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Al-Manzila (Egipt ; jezioro) 

Anańjiw (Ukraina, obw. odeski, rej. ananiwski ; okolice) 

Bad Hofgastein (Austria ; okolice) 

Bad Wilsnack (Niemcy) 

Bagheria (Włochy) 

Bałta (Ukraina, obw. odeski, rej. bałcki ; okolice) 

Bałupiany (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Gołdap) 

Belluno (Włochy ; prowincja) 

Biały Żleb (Dolina Rybiego Potoku) 

Borek Czarniński (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Stanisławów) 

Borremose (Dania ; torfowisko) 

Brzezina (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Dolice) 

Brzoza (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Wielka Nieszawka) 

Buenos Aires (Argentyna ; prowincja) 

Buślarskie Góry 

Bystrzyca (Rumunia ; okolice) 

Chajber Pasztunchwa (Pakistan ; prowincja) 

Chivasso (Włochy) 

Chur (Szwajcaria ; okolice) 

Cieplewo (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański) 

Długie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński, gm. Wąpielsk) 

Dybowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Świętajno) 

Eskişehir (Turcja, prowincja Eskişehir) 

Francuska Afryka Zachodnia (1904-1958) 

Gheorgheni (Rumunia ; okolice) 

Giza (Egipt ; prowincja) 

Glorenza (Włochy ; okolice) 

Grünenplan (Niemcy) 

Hrvatska Kostajnica (Chorwacja ; okolice) 

Hydra (Grecja ; wyspa) 

Jaskinia Mroczna (Beskid Niski) 

Jura (Szwajcaria ; kanton) 

Kąty (Chrzanów ; część miasta) 

Kermanszah (Iran, ostan Kermanszah) 

Kotlina Orawska 

Kragujevac (Serbia ; okolice) 

Linz (Austria ; okolice) 

Lubochowo (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń) 
Lubomin (woj, mazowieckie, pow. miński, gm. Stanisławów) 
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Łąka (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Otmuchów ; okolice) 

Majdan (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Wiązowna) 

Markusy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Markusy) 

Meerut (Indie) 

Merczyce (Białoruś, obw. brzeski, rej. piński) 

Mirogniew (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Człuchów) 

Mūrmuiža (Łotwa, gm. Jełgawa) 

New Calabar (Nigeria ; rzeka) 

Orłów-Parcel (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Bedlno ; okolice) 

Orszowa (Rumunia, okr. Mehedinţi ; okolice) 

Ostrożne (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Szumowo) 

Park Narodowy Itatiaia (Brazylia) 

Pecz (Węgry ; okolice) 

Perły (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo) 

Piatra Neamț (Rumunia ; okolice) 

Płątkowo (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Chociwel) 

Płoszkowo (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Dolice) 

Poręby Leśne (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Stanisławów) 

Powiat giżycki (1818-1945) 

Póvoa de Varzim (Portugalia) 

Procida (Włochy ; wyspa) 

Przeradowo (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Szelków) 

Raszków (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. horodeński) 

Rejczuchy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo) 

Rębków (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Garwolin ; okolice) 

Rio Aguapeí (Brazylia ; rzeka) 

Rovinj (Chorwacja ; okolice) 

Rumunki Głodowskie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Lipno) 

Sankt Pölten (Austria ; okolice) 

Sedranki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Olecko) 

Senj (Chorwacja ; okolice) 

Sieńkowszczyzna (Białoruś, obw. grodzieński, rej. słonimski) 

Sławoszów (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Głubczyce) 

Sombreiro (Nigeria ; rzeka) 

Sondrio (Włochy ; okolice) 

Sremska Mitrovica (Serbia ; okolice) 

Stanisławowo (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Pomiechówek) 

Stojadła (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Mińsk Mazowiecki) 

Sulina (Rumunia ; okolice) 

Syhot (Rumunia ; okolice) 

Székesfehérvár (Węgry ; okolice) 

Szombathely (Węgry ; okolice) 

Szwałk (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie) 

Târgu Secuiesc (Rumunia ; okolice) 

Užice (Serbia ; okolice) 

Waldgirmes (Niemcy) 

Wapienne (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa) 

Wasserburg am Inn (Niemcy ; okolice) 

Wetlina (rzeka) 

Wyżyna Abisyńska 

Zbiroh (Czechy) 



 3 

 

Ziemia chrzanowska 

Znam'ânka (Ukraina, obw. odeski, rej. iwaniwski ; okolice) 

Zvornik (Bośnia i Hercegowina ; okolice) 

Żakowo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sulęczyno) 

 


