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Aruba (Holandia ; wyspa) 

Biała (dopływ Wisły ; rzeka) 

Blizna (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) 

Bobolice (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie) 

Bochum (Niemcy, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia ; okolice) 

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

Bujaków (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Porąbka) 

Chełmiński Park Krajobrazowy (obszar) 

Chwałki (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 

Curaçao (Holandia ; wyspa) 

Ćwików (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Olesno) 

Dąbrowa (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Przesmyki) 

Dekanat kurzelowski (obszar ; 1364-1867) 

Dobele (Łotwa ; okolice) 

Dobrów (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Tuczępy ; okolice) 

Dołhopole (Ukraina, obw. iwanofrankiwski ; okolice) 

Dorbiany (Litwa, okr. kłajpedzki, rej. kretyngański ; okolice) 

Figueira da Foz (Portugalia) 

Gmina Chodzież (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski) 

Gmina Irządze (woj. śląskie, pow. zawierciański) 

Gmina Sadlinki (woj. pomorskie, pow. kwidzyński) 

Gmina Ujsoły (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Ustka (woj. pomorskie, pow. słupski) 

Goliany (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Błędów) 

Grzmięca (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Zbiczno) 

Grzybów (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów ; okolice) 

Gwadelupa (Francja ; wyspy) 

Jharkhand (Indie ; stan) 

Kaliningrad (Rosja ; okolice) 

Katarzynopole (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Siemkowice) 

Kiusiu (Japonia ; wyspa) 

Klin (Słowacja, kraj żyliński) 

Korablew (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Rusiec) 

Lila (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Zduny ; okolice) 

Lillehammer (Norwegia) 

Linków (Litwa, okr. szawelski, rej. pokrojski ; okolice) 

Lubochnia (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Lubochnia) 

Małastów (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa ; okolice) 
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Monte Sarmiento (Chile ; góra) 

Mount St. Helens (Stany Zjednoczone ; wulkan) 

Nadleśnictwo Przymuszewo (obszar) 

Nadwiślański Park Krajobrazowy (obszar) 

Nehrybka (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Przemyśl ; okolice) 

Nuštar (Chorwacja) 

Ostnicowe Parowy Gruczna (rezerwat przyrody) 

Pleiße (Niemcy ; rzeka) 

Renda (Łotwa ; okolice) 

Rezerwat Biosfery Babia Góra (obszar) 

Rezerwat Biosfery Lasu Wiedeńskiego (Austria) 

Rębiechów (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Kobylin ; okolice) 

Santa Catarina (Brazylia ; wyspa) 

Sherwood (Wielka Brytania ; las) 

Skaistkalne (Łotwa) 

Skaistkalne (Łotwa ; okolice) 

Sokolniki (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Sokolniki) 

Solec (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Szydłów ; okolice) 

Starościn (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kamionka) 

Talsi (Łotwa ; okolice) 

Tarquinia (Włochy) 

Ugāle (Łotwa ; okolice) 

Wollaston (Chile ; wyspa) 

Wrońsko (woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Konopnica) 

Wyszyna Fałkowska (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Ruda Maleniecka) 

Zdrowie-Mania (Łódź ; część miasta) 

Złotno (Łódź ; część miasta) 
 


