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Aleksandrówka (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Przyrów) 

Algier (Algieria ; departament ; 1848-1962) 

Asjut (Egipt) 

Będziemyśl (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Sędziszów Małopolski) 

Birżyniany (Litwa, okr. telszański, rej. telszański) 

Borki-Wyrki (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Brandenburgia (prowincja ; 1815-1946) 

Bukowina (kraj koronny ; 1849-1918) 

Bystrzyca Nadwórniańska (Ukraina ; rzeka) 

Cesarstwo Etiopii (1270-1974) 

Chełmskie Torfowiska Węglanowe (obszar chroniony) 

Chromna (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Czechy (kraj koronny ; 1849-1918) 

Czerniewicze (Białoruś, obw. witebski, rej. szarkowszczyński) 

Czuczewicze Wielkie (Białoruś, obw. brzeski, rej. łuniniecki) 

Ćmiłów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Głusk ; okolice) 

Dalmacja (kraj koronny ; 1815-1918) 

Danków (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki, gm. Strzelce Krajeńskie ; okolice) 

Darién (region) 

Dolna Austria (kraj koronny ; 1804-1918) 

Dżurów (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. śniatyński) 

Gmina Lipinki (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 

Gmina Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński) 

Gmina Strzeleczki (woj. opolskie, pow. krapkowicki) 

Gmina Świercze (woj. mazowieckie, pow. pułtuski) 

Górna Austria (kraj koronny ; 1804-1918) 

Hajsyn (Ukraina, obw. winnicki, rej. hajsyński ; okolice) 

Hansca (Mołdawia) 

Hombark Łapszański (góra) 

Hrud (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Kamień (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Białobrzegi) 

Kecskemét (Węgry ; okolice) 

Kodrąb (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Kodrąb) 

Konstantyna (Algieria ; departament) 

Kotlina Jasielsko-Krośnieńska 

Kotlina Żmigrodzka 

Kurhan (Białoruś, obw. grodzieński, rej. lidzki) 

Latakia (Syria) 

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska (obszar) 
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Lipa (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sobków) 

Lipiny (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Lubrza (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Lubrza) 

Luena (Angola, prowincja Moxico) 

Ługi-Rętki (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Ługi Wielkie (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Marusza (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

Morawy (kraj koronny ; 1849-1918) 

Na Opalonym (rezerwat przyrody) 

Nadleśnictwo Babimost (obszar) 

Nantes (Francja ; okolice) 

Nezabylice (Czechy ; gmina) 

Oropa (Włochy, region Piemont, prowincja Biella) 

Orwistów (Litwa, okr. kowieński, rej. kiejdański) 

Ostoja Biebrzańska (obszar chroniony) 

Pakówka (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Bojanowo) 

Podhorce (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice) 

Pogórze Orawsko-Jordanowskie 

Powiat złotowski (1818-1945) 

Pruszewiec (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Pobiedziska) 

Rechnitz (Austria) 

Rojęczyn (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Rydzyna) 

Równina Goleniowska 

Równina Nowogardzka 

Rudziszki (Litwa, okr. wileński, rej. trocki) 

Saint-Jean-Pied-de-Port (Francja) 

Saksonia (prowincja ; 1815-1946) 

Seine (Francja ; departament ; 1790-1968) 

Skwyra (Ukraina, obw. kijowski, rej. skwyrski) 

Smolnik (rezerwat przyrody) 

Sobota (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Bielawy) 

Somali Brytyjskie (1884-1940) 

Somali Francuskie (1896-1977) 

Somali Włoskie (1905-1935) 

Staświny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Miłki) 

Stryje Paskowe (woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Łask) 

Śląsk Austriacki (kraj koronny ; 1860-1918) 

Śląsk (prowincja ; 1815-1919) 

Świercze (Borki-Wyrki ; część wsi) 

Trechtingshausen (Niemcy) 

Valle del Cauca (Kolumbia ; departament) 

Vrbová Lhota (Czechy) 

Widziszki (Litwa, okr. wileński, rej. wiłkomierski) 

Witaszewice (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Góra Świętej Małgorzaty) 

Województwo podlaskie (1513-1795) 

Wyspa lipowa na jeziorze Szwałk Wielki (rezerwat przyrody) 

Zalitawia (1867-1918) 

Zdany (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Żółtańce-Kolonia (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Chełm) 

Żuki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Tuczna) 


