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Protokół
66. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 7 grudnia 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 65. posiedzenia Komisji z dnia 23 listopada 2011 roku.
Sprawy bieżące.
Omówienie uwag do nazw ruin osiedli.
Dokończenie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Białorusi.
Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ukrainy.

Obrady prowadził Maciej Zych, wiceprzewodniczący Komisji. W drugiej części
posiedzenia uczestniczył dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji
Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Jerzy Zieliński.
Ad l. Wiceprzewodniczący przywitał członków Komisji, po czym zaproponował
zmianę porządku obrad – punkt dotyczący omówienia uwag do nazw ruin osiedli
rozpatrzony byłby po punkcie dotyczącym nazewnictwa Białorusi, natomiast punkt
dotyczący przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia byłby rozpatrzony, ze względów
organizacyjnych, po punkcie dotyczącym spraw bieżących. Członkowie Komisji przyjęli tę
propozycję.
K. Przyszewska rozdała członkom Komisji świąteczne upominki od Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii.
Ad 3. K. Przyszewska poinformowała, że Główny Geodeta Kraju zatwierdził plan
pracy Komisji na przyszły rok. Członkowie Komisji otrzymali kopie zatwierdzonego planu.
M. Zych poinformował, że „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów
niesamodzielnych” został oddany do łamania i powinien być wydrukowany jeszcze przed
Świętami (obecnie jest na etapie kolejnej korekty).
Omówiono nazwy zgłoszone oraz pozostawione do wyjaśnienia na poprzednim
posiedzeniu. Na początku Komisja przyjęła, przez aklamację, pseudoegzonim Mieżniki dla
miejscowości na Białorusi (położenie: obwód grodzieński, rejon nowogródzki, 53°44′52″N,
25°41′46″E). Dłużej dyskutowano nad propozycją wprowadzenia egzonimu Kremaszówka
dla miejscowości na Białorusi (położenie: obwód grodzieński, rejon nowogródzki,
53°44′37″N, 25°40′55″E). Zaproponowana forma nazwy stosowana jest przez dawnych
mieszkańców tej miejscowości, jednak w przedwojennych wykazach nazw i na mapach
miejscowość ta ma nazwę Kremuszówka. W czasie dyskusji zwracano uwagę, że raczej
należy standaryzować nazwy w postaci spotykanej w literaturze, a nie spotykanej w mowie.
Ostatecznie Komisja postanowiła, przy 12 głosach za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się,
przyjąć egzonim w formie Kremuszówka.
Następnie postanowiono, przez aklamację, przyjąć pseudoegzonim Suraż dla
miejscowości na Białorusi (położenie: obwód witebski, 55°24′30″N, 30°43′30″E) – od nazwy
tej miejscowości jest ustalony egzonim Równina Suraska dla równiny w Rosji i na Białorusi.
Przyjęto także, przez aklamację, egzonim Aglomeracja Moskiewska jako wariantowy dla
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przyjętej wcześniej nazwy Wielka Moskwa dla regionu w Rosji. Komisja przyjęła również
egzonim Zatoka Księcia Williama dla zatoki w Stanach Zjednoczonych leżącej u wybrzeży
Alaski (aklamacja); postanowiono zachować nazwę Latrun tylko dla wzgórza w Palestynie
(aklamacja); dodano także pseudoegzonim Szardara dla miejscowości w Kazachstanie
(aklamacja).
A. Czerny poinformował, że kontaktował się z J. Makowskim w sprawie nazwy
Kotlina Północnosaharyjska. W północnej Afryce jest kilka wielkich kotlin, z których główne
to Kotlina Libijska na pograniczu Libii i Egiptu, kotlina w libijskim Fazzanie oraz kotlina na
pograniczu Algierii i Tunezji. Kotliny te porozdzielane są progami. Cały ten obszar
w literaturze nazywany jest łącznie Kotliną Północnoafrykańską – nie jest to jednak kotlina
tylko jednostka geomorfologiczna wyższego rzędu. Kotlina na pograniczu Algierii i Tunezji,
dla której to zaproponowano przyjęcie egzonimu w formie Kotlina Północnosaharyjska,
faktycznie nosi w literaturze nazwę Kotlina Igharghar od znajdującego się w niej dużego
uedu Igharghar. Długo dyskutowano czy przyjmować egzonim dla tej kotliny, a jeżeli tak to
w jakiej formie. Nazwa w postaci Kotlina Igharghar budziła wątpliwości ze względu na
formę mianownikową – przy nazwach mianownikowych generalnie opuszcza się termin
rodzajowy, zatem nazwa kotliny przyjęłaby postać Igharghar. Nazwa ta, jednobrzmiąca
z nazwą uedu, mogłaby być jednak myląca. Ponieważ nazwa kotliny pochodzi od nazwy uedu
zastanawiano się nad formą dopełniaczową – Kotlina Ighargharu, a nawet przymiotnikową –
Kotlina Ighargharska. Na początku zdecydowano, czy w ogóle przyjmować egzonim – za
wprowadzeniem nazwy opowiedziało się 6 osób, 2 były przeciw, 7 wstrzymało się.
W kolejnym głosowaniu decydowano, którą z nazw przyjąć – za nazwą Kotlina Igharghar
opowiedziało się 6 osób, za nazwą Igharghar – 6 osób, zaś za nazwą Kotlina Ighargharu –
3 osoby. Pod kolejne głosowanie poddano dwie proponowane nazwy: za przyjęciem
egzonimu w formie Kotlina Igharghar opowiedziało się 10 osób, za przyjęciem egzonimu
w formie Igharghar opowiedziały się 4 osoby, jedna osoba wstrzymała się od głosu – wobec
tego Komisja przyjęła egzonim Kotlina Igharghar dla kotliny w Algierii i Tunezji.
Po wyjaśnieniach A. Czernego postanowiono skasować, przez aklamację, egzonim
Nizina Jukatańska dla niziny w Belize, Gwatemali i Meksyku.
Wątpliwość na poprzednim posiedzeniu wzbudziło, czy miejscowość na Białorusi
powinna mieć nazwę Majejkowszczyzna, czy może Malejkowszczyzna (położenie: obwód
grodzieński, rejon lidzki, 53°55′00″N, 25°18′20″E). Nazwa w formie Malejkowszczyzna
uwzględniona została w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich”, natomiast forma Majejkowszczyzna stosowana była na międzywojennych
mapach i w wykazach nazw. Po dyskusji Komisja przyjęła nazwę w formie
Majejkowszczyzna – za jej przyjęciem opowiedziało się 8 osób, za przyjęciem nazwy
w formie Malejkowszczyzna opowiedziała się 1 osoba, 6 osób wstrzymało się od głosu.
Wątpliwości budziła także zaproponowana nazwa Marina Gorka dla miejscowości na
Białorusi (położenie: obwód miński, 53°30′30″N, 28°09′00″E). Miejscowość ta na
przedwojennych mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego opisywana była jako
Marjina Horka, w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego...” jako Maryj-Góra oraz
Marina Horka, współcześnie najczęściej spotykane są dla niej nazwy w formach Marina
Horka i Marina Gorka, znacznie rzadziej w formach Marjina Horka i Marjina Gorka. Po
dyskusji Komisja przyjęła nazwę w formie Marina Horka – za jej przyjęciem opowiedziało
się 10 osób, za przyjęciem nazwy w formie Marjina Horka opowiedziała się 1 osoba, 5 osób
wstrzymało się od głosu.
