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Al-Amara (Irak ; okolice) 

Ataşehir (Stambuł ; część miasta) 

Boh (Ukraina ; rzeka) 

Bratoszewice (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Stryków ; okolice) 

Bużok (Ukraina ; rzeka) 

Catskill (Stany Zjednoczone ; góry) 

Chambéry (Francja) 

Clarkston (Stany Zjednoczone, stan Georgia) 

Dakota Północna (Stany Zjednoczone ; stan) 

Dubuque (Stany Zjednoczone, stan Iowa) 

Durban (RPA) 

Eastport (Stany Zjednoczone, stan Maine) 

Eppstein (Niemcy, kraj związkowy Hesja) 

Eufrat (rzeka) 

Gmina Aleksandrów Łódzki (woj. łódzkie, pow. zgierski) 

Gmina Chocz (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski) 

Gmina Dobrzyca (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski) 

Gmina Dolsk (woj. wielkopolskie, pow. śremski) 

Gmina Jaraczewo (woj. wielkopolskie, pow. jarociński) 

Gmina Koźmin Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński) 

Gmina Krzemieniewo (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński) 

Gmina Krzywiń (woj. wielkopolskie, pow. kościański) 

Gmina Nowe Skalmierzyce (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 

Gmina Nowogród Bobrzański (woj. lubuskie, pow. zielonogórski) 

Gmina Nowosolna (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni) 

Gmina Olszanica (woj. podkarpackie, pow. leski) 

Gmina Pełczyce (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński) 

Gmina Piotrków Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski) 

Gmina Płoty (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki) 

Gmina Pniewy (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski) 

Gmina Pogorzela (woj. wielkopolskie, pow. gostyński) 

Gmina Poronin (woj. małopolskie, pow. tatrzański) 

Gmina Potok Wielki (woj. lubelskie, pow. janowski) 

Gmina Przeciszów (woj. małopolskie, pow. oświęcimski) 

Gmina Raba Wyżna (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 

Gmina Raciążek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski) 

Gmina Radzionków (woj. śląskie, pow. tarnogórski) 

Gmina Rozdrażew (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński) 
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Gmina Santok (woj. lubuskie, pow. gorzowski) 

Gmina Sieraków (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) 

Gmina Solina (woj. podkarpackie, pow. leski) 

Gmina Stryków (woj. łódzkie, pow. zgierski) 

Gmina Stryszawa (woj. małopolskie, pow. suski) 

Gmina Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński) 

Gmina Wolin (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński) 

Gmina Wołczyn (woj. opolskie, pow. kluczborski) 

Gmina Zgierz (woj. łódzkie, pow. zgierski) 

Góra (woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Jaraczewo ; okolice) 

Grabik (woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Żary) 

Groty Elefanty (Indie) 

Halle (Belgia, Region Flamandzki, prowincja Brabancja Flamandzka) 

Hardwar (Indie) 

Hordaland (Norwegia) 

Ide Hill (Wielka Brytania) 

Independence (Stany Zjednoczone, stan Missouri) 

Itasca (Stany Zjednoczone, stan Minnesota, hrabstwo Clearwater ; jezioro) 

Jedlicze A (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Zgierz ; okolice) 

Kadıköy (Stambuł ; część miasta) 

Kanał Erie (Stany Zjednoczone) 

Kollekolle (Dania) 

Korzeniew (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Mycielin ; okolice) 

Kościelec (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Mycielin ; okolice) 

Kraj Stawropolski (Rosja) 

Książenice (woj. mazowieckie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki ; okolice) 

Lubiń (woj. wielkopolskie, pow. kościański, gm. Krzywiń ; okolice) 

Malejowa (Jordanów ; część miasta) 

Mały Szyszak (góra) 

Mierzynówka (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Grodzisk) 

Mpophomeni (RPA) 

Niewiesz (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Poddębice ; okolice) 

Nowy Gierałtów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Stronie Śląskie) 

Olecko Wielkie (jezioro) 

Piekło (Nowy Sącz ; część miasta) 

Pieńki Wielkie (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Andrzejewo) 

Piwnice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Łysomice) 

Powiat będziński (1927-1939) 

Powiat iłżecki (1866-1939) 

Powiat kluczborski (woj. opolskie) 

Powiat mogileński (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat pińczowski (1867-1939) 

Powiat włoszczowski (1867-1939) 

Powiat zawierciański (1927-1939) 

Radomicko (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Lipno ; okolice) 

Samogród (Suchynicze ; część wsi) 

Siedmiorogów Drugi (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Borek Wielkopolski ; okolice) 

Siedmiorogów Pierwszy (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Borek Wielkopolski ; 

okolice) 

Sławoszew (woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Kotlin ; okolice) 

Smogóry (woj. lubuskie, pow. słubicki, gm. Ośno Lubuskie) 
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Snochowice (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łopuszno) 

Sowliny (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa) 

Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Ostróda) 

Starokonstantynów (Ukraina, obw. chmielnicki ; okolice) 

Stawropol (Rosja) 

Stronie (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów) 

Sucha (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Białobrzegi) 

Suchynicze (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Szudziałowo) 

Swarzynice (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Trzebiechów) 

Tygrys (rzeka) 

Uroczysko Džublik (Ukraina) 

Usedom (Niemcy) 

Vianí (Kolumbia ; gmina) 

Warszawski Okręg Przemysłowy 

Wiadrów (woj. dolnośląskie, pow. jaworski, gm. Paszowice) 

Wierzchy (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Zadzim ; okolice) 

Wilcze Laski (woj. zachochodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Szczecinek) 

Wola Cyrusowa (woj. łódzkie, pow. brzeziński, gm. Dmosin ; okolice) 

    


