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Abilene (Stany Zjednoczone, stan Kansas) 

Artvin (Turcja ; prowincja) 

Banknock (Wielka Brytania) 

Basen Argentyński 

Basen Australijsko-Antarktyczny 

Basen Bellingshausena 

Basen Południowo-Zachodni 

Basen Południowoaustralijski 

Basen Przylądkowy 

Berżany (Litwa, okr. szawelski, rej. kielmski) 

Brookfield (Stany Zjednoczone, stan Missouri) 

Calverley (Wielka Brytania) 

Castalla (Hiszpania) 

Czwartek (Lublin ; część miasta) 

Dekanat golubio-dulski (obszar ; 1772-1818) 

Derżów (Ukraina, obw. lwowski) 

Długoszyje (Ukraina, obw. rówieński, rej. młynowski ; okolice) 

Dolina Cicha (Słowacja) 

Dolina Ciężka (Słowacja) 

Dolina Jaworzynka 

Dolina za Bramką 
Dombrád (Węgry) 

Dziatkiewicze (Ukraina, obw. rówieński, rej. rówieński ; okolice) 

Galacja (kraina historyczna) 

Głażewo (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki, gm. Międzychód) 

Gmina Bledzew (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki) 

Gmina Bralin (woj. wielkopolskie, pow. kępiński) 

Gmina Dobromierz (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki) 

Gmina Fajsławice (woj. lubelskie, pow. krasnostawski) 

Gmina Gaszowice (woj. śląskie, pow. rybnicki) 

Gmina Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki) 

Gmina Gręboszów (woj. małopolskie, pow. dąbrowski) 

Gmina Haczów (woj. podkarpackie, pow. brzozowski) 

Gmina Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski) 

Gmina Janikowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski) 

Gmina Janowiec (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Kawęczyn (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Kwilcz (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) 

Gmina Lubycza Królewska (woj. lubelskie, pow. tomaszowski) 
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Gmina Lwówek (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski) 

Gmina Łukowa (woj. lubelskie, pow. biłgorajski) 

Gmina Niedrzwica Duża (woj. lubelskie, pow. lubelski) 

Gmina Nowa Brzeźnica (woj. łódzkie, pow. pajęczański) 

Gmina Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gmina Obrazów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski) 

Gmina Obrzycko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski) 

Gmina Radoszyce (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) 

Gmina Słupno (woj. mazowieckie, pow. płocki) 

Gmina Strzyżewice (woj. lubelskie, pow. lubelski) 

Gmina Trzcinica (woj. wielkopolskie, pow. kępiński) 

Gmina Wąwolnica (woj. lubelskie, pow. puławski) 

Gmina Żegocina (woj. małopolskie, pow. bocheński) 

Goleniowy (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Szczekociny ; okolice) 

Gruszków (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Mysłakowice) 

Grzbiet Australijsko-Antarktyczny 

Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny 

Gundelfingen (Niemcy, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia, powiat Breisgau- 

Hochschwarzwald) 

Gwizdów (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Modliborzyce ; okolice) 

Hajdów (Lublin ; część miasta) 

Hillside (Stany Zjednoczone, stan Illinois) 

Kamienica Polska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Kamienica Polska ; okolice) 

Kamyk (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Kłobuck) 

Kiachta (Rosja, republika Buriacja) 

Kidlington (Wielka Brytania) 

Ławrów (Ukraina, obw. wołyński, rej. łucki ; okolice) 

Łutownia (rzeka) 

Macquarie (Australia ; wyspa) 

Malin (Ukraina, obw. rówieński, rej. młynowski ; okolice) 

Mar del Plata (Argentyna ; okolice) 

Meung-sur-Loire (Francja) 

Mękarzów (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Moskorzew) 

Mierzyce (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wierzchlas ; okolice) 

Młynów (Ukraina, obw. rówieński, rej. młynowski ; okolice) 

Mnichy Chochołowskie (góry) 

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

Mstyczów (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejów. gm. Sędziszów ; okolice) 

Newport (Stany Zjednoczone, stan Vermont) 

Niżni Ciemnosmreczyński Staw (Słowacja) 

Norvegia (Antarktyda ; przylądek) 

Nowa Wieś Książęca (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Bralin ; okolice) 

Ocean Południowy 

Omaha (Stany Zjednoczone, stan Nebraska) 

Ożarów (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Mokrsko ; okolice) 

Podzamcze (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Ogrodzieniec) 

Ponikwoda (Lublin ; część miasta) 

Powiat hrubieszowski (1919-1939) 

Powiat janowski (1919-1939) 

Powiat lubelski (1919-1939) 

Powiat puławski (1919-1939) 
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Powiat radzyński (1919-1939) 

Preetz (Niemcy, kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn) 

Przybynów (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Żarki ; okolice) 

Przyłęk (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Szczekociny ; okolice) 

Purcell (Stany Zjednoczone, stan Oklahoma) 

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

Rębielice Szlacheckie (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Lipie ; okolice) 

Rudniki (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Rędziny ; okolice) 

Rusinowice (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Koszęcin ; okolice) 

Saint Joseph (Stany Zjednoczone, stan Missouri) 

Sandwich Południowy (Wielka Brytania ; wyspy) 

Scheibenberg (Niemcy, kraj związkowy Saksonia, powiat Erzgebirgskreis) 

Sławin (Lublin ; część miasta) 

Soborzyce (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Dąbrowa Zielona ; okolice) 

Soho (Londyn ; część miasta) 

Sowia Dolina 

Stara Brzeźnica (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Nowa Brzeźnica ; okolice) 

Suchowce (Ukraina, obw. rówieński ; okolice) 

Szlachcin (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Środa Wielkopolska) 

Ściernie (Bieruń ; część miasta) 

Śliwniki (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Nowe Skalmierzyce) 

Śródmieście (Poznań ; część miasta ; 1997-2010) 

Świątniki Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Mieleszyn) 

Świątniki (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów ; okolice) 

Tążyna (dopływ Wisły ; rzeka) 

Trzy Kopce (Beskid Śląski) 

Whitchurch (Wielka Brytania, hrabstwo Shropshire) 

Wilcza Poręba (Karpacz ; część miasta) 

Wodziczna (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Trzcinica ; okolice) 

Worthing (Wielka Brytania, hrabstwo West Sussex) 

Wrota Chałubińskiego (przełęcz) 

Wyniesienie Chilijskie 

Wyspa Bouveta (Norwegia) 

Wyspa Charcota (Antarktyka) 

Zadębie (Lublin ; część miasta) 

Zajezierze (Gniezno ; wzgórze) 
 