W piśmie skierowanym do Komisji zaproponowano przyjęcie egzonimu Żośle dla
miejscowości na Litwie o litewskiej nazwie Žasliai. Miejscowość ta nie była dotychczas
uwzględniana w wykazach „Nazewnictwa geograficznego świata”. Miejscowość ta leży
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ok. 45 km na wschód od Kowna i ok. 50 km na północny zachód od Wilna; większą
miejscowością leżącą niedaleko niej są oddalone o 8 km Koszedary. Same Żośle liczą
obecnie ok. 800 mieszk. i mają status miasteczka. Miejscowość leży poza przedwojenną
granicą Polski i poza granicą Królestwa Polskiego (a dla tych dwóch obszarów Komisja
przyjmowała egzonimy dla tak małych miejscowości). W miejscowości tej urodził się
Leopold Godowski – amerykański pianista i kompozytor polskiego pochodzenia. Nazwa
Żośle wymieniana jest m.in. w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego...”, mapie
WIG 1:300 000 z 1930 r., „Encyklopedii muzycznej” Polskich Wydawnictw Muzycznych
z 1987 r., „Encyklopedii muzyki” PWN z 1995 r., przewodniku po Litwie Wydawnictwa
Rewasz z 2005 r. W odległości 3,5 km na południe od miasteczka leży identycznie nazwana
osada dworcowa licząca obecnie ok. 530 mieszk. (nazwa Żośle dla stacji uwzględniana jest na
mapie WIG z 1930 r.), a ok. 1 km na północ od miasteczka znajduje się identycznie nazwana
wieś licząca kilkunastu mieszkańców. Pomiędzy miasteczkiem a osadą dworcową znajduje
się jeszcze jezioro o litewskiej nazwie Žaslių ežeras, które na mapie WIG z 1930 r. opisano
Żośle. Komisja uznała za zasadne wprowadzenie egzonimu dla miasteczka, jednak
zastanawiano się jak postąpić w przypadku pozostałych obiektów. Ostatecznie uchwalono:

przyjęcie egzonimu Żośle dla miasteczka; położenie: 54°51′55″N, 24°35′23″E
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Żośle dla osady dworcowej; położenie: 54°50′10″N,
24°35′10″E (aklamacja),

nie przyjmowanie egzonimu Żośle dla wsi (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Żośle dla jeziora; położenie: 54°51′20″N, 24°35′10″E
(12 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się).
D. Kalisiewicz zgłosił uwagę, że w „Nazewnictwie geograficznym świata”
w wykazie nazw geograficznych Rosji przeoczona została nazwa rzeki Don.
Ad 2. Do protokołu 65. posiedzenia zgłoszono kilka poprawek, po ich uwzględnieniu
protokół przyjęto jednogłośnie (16 głosów za).
Ad 5. Kontynuując omawianie nazw miejscowości z obszaru Białorusi Komisja
uchwaliła:

ustalenie, że nazwa Mereczowszczyzna odnosi się do części miejscowości Kosów,
a nie samodzielnej miejscowości; położenie: 52°46′02″N, 25°07′32″E (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Michaliszki; położenie: 54°48′50″N, 26°09′50″E,
obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Michałki Małe; położenie: 52°56′57″N, 24°11′00″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Michałki Wielkie; położenie: 52°57′40″N, 24°11′40″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Michałów; położenie: 53°32′50″N, 24°08′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Mickańce; położenie: 54°06′05″N, 24°48′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Miedna; położenie: 51°51′45″N, 23°44′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Mielewicze; położenie: 53°17′00″N, 24°52′55″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Mielniki; położenie: 51°44′20″N, 24°07′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Miesztuny; położenie: 53°18′30″N, 24°07′50″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mieżańce; położenie: 54°02′58″N, 24°52′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Międzyrzecz; położenie: 53°04′00″N, 24°46′20″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Miękisze; położenie: 53°48′00″N, 24°44′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Migdały; położenie: 53°56′40″N, 24°49′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Miory; położenie: 55°37′10″N, 27°37′30″E, obwód
witebski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mikiańce; położenie: 54°03′35″N, 25°20′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mikołajów; położenie: 53°50′00″N, 25°54′25″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Milewicze; położenie: 52°27′50″N, 27°36′00″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Milkowszczyzna; położenie: 53°33′35″N, 24°23′25″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Minontowicze; położenie: 53°34′00″N, 25°01′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Misiewicze; położenie: 53°52′40″N, 24°53′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Miszkieniki; położenie: 53°30′45″N, 23°43′05″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Miżewo; położenie: 53°20′50″N, 24°35′00″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mochowicze; położenie: 53°49′10″N, 25°10′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mochre; położenie: 51°58′30″N, 25°34′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mociowce; położenie: 53°40′15″N, 24°47′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Moczulna; położenie: 53°14′25″N, 24°27′50″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mogilica; położenie: 52°46′40″N, 25°35′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mohylowce; położenie: 52°52′20″N, 24°40′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mokra Dąbrowa; położenie: 52°20′45″N, 26°04′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mokrany; położenie: 51°50′00″N, 24°15′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mołodów; położenie: 52°17′00″N, 25°41′20″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Monkiewicze; położenie: 53°19′30″N, 24°52′20″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Montuny; położenie: 53°50′38″N, 24°51′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mordasy; położenie: 53°32′00″N, 24°49′00″E, obwód
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grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Morocz; położenie: 52°52′50″N, 26°50′50″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mosiewicze; położenie: 53°47′00″N, 25°06′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mosiewicze; położenie: 53°44′25″N, 25°21′25″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Moskale; położenie: 53°24′00″N, 24°57′30″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mostowlany; położenie: 53°35′50″N, 25°10′45″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mosty Lewe; położenie: 53°25′20″N, 24°37′50″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mosty Prawe; położenie: 53°25′40″N, 24°37′40″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mosuszyn Mały; położenie: 52°52′03″N, 24°23′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mosuszyn Wielki; położenie: 52°51′00″N, 24°23′05″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Moszny; położenie: 53°11′00″N, 24°09′20″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Motol; położenie: 52°18′50″N, 25°36′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Motykały Wielkie; położenie: 52°11′45″N, 23°35′00″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Motyle; położenie: 53°56′00″N, 24°38′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Możejki; położenie: 54°01′20″N, 25°00′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Możejków Mały; położenie: 53°43′10″N, 24°59′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Możejków Wielki; położenie: 53°41′10″N, 24°56′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Murawa; położenie: 52°38′30″N, 24°13′15″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Murawiówka; położenie: 53°38′25″N, 24°37′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
zmianę egzonimu Nacz na Nacza; położenie: 54°04′20″N, 24°50′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Naćkowo; położenie: 53°21′20″N, 24°50′00″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Narcze; położenie: 53°43′30″N, 24°53′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Narocz; położenie: 54°33′50″N, 26°43′40″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kobylnik; położenie: 54°55′50″N, 26°41′30″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Narosze; położenie: 53°48′00″N, 24°29′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nasiłowo; położenie: 54°18′40″N, 26°46′50″E, obwód miński
(aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Naumowicze; położenie: 53°42′55″N, 23°41′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nieciecz; położenie: 53°53′40″N, 25°24′55″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nieciecza; położenie: 53°27′50″N, 24°06′25″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niekrasze; położenie: 53°36′10″N, 24°13′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niemiejsze; położenie: 53°43′45″N, 23°44′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
skasowanie egzonimu Niemirów (aklamacja) – błędna nazwa,
przyjęcie pseudoegzonimu Niestaniszki; położenie: 54°45′05″N, 26°19′00″E,
