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Protokół
64. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 26 października 2011 roku w gmachu Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie Komisji  według załączonej listy obecności (zał. 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wstępny porządek obrad obejmował:
Zagajenie.
Przyjęcie protokołu 63. posiedzenia Komisji z dnia 28 września 2011 roku.
Sprawy bieżące.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
Przyjęcie założeń do wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów
geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Białorusi.
Obrady prowadził Waldemar Rudnicki, przewodniczący Komisji.

Ad l. Przewodniczący przywitał członków Komisji.
Zaproponowana została zmiana porządku obrad polegająca na przesunięciu
dotychczasowego punktu 4. „Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok” przed punkt 6. –
Komisja przyjęła tę propozycję przez aklamację.
Ad 2. Do protokołu z 63. posiedzenia zgłoszono kilka poprawek redakcyjnych.
A. Czerny zgłosił zastrzeżenia dotyczące przyjętej nazwy regionu Wielka Moskwa. Wyjaśnił,
dlaczego jego zdaniem nazwa ta jest niewłaściwa i nie powinna być przyjmowana.
W związku z tym, że większość podnoszonych argumentów była znana członkom Komisji
w momencie podejmowania decyzji o przyjęciu tej nazwy, przewodniczący uznał, że nie
będzie przeprowadzana reasumpcja głosowania tej nazwy.
Po tych wyjaśnieniach protokół 63. posiedzenia przyjęto jednogłośnie (16 głosów za).
Ad 3. Ustalono terminy kolejnych posiedzeń plenarnych Komisji oraz Komitetu
Redakcyjnego. Komisja zbierze się na 65. posiedzeniu 23 listopada oraz na 66. posiedzeniu
7 grudnia, natomiast Komitet Redakcyjny zbierze się 16 listopada. Ze względu na zaledwie
dwutygodniową przerwę pomiędzy kolejnymi posiedzeniami plenarnymi ustalono, że
zaproszenia i materiały na 66. posiedzenie zostaną rozdane członkom Komisji w trakcie
65. posiedzenia, natomiast protokół z 65. posiedzenia zostanie przesłany pocztą elektroniczną
na kilka dni przed 66. posiedzeniem.
Na poprzednim posiedzeniu pozostawiono do wyjaśnienia, w jakiej formie przyjąć
nazwy trzech obiektów z obszaru Litwy – wątpliwości dotyczyły stosowanego w nazwie
przymiotnika. Po wyjaśnieniach językoznawców zdecydowano się przyjąć, przez aklamację,
nazwy: Nizina Korszewska (nazwa niziny pochodzi od nazwy istniejącej w XIII i XIV wieku
krainy terra Carsovie leżącej pomiędzy Sudawią a Żmudzią i noszącej litewską nazwę
Karšuva), Wysoczyzna Ejszyska oraz Oświeski Park Regionalny.
B. Więcław poinformowała, że Departament Azji i Pacyfiku MSZ uwzględnił
argumentację zawartą w piśmie Komisji i ostatecznie zgodził się na przyjęcie nazwy
Republika Związku Mjanmy jako długiej dla Birmy. W związku z tym wyeliminowana została
ostatnia rozbieżność między stanowiskami MSZ a Komisji odnośnie do polskich nazw
państw i terytoriów niesamodzielnych. Pozwala to na opublikowanie wykazu – być może uda
się to jeszcze w tym roku.
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M. Zych poinformował, że 30 lipca br. weszła w życie nowa konstytucja Maroka
ustanawiająca berberski drugim językiem urzędowym kraju. Nazwy berberskie Maroka i jego
stolicy powinny znaleźć się w wykazie nazw państw. Ponieważ w Maroku język berberski
zapisywany jest pismem tifinagh konieczne jest ustalenie zasad latynizacji, zgodnie z którymi
nazwy te zostaną podane w wykazie. Zaproponowano tymczasowe przyjęcie zasad
transliteracji stosowanych przez marokański Królewski Instytut Kultury Berberskiej (Institut
Royal de la Culture Amazighe):
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Komisja przyjęła, przez aklamację, zaproponowane zasady transliteracji języka
berberskiego. Ustalono także, że tymczasowo pominięta będzie polska transkrypcja nazw
berberskich – będzie ona przyjęta w późniejszym terminie. Ze względu na to, że formy
w języku berberskim dla większości obiektów będą jeszcze przez jakiś czas wątpliwe, uznano
za niecelowe wprowadzanie nazw berberskich dla wszystkich obiektów z obszaru Maroka
wymienionych w wykazach egzonimów – na razie podane będą tylko berberskie nazwy
samego Maroka i jego stolicy (Rabatu).
Na początku października parlament Gwinei Równikowej zmienił konstytucję,
wprowadzając język portugalski jako trzeci język oficjalny kraju (obok hiszpańskiego
i wprowadzonego pod koniec lat 90. francuskiego) – nazwy portugalskie tego kraju i jego
stolicy będą musiały zostać uwzględnione w wykazie nazw państw.
Komisja otrzymała pismo z polskiej sekcji terminologicznej Sekretariatu Generalnego
Rady Unii Europejskiej odnośnie do polskiej nazwy Marianów Północnych. Zwrócono się
w nim z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego polska nazwa tego terytorium nie uwzględnia
elementu „wyspy” – nazwy angielskie to Northern Mariana Islands (krótka) oraz
Commonwealth of the Northern Mariana Islands (oficjalna). Zaproponowano także
odpowiednie zmodyfikowanie polskich nazw z dotychczasowych Mariany Północne oraz
Wspólnota Marianów Północnych na Wyspy Marianów Północnych oraz Wspólnota Wysp
Marianów Północnych.
