karolina Północna ; okolice) 

Młynik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Sorkwity) 

Möckern (Niemcy, kraj związkowy Saksonia-Anhalt ; okolice) 

Mount Pleasant (Stany Zjednoczone, stan Karolina Południowa) 

Nacław (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Polanów) 

Ninety Six (Stany Zjednoczone) 

Nowosielec (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Nisko) 

Olbierzowice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Klimontów) 

Ostaszewo (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Ostaszewo) 

Oxfordshire (Wielka Brytania ; hrabstwo) 

Padula (Włochy, region Kampania, prowincja Salerno) 
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Pawłocin (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Biała Piska) 

Pisky (Ukraina, obw. doniecki, rej. pokrowski) 

Podleśna (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto) 

Pogonów (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Potworów (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Potworów) 

Rescheid (Niemcy ; okolice) 

Round O (Stany Zjednoczone) 

Salisbury (Stany Zjednoczone, stan Karolina Północna ; okolice) 

Serwia (Grecja) 

Skurcza (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Wilga) 

Sromutka (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Zelów) 

Starostwo gniewskie (1464-1772) 

Starzynka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol ; okolice) 

Sztoła (rzeka) 

Targowisko (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Lipno) 

Tchórzew-Plewki (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Trhová Kamenice (Czechy) 

Vráble (Słowacja) 

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

Wierzbica (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Serock) 

Wola Chojęcińska (wieś nieistniejąca) 

Wola Pawłowska (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą) 

Wuhłedar (Ukraina, obw. doniecki) 

Wyspy Królowej Charlotty (Kanada) 

Yadkin (Stany Zjednoczone ; rzeka) 

Zalew Jastrząb 

Zychy (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Radoszyce) 

Żuławy Malborskie (równina) 