obwód grodzieński, rejon smorgoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niewiarowicze; położenie: 53°15′30″N, 24°33′00″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niezbodzicze; położenie: 52°57′50″N, 23°58′25″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nomejki; położenie: 53°38′40″N, 24°35′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Norzyca; położenie: 55°04′35″N, 27°20′10″E, obwód witebski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowe Deraźno; położenie: 53°29′30″N, 24°52′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowe Sioło; położenie: 53°15′45″N, 24°21′35″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowianka; położenie: 54°10′00″N, 25°29′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowickie Pierwsze; położenie: 53°51′40″N, 25°23′55″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowickie Drugie; położenie: 53°50′40″N, 25°22′35″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nowiki; położenie: 53°33′35″N, 23°48′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nowiki; położenie: 53°50′40″N, 23°37′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Paryż jako głównego przy zachowaniu egzonimu
dotychczasowego Nowodruck jako wariantowego; położenie: 55°09′15″N,
27°23′10″E, obwód witebski (aklamacja) – w 2006 r. oficjalnie zmieniono nazwę
wsi z białoruskiej Навадруцк i rosyjskiej Новодруцк na Парыж po białorusku
i Париж po rosyjsku,
przyjęcie pseudoegzonimu Nowosady; położenie: 53°40′20″N, 25°02′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nowosady; położenie: 52°56′20″N, 24°27′20″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nowosady; położenie: 53°53′20″N, 24°51′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°31′30″N, 23°51′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°44′15″N, 24°23′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°31′55″N, 24°05′20″E, obwód
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grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°51′20″N, 23°38′44″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°52′35″N, 25°52′55″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°53′30″N, 25°20′15″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°51′20″N, 25°03′45″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°25′40″N, 24°43′40″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°41′20″N, 24°34′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°36′35″N, 24°43′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 52°51′20″N, 24°17′10″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 53°16′20″N, 24°27′15″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 52°15′30″N, 23°13′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki; położenie: 52°01′30″N, 24°21′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowy Dwór; położenie: 52°49′40″N, 24°21′00″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowy Dwór; położenie: 52°18′30″N, 26°14′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oberowszczyzna; położenie: 52°24′00″N, 23°23′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Obrąb; położenie: 53°43′10″N, 24°29′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Obrowo; położenie: 52°30′30″N, 25°33′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Obuchowicze; położenie: 53°37′20″N, 24°04′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
zmianę egzonimu Ochonówka na Ochonowo; położenie: 53°33′30″N, 25°31′50″E,
obwód grodzieński, rejon zdzięciolski (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Ochrymowce; położenie: 53°35′15″N, 24°21′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Odryżyn; położenie: 51°58′00″N, 25°28′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°45′05″N, 23°55′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°34′00″N, 24°03′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°38′20″N, 25°02′20″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°42′50″N, 25°27′20″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°53′30″N, 25°23′25″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°46′10″N, 25°18′15″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ogrodniki; położenie: 53°00′30″N, 24°12′40″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oharewicze; położenie: 52°46′15″N, 26°31′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ojucewicze; położenie: 53°24′50″N, 26°26′40″E, obwód
grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oktiabrski; położenie: 52°38′40″N, 28°53′00″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olekszyszki; położenie: 54°03′50″N, 24°53′35″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oleniszczówka; położenie: 53°43′50″N, 24°34′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oleńkowce; położenie: 53°41′50″N, 24°58′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oleszkowce; położenie: 53°44′45″N, 24°48′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olhowce; położenie: 53°39′00″N, 25°06′30″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oliszkowce; położenie: 53°46′10″N, 24°26′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Olmany; położenie: 51°48′30″N, 27°04′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olszanka Mała; położenie: 53°36′15″N, 23°50′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olszanka Wielka; położenie: 53°36′40″N, 23°48′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Olszany; położenie: 52°04′30″N, 27°20′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Olszymowo; położenie: 53°10′30″N, 24°26′40″E,
obwód grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ołtusz; położenie: 51°41′20″N, 23°58′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Opol; położenie: 52°19′30″N, 25°26′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oponowce; położenie: 53°55′20″N, 24°45′15″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Orańczyce; położenie: 52°27′45″N, 24°32′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Orla; położenie: 53°30′30″N, 24°58′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Orłowa Góra; położenie: 53°49′00″N, 24°21′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Orzechowo; położenie: 51°38′20″N, 23°57′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Osipowce; położenie: 53°52′10″N, 24°49′05″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Osoczniki; położenie: 53°50′50″N, 23°40′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Osowce; położenie: 52°05′00″N, 25°14′50″E, obwód brzeski
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(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Osownica; położenie: 52°17′45″N, 25°38′05″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Osowo; położenie: 54°04′45″N, 25°13′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ostasza; położenie: 53°51′00″N, 23°44′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostromecz; położenie: 52°16′30″N, 24°28′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostromeczewo; położenie: 52°16′00″N, 23°35′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostroszyce; położenie: 54°07′00″N, 27°45′20″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ostrowla; położenie: 53°52′15″N, 25°14′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ostrowo; położenie: 53°15′40″N, 25°02′25″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostrów; położenie: 52°53′20″N, 25°58′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostrów; położenie: 53°24′00″N, 24°11′20″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oszmiana; położenie: 54°31′50″N, 26°04′50″E, obwód
grodzieński, rejon oszmiański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oszmiańce; położenie: 53°35′20″N, 25°02′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oszmiańce; położenie: 53°09′30″N, 24°33′25″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ośnieżyce; położenie: 52°11′00″N, 26°07′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ozdamicze; położenie: 52°01′10″N, 27°29′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ozdobicze; położenie: 53°33′25″N, 24°31′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oziaty; położenie: 52°05′55″N, 24°09′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ożeliszki; położenie: 54°02′40″N, 25°09′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pacewicze; położenie: 53°57′32″N, 26°12′30″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pacuje; położenie: 53°03′10″N, 24°03′20″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Padejki; położenie: 53°55′35″N, 24°51′15″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Papiernia; położenie: 53°46′35″N, 24°59′20″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Parchimowce; położenie: 53°15′30″N, 24°02′55″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Parfenowicze; położenie: 53°17′40″N, 24°43′40″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Parochońsk; położenie: 52°13′40″N, 26°27′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Pasutycze; położenie: 53°08′10″N, 24°38′00″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Paszele; położenie: 54°10′35″N, 25°29′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Paszkiewicze; położenie: 53°59′45″N, 25°03′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Paszyce; położenie: 53°31′45″N, 24°52′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pawluszki; położenie: 53°08′15″N, 24°02′00″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Peliszcze; położenie: 52°19′00″N, 23°55′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Perstuń; położenie: 53°47′20″N, 23°37′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Petryków; położenie: 52°07′30″N, 28°29′30″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piaski; położenie: 53°46′30″N, 24°32′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piaski; położenie: 52°11′20″N, 24°14′20″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piaski; położenie: 