Komisja zwróciła uwagę, że nazwy geograficzne stosowane w jednym języku nie
muszą ściśle odpowiadać nazwom z innego języka. W przypadku wysp ich nazwy angielskie
często posiadają termin rodzajowy „islands”, którego tłumaczenie nie pojawia się w nazwie
polskiej, np. Seychelles Islands to po polsku Seszele, Falkland Islands – Falklandy, Bermuda
Islands – Bermudy, Hawai‘ian Islands – Hawaje, South Orkney Islands – Orkady
Południowe, Caroline Islands – Karoliny, Andaman Islands – Andamany, Nicobar Islands –
Nikobary. Struktur gramatycznych jednego języka nie należy automatycznie kopiować do
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innego języka. Nie jest to jedyna polska nazwa terytorium zależnego, która nie zawiera
wszystkich elementów nazwy oryginalnej. Inne tego typu nazwy to np.: Falkland Islands z
ustaloną polską nazwą Falklandy, South Georgia and South Sandwich Islands – Georgia
Południowa i Sandwich Południowy, Cayman Islands – Kajmany. Istnieją także sytuacje
odwrotne, tzn. w polskiej nazwie pojawia się słowo „wyspa” nieobecne w nazwie
oryginalnej: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca – São Tomé e Príncipe, Wyspa Świętej
Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha – Saint Helena, Ascension and Tristan
da Cunha.
Ponadto zwrócono uwagę, że nazwa angielska terytorium Northern Mariana Islands
oznacza północną część wysp o angielskiej nazwie Mariana Islands – grupą wysp (obiektem
fizjograficznym) są tylko Mariana Islands, nazwa Northern Mariana Islands jest zaś
wyłącznie obiektem politycznym. Proponowana nazwa Wyspy Marianów Północnych
sugerowałaby, że istnieją wyspy o nazwie Northern Mariana Islands.
Nazwa Mariany Północne dla terytorium zależnego uwzględniona została po raz
pierwszy przez Komisję w wykazie nazw państw z 1986 r. ogłoszonym jako zarządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSzW 1986 nr 8 poz. 32) – samo
terytorium powstało w 1978 roku w ramach Powierniczych Wysp Pacyfiku. Nazwa w tej
formie, jako poprawna, była uwzględniana we wszystkich kolejnych publikacjach Komisji.
Komisja uznała, że nie ma powodu, aby nazwę tę zmieniać, zaś zaproponowaną formę uznała
za błędną.
Powrócono jeszcze do nazw antarktycznych omawianych na poprzednim posiedzeniu.
Wątpliwości budził szyk niektórych nazw (zastosowanie w nich terminu rodzajowego na
pierwszym lub drugim miejscu). Po dyskusji postanowiono wprowadzić kilka zmian
względem zarekomendowanych na poprzednim posiedzeniu nazw: Bystry Potok zamiast
Potok Bystry, Błotnisty Potok zamiast Potok Błotnisty, Zamglony Nunatak zamiast Nunatak
Zamglony, Lodowiec Wietrzny zamiast Wietrzny Lodowiec oraz Przylądek Żółty zamiast Żółty
Przylądek.
Wykaz zarekomendowanych nazw zostanie przekazany Komisji Geodezji i Informacji
Geograficznej Komitetu Badań Polarnych w celu zaakceptowania lub zgłoszenia
ewentualnych uwag.
Ad. 4. Przedstawiona została propozycja założeń do wykazu obcojęzycznych form
nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Polski.
Proponowanie do użytku międzynarodowego obcojęzycznych form nazw ważniejszych
obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym
z zadań Komisji wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000
r. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897).
Zaproponowano listę 160 obiektów, dla których miałyby być ustalane obcojęzyczne
nazwy. Listę tę członkowie Komisji rozszerzyli o 15 obiektów (Frombork, Żuławy, Śnieżka,
Rysy, Babia Góra, Góry Stołowe, Pieniny, Nysa Łużycka, Biebrza, Wigry, Mierzeja Helska,
Mierzeja Wiślana, Pieniński Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych oraz Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady). Ustalono także, że możliwe
będzie ewentualne późniejsze rozszerzenie listy o istotne pominięte obiekty.
Przyjęto propozycję ustalenia tych nazw w językach urzędowych państw
sąsiadujących z Polską (białoruski, czeski, litewski, niemiecki, rosyjski, słowacki i ukraiński)
oraz w najbardziej popularnych językach świata (angielski, francuski i hiszpański). W czasie
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dyskusji postanowiono rozszerzyć tę listę języków o portugalski, arabski, chiński, japoński
oraz włoski. Zaakceptowano także zaproponowany tryb ustalania obcojęzycznych nazw.
Zaproponowane założenia wraz z wprowadzonymi zmianami przyjęto przez
aklamację.
Ad. 5. Przedstawiona została propozycja planu pracy Komisji na rok 2012. Propozycję
przygotowało prezydium Komisji, została ona skonsultowana także z dyrektorem
Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK w celu
uniknięcia ubiegłorocznej sytuacji, gdy GUGiK uznał, że realizacja planu pracy Komisji
będzie zbyt kosztowna i zalecił zrezygnowanie z niektórych punktów planu.
Do projektu planu wprowadzono kilka zmian redakcyjnych. Uznano także, że punkt
dotyczący wydania urzędowego wykazu nazw państw będzie punktem opcjonalnym,
obowiązującym wówczas, jeżeli wykazu nie uda wydać się w tym roku. Zaakceptowano przy
tym propozycję GUGiK, aby wykaz opublikować w wersji polsko-angielskiej, jak poprzednie
wydania, a nie tylko w wersji polskiej, jak wcześniej ustalono (ustalenie to dotyczy tylko
sytuacji, gdy wykaz nie zostanie wydany w bieżącym roku).
Do punktu dotyczącego udziału w spotkaniach i konferencjach nazewniczych dodano
podpunkt dotyczący uczestnictwa jednej osoby w sesji Sekcji Regionalnej UNGEGN Języka
Arabskiego, która odbędzie się w Kairze.
Plan pracy z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie (16 głosów za).
Ad 6. Komisji przedstawiony został wykaz polskich nazw z obszaru Białorusi. Wykaz
ten został w całości zweryfikowany i znacznie rozszerzony względem wykazów
dotychczasowych. Nazwy polskie zweryfikowane zostały z materiałami przedwojennymi,
m.in. mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego, wykazami nazw, Słownikiem
geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, natomiast nazwy
białoruskie i rosyjskie ze współczesnymi opracowaniami.
