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Bambouk (góry) 
Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Biała Piska) 
Beskidy Środkowe (góry) 
Beskidy Wschodnie (góry) 
Biała Góra (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Sztum) 
Bodaki (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa) 
Chrzanów (woj. małopolskie ; okolice) 
Czeczewo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Przodkowo) 
Dziesiąta (Lublin ; część miasta) 
Eltville (Niemcy) 
Erdas (kraina fikcyjna) 
Éthe (Virton ; część miasta) 
Garstedt (Niemcy, Dolna Saksonia) 
Gehenna (Jerozolima ; dolina) 
Gmina Biecz (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 
Gmina Bogdaniec (woj. lubuskie, pow. gorzowski) 
Gmina Boleszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski) 
Gmina Brańszczyk (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski) 
Gmina Brody (woj. lubuskie, pow. żarski) 
Gmina Brzozów (woj. podkarpackie, pow. brzozowski 
Gmina Cedynia (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 
Gmina Chorzele (woj. mazowieckie, pow. przasnyski) 
Gmina Chrzanów (woj. małopolskie, pow. chrzanowski) 
Gmina Czerwińsk nad Wisłą (woj. mazowieckie, pow. płoński) 
Gmina Dąbrówka (woj. mazowieckie, pow. wołomiński) 
Gmina Dębno (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski) 
Gmina Dubiecko (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 
Gmina Dydnia (woj. podkarpackie, pow. brzozowski) 
Gmina Dynów (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 
Gmina Górzyca (woj. lubuskie, pow. słubicki) 
Gmina Iłów (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) 
Gmina Iwonicz-Zdrój (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 
Gmina Jabłonna Lacka (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) 
Gmina Kobiele Wielkie (woj. łódzkie, pow. radomszczański) 
Gmina Kobyłka (woj. mazowieckie, pow. wołomiński) 
Gmina Korczew (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) 
Gmina Korczyna (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 
Gmina Kosów Lacki (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) 
Gmina Kostrzyn nad Odrą (woj. lubuskie, pow. gorzowski) 
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Gmina Krynica-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 
Gmina Krzywcza (woj. podkarpackie, pow. przemyski) 
Gmina Krzyż Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) 
Gmina Legionowo (woj. mazowieckie, pow. legionowski) 
Gmina Leoncin (woj. mazowieckie, pow. nowodworski) 
Gmina Lubiszyn (woj. lubuskie, pow. gorzowski) 
Gmina Lubniewice (woj. lubuskie, pow. sulęciński) 
Gmina Łochów (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 
Gmina Mała Wieś (woj. mazowieckie, pow. płocki) 
Gmina Mały Płock (woj. podlaskie, pow. kolneński) 
Gmina Miedzna (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 
Gmina Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 
Gmina Moryń (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 
Gmina Naruszewo (woj. mazowieckie, pow. płoński) 
Gmina Nasielsk (woj. mazowieckie, pow. nowodworski) 
Gmina Nowe Miasto (woj. mazowieckie, pow. płoński) 
Gmina Nowogród (woj. podlaskie, pow. łomżyński) 
Gmina Nozdrzec (woj. podkarpackie, pow. brzozowski) 
Gmina Ośno Lubuskie (woj. lubuskie, pow. słubicki) 
Gmina Perlejewo (woj. podlaskie, pow. siemiatycki) 
Gmina Pisz (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski) 
Gmina Płońsk (woj. mazowieckie, pow. płoński) 
Gmina Pokrzywnica (woj. mazowieckie, pow. pułtuski) 
Gmina Radzymin (woj. mazowieckie, pow. wołomiński) 
Gmina Repki (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) 
Gmina Rzepin (woj. lubuskie, pow. słubicki) 
Gmina Sadowne (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 
Gmina Serock (woj. mazowieckie, pow. legionowski) 
Gmina Siemiatycze (woj. podlaskie, pow. siemiatycki) 
Gmina Słońsk (woj. lubuskie, pow. sulęciński) 
Gmina Słubice (woj. mazowieckie, pow. płocki) 
Gmina Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) 
Gmina Somianka (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski) 
Gmina Sterdyń (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) 
Gmina Stoczek (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 
Gmina Stronie Śląskie (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 
Gmina Śniadowo (woj. podlaskie, pow. łomżyński) 
Gmina Trzcińsko-Zdrój (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 
Gmina Turośl (woj. podlaskie, pow. kolneński) 
Gmina Wieleń (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) 
Gmina Wierzchowo (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski) 
Gmina Winnica (woj. mazowieckie, pow. pułtuski) 
Gmina Witnica (woj. lubuskie, pow. gorzowski) 
Gmina Wronki (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski) 
Gmina Wyszków (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski) 
Gmina Zabierzów (woj. małopolskie, pow. krakowski) 
Gmina Zakroczym (woj. mazowieckie, pow. nowodworski) 
Gmina Załuski (woj. mazowieckie, pow. płoński) 
Gmina Zatory (woj. mazowieckie, pow. pułtuski) 
Gmina Zbójna (woj. podlaskie, pow. łomżyński) 
Grabice (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Gubin ; okolice) 
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Grantchester (Wielka Brytania) 
Gubernia mińska (1793-1917) 
Kikwit (Demokratyczna Republika Konga) 
Kocioł Duży (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz ; okolice) 
Konstantyna (Algieria ; okolice) 
Kośminek (Lublin ; część miasta) 
Krakowski Obszar Metropolitalny 
Królowa Wola (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Inowłódz) 
Krzyżowniki (Gdańsk ; część miasta) 
Lelupa (Łotwa ; rzeka) 
Malaâ Minusa (Rosja) 
Morsko (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Włodowice) 
Nadleśnictwo Łopuchówko (obszar) 
Nadleśnictwo Międzyrzec (obszar) 
Nawionek (jezioro) 
Niedźwiedzica (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna) 
Nowa Wieś (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Chorzele ; okolice) 
Ouidah (Benin) 
Park Krajobrazowy Gór Sowich 
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich 
Pasmo Dymińskie 
Petrova (Rumunia, okr. Marmarosz) 
Piłka (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Drawsko ; okolice). 