52°29′50″N, 25°11′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piaskowce; położenie: 53°50′10″N, 24°53′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piaskowce; położenie: 53°33′40″N, 25°10′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Piczuki; położenie: 52°57′55″N, 24°49′20″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pielasa; położenie: 53°57′15″N, 24°58′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pielowce; położenie: 53°44′50″N, 24°34′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pieluńce; położenie: 53°56′20″N, 24°59′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pieresielce; położenie: 53°49′50″N, 24°04′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pierowce; położenie: 53°55′00″N, 24°44′35″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pierszaje; położenie: 54°01′50″N, 26°41′00″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pieszczany; położenie: 53°51′26″N, 23°40′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pietraszowce; położenie: 53°20′25″N, 24°10′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pilczuki; położenie: 53°39′15″N, 24°47′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pilewsie; położenie: 53°34′50″N, 24°31′18″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Piłki; położenie: 53°23′32″N, 24°15′30″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pinkowicze; położenie: 52°08′20″N, 26°10′00″E, obwód
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brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piotrewicze; położenie: 53°38′30″N, 25°40′30″E, obwód
grodzieński, rejon nowogródzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piotrowicze; położenie: 53°57′15″N, 25°51′40″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pirogańce; położenie: 54°06′40″N, 25°27′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Planty; położenie: 53°37′50″N, 24°45′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Platenicze; położenie: 53°08′40″N, 24°58′40″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Plebaniszki; położenie: 53°51′45″N, 23°52′30″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Plebanowce; położenie: 53°20′00″N, 24°24′35″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Plusy; położenie: 55°48′40″N, 27°02′50″E, obwód
witebski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Plotki; położenie: 53°46′20″N, 24°38′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pluskałowce; położenie: 53°11′30″N, 23°58′40″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Płaskowce; położenie: 53°49′40″N, 23°49′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pławy; położenie: 53°33′27″N, 24°06′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Płotnica; położenie: 52°03′00″N, 26°38′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Poczapów; położenie: 53°21′50″N, 25°49′15″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Poczobuty; położenie: 53°21′30″N, 23°50′20″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podbłocie; położenie: 53°14′30″N, 24°45′10″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podegucie; położenie: 54°17′20″N, 25°26′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podhaliszki; położenie: 53°52′45″N, 24°45′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podkrajcze; położenie: 52°26′00″N, 24°43′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Podlipki; położenie: 53°29′30″N, 23°42′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podłabienie; położenie: 53°41′20″N, 23°41′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podolesie; położenie: 52°17′30″N, 24°24′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podroś; położenie: 53°14′00″N, 24°26′50″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podstarzynie; położenie: 52°46′10″N, 25°21′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podwaryszki; położenie: 54°14′20″N, 25°22′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Podworańce; położenie: 54°04′35″N, 25°14′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Podzitwa; położenie: 53°54′05″N, 25°03′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Podzitwa; położenie: 54°07′45″N, 25°06′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pohorany; położenie: 53°38′20″N, 23°56′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pohorany; położenie: 53°14′45″N, 24°29′40″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pohorany Dolne; położenie: 53°29′30″N, 24°01′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pohorany Górne; położenie: 53°32′04″N, 24°00′19″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
zmianę egzonimu Pohost Zahorodny na Pohost Zahorodzki; położenie:
52°19′15″N, 26°20′45″E, obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pohoszcze; położenie: 55°33′40″N, 26°55′20″E, obwód
witebski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Polnica; położenie: 53°51′00″N, 23°49′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Połoczany; położenie: 54°13′30″N, 26°42′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Połotkowo; położenie: 53°35′00″N, 23°51′00″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Połubniki; położenie: 53°49′30″N, 25°16′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Połuże; położenie: 53°32′00″N, 26°07′50″E, obwód
grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Poniemuńce; położenie: 53°34′15″N, 25°12′30″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Porojść; położenie: 54°10′35″N, 25°14′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Porpliszcze; położenie: 54°57′50″N, 27°39′10″E,
obwód witebski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Porzecze; położenie: 53°38′00″N, 25°11′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Porzecze; położenie: 52°16′50″N, 25°49′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Potoki; położenie: 53°30′40″N, 24°41′47″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Powicie; położenie: 51°59′10″N, 24°45′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Powiłańce; położenie: 54°07′20″N, 24°53′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Powłoka; położenie: 53°55′40″N, 25°00′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pożyżma; położenie: 54°06′40″N, 25°20′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Prokopowicze; położenie: 53°26′45″N, 23°55′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Prokopowicze; położenie: 53°39′25″N, 23°40′25″E, obwód
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grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Protasowszczyzna; położenie: 53°35′20″N, 24°31′00″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Prudce; położenie: 53°34′45″N, 24°25′25″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Prudziany; położenie: 53°50′00″N, 24°38′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przecim; położenie: 53°30′40″N, 24°56′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przewoża Nowa; położenie: 53°58′10″N, 24°49′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przewoża Stara; położenie: 53°54′50″N, 24°50′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przygodzicze; położenie: 53°38′50″N, 23°55′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Psiarce; położenie: 53°46′00″N, 24°44′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Puhacze Małe; położenie: 53°48′20″N, 24°37′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Puhacze Wielkie; położenie: 53°47′50″N, 24°37′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pusiawory; położenie: 54°06′30″N, 25°01′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pustobory; położenie: 53°12′20″N, 24°59′45″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Puszkary; położenie: 53°43′00″N, 23°44′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Putne; położenie: 53°31′00″N, 23°48′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Putryszki; położenie: 53°42′00″N, 23°56′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Puzewicze; położenie: 53°33′30″N, 24°13′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Puzycze; położenie: 53°33′50″N, 24°03′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Puzynowce; położenie: 53°33′00″N, 24°27′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pyszki; położenie: 53°41′20″N, 23°46′25″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
nie zmienianie egzonimu Radoszkowicze na Radoszkowice; położenie:
54°09′30″N, 27°14′30″E, obwód miński (aklamacja) – nazwa gminy
i miejscowości została urzędowo zmieniona w 1929 r. z formy Radoszkowicze na
Radoszkowice, Komisja uznała jednak, że zmiana ta wynikała z chęci polonizacji,
przez co nazwie tej nadano zakończenie sprzeczne z lokalną tradycją; Komisja
postanowiła zachować tradycyjną formę nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Raduń; położenie: 54°03′00″N, 24°59′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radwanicze Zarzeczne; położenie: 52°02′00″N, 23°59′35″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radwanicze Kościelne; położenie: 52°01′50″N, 24°00′20″E,
obwód brzeski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Radziewicze; położenie: 53°30′40″N, 23°44′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radziewicze; położenie: 53°23′30″N, 24°08′15″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Radzież; położenie: 51°42′40″N, 23°49′05″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Radziwiłki; położenie: 53°51′05″N, 23°41′40″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radziwiłłmonty; położenie: 53°00′30″N, 26°40′50″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Radziwoniszki; położenie: 53°46′00″N, 25°05′50″E,