Na początku zgodzono się, przez aklamację, z propozycją Komitetu Redakcyjnego,
aby dodać polskie nazwy dla wszystkich jednostek administracyjnych drugiego rzędu
Białorusi, czyli dla rejonów. Ustalono także, że nazwy rejonów będą ustalone w formie
przymiotnikowej, np. rejon brzeski.
Propozycje dodania egzonimów dla poszczególnych rejonów postanowiono jednak
omówić, podobnie jak w przypadku rejonów Litwy, w późniejszym terminie, po
zweryfikowaniu zaproponowanych form przymiotnikowych przez polonistów.
Ze względu na dość niejednolity dobór nazw z obszaru Białorusi, szczególnie nazw
z obszarów ściśle związanych z Polską (np. dotychczas na terenach zamieszkanych
w większości przez Polaków kilkakrotnie mniej miejscowości miało ustalone egzonimy niż
na analogicznych terenach na Litwie) do dotychczasowego wykazu wprowadzone zostały, po
konsultacji z Komitetem Redakcyjnym, następujące zmiany:
 dodano nazwy współczesnych miast i osiedli typu miejskiego leżących na
terenach II RP oraz miast i miasteczek przedwojennych leżących na terenach
II RP,
 dodano nazwy siedzib współczesnych gmin leżących na terenach II RP oraz
siedzib gmin przedwojennych leżących na terenach II RP,
 dodano dla rejonów w większości zamieszkanych przez Polaków (rejon
grodzieński, szczuczyński i woronowski obwodu grodzieńskiego) nazwy wsi
liczących ponad 100 osób,
 dodano dla rejonów, gdzie Polacy stanowią co najmniej 20% mieszkańców (rejon
iwieski, lidzki, mostowski, zelwański, wołkowyski, brzostowicki i świsłocki
obwodu grodzieńskiego) nazwy wsi liczących ponad 200 osób,
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 dodano dla pozostałych obszarów znajdujących się przed wojną w granicach II RP

nazwy wsi liczących ponad 500 osób,
 dodano nazwy małych miejscowości, jeżeli pochodzą one od nazwy sąsiedniej

uwzględnionej miejscowości (np. Stara Ruda i Nowa Ruda), za wyjątkiem bardzo
małych wsi,
 dodano nazwy miejscowości, jeżeli formalnie składa się ona z kilku identycznie
nazwanych różnych miejscowości, a dla jednej z nich był już przyjęty egzonim
(np. wieś i osiedle Budsław),
 dodano egzonimy (o ile takie są spotykane) lub pseudoegzonimy dla wszystkich
miast rejonowych wschodniej Białorusi.
Następnie, odnośnie do nazw miejscowości, Komisja uchwaliła:

przyjęcie pseudoegzonimu Agatowo; położenie: 53°00′10″N, 24°48′05″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Albinowce; położenie: 53°39′45″N, 24°40′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Aleksandrowszczyzna; położenie: 53°05′10″N, 24°50′50″E,
obwód grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Aleksandrówka; położenie: 53°48′05″N, 24°49′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Aleksicze; położenie: 53°15′45″N, 24°55′10″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Aleksiejewicze; położenie: 52°16′50″N, 24°59′45″E, obwód
brzeski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Arcisze; położenie: 53°45′00″N, 24°49′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Babicze; położenie: 53°28′50″N, 24°49′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Bakszty; położenie: 53°56′15″N, 26°11′10″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Bakszty; położenie: 53°47′50″N, 24°41′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Balenięta; położenie: 53°49′33″N, 23°37′37″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Balicze; położenie: 53°25′30″N, 24°00′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Balicze; położenie: 53°30′30″N, 24°45′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Balla Kościelna wraz z egzonimem wariantowym
Zarzeczanka; położenie: 53°44′20″N, 23°44′40″E, obwód grodzieński, rejon
grodzieński (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Baranowo; położenie: 53°31′10″N, 23°55′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Barbarycze; położenie: 53°47′38″N, 23°53′46″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Bartosze; położenie: 53°35′20″N, 24°37′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Berdówka; położenie: 53°55′15″N, 25°30′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Beregowce; położenie: 53°28′55″N, 24°53′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Berestowica; położenie: 53°50′50″N, 24°22′50″E, obwód
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grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereza Kartuska jako wariantowego nazwy Bereza;
położenie: 52°32′00″N, 24°59′00″E, obwód brzeski (aklamacja),
skasowanie egzonimu Berezyna Górna (aklamacja); błędna nazwa,
przyjęcie egzonimu Bereźne; położenie: 51°59′20″N, 26°59′20″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereżany; położenie: 53°44′45″N, 23°47′45″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereżki; położenie: 53°08′10″N, 24°51′45″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berszty; położenie: 53°51′30″N, 24°23′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bezwodna; położenie: 53°01′30″N, 24°48′30″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białe Błota; położenie: 53°48′05″N, 23°48′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białohruda; położenie: 53°48′00″N, 25°09′55″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bicowce; położenie: 53°43′10″N, 24°41′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bielakowszczyzna; położenie: 53°36′30″N, 24°20′30″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bielany; położenie: 53°37′25″N, 23°38′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bielica; położenie: 53°39′10″N, 25°19′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bieliczany; położenie: 53°48′25″N, 23°47′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bielsk; położenie: 52°00′30″N, 24°24′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bielskie; położenie: 53°52′37″N, 25°11′30″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bienica; położenie: 54°20′50″N, 26°33′20″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bieniewicze; położenie: 53°44′00″N, 25°26′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bieżemce; położenie: 53°58′50″N, 25°59′15″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bile; położenie: 54°12′15″N, 25°26′00″E, obwód grodzieński,
rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Birulicze; położenie: 53°34′30″N, 24°11′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biskupce; położenie: 53°50′45″N, 25°33′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biskupice; położenie: 53°10′20″N, 24°32′00″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Błoty Wielkie; położenie: 52°08′10″N, 24°31′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Błudeń; położenie: 52°31′50″N, 24°53′50″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bobrowniki; położenie: 53°26′20″N, 23°59′00″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
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zmianę egzonimu Bobrujszczyzna na Bobrowszczyzna; położenie: 55°10′25″N,
28°05′25″E, obwód witebski (aklamacja); poprawna forma nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Bobry; położenie: 53°43′45″N, 25°09′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bobry; położenie: 53°31′10″N, 24°44′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Boczeszniki; położenie: 53°59′00″N, 25°56′20″E,
