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Aliağa (Turcja, prowincja Izmir) 

Altavilla Milicia (Włochy) 

Andaluzja (Hiszpania ; kraina historyczna) 

Antolin (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Modliborzyce) 

Balıkesir (Turcja) 

Baranki (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Juchnowiec Kościelny) 

Boratyn (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Chłopice) 

Borzymy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki, gm. Kalinowo) 

Buda (Budapeszt ; część miasta) 

Chociw (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Czerniewice) 

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

Cisów (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Sztabin) 

Deseado (Argentyna ; rzeka) 

Dobarz (woj. podlaskie, pow. monieckim, gm. Trzcianne ; okolice) 

Dudy (Białoruś, obw. grodzieński, rej. iwiejski ; okolice) 

Gajków (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Czernica) 

Garbas Pierwszy (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Filipów) 

Gaskonia (Francja ; kraina historyczna) 

Głomia (rzeka) 

Gmina Chełm Śląski (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński) 

Gmina Imielin (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński) 

Gmina Istebna (woj. śląskie, pow. cieszyński) 

Gmina Lędziny (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński) 

Gmina Zwierzyniec (woj. lubelskie, pow. zamojski) 

Gmina Żnin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński) 

Góra Bouffałowa (Wilno ; wzgórze) 

Grojec (wzgórze) 

Grzegorzew (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Grzegorzew) 

Gujenna (Francja ; prowincja historyczna) 

Hammam Bu Gharara (Algieria) 

Horbów (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie ; okolice) 

Hue (Wietnam) 

Idlib (Syria) 

Imperium mongolskie (1206-1368) 

Jarosław (Józefów ; część miasta) 

Jora Wielka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Mikołajki) 

Kartagina (Tunezja ; okolice) 

Koknese (Łotwa) 
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Koniemłoty (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów) 

Konstantin (Uzbekistan ; wyspa nieistniejąca) 

Kowalewo-Opactwo (woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Słupca) 

Krzywólka (Suwałki ; część miasta) 

Księstwo cieszyńskie (1290-1918) 

Księstwo Mantui (1530-1707) 

Leontína (Słowacja ; jaskinia) 

Lesznia (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Suraż) 
Lipnica Dolna (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Brzyska) 

Maghnijja (Algieria) 

Malta (wyspa) 

Moldavská jaskyňa (Słowacja) 

Obszar Funkcjonalny Gmin Nadodrzańskich 

Ostrowite (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Czersk) 

Owen Sound (Kanada) 

Paczewo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sierakowice) 

Państwo hukwaldzkie 

Paskov (Czechy) 

Peszt (Budapeszt ; część miasta) 

Pierszaje (Białoruś, obw. miński, rej. wołożyński ; okolice) 

Piła (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Gostycyn ; okolice) 

Piotrowice (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Nałęczów) 

Podborze (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Radomyśl Wielki) 

Pogórze Śląskie 

Popiele (Wrocław ; część miasta) 

Powiat chełmiński (1818-1920) 

Powiat kwidzyński (1816-1945) 

Powiat lubawski (1818-1920) 

Powiat milicki (1816-1945) 

Powiat nidzicki (1818-1945) 

Powiat olsztyński (1818-1945) 

Powiat pasłęcki (1818-1945) 

Powiat trzebnicki (1816-1945) 

Powiat uznamsko-woliński (1818-1945) 

Powiat wejherowski (1818-1920) 

Powiat wrocławski (1816-1945) 

Powiat ząbkowicki (1816-1945) 

Predjama (Słowenia) 

Prüm (Niemcy) 

Radogoszcz (miasto dawne) 

Rejencja królewiecka (1808-1920) 

Rejencja kwidzyńska (1815-1920) 

Rejencja szczecińska (1816-1845) 

Rosław (Rosja) 

Roś (Białoruś ; rzeka) 

Rovaniemi (Finlandia) 

Rychwałd (Czechy) 

Sewilla (Hiszpania ; okolice) 

Staroszwedzkie (Żmijewka ; część wsi) 

Szczyty-Dzięciołowo (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla) 

Świder (rzeka) 
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Tena (Ekwador ; okolice) 

Turze (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Kuźnia Raciborska) 

Węgielnia (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Szypliszki) 

Wielkie Księstwo Hesji (1806-1871) 

Wielkie Księstwo Poznańskie (1815-1918) 

Wysiadłów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Wilczyce ; okolice) 

Wyszki (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Wyszki) 

Ziemia liwska 

Żmijewka (Ukraina, obw. chersoński, rej. berysławski) 

Żubrohława (Słowacja ; okolice) 

 


