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Barumini (Włochy) 

Berowo (Macedonia ; okolice) 

Bieszczady Wschodnie (Ukraina ; góry) 

Bieszczady Zachodnie (góry) 

Bischofshofen (Austria) 

Bodzów (woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Bytom Odrzański) 

Bogusław (Jarocin ; część miasta) 

Christchurch (Wielka Brytania ; hrabstwo Dorset) 

Cigacice (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Sulechów) 

Dełczewo (Macedonia ; okolice) 

Dolina Bagiennej Trawy (kraina fikcyjna) 

Gmina Białopole (woj. lubelskie, pow. chełmski) 

Gmina Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki) 

Gmina Brzeg (woj. opolskie, pow. brzeski) 

Gmina Buk (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Chojna (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 

Gmina Ciechanów (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Dobrzany (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 

Gmina Dobrzeń Wielki (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski) 

Gmina Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki) 

Gmina Gniew (woj. pomorskie, pow. tczewski) 

Gmina Goleniów (woj. zachodniopomorskie) 

Gmina Gołymin-Ośrodek (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Gostynin (woj. mazowieckie, pow. gostyniński) 
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Gmina Gozdowo (woj. mazowieckie, pow. sierpecki) 

Gmina Grodków (woj. opolskie, pow. brzeski) 

Gmina Gubin (woj. lubuskie, pow. krośnieński) 

Gmina Gzy (woj. mazowieckie, pow. pułtuski) 

Gmina Ińsko (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 

Gmina Józefów (woj. lubelskie, pow. biłgorajski) 

Gmina Kłodawa (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 

Gmina Komprachcice (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Księżpol (woj. lubelskie, pow. biłgorajski) 

Gmina Kutno (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 

Gmina Lewin Brzeski (woj. opolskie, pow. brzeski) 

Gmina Łowicz (woj. łódzkie, pow. łowicki) 

Gmina Marianowo (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 

Gmina Mochowo (woj. mazowieckie, pow. sierpecki) 

Gmina Narol (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski) 

Gmina Ojrzeń (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Okonek (woj. wielkopolskie, pow. złotowski) 

Gmina Opinogóra Górna (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Pokój (woj. opolskie, pow. namysłowski) 

Gmina Police (woj. zachodniopomorskie, pow. policki) 

Gmina Pułtusk (woj. mazowieckie, pow. pułtuski) 

Gmina Regimin (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Ryjewo (woj. pomorskie, pow. kwidzyński) 

Gmina Słupca (woj. wielkopolskie, pow. słupecki) 

Gmina Sompolno (woj. wielkopolskie, pow. koniński) 

Gmina Sońsk (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) 

Gmina Stepnica (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski) 

Gmina Tłuchowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski) 

Gmina Wielgie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski) 

Gmina Wojnicz (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Września (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński) 

Gmina Zbąszyń (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski) 

Gmina Zwoleń (woj. mazowieckie, pow. zwoleński) 

Gmina Żarnowiec (woj. śląskie, pow. zawierciański) 
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Golenice (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Myślibórz) 

Gubernia radomska (1844-1917) 

Jarnuty (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Czerwin) 

Jezioro Płaskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława) 

Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie) 

Knaresborough (Wielka Brytania ; okolice) 

Książnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłakowo ; okolice) 

Lewniowa (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Gnojnik) 

Lubelszczyzna 

Międzylesie (woj. dolnośląskie ; zamek) 

Mikuszowice Krakowskie (Bielsko-Biała ; część miasta) 

Mozyrz (Białoruś, obw. homelski) 

Pariacoto (Peru) 

Plymouth Sound (Wielka Brytania ; zatoka) 

Płociczno-Osiedle (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Suwałki ; okolice) 

Posiadały (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Cegłów) 

Postoliska (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Tłuszcz) 

Powiat biłgorajski (woj. lubelskie) 

Powiat brzeski (woj. opolskie) 

Powiat ciechanowski (woj. mazowieckie) 

Powiat drawski (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat ełcki (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat giżycki (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat goleniowski (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat gołdapski (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat gostyniński (woj. mazowieckie) 

Powiat grodkowski (woj. opolskie) 

Powiat kolski (woj. wielkopolskie) 

Powiat koniński (woj. wielkopolskie) 

Powiat krapkowicki (woj. opolskie) 

Powiat kutnowski (woj. łódzkie) 

Powiat kwidzyński (woj. pomorskie) 

Powiat lipnowski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat lubaczowski (woj. podkarpackie) 
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Powiat łobeski (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat łowicki (woj. łódzkie) 

Powiat myśliborski (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat nyski (woj. opolskie) 

Powiat olecko-gołdapski (woj. warmińsko-mazurskie ; 1999-2001) 

Powiat poznański (woj. wielkopolskie) 

Powiat pułtuski (woj. mazowieckie) 

Powiat radomski (woj. mazowieckie) 

Powiat sandomierski (woj. świętokrzyskie) 

Powiat słupecki (woj. wielkopolskie) 

Powiat stargardzki (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat szczecinecki (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat węgorzewski (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat wrzesiński (woj. wielkopolskie) 

Powiat złotowski (woj. wielkopolskie) 

Powiat zwoleński (woj. mazowieckie) 

Powiewiórka (Litwa) 

Rabe (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna) 

Radestów (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Borkowice) 

Radziszewo (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Gryfino) 

Rafałówka Stara (Ukraina ; miejscowość dawna) 

Ragusa (Włochy) 

Rambouillet (Francja) 

Rapallo (Włochy) 

Röbel/Müritz (Niemcy) 

Rożnowo (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Banie) 

Rumian (woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Rybno) 

Rumian (woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Rybno ; okolice) 

Rusinowo (woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński, gm. Świdwin ; okolice) 

Scuol (Szwajcaria) 

Sidmouth (Wielka Brytania) 

Sienkiewicze (Białoruś, obw. brzeski) 

Sityck (Białoruś ; okolice) 

Skarpa Puławska (Warszawa ; część miasta) 
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Skolity (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Świątki ; okolice) 

Stara Zagość (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gm. Pińczów) 

Stare Bronowice (Lublin ; część miasta) 

Starożytny Rzym 

Strzelce Kolonia (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Białopole) 

Tintagel (Wielka Brytania) 

Waterloo (Kanada) 

Wimborne Minster (Wielka Brytania) 

Województwo gdańskie (1945-1975) 

Województwo gdańskie (1975-1998) 

Województwo poznańskie (1945-1998) 

Województwo radomskie 

Zabiele Wielkie (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Olszewo-Borki ; okolice) 

Zamojszczyzna 

Zbiorniki Pogoria 

Zborov (Słowacja ; okolice) 

Ziemia chełmska 

Ziemia Święta 

Żakowice (Radom ; część miasta) 

Żarnowo Drugie (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Augustów) 

Żarnowo Trzecie (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Augustów) 

 