obwód grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bogdanowce; położenie: 53°38′15″N, 24°55′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bogusławowo; położenie: 53°33′05″N, 24°48′30″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bogusze; położenie: 53°40′50″N, 24°32′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bohatery Polne; położenie: 53°42′55″N, 23°37′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bojary; położenie: 53°28′32″N, 23°54′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (k. Indury) (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bojary; położenie: 53°46′53″N, 23°35′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (k. Sopoćkinia) (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bojary; położenie: 53°41′45″N, 24°45′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bojary; położenie: 54°10′05″N, 25°18′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojary Dzikuskie; położenie: 53°40′00″N, 25°02′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojary Lebiodzkie; położenie: 53°35′10″N, 25°03′55″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojary Małe; położenie: 53°38′40″N, 24°50′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojary Smołockie; położenie: 53°37′30″N, 25°10′50″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojary Wielkie; położenie: 53°38′20″N, 24°50′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojary Żołudzkie; położenie: 53°33′30″N, 24°58′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bołotniki; położenie: 53°31′55″N, 24°49′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borciaki; położenie: 53°36′25″N, 25°01′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borcie; położenie: 53°30′15″N, 24°54′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bostyń; położenie: 52°23′30″N, 26°45′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bóbr; położenie: 54°20′30″N, 29°16′40″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Brahi; położenie: 54°08′00″N, 25°58′30″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Brahin; położenie: 51°47′00″N, 30°16′10″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brańce; położenie: 53°34′50″N, 25°01′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),

8





























przyjęcie egzonimu Braszewicze; położenie: 52°13′20″N, 25°00′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bronna Góra; położenie: 52°36′30″N, 25°04′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bruzgi; położenie: 53°33′20″N, 23°40′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzostowica Murowana; położenie: 53°17′30″N, 23°54′00″E,
obwód grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzostowiczany; położenie: 53°11′00″N, 24°04′00″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzozowce Małe; położenie: 53°44′05″N, 24°36′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzozowce Wielkie; położenie: 53°43′00″N, 24°36′00″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzozówka; położenie: 53°53′40″N, 24°56′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Buciły; położenie: 53°35′25″N, 25°05′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Budrowce; położenie: 53°32′10″N, 24°36′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Budsław; położenie: 54°47′25″N, 27°24′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bujwicze; położenie: 53°35′20″N, 24°42′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Buksztowo; położenie: 53°17′30″N, 24°55′30″E,
obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Burcicze; położenie: 53°40′10″N, 25°00′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bykówka; położenie: 53°29′10″N, 24°47′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Byteń; położenie: 52°52′30″N, 25°30′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ceglewicze; położenie: 53°00′20″N, 24°47′00″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chaniewicze; położenie: 52°52′45″N, 24°33′10″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Charczyca; położenie: 53°30′30″N, 24°15′20″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chobowicze; położenie: 52°03′40″N, 24°28′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chocieńczyce; położenie: 54°19′00″N, 27°23′00″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chocimsk; położenie: 53°24′30″N, 32°35′00″E, obwód
mohylewski (aklamacja),
zmianę egzonimu Chodźkowce na Choćkowce; położenie: 53°04′30″N,
24°22′30″E, obwód grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja); poprawna forma
nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Chodosy; położenie: 52°28′00″N, 23°44′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chodorowce; położenie: 53°38′10″N, 25°04′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chodziuki; położenie: 53°45′50″N, 25°08′30″E, obwód
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grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chojniki; położenie: 51°53′20″N, 29°58′00″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chojno; położenie: 51°58′00″N, 26°02′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Choleczyn; położenie: 53°40′05″N, 24°57′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chołstowo; położenie: 53°08′00″N, 24°45′10″E,
obwód grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chomicze; położenie: 52°58′00″N, 24°53′30″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chomsk; położenie: 52°20′00″N, 25°13′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chorewo; położenie: 52°38′10″N, 24°35′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chorsk; położenie: 52°04′30″N, 27°12′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chotynicze; położenie: 52°37′40″N, 26°18′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chrustów; położenie: 52°58′10″N, 24°19′35″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chryssa; położenie: 52°26′50″N, 25°14′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chwedory; położenie: 51°57′00″N, 26°24′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chwiniewicze; położenie: 53°29′15″N, 25°15′30″E, obwód
grodzieński, rejon zdzięciolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chwojniany; położenie: 53°32′10″N, 24°15′45″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ciecierówka; położenie: 53°07′45″N, 23°58′00″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ciejkowszczyzna; położenie: 53°32′30″N, 24°42′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cierechy; położenie: 53°29′20″N, 24°50′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ciunowicze; położenie: 53°58′15″N, 25°48′00″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ciupiszki; położenie: 54°17′45″N, 26°03′10″E, obwód
grodzieński, rejon oszmiański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cydowicze; położenie: 53°47′00″N, 23°54′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Cyryn; położenie: 53°24′30″N, 26°09′30″E, obwód
grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czaplicze; położenie: 53°44′00″N, 25°12′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
zmianę egzonimu Wielki Czapuń na pseudoegzonim Czapuń; położenie:
53°50′50″N, 26°04′35″E, obwód grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja);
dotychczasowa nazwa odpowiadała potocznej, a nie oficjalnej nazwie
miejscowości
przyjęcie pseudoegzonimu Czarnucha; położenie: 53°55′41″N, 24°05′00″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czechowce; położenie: 53°56′05″N, 25°18′00″E, obwód
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grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czemery; położenie: 53°05′40″N, 25°15′10″E, obwód
grodzieński, rejon słonimski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czerlona; położenie: 53°30′10″N, 24°17′15″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Czarnawczyce na Czernawczyce; położenie: 52°12′40″N,
23°44′30″E, obwód brzeski (aklamacja); poprawna forma nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Czerniaki; położenie: 53°30′00″N, 24°47′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czerniany; położenie: 51°59′00″N, 24°12′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czernie; położenie: 52°09′00″N, 23°45′15″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czerwień; położenie: 53°42′30″N, 28°26′00″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czuchowo; położenie: 52°19′30″N, 26°15′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czudzin; położenie: 52°43′40″N, 26°58′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czuczewicze Małe; położenie: 52°35′40″N, 26°53′40″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czyrkańce; położenie: 54°13′45″N, 25°26′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ćwirbuty; położenie: 53°43′50″N, 25°07′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dajnowa; położenie: 54°03′55″N, 25°24′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dajnowa Gieranońska; położenie: 54°06′00″N, 25°34′20″E,