obwód grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rakowicze; położenie: 53°30′50″N, 24°50′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ramucie; położenie: 54°12′10″N, 25°21′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Raniewicze; położenie: 53°02′28″N, 24°04′00″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Raśna Nowa; położenie: 52°23′30″N, 23°24′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ratajczyce; położenie: 52°20′40″N, 23°37′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Raubiszki; położenie: 54°09′40″N, 24°57′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Remel; położenie: 52°02′30″N, 27°20′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Remuciowce; położenie: 53°23′05″N, 24°03′20″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Remzy; położenie: 53°55′20″N, 24°43′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Repla; położenie: 53°18′40″N, 24°11′50″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rewiatycze; położenie: 53°50′00″N, 24°32′55″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rewiatycze; położenie: 52°26′10″N, 24°50′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rezy; położenie: 53°35′15″N, 24°44′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rogacze; położenie: 53°26′07″N, 23°58′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rogacze; położenie: 53°40′10″N, 23°36′45″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rohanicze; położenie: 53°47′00″N, 24°29′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rohotna; położenie: 53°20′50″N, 25°29′10″E, obwód
grodzieński, rejon zdzięciolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rohoźnica Mała; położenie: 53°16′05″N, 24°42′10″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rojsie; położenie: 53°41′10″N, 24°26′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rokitnica; położenie: 52°07′50″N, 23°59′45″E, obwód
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brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rokitno; położenie: 52°13′10″N, 26°56′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Romanowicze; położenie: 53°30′40″N, 24°52′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Romany; położenie: 54°01′55″N, 25°21′15″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Romaszkańce; położenie: 54°09′20″N, 25°23′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Roś; położenie: 53°17′00″N, 24°24′30″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rościewicze; położenie: 53°04′30″N, 24°55′00″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Roubowicze; położenie: 54°03′30″N, 25°34′15″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rowbick; położenie: 52°40′00″N, 24°04′45″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rozdziałowicze; położenie: 52°37′50″N, 26°08′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rożan Wielki; położenie: 52°46′00″N, 27°07′20″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Różanka; położenie: 53°33′20″N, 24°47′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Różanka Nowa; położenie: 53°31′25″N, 24°42′25″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rubel; położenie: 51°58′30″N, 27°04′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rubieżewicze; położenie: 53°41′30″N, 26°52′00″E, obwód
miński (aklamacja),
zmianę egzonimu Jaworska Ruda na Ruda Jaworska; położenie: 53°24′10″N,
25°06′40″E, obwód grodzieński, rejon zdzięciolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ruda Lipiczańska; położenie: 53°27′00″N, 25°02′00″E,
obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rudawka; położenie: 53°14′30″N, 26°39′15″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rudnia; położenie: 52°50′30″N, 24°02′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rudowo; położenie: 53°48′50″N, 24°49′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rupejki; położenie: 53°05′40″N, 24°29′40″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rusiny; położenie: 53°05′00″N, 26°05′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rusota Kamienna; położenie: 53°44′05″N, 23°55′35″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rusota-Sołochy; położenie: 53°45′00″N, 23°55′05″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rutkiewicze; położenie: 53°34′20″N, 24°44′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rycza Pańska; położenie: 53°41′10″N, 24°31′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Rycza Rządowa; położenie: 53°40′45″N, 24°31′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rydzele; położenie: 53°41′00″N, 24°05′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
zmianę egzonimu Ryndziuny na Rymdziuny; położenie: 54°39′55″N, 26°13′00″E,
obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rynkowce; położenie: 53°51′54″N, 23°35′16″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rynkowce; położenie: 53°49′40″N, 24°35′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzeczki; położenie: 52°27′30″N, 26°02′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzeczyca; położenie: 52°22′00″N, 30°24′00″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzeczyca; położenie: 51°51′20″N, 26°47′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sałacie; położenie: 53°54′40″N, 24°10′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (za przyjęciem nazwy w formie Sałaty były
3 osoby, za przyjęciem nazwy w formie Sałacie było 11 osób, nikt nie wstrzymał
się od głosu),
przyjęcie egzonimu Samojłowicze Dolne; położenie: 53°18′40″N, 24°41′35″E,
obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Samojłowicze Górne; położenie: 53°19′05″N, 24°42′40″E,
obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sangucie; położenie: 53°56′40″N, 25°43′30″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sawalówka; położenie: 53°34′30″N, 24°07′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sawicze; położenie: 53°50′20″N, 24°30′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Serafiny; położenie: 53°48′10″N, 24°58′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Siedlisko; położenie: 54°05′30″N, 25°27′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siedzielniki; położenie: 52°58′20″N, 24°40′15″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siehniewicze; położenie: 52°26′00″N, 24°53′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sielec; położenie: 52°35′00″N, 24°51′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sieluki; położenie: 53°31′25″N, 24°04′25″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Siemiagi; położenie: 53°31′10″N, 24°49′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siemihościcze; położenie: 52°05′30″N, 27°25′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sieniewicze; położenie: 53°53′30″N, 23°46′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sienkienięta; położenie: 54°12′20″N, 25°53′20″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
nie zmienianie egzonimu Sinkiewicze na Sienkiewicze; położenie: 52°13′00″N,
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27°15′15″E, obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sieńkowszczyzna; położenie: 53°10′35″N, 25°09′10″E, obwód
grodzieński, rejon słonimski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siewoszki; położenie: 52°59′35″N, 24°41′00″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siewruki; położenie: 53°08′00″N, 25°48′20″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Siwkowo; położenie: 53°37′25″N, 24°00′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skiersie; położenie: 53°35′08″N, 24°57′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Składańce; położenie: 54°04′00″N, 25°05′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skorzyki; położenie: 53°33′25″N, 24°35′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skowrody; położenie: 54°00′45″N, 25°14′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Skragi; położenie: 53°39′20″N, 24°37′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Słoboda; położenie: 54°56′45″N, 27°11′00″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słobódka; położenie: 53°58′55″N, 24°56′15″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słobódka; położenie: 52°31′00″N, 24°30′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słomianka; położenie: 53°31′55″N, 23°49′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słonimce; położenie: 52°31′50″N, 24°29′15″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słowatycze; położenie: 52°59′05″N, 24°51′40″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Smilginie; położenie: 53°54′40″N, 24°57′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Smilginie Nowe; położenie: 54°00′20″N, 24°58′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Smilginie Stare; położenie: 54°00′30″N, 24°58′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Snitowo; położenie: 52°07′50″N, 25°26′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sobakińce; położenie: 53°54′30″N, 24°38′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sobolany; położenie: 53°49′40″N, 24°01′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sobolki; położenie: 52°51′45″N, 24°31′30″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sobotniki; położenie: 54°05′30″N, 25°45′00″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
