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Altoona (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 

Broszęcin (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Rząśnia) 

Chacabuco (Chile ; góry) 

Czerewacha (Ukraina, obw. wołyński) 

Dagda (Łotwa, powiat Dagda) 

Gmina Czerwonak (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Łubowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) 

Gmina Rytwiany (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski) 

Gmina Supraśl (woj. podlaskie, pow. białostocki) 

Grabowiec Skolski (Ukraina, obw. lwowski, rej. skolski) 

Hrynkiszki (Litwa) 

Husne Wyżne (Ukraina, obw. lwowski, rej. turczański) 

Jezioro Glinowieckie 

Józefowo (Litwa, okr. wileński, rej. wileński) 

Kotowice (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Żarki) 

Kroki (Litwa, okr. kowieński, rej. kiejdański) 

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

Letnisko Leśne (Pobiedziska ; część miasta) 

Ludwinowo (Wilno ; część miasta) 

Maipo (Chile ; rzeka) 

Maipú (Chile) 

Merionethshire (Wielka Brytania ; hrabstwo dawne) 

Montgomeryshire (Wielka Brytania ; hrabstwo dawne) 

Mosonmagyaróvár (Węgry) 

Nadleśnictwo Złoty Potok (obszar) 

Odra Zachodnia (rzeka) 

Oyo (Nigeria ; stan) 

Parzęczewo (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Kamieniec) 

Powiat bielski (Bielsko-Biała ; 1920-1939) 

Powiat błoński (1919-1939) 

Powiat brzeziński (1919-1939) 

Powiat chodzieski (1919-1939) 

Powiat cieszyński (1920-1939) 

Powiat czarnkowski (1919-1939) 

Powiat gnieźnieński (1919-1939) 

Powiat gostyński (1919-1939) 

Powiat grójecki (1919-1939) 

Powiat jarociński (1919-1939) 

Powiat kaliski (1919-1939) 
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Powiat katowicki (1922-1939) 

Powiat kolski (1919-1939) 

Powiat lubliniecki (1922-1939) 

Powiat łęczycki (1919-1939) 

Powiat łódzki (1919-1939) 

Powiat miński (1919-1939) 

Powiat mogileński (1919-1939) 

Powiat piotrkowski (1919-1939) 

Powiat pszczyński (1922-1939) 

Powiat radomszczański (1919-1939) 

Powiat sieradzki (1919-1939) 

Powiat świętochłowicki (1922-1939) 

Powiat tarnogórski (1922-1939) 

Powiat turecki (1919-1939) 

Powiat wieluński (1919-1939) 

Prandocin (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Słomniki) 

Przedmieście Gdańskie (Bydgoszcz ; część miasta) 

Rukojnie (Litwa, okr. wileński, rej. wileński ; okolice) 

Sasanówka (Ukraina, obw. chmielnicki) 

Szaty (Litwa, okr. kowieński, rej. kiejdański) 

Ścianka (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. buczacki) 

Śnieżycowy Jar (rezerwat przyrody) 

Trojanówka (Ukraina, obw. wołyński) 

Troupie (Litwa, okr. uciański, rej. oniksztyński) 

Turgutlu (Turcja, prowincja Manisa ; dystrykt) 

Województwo kaliskie (1314-1793) 

Wzgórze Sobieskiego (Pojezierze Poznańskie) 

Ziemia płocka 

Żorany (Litwa, okr. telszański, rej. telszański) 
 