obwód grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dajnowa Hermaniska; położenie: 54°10′55″N, 25°22′35″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dajnowo Pierwsze; położenie: 53°52′00″N, 25°11′10″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dajnowo Drugie; położenie: 53°52′20″N, 25°09′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dalekie; położenie: 55°28′40″N, 26°52′00″E, obwód witebski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Damowce; położenie: 53°41′15″N, 24°54′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Daniłowce; położenie: 53°19′40″N, 24°25′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Darewo; położenie: 53°06′30″N, 26°10′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Daszkowce; położenie: 53°26′40″N, 24°42′15″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dąbrowa; położenie: 53°33′20″N, 25°03′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dejlidy; położenie: 53°57′40″N, 25°49′00″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dekałowicze; położenie: 53°30′40″N, 24°02′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Deniskowicze; położenie: 52°43′00″N, 26°40′50″E, obwód
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brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Deńkowce; położenie: 53°24′00″N, 24°29′00″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Derewno; położenie: 53°42′00″N, 26°33′40″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Derkacze; położenie: 53°12′30″N, 24°37′25″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Długa; położenie: 53°33′10″N, 24°53′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dmisiewicze; położenie: 53°52′57″N, 23°44′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dmitrowicze; położenie: 52°29′30″N, 23°46′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobowicze; położenie: 54°05′30″N, 26°04′45″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobromyśl; położenie: 52°49′00″N, 25°43′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrosielce; położenie: 53°00′45″N, 24°45′20″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dobrosławka; położenie: 52°24′00″N, 26°14′40″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dociszki; położenie: 54°07′00″N, 24°59′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dogi; położenie: 53°36′50″N, 24°37′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dojlidki; położenie: 53°32′40″N, 23°46′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dojlidowszczyzna; położenie: 53°37′10″N, 24°46′40″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
zmianę pseudoegzonimu Dokudowo na egzonim Dokudowo Pierwsze; położenie:
53°48′30″N, 25°30′45″E, obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dokudowo Drugie; położenie: 53°47′30″N, 25°30′15″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Doliniany; położenie: 53°46′00″N, 24°42′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Domanowo; położenie: 52°49′50″N, 25°29′00″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Domejki; położenie: 53°51′45″N, 24°36′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Domuciowce; położenie: 53°36′50″N, 24°39′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dorguń; położenie: 53°49′33″N, 23°37′37″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Doroglany; położenie: 53°16′30″N, 24°51′10″E,
obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Doroszewicze; położenie: 53°32′00″N, 24°02′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dorże; położenie: 53°45′45″N, 25°23′50″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dostojewo; położenie: 52°14′00″N, 25°40′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Doubienki; położenie: 53°55′10″N, 24°37′20″E, obwód
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grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dowgierdziszki; położenie: 54°05′15″N, 25°59′25″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Drabiszuny; położenie: 54°12′30″N, 25°12′20″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dreczany; położenie: 52°59′15″N, 23°58′20″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Drohiczany; położenie: 53°06′20″N, 24°35′50″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Drozdowo; położenie: 53°44′25″N, 25°22′35″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Druskieniki; położenie: 53°54′40″N, 25°04′15″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Drybin; położenie: 54°07′00″N, 31°06′00″E, obwód
mohylewski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dubczany; położenie: 53°47′55″N, 25°11′20″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubicze; położenie: 52°58′25″N, 24°36′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubiele; położenie: 53°36′15″N, 24°53′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubińce; położenie: 53°58′40″N, 24°57′55″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Duboja na pseudoegzonim Duboj; położenie: 52°01′40″N,
26°51′50″E, obwód brzeski (aklamacja); poprawna forma nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Dubno; położenie: 53°26′40″N, 24°22′20″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubowa Nowa; położenie: 53°27′30″N, 23°47′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubowa Stara; położenie: 53°27′40″N, 23°46′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubowce; położenie: 53°20′40″N, 24°24′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubówka; położenie: 53°27′45″N, 23°49′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubrowna; położenie: 53°54′00″N, 25°22′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
zmianę egzonimu Duchowiany na pseudoegzonim Duchowlany; położenie:
53°19′10″N, 24°10′30″E, obwód grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja);
poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Dudzicze; położenie: 53°04′35″N, 24°06′30″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dulowce; położenie: 53°17′40″N, 24°16′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Durycze wraz z pseudoegzonimem wariantowym Znamienka;
położenie: 51°52′40″N, 23°39′10″E, obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dworczany; położenie: 53°29′37″N, 24°56′50″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dworczany; położenie: 53°03′27″N, 24°02′20″E,
obwód grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dworczany; położenie: 53°56′20″N, 24°46′00″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Dworzec; położenie: 52°16′20″N, 26°57′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dyrwańce; położenie: 53°39′30″N, 24°58′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziaki wraz z pseudoegzonimem wariantowym Rodniki;
położenie: 53°08′10″N, 24°12′10″E, obwód grodzieński, rejon wołkowyski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziakowce; położenie: 53°30′00″N, 24°43′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziatki; położenie: 53°54′40″N, 24°45′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziatkowicze; położenie: 52°18′50″N, 24°48′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziatłowicze; położenie: 52°20′00″N, 26°50′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziechciary; położenie: 53°47′55″N, 24°53′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziemidkowo; położenie: 53°29′40″N, 23°48′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (8 głosów za przyjęciem nazwy Dziemidkowo,
4 za Dziemidkowo Wielkie, jeden wstrzymujący się),
zmianę egzonimu Nowe Dziewiątkowicze na Dziewiątkowicze Nowe; położenie:
52°54′50″N, 25°09′50″E, obwód grodzieński, rejon słonimski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziewiątkowicze Stare; położenie: 52°56′55″N, 25°09′30″E,
obwód grodzieński, rejon słonimski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziewiętnie; położenie: 54°35′35″N, 26°24′30″E, obwód
