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Alameda (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia ; hrabstwo) 

Amador (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia ; hrabstwo) 

Amherst (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) 

Aržanica (Białoruś ; rzeka) 

Auta (Białoruś ; rzeka) 

Berkeley Hills (Stany Zjednoczone ; góry) 

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

Brzeziny (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Drawno) 

Buczynowe Turnie 

Chłapowo (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Władysławowo ; okolice) 

Chocenice (Czechy, kraj środkowoczeski) 

Contra Costa (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia ; hrabstwo) 

đảo Phú Quốc (Wietnam ; wyspa) 

Diecezja janowska (1818-1867 ; obszar) 

Diecezja janowska (1918-1925 ; obszar) 

Diecezja siedlecka (1925-1992 ; obszar) 

Dolina Litworowa (Słowacja) 

Dzierkowszczyzna (Białoruś, obw. witebski) 

Eldorado National Forest (Stany Zjednoczone ; obszar chroniony) 

Emeryville (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) 

Gatineau (Kanada) 

Gąsienicowe Stawy (jeziora) 

Georgetown (Waszyngton ; część miasta) 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski) 

Golejów (Rybnik ; część miasta) 

Hajnan (Chiny ; prowincja) 

Hala Królowa 

Hala Pyszna 

Hauteville-Lompnes (Francja) 

Heber City (Stany Zjednoczone, stan Utah) 

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

Janka (Białoruś ; rzeka) 

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

Jaskinia Mylna 

Jasper (Kanada, prowincja Alberta) 

Jezioro Karaś (rezerwat przyrody) 

Kałuża (Dąbrowa Górnicza ; część miasta) 

Karwia (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Władysławowo ; okolice) 

Kasztelanów (Poznań ; część miasta) 
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Kiełpino (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy ; okolice) 

Kopa Magury (góra) 

Kościołek (Słowacja ; turnia) 

Kozłowicze (Brześć ; część miasta) 

Księstwo słupskie (1368-1478) 

Kurtkowiec (jezioro) 

Litworowy Staw (Słowacja ; jezioro) 

Machowino (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka ; okolice) 

Marcinelle (Belgia) 

Marpole (Vancouver ; część miasta) 

Mechowo (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Puck ; okolice) 

Męcinka (Jedlicze ; część miasta) 

Miedziane (góra) 

Międzyodrze (region) 

Międzyodrze-Wyspa Pucka (Szczecin ; część miasta) 

Międzyrzecze (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński, gm. Bojszowy) 

Młynarowo (Białoruś, obw. witebski, rej. miorski) 

Mołynie (Piskorowice ; część wsi) 

Montreuil-sur-Brêche (Francja) 

Nagórzany (Ukraina, obw. tarnopolski) 

Neunkirchen (Austria) 

Odra Wschodnia (rzeka) 

Olympic National Forest (Stany Zjednoczone ; obszar chroniony) 

Olympic National Park (Stany Zjednoczone) 

Organy (Tatry Zachodnie ; zbocze) 

Orrouy (Francja) 

Pędzewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka ; okolice) 

Podlesie (Białoruś, obw. brzeski, rej. żabinecki ; okolice) 

Pointe-à-Pitre (Francja, Gwadelupa) 

Port Angeles (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton) 

Pręgowo (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Kolbudy ; okolice) 

Promna-Kolonia (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna ; okolice) 

Rakowce (Białoruś, obw. witebski) 

Raptawicka Turnia 

Ratusz (turnia) 

Samazan (Francja) 

Saturn (turnia) 

Sokołów Dobromilski (Nowe Sady ; część wsi) 

Stanisławowo (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gm. Września) 

Stara Regalica (Odra Wschodnia ; stare koryto) 

Strzeblów (Sobótka ; część miasta) 

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

Sycze (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja ; okolice) 

Szaradowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Szubin ; okolice) 

Szczyrbski Szczyt (Słowacja) 

Uelzen (Niemcy) 

Uelzen (Niemcy ; okolice) 

Victoria (Kanada, prowincja Kolumbia Brytyjska ; okolice) 

Wabcz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński, gm. Stolno ; okolice) 

Wierszuliszki (Wilno ; część miasta) 

Województwo połockie (1504-1793) 
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Wypaleniska (Dąbrowa Górnicza ; część miasta) 

Zadni Mnich (góra) 

Ziemia oświęcimska 

Ziemia włoszczowska 

Złota Swoboda (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. kozowski ; okolice) 

 


