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Aglomeracja warszawska 

Benz (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie, powiat Vorpommern- 

Greifswald ; okolice) 

Będargowo (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Kołbaskowo) 

Biała Lądecka (rzeka) 

Bielsko (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Koczała ; okolice) 

Bór (Zwardoń ; część wsi) 

Bremeńska Republika Rad 

Budy Przeworskie (Chałupki ; część wsi) 

Colón (Panama, prowincja Colón) 

Czachów (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Cedynia ; okolice) 

Czarnylas (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Przygodzice) 

Dobropole (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Wolin ; okolice) 

Dolina Dolnej Narwi 

Ducherow (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 

Ferdinandshof (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 

Ghaty Zachodnie (Indie ; góry) 

Gmina Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie, pow. bielski) 

Gmina Ksawerów (woj. łódzkie, pow. pabianicki) 

Gmina Kuźnia Raciborska (woj. śląskie, pow. raciborski) 

Gmina Morąg (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki) 

Gmina Niechanowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) 

Gmina Osiecznica (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki) 

Gmina Polska Cerekiew (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski) 

Gmina Praszka (woj. opolskie, pow. oleski) 

Granowo (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Krzęcin ; okolice) 

Guardia Sanframondi (Włochy) 

Guayaquil (Ekwador) 

Hohenholz (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 

Issyk-kul (Kirgistan ; jezioro) 

Ituango (Kolumbia) 

Kamieniska (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Goleniów) 

Kampala (Uganda) 

Kiełpino (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Brojce ; okolice) 

Kropiwnica (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Mońki) 

Krzekowo (Szczecin ; część miasta) 

Kunowo (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Kobylanka) 

Kurki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Olsztynek ; okolice) 

Leopoldshagen (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 
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Lisie Pole (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Chojna ; okolice) 

Löcknitz (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze, pow. Vorpommern- Greifswald) 

Löcknitz (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze, pow. Vorpommern- Greifswald 

; okolice) 

Łubienica-Superunki (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pokrzywnica) 

Łuków Śląski (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Gaszowice) 

Miękowo (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Goleniów ; okolice) 

Mitrowica (Kosowo) 

Miżhirja (Ukraina, obw. zakarpacki ; okolice) 

Młynówka (pagórek) 

Mołtowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Gościno) 

Moracz (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Przybiernów ; okolice) 

Niemienice (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Sadowie) 

Nizina Północnomazowiecka 

Olwita (Litwa, okr. mariampolski, rej. wyłkowyski) 

Pawłowo Kościelne (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Czernice Borowe) 

Pobrzeże Szczecińskie 

Pomona (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) 

Recknitz (Niemcy ; rzeka) 

Rega (rzeka) 

Rieth (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 

Równina Wkrzańska 

Sąpolno (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Przechlewo ; okolice) 

Sollacaro (Francja, region Korsyka) 

Songdo (Korea Południowa) 

Steniatyn (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Łaszczów ; okolice) 

Stolec (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Dobra ; okolice) 

Stuchowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Świerzno ; okolice) 

Sypniewo (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Jastrowie) 

Szczurowice (Ukraina, obw. lwowski, rej. radziechowski ; okolice) 

Sziszapangma (Chiny ; góra) 

Świerzno (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Świerzno) 

Święta Lipka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel ; okolice) 

Trollhättan (Szwecja) 

Trubczyn (Ukraina, obw. tarnopolski) 

Winiary (Warka ; część miasta) 

Wysoczyzna Ciechanowska 

Zabłotów (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 

Zirchow (Niemcy ; okolice) 

Zrmanja (Chorwacja ; rzeka) 

Żołna (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Przechlewo ; okolice) 

 


