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Bandżul (Gambia) 
Basingstoke (Wielka Brytania) 
Bobry (Litwa, okr. olicki, rej. łoździejski) 
Capitanata (Włochy ; kraina historyczna) 
Cejlon (Sri Lanka ; wyspa) 
Czadeczka (potok) 
Diecezja St. Pölten (Austria ; obszar) 
Długie (Czarne ; część wsi) 
Drama (rzeka) 
Gierwiaty (Białoruś, obw. grodzieński, rej. ostrowiecki) 
Głodówka (Słowacja) 
Głuponie (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Kuślin) 
Gmina Komarów-Osada (woj. lubelskie, pow. zamojski) 
Gmina Konopnica (woj. łódzkie, pow. wieluński) 
Gmina Tworóg (woj. śląskie, pow. tarnogórski) 
Gmina Wieprz (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 
Gmina Żukowice (woj. dolnośląskie, pow. głogowski) 
Godziszów (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Godziszów) 
Hradec nad Moravicí (Czechy) 
Jakubowice Konińskie (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niemce ; okolice) 
Kaszgar (Chiny) 
Katovice (Czechy) 
Kirkenes (Norwegia) 
Kłopotowo (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Dygowo) 
Kożuszki-Parcel (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) 
Krężelka (potok) 
Liberland (mikronacja) 
Lipnice nad Sázavou (Czechy) 
Michałów-Reginów (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Wieliszew) 
Miedna (Białoruś, obw. brzeski, rej. brzeski ; okolice) 
Møn (Dania ; rezerwat biosfery) 
Møn (Dania ; wyspa) 
Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej 
Polana-Głodówka (Brzegi ; część wsi) 
Polska Cerekiew (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Polska Cerekiew) 
Potok Leśny (dopływ Rawy ; rów) 
Přívořany (Czechy ; wieś nieistniejąca) 
Prochod (Czechy ; wieś nieistniejąca) 



 2 

 

Raciszewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłakowo) 
Region Ren-Men (Niemcy) 
Sarnowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubraniec) 
Słupia (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Jodłownik) 
Stary Folwark (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Kisielice) 
Strużyna (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg) 
Tątławki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg) 
Ustronie (Radom ; część miasta) 
Vlkov (Czechy, kraj południowoczeski, pow. Czeskie Budziejowice) 
Wronów (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski) 
Wysoczyzna Rawska 
Zawadno (Wronów ; część wsi) 
Žd'ár (Czechy ; wieś nieistniejąca) 
Zimnochy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Godkowo) 
 