zmianę egzonimu Soczewiany na Soczewlany; położenie: 53°21′55″N,
25°23′20″E, obwód grodzieński, rejon zdzięciolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sokolniki; położenie: 52°57′35″N, 24°15′00″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Sokołów; położenie: 52°32′30″N, 25°04′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sokoły; położenie: 54°03′35″N, 25°15′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Soliszki; położenie: 54°06′30″N, 25°05′55″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sołowieje; położenie: 53°42′10″N, 23°44′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Soły; położenie: 54°30′35″N, 26°11′40″E, obwód
grodzieński, rejon smorgoński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Soroki; położenie: 53°29′30″N, 24°53′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Spiahło; położenie: 54°44′45″N, 26°39′40″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Spusza Nowa; położenie: 53°37′30″N, 24°24′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Spusza Stara; położenie: 53°38′00″N, 24°25′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stachów; położenie: 52°04′50″N, 26°42′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stanielewicze; położenie: 53°12′40″N, 24°36′25″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stańkowce; położenie: 53°16′25″N, 24°23′00″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stara Podróżanka; położenie: 53°30′40″N, 24°42′47″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stara Wieś; położenie: 53°10′50″N, 24°55′45″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stara Wieś; położenie: 52°05′00″N, 24°06′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starczenięta; położenie: 53°53′20″N, 25°48′25″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stare Wasiliszki; położenie: 53°45′50″N, 24°49′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starodworce; położenie: 53°40′45″N, 24°39′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starodworce; położenie: 53°48′45″N, 24°47′45″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Starowola; położenie: 52°34′05″N, 24°19′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starowszczyzna; położenie: 53°36′50″N, 24°30′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stary Dworzec; położenie: 53°15′30″N, 24°06′30″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stary Dwór; położenie: 53°49′55″N, 24°45′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starzyna; położenie: 53°21′00″N, 24°28′35″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starzynki; położenie: 53°32′52″N, 24°56′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starzyńce; położenie: 53°13′50″N, 24°01′55″E, obwód
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grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stawy; położenie: 52°13′40″N, 23°20′45″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stefaniszki Małe; położenie: 53°26′20″N, 24°32′00″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stefaniszki Wielkie; położenie: 53°25′50″N, 24°34′30″E,
obwód grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stodolany; położenie: 53°44′55″N, 24°40′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stradecz; położenie: 51°56′00″N, 23°39′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Struga; położenie: 53°23′30″N, 24°14′30″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strupin; położenie: 53°35′30″N, 24°07′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Strupka; położenie: 53°32′50″N, 23°42′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stryhin; położenie: 52°30′15″N, 25°01′45″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stryhowo; położenie: 52°18′00″N, 24°16′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzelce; położenie: 53°40′00″N, 24°16′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzelce; położenie: 53°27′20″N, 24°11′00″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzelczyki; położenie: 53°37′10″N, 23°38′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzyżenięta; położenie: 53°55′40″N, 25°44′00″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Studzieniec; położenie: 53°17′50″N, 24°24′35″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Studzieniki; położenie: 52°54′00″N, 24°16′50″E,
obwód grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stukały; położenie: 53°27′50″N, 24°52′10″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Subacze; położenie: 53°10′10″N, 24°20′50″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchary; położenie: 53°46′10″N, 24°23′25″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchary; położenie: 53°31′10″N, 24°50′23″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Suche; położenie: 52°05′45″N, 25°35′45″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Suchmienie; położenie: 53°34′50″N, 23°53′20″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchopol; położenie: 52°39′30″N, 24°10′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchowlany; położenie: 53°34′05″N, 24°16′30″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suliczewo; położenie: 52°06′00″N, 25°02′05″E, obwód
brzeski (aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Suszyszki; położenie: 54°07′30″N, 24°55′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Swaryń; położenie: 51°58′30″N, 25°03′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Swietłahorsk; położenie: 52°38′00″N, 29°45′00″E,
obwód homelski (9 głosów za przyjęciem nazwy, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się),
przyjęcie egzonimu Swojatycze; położenie: 53°08′50″N, 26°21′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sylwanowce; położenie: 53°49′00″N, 23°47′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szadzińce; położenie: 53°47′20″N, 23°44′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Szarupy; położenie: 53°41′00″N, 24°32′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Szawry; położenie: 54°04′55″N, 24°54′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szczeczynowo; położenie: 53°38′54″N, 23°58′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szczekock; położenie: 52°12′07″N, 25°32′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szczerczewo; położenie: 52°25′35″N, 24°09′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szczytniki Wielkie; położenie: 52°14′05″N, 23°29′50″E,
obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Szejbaki; położenie: 53°51′30″N, 25°20′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szejbakpol; położenie: 53°44′55″N, 24°43′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szewki; położenie: 53°13′10″N, 24°19′45″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szkordzie; położenie: 53°47′20″N, 24°49′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szłowieńce; położenie: 53°52′55″N, 24°46′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Szostaków na Szostakowo; położenie: 52°22′20″N, 23°33′30″E,
obwód brzeski (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Szóstaki; położenie: 53°42′40″N, 24°31′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szuniowce; położenie: 55°09′25″N, 27°37′30″E, obwód
witebski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szurycze; położenie: 52°56′05″N, 24°15′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szydłowicze; położenie: 53°10′00″N, 24°15′40″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
zmianę egzonimu Wielkie Szyławicze na Szydłowicze Wielkie; położenie:
53°02′00″N, 25°22′35″E, obwód grodzieński, rejon słonimski (aklamacja) –
poprawna forma nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Szyjki; położenie: 53°04′10″N, 24°48′35″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szymkowce; położenie: 53°49′15″N, 23°44′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),

21




























przyjęcie egzonimu Szymkowszczyzna; położenie: 53°53′30″N, 24°46′00″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szynkowce; położenie: 53°41′00″N, 24°35′35″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ściganie; położenie: 53°59′00″N, 25°34′35″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świerżeń Stary; położenie: 53°27′30″N, 26°40′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Święcica; położenie: 52°45′20″N, 26°02′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Święta Wola; położenie: 52°32′00″N, 25°41′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Święty Duch; położenie: 54°25′20″N, 25°54′00″E, obwód
grodzieński, rejon oszmiański (aklamacja),
zmianę egzonimu Świła na Świła Pierwsza; położenie: 55°10′20″N, 27°57′35″E,
obwód witebski (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Świła Druga; położenie: 55°09′40″N, 27°57′00″E, obwód
witebski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świły; położenie: 54°16′25″N, 25°26′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świrydy; położenie: 53°41′50″N, 24°50′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świsłocz; położenie: 53°30′00″N, 24°03′45″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świsłocz; położenie: 53°38′40″N, 27°55′00″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świsłocz; położenie: 53°26′00″N, 28°58′30″E, obwód
