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Ardeu (Rumunia) 
Âroslavskoe (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. gurjewski ; okolice) 
Australia (kontynent) 
Bogatovo (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. polesski ; okolice) 
Bożacin (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Krotoszyn) 
Brînzeni (Mołdawia, rej. Jedyńce ; okolice) 
Broumovská vrchovina (góry) 
Bukovice (Czechy, kraj hradecki) 
Bukówna (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. tłumacki) 
Bute (Wielka Brytania ; wyspa) 
Cerkliszki (Litwa, okr. wileński, rej. święciański) 
Chrabrowo (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 
Chrapczew (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Dobra) 
Czerniczyn (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów) 
Darkiejmy (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 
Dobrá Niva (Słowacja) 
Dolina Fordońska 
Drogosze (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Barciany ; okolice) 
Główczyce (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Główczyce) 
Gmina Lelów (woj. śląskie, pow. częstochowski) 
Gmina Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski) 
Golubie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Dubeninki ; okolice) 
Góry Kantabryjskie (Hiszpania) 
Gremâč'e (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. czerniachowski ; okolice) 
Gromadka (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Gromadka) 
Jeżyce (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Darłowo ; okolice) 
Kadyny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Tolkmicko ; okolice) 
Kaganat Awarów 
Kainji (Nigeria ; zbiornik wodny) 
Kalinowka (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. czerniachowski ; okolice) 
Kam'âne (Ukraina, obw. odeski) 
Kamienna (dopływ Bobru ; rzeka) 
Karścino (woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki, gm. Karlino ; okolice) 
Kłomino (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Borne Sulinowo) 
Kołuda Wielka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo) 
Komjatice (Słowacja) 
Kornberg (Rosja ; wieś nieistniejąca) 
Krasnaâ Dubrava (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. sławski ; okolice) 
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Krasnoznamiensk (Rosja, obw. kaliningradski ; okolice) 
Krzywa (woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gm. Chojnów) 
Kutuzovo (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 
LaGrange (Stany Zjednoczone, stan Georgia) 
Leipgiriai (Litwa, okr. tauroski, rej. jurborski ; okolice) 
Leśno (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy) 
Liburnia (kraina historyczna) 
Liwski Las 
Lunino (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. nemanski ; okolice) 
Łasin Koszaliński (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Będzino ; okolice) 
Malomožajskoe (Rosja ; okolice) 
Manly (Sydney ; część miasta) 
Mel'nikovo (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 
Melrose (Wielka Brytania) 
Miasteczko Wilanów (Warszawa ; część miasta) 
Minija (Litwa okr. kłajpedzki, rej. szyłokarczemski ; okolice) 
Mаjskое (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. gusiewski ; okolice) 
Niezdów (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Opole Lubelskie) 
Nikitovka (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 
Novaâ Derevnâ (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. polesski ; okolice) 
Nowa Karczma (Krynica Morska ; część miasta) 
Nowa Kiszewa (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Kościerzyna ; okolice) 
Oblekoń (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Pacanów) 
Obszarniki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie ; okolice) 
Oficjałów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów) 
Osetnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Orneta ; okolice) 
Osinovka (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. sławski ; okolice) 
Osowo (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Kępice ; okolice) 
Pielgrzymowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Kozłowo) 
Piwoda (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Wiązownica) 
Pjongczang (Korea Południowa ; powiat) 
Poddąbie (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka ; okolice) 
Pravdino (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. krasnoznamieński ; okolice) 
Priozërnoe (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. czerniachowski ; okolice) 
Privol'noe (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. czerniachowski ; okolice) 
Riwna (Ukraina, obw. czerniowiecki, rej. wyżnicki) 
Romanowo (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 
Saranskoe (Rosja ; okolice) 
Sarbinowo (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Mielno ; okolice) 
Slavinsk (Rosja ; okolice) 
Stara Zbelutka (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łagów) 
Stobnica (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Oborniki) 
Synowódzko Wyżne (Ukraina, obw. lwowski) 
Szarawka (Ukraina, obw. chmielnicki) 
Szczerzec (Ukraina, obw. lwowski) 
Szczurowice (Ukraina, obw. lwowski, rej. radziechowski) 
Szumleś Królewski (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Nowa Karczma ; okolice). 
Timirâzevo (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. sławski ; okolice) 
Tret'âkovo (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. krasnoznamieński ; okolice) 
Trutnowy (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie ; okolice) 
Uzlovoe (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. krasnoznamieński ; okolice) 
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Walthamstow (Londyn ; część miasta) 
Wilków Polski (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Leoncin) 
Zabrost Wielki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Budry ; okolice) 
Zagórzyca (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Damnica ; okolice) 
Zielenica (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie ; okolice) 
Zverevo (Rosja, obw. kaliningradzki, rej. prawdinski ; okolice) 
 