grodzieński, rejon smorgoński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dzitryki; położenie: 53°45′55″N, 25°14′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dzitwa; położenie: 53°51′20″N, 25°09′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ejgirdy; położenie: 54°03′55″N, 26°03′50″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ejminowce; położenie: 53°13′00″N, 24°04′15″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ejsymonty; położenie: 53°40′05″N, 24°04′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ejsymonty Małe; położenie: 53°18′50″N, 23°52′50″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Endrychowce; położenie: 53°15′20″N, 24°21′10″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Farny Koniec; położenie: 53°36′28″N, 24°58′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Feliksowo; położenie: 53°44′15″N, 25°01′15″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Filewicze; położenie: 53°47′10″N, 24°27′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Filipowce; położenie: 53°48′20″N, 24°28′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gaudziszki; położenie: 53°49′30″N, 24°41′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
zmianę egzonimu Gawja na Gawia; położenie: 53°58′40″N, 25°39′10″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja); zmiana wynikająca z wprowadzenia
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współczesnej ortografii,
przyjęcie egzonimu Gierniki Nowe; położenie: 53°39′32″N, 24°47′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gierniki Stare; położenie: 53°40′00″N, 24°45′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Giezgały; położenie: 53°36′00″N, 25°22′20″E, obwód
grodzieński, rejon zdzięciolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ginele; położenie: 54°03′10″N, 24°50′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ginowicze; położenie: 53°45′30″N, 23°36′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Girki; położenie: 54°00′15″N, 24°54′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Gładowicze na Gladowicze; położenie: 53°31′30″N,
24°06′55″E, obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja); poprawna forma
nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Gliniany; położenie: 53°36′20″N, 24°17′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Glinicze; położenie: 53°45′40″N, 24°55′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Glinka; położenie: 51°55′30″N, 26°40′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Golmonciszki; położenie: 54°07′35″N, 25°08′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Golnie; położenie: 53°18′10″N, 24°00′55″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gołowce; położenie: 53°49′50″N, 24°28′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gorańce; położenie: 53°52′45″N, 25°00′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Górna; położenie: 53°06′15″N, 24°48′50″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Grabowo; położenie: 53°12′35″N, 24°54′30″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Gromki; położenie: 53°49′50″N, 24°39′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gromowicze; położenie: 53°31′05″N, 24°31′35″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gródek; położenie: 54°09′30″N, 26°55′00″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grzebienie; położenie: 53°27′30″N, 23°43′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gudele; położenie: 53°57′30″N, 25°06′35″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
zmianę pseudoegzonimu Gudogaj na Gudogaje; położenie: 54°35′40″N,
25°53′40″E, obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja); poprawna forma
nazwy,
przyjęcie egzonimu Gudogaje; położenie: 54°33′07″N, 25°54′25″E, obwód
grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Gudy; położenie: 53°58′00″N, 25°14′30″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gudziewicze; położenie: 53°22′20″N, 24°10′20″E, obwód
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grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gumbacze; położenie: 53°46′55″N, 23°55′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gurnofel; położenie: 53°44′10″N, 24°51′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Halewo; położenie: 52°09′10″N, 26°06′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hancewicze; położenie: 52°44′10″N, 26°27′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hermaniszki; położenie: 54°07′40″N, 25°21′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hłusk; położenie: 52°54′00″N, 28°41′10″E, obwód
mohylewski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hłusznie; położenie: 53°55′20″N, 24°41′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hock; położenie:52°31′10″N, 27°09′00″E, obwód
miński (aklamacja),
skasowanie egzonimu Hoduciszki (aklamacja); obecnie na Białorusi nie istnieje
taka miejscowość,
przyjęcie egzonimu Hola; położenie: 52°27′10″N, 23°22′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołdów; położenie: 53°41′50″N, 25°06′30″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołoszewicze; położenie: 53°42′50″N, 24°44′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołowczyce; położenie: 52°08′50″N, 24°52′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołownicze; położenie: 53°41′57″N, 24°01′45″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołynka; położenie: 53°10′40″N, 23°54′20″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołynka; położenie: 53°46′30″N, 23°34′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołynka; położenie: 53°33′20″N, 24°49′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołynka; położenie: 53°07′00″N, 24°21′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołynka Nowa; położenie: 53°13′10″N, 25°02′30″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
zmianę egzonimu Stara Hołynka na Hołynka Stara; położenie: 53°12′40″N,
25°02′20″E, obwód grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Honczary; położenie: 53°44′10″N, 25°25′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Honczary; położenie: 53°18′30″N, 24°36′40″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Honczary; położenie: 53°02′50″N, 24°02′10″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horaczki; położenie: 53°54′30″N, 23°45′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horbacha; położenie: 52°05′45″N, 25°22′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Horki; położenie: 54°17′00″N, 30°59′00″E, obwód
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mohylewski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hornica; położenie: 53°35′35″N, 23°55′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hornie; położenie: 53°51′00″N, 25°17′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodźki; położenie: 54°12′50″N, 26°26′20″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horny; położenie: 53°33′40″N, 24°00′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodeczna; położenie: 53°37′10″N, 25°52′10″E, obwód
grodzieński, rejon nowogródzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodeczno; położenie: 52°25′25″N, 24°18′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodno; położenie: 51°52′10″N, 26°30′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodyszcze; położenie: 54°02′20″N, 25°02′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
skasowanie egzonimu Horodzianka (aklamacja); niestosowana nazwa odnosząca
się do małej wsi we wschodniej części kraju,
przyjęcie egzonimu Hortol; położenie: 52°30′10″N, 25°54′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hoszczewo; położenie: 52°41′40″N, 25°13′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hościłowce; położenie: 53°43′50″N, 24°58′30″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Howiezna wraz z egzonimem wariantowym Wiśniowiec;
