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Abbeville (Francja ; okolice) 

Abu Kabir (Egipt ; okolice) 

Abu Kammasz (Libia ; okolice) 

Ad-Dakahlijja (Egipt ; muhafaza) 

Arras (Francja ; okolice) 

Asz-Szalif (Algieria ; okolice) 

Bandżul (Gambia ; okolice) 

Bądków (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Goszczyn) 

Bi’r Bin Janīyah (Libia ; jezioro) 

Borusowa (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Gręboszów ; okolice) 

Casoria (Włochy) 

Choisy-au-Bac (Francja) 

Chojeniec (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze) 

Dragomirna (Rumunia) 

Dziatłowicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. łuniniecki) 

Étaples (Francja ; okolice) 

Iwowe (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Borowie) 

Jabal al Maghārah (Egipt ; wzgórza) 

Kabis (Tunezja ; okolice) 

Klewinowo (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Juchnowiec Kościelny) 

Końcowizna (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Suraż) 

Kozłów (Ukraina, obw. lwowski, rej. buski) 

Landsberg (Niemcy, kraj związkowy Saksonia-Anhalt) 

Ludwinów (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Jakubów) 

Majdan Kozic Górnych (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Piaski) 

Mayres (Francja, region Owernia-Rodan-Alpy, departament Ardèche) 

Meghna (Bangladesz ; rzeka) 

Misrata (Libia ; okolice) 

Naarden (Holandia) 

Nalut (Libia ; okolice) 

Niwy (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Daleszyce) 

Oran (Algieria ; okolice) 

Podborcze (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica) 

Port Said (Egipt ; okolice) 

Powiat lidzbarski (1818-1945) 

Puchały Stare (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk) 
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Rudnia-Lwa (Ukraina, obw. rówieński, rej. sarneński) 

Safakis (Tunezja ; okolice) 

Sokolniki (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Niegowa) 

Stańkawa (Białoruś, obw. miński, rej. dzierżyński) 

Suez (Egipt ; okolice) 

Synewyr (Ukraina, obw. zakarpacki, rej. miżhirski) 

Syrta (Libia ; okolice) 

Szpaki (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Wyszki) 

Szperówka (Szczebrzeszyn ; część miasta) 

Świślina (dopływ Kamiennej ; rzeka) 

Tambacounda (Senegal ; okolice) 

Tibissa (Algieria ; okolice) 

Tobruk (Libia ; okolice) 

Todolella (Hiszpania ; gmina) 

Trịnh Tường (Wietnam ; gmina) 

Turośń Dolna (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Turośń Kościelna) 

Wagadugu (Burkina Faso ; okolice) 

Wielkie Jezioro Gorzkie (Egipt) 

Wólka Czarnostocka (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica) 

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

 


