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Aubusson (Francja, region Nowa Akwitania) 

Bali (Indonezja ; wyspa) 

Bartochów (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta) 

Betania (Wenezuela) 

Boczanica (Ukraina, obw. rówieński, rej. choszczański) 

Cerro de la Estrella (Meksyk ; miasto dawne) 

Czernelica (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. horodeński ; okolice) 

Czosnów (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Czosnów) 

Dębogóra (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń ; okolice) 

Firtușu (Rumunia) 

Gąski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Gniewkowo ; okolice) 

Gmina Dobrzyniewo Duże (woj. podlaskie, pow. białostocki) 

Gmina Milówka (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Przygodzice (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 

Gmina Suraż (woj. podlaskie, pow. białostocki) 

Godynice (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Brąszewice) 

Grimma (Niemcy) 

Grobin (Łotwa) 

Gruszczyce (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Błaszki) 

Gubernia estońska (1721-1917) 

Hadamar (Niemcy) 

Jaktorowo (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Szamocin ; okolice) 

Jassy (Rumunia ; okolice) 

Jaworowy Szczyt (Słowacja ; góra) 

Kanał Finow (Niemcy) 

Karaciszki (Litwa, okr. wileński, rej. trocki) 

Klusk (Ukraina, obw. wołyński, rej. turzyski) 

Korkożyszki (Litwa, okr. wileński, rej. święciański) 

Krajnik (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Gryfino ; okolice) 

Krokocice (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Szadek) 

Lalish (Irak) 

Lemgo (Niemcy) 

Lubelskie Zagłębie Węglowe 

Majaczewice (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Burzenin) 

Małe Soleczniki (Litwa, okręg wileński, rej. solecznicki) 

Mały Hińczowy Staw (Słowacja ; jezioro) 

Mańkowicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. stoliński) 

Moszczanka (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Raszków) 
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Nowe Święciany (Litwa, okr. wileński, rej. święciański ; okolice) 

Oksytania (kraina historyczna) 

Pewel Wielka (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Jeleśnia) 

Piaszczyna (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Miastko) 

Powiat garwoliński (1919-1939) 

Powiat pułtuski (1919-1939) 

Powiat radzymiński (1919-1939) 

Powiat sierpecki (1919-1939) 

Powiat węgrowski (1919-1939) 

Pusilha (Belize ; miasto dawne) 

Radolin (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Trzcianka ; okolice) 

Ruda (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

Saloniki (Grecja ; okolice) 

Skarbimierz-Osiedle (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Skarbimierz ; okolice) 

Skiros (Grecja ; wyspa) 

Słobódka (Białoruś, obw. witebski, rej. brasławski) 

Sophene (kraina historyczna) 

Starì Kodaki (Ukraina, obw. dniepropetrowski, rej. dniepropetrowski) 

Stoczek Klasztorny (Stoczek ; część wsi) 

Stoczek (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Stoczek) 

Suba-lyuk (Węgry ; jaskinia) 

Szipot-Kamerale (Ukraina, obw. czerniowiecki, rej. putylski ; okolice) 

Tolentino (Włochy) 

Uaxactún (Gwatemala ; miasto dawne) 

Ubieszyn (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Tryńcza) 

Villagrande Strisaili (Włochy) 

Wilczogóra (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Belsk Duży) 

Wola Paprotnia (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Mrozy) 

Wólka Małkowa (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Tryńcza) 

Załuże (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. szumski) 

Zwierzętnik (Oława ; część miasta) 

Zyple (Litwa, okr. mariampolski, rej. szakowski) 

Żyżma (rzeka) 

 


