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

Antoszew (Litwa, okr. poniewieski, rej. kupiszewski) 

Bachmacz (Ukraina, obw. czernihowski, rej. bachmacki ; okolice) 

Białokurowicze (Ukraina, obw. żytomierski, rej. olewski) 

Białokurowicze (Ukraina, obw. żytomierski, rej. olewski ; okolice) 

Białopole (Ukraina, obw. sumski, rej. białopolski ; okolice) 

Borodzianka (Ukraina, obw. kijowski, rej. borodziański ; okolice) 

Ceber (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Bogoria ; okolice) 

Chelsea (Nowy Jork ; część miasta) 

Chotyniec (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Radymno) 

Długoszyn (Jaworzno ; część miasta) 

Działyń (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kłecko) 

Dżardżis (Tunezja) 

Gmina Brenna (woj. śląskie, pow. cieszyński) 

Gmina Jasień (woj. lubuskie, pow. żarski) 

Gmina Popielów (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Walim (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski) 

Hadziacz (Ukraina, obw. połtawski, rej. hadziacki ; okolice) 

Harmęże (woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Oświęcim) 

Højerup (Dania) 

Horodnica (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. husiatyński) 

Jarmolińce (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. jarmoliński ; okolice) 

Jastrzębia (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Ciężkowice ; okolice) 

Jeziory (Ukraina, obw. rówieński, rej. dąbrowicki) 

Kalnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg) 

Kartagina (państwo dawne) 

Kliszkiwci (Ukraina, obw. czerniowiecki, rej. chocimski ; okolice) 

Kurzątkowice (woj. dolnośląskie, pow. oławski, gm. Domaniów) 

Liblice (Czechy) 

Lipowiec (Ukraina, obw. winnicki, rej. lipowiecki ; okolice) 

Łebedyn (Ukraina, obw. sumski, rej. łebedynski ; okolice) 

Łochwica (Ukraina, obw. połtawski, rej. łochwicki ; okolice) 

Machniwka (Ukraina, obw. winnnicki, rej. koziatyński ; okolice) 

Młynosko (Sobków ; staw) 

Narodycze (Ukraina, obw. żytomierski, rej. narodycki ; okolice) 

Nova Basan' (Ukraina, obw. czernihowski, rej. bobrowicki ; okolice) 

Nowe Jankowice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Łasin) 

Nowoarchangielsk (Ukraina, obw. kirowohradzki, rej. nowoarchanhelski ; okolice). 
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Podwilcze (woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki, gm. Białogard) 

Pstrąże (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

Putywl (Ukraina, obw. sumski, rej. putywelski ; okolice) 

Romanów (Ukraina, obw. żytomierski, rej. romanowski ; okolice) 

Różyna (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski) 

Sadowie (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Sadowie) 

Sobków (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sobków) 

Sokoły (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Biała Piska) 

Sribne (Ukraina, obw. czernihowski, rej. sribniański ; okolice) 

Swaga Swaga (Tanzania ; rezerwat przyrody) 

Taraszcza (Ukraina, obw. kijowski, rej. taraszczański ; okolice) 

Trypol (Ukraina, obw. kijowski, rej. obuchowski ; okolice) 

Tulczyn (Ukraina, obw. winnicki, rej. tulczyński ; okolice) 

Wejsuny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Ruciane-Nida) 

Wilcza Wola (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Dzikowiec) 

Wołoczyska (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. wołoczyski ; okolice) 

Złotogłowice (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa) 

 