położenie: 53°21′00″N, 26°41′10″E, obwód miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hoża; położenie: 53°48′50″N, 23°51′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hoża Nowa; położenie: 53°48′30″N, 23°52′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hrycewicze; położenie: 53°05′25″N, 23°59′50″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hrycewicze; położenie: 52°59′00″N, 26°43′00″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hryckiewicze; położenie: 53°10′30″N, 24°43′00″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hryćki; położenie: 53°01′15″N, 24°06′15″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hryniewicze; położenie: 53°00′00″N, 24°28′05″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hrynki Małe; położenie: 52°57′30″N, 24°08′30″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hrynki Nowe; położenie: 52°56′55″N, 24°07′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hrynki Wielkie; położenie: 52°57′00″N, 24°06′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hubinka; położenie: 53°39′30″N, 24°09′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Huszczyce; położenie: 53°35′55″N, 24°11′45″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hutowo; położenie: 52°11′20″N, 25°20′30″E, obwód brzeski
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(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hwoźnica; położenie: 51°49′00″N, 23°54′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ihnatowicze; położenie: 53°18′50″N, 23°49′30″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ilia; położenie: 54°24′50″N, 27°17′30″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Imienin; położenie: 52°15′20″N, 24°21′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Imienin; położenie: 52°14′20″N, 24°54′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iszczołna; położenie: 53°39′50″N, 24°53′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iszczołniany; położenie: 53°39′35″N, 24°54′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwanowce; położenie: 53°30′20″N, 23°46′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwaszkiewicze; położenie: 53°03′40″N, 24°54′05″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Izwa Mała; położenie: 53°37′50″N, 25°40′05″E, obwód
grodzieński, rejon nowogródzki (aklamacja),
zmianę egzonimu Wielka Izwa na Izwa Wielka; położenie: 53°37′45″N,
25°38′40″E, obwód grodzieński, rejon nowogródzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jachimowszczyzna; położenie: 54°14′15″N, 26°40′05″E,
obwód miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jaglewicze; położenie: 52°41′30″N, 25°22′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jajeczkowicze; położenie: 52°04′40″N, 25°40′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jakubowce; położenie: 53°52′08″N, 24°50′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jakubowicze; położenie: 53°51′20″N, 24°29′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jałoszowce; położenie: 53°37′55″N, 24°52′25″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jałowszczyzna; położenie: 53°43′30″N, 23°55′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jałucewicze; położenie: 53°13′33″N, 24°36′00″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jamiczno; położenie: 52°52′45″N, 25°44′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Janczuki; położenie: 53°36′15″N, 24°41′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Janowicze; położenie: 53°11′40″N, 24°13′40″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jarmolicze; położenie: 53°23′30″N, 23°57′25″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jarniewo; położenie: 53°07′50″N, 25°02′45″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasielewicze; położenie: 53°32′40″N, 25°01′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jastrzębl; położenie: 53°02′10″N, 25°57′20″E, obwód brzeski
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(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jaśkiewicze; położenie: 53°55′30″N, 26°03′30″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jaśkiewicze; położenie: 53°29′00″N, 23°51′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jatowty; położenie: 53°07′30″N, 24°02′15″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jatwieź; położenie: 53°50′45″N, 23°46′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jatwieź; położenie: 53°10′10″N, 24°24′35″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jatwieź Nowa; położenie: 53°10′40″N, 24°24′40″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jelna; położenie: 53°34′20″N, 24°34′35″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jelsk; położenie: 51°48′40″N, 29°09′30″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jełka; położenie: 53°07′45″N, 25°08′30″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jencze; położenie: 54°08′55″N, 24°55′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jeremicze; położenie: 53°34′15″N, 26°20′45″E, obwód
grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jeremicze; położenie: 52°17′25″N, 24°26′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jeremiewicze; położenie: 53°44′55″N, 25°12′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jewłasze; położenie: 53°38′05″N, 24°34′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jewsiewicze; położenie: 53°54′10″N, 25°06′20″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jeziorki Wielkie; położenie: 53°18′25″N, 24°56′50″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Jeziernica na Jeziornica; położenie: 53°04′15″N, 25°00′50″E,
obwód grodzieński, rejon słonimski (aklamacja); poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Jodelowce; położenie: 53°56′20″N, 24°50′25″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jodki; położenie: 53°51′05″N, 25°21′20″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jodkiewicze Małe; położenie: 53°25′10″N, 24°01′30″E,
obwód grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jodkiewicze Wielkie; położenie: 53°24′50″N, 24°00′20″E,
obwód grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jodkiszki; położenie: 54°12′40″N, 25°20′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jody; położenie: 55°27′00″N, 27°13′40″E, obwód
witebski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jurele; położenie: 54°07′55″N, 24°54′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jurewicze; położenie: 53°37′14″N, 24°10′03″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jurewicze; położenie: 53°22′45″N, 26°15′45″E, obwód
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grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Juszki; położenie: 53°33′25″N, 24°35′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kabaki wraz z egzonimem wariantowym Śnieżne; położenie:
53°10′50″N, 24°58′45″E, obwód grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kadysz Rządowy; położenie: 53°54′00″N, 23°41′05″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaleczyce; położenie: 53°41′25″N, 24°41′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kaleniki; położenie: 53°26′55″N, 24°03′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kalety; położenie: 53°55′08″N, 23°34′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamienica Żyrowiecka; położenie: 52°03′35″N, 23°49′10″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamieniec Litewski jako wariantowego dla nazwy