mohylewski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Talkowce; położenie: 53°09′20″N, 24°12′10″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tarnowszczyzna; położenie: 53°47′40″N, 25°08′50″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tarusicze; położenie: 53°38′45″N, 23°44′35″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Telmy Własne; położenie: 52°07′00″N, 23°50′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Telmy Rządowe; położenie: 52°07′20″N, 23°51′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tereblicze; położenie: 52°00′50″N, 27°26′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Terechowicze; położenie: 52°53′40″N, 24°30′10″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tereszki; położenie: 53°15′50″N, 24°13′20″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tewle; położenie: 52°20′15″N, 24°15′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tobolicze; położenie: 53°53′40″N, 24°40′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Toboła; położenie: 53°40′45″N, 24°03′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Toboła; położenie: 53°40′20″N, 25°14′15″E, obwód

22



























grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tołoczki; położenie: 53°54′35″N, 24°48′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tomaszowce; położenie: 53°39′05″N, 24°57′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Topiliszki; położenie: 53°38′00″N, 24°43′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Towkinie; położenie: 54°01′00″N, 25°11′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Towzginiany; położenie: 54°11′20″N, 25°16′00″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Trajgi; położenie: 53°44′10″N, 24°39′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
zmianę egzonimu Traseczenięta na Traseczynięta; położenie: 54°19′00″N,
26°06′10″E, obwód grodzieński, rejon oszmiański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trycze; położenie: 53°40′20″N, 23°41′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trzeciakowce; położenie: 53°50′50″N, 25°18′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tuchowicze; położenie: 52°48′30″N, 25°58′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tułowo; położenie: 53°05′30″N, 24°43′40″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tupiczany; położenie: 53°23′55″N, 24°22′10″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Turejsk; położenie: 53°28′40″N, 24°51′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turna; położenie: 52°16′25″N, 23°46′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turówka; położenie: 53°35′10″N, 24°42′05″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turzec-Bojary; położenie: 54°22′40″N, 26°39′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tusomańce; położenie: 54°10′35″N, 25°24′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tyszkowicze; położenie: 52°21′00″N, 25°36′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uholniki; położenie: 53°52′25″N, 24°40′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhryń Mały; położenie: 53°14′20″N, 24°58′40″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhryń Wielki; położenie: 53°14′00″N, 24°58′20″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ulezły; położenie: 53°03′55″N, 24°34′45″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ulkowce; położenie: 53°44′27″N, 23°40′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ułanowszczyzna; położenie: 54°03′48″N, 24°55′40″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Urciszki; położenie: 53°59′20″N, 25°46′35″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Usienniki; położenie: 53°50′18″N, 23°43′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wangi; położenie: 53°35′20″N, 25°09′10″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Warnakiele; położenie: 54°16′20″N, 25°23′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wasaraby; położenie: 53°45′57″N, 23°43′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wasilewicze; położenie: 53°48′35″N, 23°42′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wasiliszki; położenie: 53°46′50″N, 24°50′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Waszkiele; położenie: 54°04′00″N, 25°02′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Werebie; położenie: 53°53′30″N, 24°38′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Werejki; położenie: 53°14′55″N, 24°11′15″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wężowszczyzna; położenie: 53°55′40″N, 24°41′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wiazyń; położenie: 54°25′00″N, 27°10′10″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Widomla; położenie: 52°19′40″N, 23°47′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Widziejki; położenie: 53°05′30″N, 24°07′50″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wiechotnica; położenie: 53°14′30″N, 24°20′05″E,
obwód grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielka Hać; położenie: 52°33′20″N, 25°39′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielka Wieś; położenie: 53°41′30″N, 24°48′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielka Wieś; położenie: 53°35′45″N, 24°54′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mały Trościeniec dla części Mińska; położenie: 53°50′10″N,
27°42′45″E (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielki Trościeniec; położenie: 53°51′00″N, 27°42′50″E,
obwód miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielkie Sioło; położenie: 53°41′35″N, 25°07′40″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielkie Sioło; położenie: 53°03′00″N, 24°19′30″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielkie Sioło; położenie: 52°37′50″N, 24°15′15″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielkoryta; położenie: 51°56′30″N, 24°02′45″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiencuki; położenie: 54°09′20″N, 25°30′10″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierchniedźwińsk; położenie: 55°45′30″N, 27°56′10″E,
obwód witebski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzbiłki; położenie: 53°33′40″N, 24°42′00″E, obwód
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grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzchlida; położenie: 53°57′00″N, 25°18′50″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzchowice; położenie: 52°28′15″N, 23°30′40″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierchpole; położenie: 53°50′22″N, 23°57′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (za przyjęciem nazwy w formie Wierchpole było
9 osób, za przyjęciem nazwy w formie Wierzchpole była 1 osoba, 4 osoby
wstrzymały się od głosu),
przyjęcie pseudoegzonimu Wietka; położenie: 52°33′30″N, 31°10′30″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wigańce; położenie: 54°01′00″N, 24°58′45″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wikszniany; położenie: 53°57′50″N, 25°55′50″E,
obwód grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiskule; położenie: 52°37′03″N, 23°57′15″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wistycze; położenie: 52°12′15″N, 23°40′50″E, obwód brzeski
(aklamacja),
zmianę egzonimu Wiszniewo na Wiszniew; położenie: 54°43′00″N, 26°31′25″E,
obwód grodzieński, rejon smorgoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiszniew; położenie: 54°08′20″N, 26°13′10″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiszniówka; położenie: 53°22′10″N, 23°47′25″E, obwód
grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wodole; położenie: 54°02′15″N, 25°48′15″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wojciechowszczyzna; położenie: 53°15′35″N, 23°53′25″E,
obwód grodzieński, rejon brzostowicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wojejkowce; położenie: 53°45′15″N, 24°43′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wojkuńce; położenie: 54°05′25″N, 25°05′35″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wojszczuki; położenie: 53°49′23″N, 24°51′40″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wola Krupica; położenie: 53°23′10″N, 25°01′50″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wolna; położenie: 53°17′50″N, 26°14′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Woławel; położenie: 52°08′10″N, 24°58′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wołczki; położenie: 53°31′07″N, 24°59′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wołdaciszki; położenie: 53°56′00″N, 25°03′50″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołejsze; położenie: 53°52′45″N, 24°48′00″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołkowicze; położenie: 53°36′00″N, 25°01′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wołma; położenie: 53°52′10″N, 26°57′30″E, obwód
miński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Wołowiczowce; położenie: 53°47′10″N, 23°39′39″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołuta; położenie: 52°27′30″N, 26°47′20″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Worocewicze; położenie: 52°06′30″N, 25°23′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
skasowanie egzonimu Woronicze (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Woroniszki; położenie: 53°29′40″N, 24°46′50″E,
obwód grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Woronówka; położenie: 54°09′30″N, 25°19′50″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Worończa; położenie: 53°24′45″N, 26°03′40″E, obwód
grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka; położenie: 52°47′00″N, 25°38′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka Pierwsza; położenie: 52°16′40″N, 26°42′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka Druga; położenie: 52°21′10″N, 26°59′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka Dorguńska; położenie: 53°51′36″N, 23°34′37″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka Obrowska; położenie: 52°34′40″N, 25°29′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka Rządowa; położenie: 53°51′47″N, 23°33′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wygonoszcza; położenie: 52°37′00″N, 25°55′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wysokie Litewskie jako wariantowego dla nazwy Wysokie;
położenie: 52°22′00″N, 23°22′40″E, obwód brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wyszewicze; położenie: 52°07′50″N, 26°08′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zabłocie; położenie: 53°37′47″N, 24°58′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zabohonniki; położenie: 53°42′30″N, 24°05′45″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaborze; położenie: 53°28′30″N, 24°45′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
zmianę egzonimu Zabrzeż na Zabrzezie; położenie: 54°11′15″N, 26°27′00″E,
obwód miński (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Zabrzeź; położenie: 53°56′35″N, 26°12′45″E, obwód
grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaczepicze; położenie: 53°29′15″N, 24°59′40″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zadworzanie; położenie: 52°56′00″N, 24°32′00″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zadworzany; położenie: 53°42′50″N, 24°40′30″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zadworze; położenie: 53°13′35″N, 24°40′00″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zagórce; położenie: 53°31′40″N, 24°03′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Zagórniki; położenie: 53°53′50″N, 23°48′15″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zajamno; położenie: 53°30′20″N, 26°41′40″E, obwód miński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zalesiany; położenie: 53°38′30″N, 24°14′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zalesie; położenie: 52°13′00″N, 24°28′30″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zalesie; położenie: 55°16′35″N, 27°43′30″E, obwód witebski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaleskie; położenie: 53°59′05″N, 25°07′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaleśna; położenie: 53°33′30″N, 24°25′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Załuczany; położenie: 53°16′45″N, 24°09′25″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zamościany; położenie: 53°52′50″N, 24°35′15″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zamszany; położenie: 51°50′15″N, 24°05′20″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zanarocz; położenie: 54°48′10″N, 26°46′30″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaniewicze; położenie: 53°26′45″N, 24°01′25″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaniuki; położenie: 53°34′20″N, 24°57′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zaniuny; położenie: 54°04′15″N, 25°16′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zańki Pierwsze; położenie: 53°01′20″N, 24°08′10″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zańki Drugie; położenie: 53°01′45″N, 24°08′15″E, obwód
grodzieński, rejon świsłocki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaostrowiecze; położenie: 52°53′50″N, 26°46′40″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zapole; położenie: 53°26′35″N, 24°27′00″E, obwód
grodzieński, rejon mostowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zapole; położenie: 53°32′40″N, 24°45′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zapole; położenie: 52°42′00″N, 25°09′00″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zaprudziany; położenie: 53°54′45″N, 24°55′30″E,
obwód grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaprudzie; położenie: 52°58′40″N, 24°51′50″E, obwód
grodzieński, rejon zelwieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zapurwie; położenie: 53°57′10″N, 24°08′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zarubicze; położenie: 53°30′10″N, 23°53′00″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zarzeczany; położenie: 53°50′37″N, 24°49′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zarzecze; położenie: 53°35′10″N, 24°38′20″E, obwód
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grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zarzeczka; położenie: 52°03′00″N, 25°07′10″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaśkiewicze; położenie: 54°23′50″N, 26°36′10″E, obwód
miński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zawadycze; położenie: 53°39′30″N, 24°05′50″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zawałki; położenie: 53°37′15″N, 24°29′10″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zblany; położenie: 53°36′30″N, 25°15′00″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zbroszki; położenie: 53°45′05″N, 24°47′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zburaż; położenie: 51°46′10″N, 23°58′30″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zdzitów; położenie: 52°25′30″N, 25°15′40″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zdzitów; położenie: 52°28′30″N, 25°00′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zieniaki; położenie: 53°46′50″N, 24°24′50″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zieniewicze; położenie: 53°51′50″N, 24°55′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Zelów na Ziołowo; położenie: 52°15′00″N, 24°48′50″E, obwód
brzeski (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Zubowszczyzna; położenie: 53°14′00″N, 24°13′25″E, obwód
grodzieński, rejon wołkowyski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zuchwalnia; położenie: 53°55′00″N, 25°24′25″E, obwód
grodzieński, rejon lidzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zwody Małe; położenie: 52°18′20″N, 23°28′50″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żabczyce; położenie: 52°07′50″N, 25°58′10″E, obwód brzeski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żabinka; położenie: 52°11′40″N, 24°01′00″E, obwód
brzeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żałoby; położenie: 53°56′30″N, 24°39′00″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żarnówka; położenie: 53°26′20″N, 23°48′55″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żarnówka Mała; położenie: 53°26′10″N, 23°50′10″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żarnówka Wielka; położenie: 53°25′40″N, 23°52′00″E,
obwód grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
zmianę egzonimu Żemłoslaw na Żemłosław; położenie: 54°07′35″N, 25°45′50″E,
obwód grodzieński, rejon iwiejski (aklamacja) – poprawna forma nazwy,
przyjęcie pseudoegzonimu Żłobin; położenie: 52°53′30″N, 30°02′30″E, obwód
homelski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żodziszki; położenie: 54°37′30″N, 26°26′40″E, obwód
grodzieński, rejon smorgoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żubrówka; położenie: 53°49′20″N, 24°23′20″E, obwód
grodzieński, rejon szczuczyński (aklamacja),
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zmianę egzonimu Żuchowicze na Wielkie Żuchowicze; położenie: 53°24′50″N,
26°19′15″E, obwód grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Małe Żuchowicze; położenie: 53°23′40″N, 26°19′15″E,
obwód grodzieński, rejon korelicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żukiewicze; położenie: 53°35′30″N, 23°57′40″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żukojnie Strackie; położenie: 54°51′40″N, 26°10′00″E,
obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żukojnie Żeladzkie; położenie: 54°55′20″N, 26°14′40″E,
obwód grodzieński, rejon ostrowiecki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żuprany; położenie: 54°28′10″N, 26°05′20″E, obwód
grodzieński, rejon oszmiański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żylańce; położenie: 54°03′40″N, 25°11′20″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żyrmuny; położenie: 54°01′30″N, 25°13′30″E, obwód
grodzieński, rejon woronowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żytorodź; położenie: 53°27′00″N, 23°51′30″E, obwód
grodzieński, rejon grodzieński (aklamacja).

Na zakończenie posiedzenia dyr. J. Zieliński podziękował członkom Komisji za ich
całoroczną pracę, zwłaszcza za wysiłek włożony w standaryzację nazewnictwa
geograficznego. Wyraził nadzieję, że kolejny rok będzie dla Komisji równie owocny. Będzie
to rok, w którym odbędzie się w Polsce spotkanie dwóch grup roboczych UNGEGN –
największe międzynarodowe spotkanie nazewnicze organizowane w Polsce od czasów
posiedzenia Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej w 1982 roku. Zaapelował także do Komisji, aby starała się tak organizować
pracę, żeby w każdym roku był publikowany jej efekt – lepiej co roku wydać jedną mniejszą
publikację nazewniczą, niż większe w odstępie kilkuletnim.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono wstępnie na 25 stycznia 2012 roku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:
Wiceprzewodniczący Komisji
mgr Maciej Zych
Wiceprzewodniczący Komisji
prof. dr hab. Andrzej Markowski

