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Ambon (Indonezja ; wyspa) 

Basen Peruwiański 

Belém (Brazylia, stan Pará ; okolice) 

Borkowo Kościelne (woj. mazowieckie, pow. sierpecki, gm. Sierpc) 

Borkowo Kościelne (woj. mazowieckie, pow. sierpecki, gm. Sierpc ; okolice) 

Borneo Zachodnie (Indonezja ; prowincja) 

Brzóza Królewska (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Leżajsk) 

Cardona (Hiszpania) 

Chester (Wielka Brytania, hrabstwo Cheshire) 

Ciecholewy (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Konarzyny ; okolice) 

Dekanat dobrzyński (obszar) 

Dekanat ostrowski (obszar) 

Dekanat wąsoski (obszar ; 1693-1867) 

Dekanat wiski (obszar ; 1815-1918) 

Dębina (woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Białobrzegi) 

Dżakarta (Indonezja ; okolice) 

Feniks (Kiribati ; wyspy) 

Fontenoy (Francja, region Burgundia-Franche-Comté) 

Gęsia Szyja (góra) 

Gmina Gorzyce (woj. śląskie, pow. wodzisławski) 

Gmina Jeleśnia (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Kamień (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Gmina Kietrz (woj. opolskie, pow. głubczycki) 

Gmina Kotlin (woj. wielkopolskie, pow. jarociński) 

Gmina Koziegłowy (woj. śląskie, pow. myszkowski) 

Gmina Krasiczyn (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 

Gmina Krasnobród (woj. lubelskie, pow. zamojski) 

Gmina Krośnice (woj. dolnośląskie, pow. milicki) 

Gmina Krotoszyce (woj. dolnośląskie, pow. legnicki) 

Gmina Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski) 

Gmina Wilga (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 

Gołczewo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Parchowo ; okolice) 

Grzbiet Wschodniopacyficzny 

Harare (Zimbabwe ; okolice) 

Hay-on-Wye (Wielka Brytania) 

Isabela (Ekwador ; wyspa) 

Jaźwiska (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Gniew ; okolice) 
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Jezioro Drużno (rezerwat przyrody) 

Jezioro Trzebidzkie (rezerwat przyrody) 

Kanaan (kraina historyczna) 

Kaszuba (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy ; okolice) 

Kiełpin (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Konarzyny ; okolice) 

Kinszasa (Demokratyczna Republika Konga ; okolice) 

Kowalowa (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów) 

Krzczonowice (woj. świętkorzyskie, pow. ostrowiecki, gm. Ćmielów) 

Kurowo (woj. mazowieckie, pow. sierpecki, gm. Gozdowo) 

La Paz (Boliwia ; okolice) 

Lima (Peru ; okolice) 

Lińsk (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Śliwice ; okolice) 

Lubnia (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy ; okolice) 

Macelak (góra) 

Małe Gacno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Cekcyn ; okolice) 

Manaus (Brazylia, stan Amazonas ; okolice) 

Manihiki (Nowa Zelandia ; wyspa) 

Markizy (Francja ; wyspy) 

Nadleśnictwo Myślenice (obszar) 

Nairobi (Kenia ; okolice) 

Nowy Kamień (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Kamień) 
Orzełek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński, gm. Kamień Krajeński ; okolice) 

Osowo Leśne (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Lubichowo ; okolice) 

Pastwa (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Kwidzyn ; okolice) 

Powiat chełmski (1919-1939) 

Powiat krasnostawski (1919-1939) 

Powiat lubartowski (1919-1939) 

Powiat łańcucki (1920-1939) 

Powiat łukowski (1919-1939) 

Powiat milicki (woj. dolnośląskie) 

Powiat niżański (1920-1939) 

Powiat nowosądecki (1920-1939) 

Powiat przemyski (1920-1939) 

Powiat przeworski (1920-1939) 

Powiat rzeszowski (1920-1939) 

Powiat sanocki (1920-1939) 

Powiat siedlecki (1919-1939) 

Powiat sokołowski (1919-1939) 

Powiat tarnobrzeski (1920-1939) 

Powiat tarnowski (1920-1939) 

Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski ; 1919-1939) 

Powiat włodawski (1919-1939) 

Powiat zamojski (1919-1939) 

Powiat żywiecki (1920-1939) 

Prądzonka (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Studzienice ; okolice) 

Przychody (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Międzyrzec Podlaski) 

Pylawa (Ukraina, obw. czerkaski) 

Quito (Ekwador ; okolice) 

Raval (Barcelona ; część miasta) 

Recife (Brazylia, stan Pernambuco ; okolice) 

Rio de Janeiro (Brazylia ; okolice) 
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Rościsławice (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śląskie) 

Samoa Amerykańskie (Stany Zjednoczone ; terytorium zależne) 

Samoa (wyspy) 

Słupia Nadbrzeżna (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Tarłów) 

Sofìïvs'ka Borŝagìvka (Ukraina, obw. kijowski) 

Sołoki (Litwa, okr. uciański, rej. jezioroski) 

Starożytna Macedonia 

Stójków (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Lądek Zdrój) 

Surabaja (Indonezja, prowincja Jawa Wschodnia ; okolice) 

Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" (obszar) 

Trindade (Brazylia ; wyspa) 

Uklejna (góra) 

Wieczfnia Kościelna (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Wieczfnia Kościelna) 

Windhuk (Namibia ; okolice) 

Yvoire (Francja) 

Zagorzyn (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łącko) 

Zelewo (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Luzino) 

Zielona Huta (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Konarzyny ; okolice) 

Żarnowo (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Grudusk ; okolice) 

 


