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Ain (Francja ; rzeka) 

Alkusz (Irak) 

Az-Zarka (Jordania) 

Bad Aibling (Niemcy) 

Brema (Niemcy, kraj związkowy Brema ; okolice) 

Brzuze (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński, gm. Brzuze) 

Caserta (Włochy) 

Cava de' Tirreni (Włochy ; okolice) 

Celiny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chmielnik) 

Chorweiler (Kolonia ; część miasta) 

Chwarstnica (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Gryfino) 

Demre (Turcja) 

Dessau (Dessau-Roßlau ; część miasta) 

Dobryń Mały (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie) 

Dołgie Jezioro (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Borne Sulinowo). 

Doullens (Francja ; okolice) 

Drużba (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. prawdinski ; okolice) 

Duniłowicze (Białoruś, obw. witebski ; okolice) 

Dunkierka (Francja ; okolice) 

Einbeck (Niemcy ; okolice) 

Galtgarben (Rosja ; góra) 

Giełwany (Litwa, okr. wileński, rej. szyrwincki ; okolice) 

Gmina Gołcza (woj. małopolskie, pow. miechowski) 

Gmina Goraj (woj. lubelskie, pow. biłgorajski) 

Gmina Jaworze (woj. śląskie, pow. bielski) 

Gmina Lipno (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński) 

Gmina Łomża (woj. podlaskie, pow. łomżyński) 

Gmina Serniki (woj. lubelskie, pow. lubartowski) 

Gmina Stryszów (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 

Gmina Świerklany (woj. śląskie, pow. rybnicki) 

Goraj (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Goraj) 

Góra Zborów 

Grabów (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Izbicko) 

Hajka (zbiornik wodny) 

Halberstadt (Niemcy ; okolice) 

Jarantów (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów) 

Jezioro Głębokie (woj. zachodniopomorskie, pow. łobeski, gm. Radowo Małe) 

Jezioro Kamienne (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński) 

Jezioro Rosnowskie (zbiornik wodny) 

Karcino (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Kołobrzeg ; okolice) 
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Karwowo (jezioro) 

Klępnicko (jezioro) 

Kłodne (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa) 

Kobylin (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Grójec) 

Komaje (Białoruś, obw. witebski ; okolice) 

Komorze (jezioro) 

Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska) 

Krasne Sioło (Białoruś, obw. grodzieński, rej. wołkowyski) 

Księstwo ziębickie (1321-1742) 

Leuven (Belgia ; okolice) 

Lipe (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów) 

Lubicko Wielkie (jezioro) 

Łąkta Górna (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina) 

Łyżbice (Trzyniec ; część miasta) 

Maniów (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Mietków) 

Marylebone (Londyn ; część miasta) 

Mesocco (Szwajcaria) 

Mollis (Szwajcaria) 

Nakielno (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Wałcz) 

Niesen (Szwajcaria ; góra) 

Niski Jesionik (Czechy ; góry) 

Oderberg (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia) 

Osa (dopływ Wisły ; rzeka) 

Paderborn (Niemcy ; okolice) 

Padół (Kijów ; część miasta) 

Piława (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Borne Sulinowo ; okolice) 

Piskory (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów) 

Pogezania (kraina historyczna) 

Quispamsis (Saint John ; część miasta) 

Resko (woj. zachodniopomorskie, pow. łobeski, gm. Resko) 

Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubecz) 

Rotterdam (Holandia ; okolice) 

Saint John (Kanada) 

Saint-Omer (Francja, region Hauts-de-France, departament Pas-de-Calais ; okolice) 

Samotraka (Grecja ; wyspa) 

Santa Cruz (Sewilla ; część miasta) 

Santarém (Portugalia, dystrykt Santarém, region Alentejo) 

Sapieżyszki (Litwa, okr. kowieński, rej. kowieński ; okolice) 

Schwarzen (Niemcy, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat) 

Siegen (Niemcy ; okolice) 

Slabada (Litwa, okr. szawelski, rej. kielmski ; okolice) 

Soltau (Niemcy ; okolice) 

Sombor (Serbia) 

Sorrento (Włochy ; okolice) 

Subkowy (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Subkowy) 

Sydney (Kanada, prowincja Nowa Szkocja) 

Świerklany (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Świerklany) 

Świniarsko (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Chełmiec) 

Thun (Szwajcaria ; jezioro) 

Thwaite (Wielka Brytania, hrabstwo North Yorkshire) 

Tönning (Niemcy ; okolice) 
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Turza Wielka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Działdowo) 

Tywa (rzeka) 

Vietri sul Mare (Włochy ; okolice) 

Walden (Concord ; jezioro) 

Wąsosze (jezioro) 

Węgorzyno (Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, pow. łobeski, gm. Węgorzyno ; jezioro) 

Wieck auf dem Darß (Niemcy ; okolice) 

Wielona (Litwa, okr. tauroski ; okolice) 

Woodland Hills (Los Angeles ; część miasta) 

Woświn (jezioro) 

Wysoki Jesionik (Czechy ; góry) 

Ziemia Baffina (Kanada ; wyspa) 

 