Kamieniec; położenie: 52°24′00″N, 23°49′30″E, obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kamieniuki; położenie: 52°33′30″N, 23°47′50″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kamień; położenie: 53°51′40″N, 26°39′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamionka; położenie: 53°17′10″N, 23°57′40″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamionka; położenie: 53°33′15″N, 24°30′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaniewicze; położenie: 53°39′00″N, 24°11′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaniowce; położenie: 53°13′20″N, 24°39′15″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaplica Mała; położenie: 53°41′40″N, 23°55′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaplica Wielka; położenie: 53°41′30″N, 23°54′05″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kapłanowce; położenie: 53°45′15″N, 23°42′05″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Karaszewo; położenie: 53°37′20″N, 24°18′55″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Karaszewo; położenie: 53°39′25″N, 24°23′45″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Karolin; położenie: 53°04′50″N, 24°53′10″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Karpanowce; położenie: 53°48′00″N, 24°26′25″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Karpiejczyki; położenie: 53°29′45″N, 24°45′50″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaszubińce; położenie: 53°37′20″N, 24°13′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Katowicze; położenie: 53°51′20″N, 24°51′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kazimierzówka; położenie: 53°44′20″N, 23°58′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kiemieliszki; położenie: 54°51′30″N, 25°53′10″E,
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obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kiełbaski; położenie: 53°46′47″N, 23°47′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kiemejsze; położenie: 54°00′50″N, 25°03′55″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kiemiany; położenie: 53°39′00″N, 24°51′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kirele; położenie: 53°42′15″N, 24°56′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kisielowce; położenie: 52°09′50″N, 24°27′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kiwańce; położenie: 54°05′10″N, 24°58′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Klepacze; położenie: 52°42′20″N, 24°21′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Klepacze; położenie: 53°03′55″N, 24°42′50″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kleszniaki; położenie: 53°47′10″N, 24°43′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kletkieniki; położenie: 54°09′10″N, 25°16′20″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Klimowicze; położenie: 53°13′30″N, 25°03′50″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Klimowszczyzna; położenie: 53°34′05″N, 24°44′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Klinczany; położenie: 53°28′50″N, 23°44′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kluszczany; położenie: 54°57′50″N, 26°09′30″E,
obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kładniki; położenie: 54°02′50″N, 25°38′00″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kłajsze; położenie: 54°00′10″N, 24°54′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kniahinin; położenie: 54°40′40″N, 27°10′40″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kniaziewo; położenie: 53°13′20″N, 24°44′30″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kobrowce; położenie: 53°45′50″N, 24°33′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kobylniki; położenie: 54°01′15″N, 25°20′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kodziowce; położenie: 53°49′40″N, 23°45′05″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koladycze; położenie: 52°38′00″N, 24°33′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kolczuny; położenie: 54°23′30″N, 25°52′30″E, obwód
grodzieński, rejon oszmiański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koledycze; położenie: 53°17′50″N, 24°31′25″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołłątaje; położenie: 53°11′50″N, 24°24′00″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołonna Mała; położenie: 52°56′55″N, 24°13′05″E, obwód
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grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołonna Wielka; położenie: 52°56′30″N, 24°13′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołowicze; położenie: 54°31′40″N, 26°52′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Komisarowo; położenie: 53°44′10″N, 23°36′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Komotowo; położenie: 53°34′30″N, 24°02′10″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuchy; położenie: 53°23′10″N, 23°53′35″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuchy; położenie: 53°43′20″N, 23°37′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (k. Podłabienia) (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuchy; położenie: 53°39′00″N, 24°16′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (k. Skidla) (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuchy; położenie: 53°00′15″N, 24°39′05″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuchy; położenie: 54°06′30″N, 25°10′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuszany Małe; położenie: 53°45′20″N, 25°18′40″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuszany Wielkie; położenie: 53°45′00″N, 25°19′50″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Konna; położenie: 53°11′00″N, 24°45′25″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kontrymowszczyzna; położenie: 54°17′35″N, 25°26′40″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Konwaliszki; położenie: 54°13′00″N, 25°29′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kopacze; położenie: 53°19′00″N, 24°36′40″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kopaniki; położenie: 53°34′20″N, 23°45′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korewicze; położenie: 53°44′55″N, 24°43′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Korgowdy; położenie: 54°01′30″N, 24°55′25″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korkienięta; położenie: 54°04′20″N, 25°52′00″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kornedź; położenie: 52°48′00″N, 24°29′30″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korobczyce; położenie: 53°36′30″N, 23°45′05″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koropki; położenie: 53°41′25″N, 24°45′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Korsaki; położenie: 53°33′50″N, 24°52′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Korytnica; położenie: 53°32′10″N, 25°08′15″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korzeniewicze; położenie: 53°33′40″N, 23°55′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kostrowicze; położenie: 53°12′15″N, 25°08′40″E, obwód
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grodzieński, rejon słonimski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koszczyce; położenie: 53°48′20″N, 24°55′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koszele; położenie: 53°02′50″N, 24°54′50″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Koszelewo; położenie: 53°32′20″N, 25°43′30″E, obwód
grodzieński, rejon nowogródzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Koszewniki; położenie: 53°39′00″N, 23°53′50″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kościeniewicze; położenie: 54°35′20″N, 27°12′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kościeniewo; położenie: 53°04′05″N, 25°12′20″E, obwód
grodzieński, rejon słonimski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kościewicze; położenie: 53°05′00″N, 24°50′10″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kotczyn; położenie: 53°16′35″N, 24°56′30″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kowalewszczyzna; położenie: 54°11′05″N, 25°26′30″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kowalicze; położenie: 53°29′15″N, 23°56′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kurdzinki; położenie: 53°55′50″N, 24°55′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Łukoml; położenie: 54°42′30″N, 29°09′00″E, obwód
witebski (aklamacja).

Na kolejne posiedzenie pozostawiono wyjaśnienie zasadności dodania egzonimu
wariantowego Kojdanów do nazwy Dzierżyńsk oraz wprowadzenia egzonimu Dzierżynowo.
Ze względu na brak czasu, na kolejne posiedzenie przeniesiono dokończenie
omawiania wykazu polskich nazw z obszaru Białorusi.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:
Wiceprzewodniczący Komisji
mgr Maciej Zych
Przewodniczący Komisji
dr inż. Waldemar Rudnicki