Powa (rzeka) 
Powiat brzozowski (woj. podkarpackie) 
Powiat buski (woj. świętokrzyskie) 
Powiat cieszyński (woj. śląskie) 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki (woj. wielkopolskie) 
Powiat gorlicki (woj. małopolskie) 
Powiat gorzowski (woj. lubuskie) 
Powiat kolneński (woj. podlaskie) 
Powiat krakowski (woj. małopolskie) 
Powiat krośnieński (woj. podkarpackie) 
Powiat legionowski (woj. mazowieckie) 
Powiat lwówecki (woj. dolnośląskie) 
Powiat łomżyński (woj. podlaskie) 
Powiat nowosądecki (woj. małopolskie) 
Powiat oławski (woj. dolnośląskie) 
Powiat piski (woj. warmińsko-mazurskie) 
Powiat płoński (woj. mazowieckie) 
Powiat przasnyski (woj. mazowieckie) 
Powiat radomszczański (woj. łódzkie) 
Powiat rzeszowski (woj. podkarpackie) 
Powiat siedlecki (woj. mazowieckie) 
Powiat sierpecki (woj. mazowieckie) 
Powiat słubicki (woj. lubuskie) 
Powiat sochaczewski (woj. mazowieckie) 
Powiat sokołowski (woj. mazowieckie) 
Powiat strzelecko-drezdenecki (woj. lubuskie) 
Powiat sulęciński (woj. lubuskie) 
Powiat szamotulski (woj. wielkopolskie) 
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Prunget (Francja) 
Przedecz (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Przedecz) 
Przedmieście Dubieckie (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Dubiecko) 
Przetaczek (jezioro) 
Przysłup (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Cisna) 
Pustowarówka (Ukraina, obw. kijowski, rej. skwyrski) 
Puszcza Mariańska (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Puszcza Mariańska) 
Raguvėlė (Litwa, rej. poniewieski) 
Rembelszczyzna (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Nieporęt ; okolice) 
Rovio (Szwajcaria ; gmina) 
Roztocze Rawskie (wyżyna) 
Roztocze Szczebrzeszyńskie (wyżyna) 
Rożyszcze (Ukraina) 
Równe (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla) 
Rózgi (Litwa, okr. telszański) 
Rubaški (Białoruś, obw. witebski, rej. szarkowszczyński) 
Rudakoǔ (Białoruś, obw. homelski, rej. chojnicki) 
Rudawka (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Bircza) 
Rudenka (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Olszanica) 
Rudniki (Litwa, okr. wileński, rej. solecznicki) 
Rudno (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Dobre) 
Rudno (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Kołbiel) 
Rudzienko (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Dobre) 
Rumlewo (Grodno ; część miasta) 
Rusakowicze (Białoruś, obw. miński, rej. puchowicki) 
Rusinowa Polana 
Ruszelczyce (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krzywcza) 
Rutki (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Wizna) 
Rydzewo (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Ciechanów) 
Rygol (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Płaska) 
Ryki (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stara Błotnica) 
Rzemień (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Przecław) 
Rzepnik (woj. podkarpacke, pow. krośnieński, gm. Wojaszówka) 
Rzeszotary-Chwały (woj. mazowieckie, pow. sierpecki, gm. Rościszewo) 
Saint-Goazec (Francja ; gmina) 
Santa Clara (Kuba, prowincja Villa Clara) 
Secemin (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Secemin) 
Šemetkovce (Słowacja) 
Serbonnes (Francja) 
Serednica (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne) 
Serwy (jezioro) 
Sibi (Pakistan) 
Siedliska (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno) 
Stacyjkowo (kraina fikcyjna) 
Stare Miasto (Legnica ; część miasta) 
Starożytna Grecja 
Starożytny Egipt 
Ścinawka Dolna (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków) 
Triel-sur-Seine (Francja) 
Triel-sur-Seine (Francja ; okolice) 
Trzebinia (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia ; okolice) 
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Vičyn (Białoruś, obw. brzeski, rej. łuniniecki ; okolice) 
Virton (Belgia) 
Węgliny (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Gubin ; okolice) 
Więcławice Stare (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Michałowice) 
Województwo krakowskie (1945-1998) 
Województwo łomżyńskie (1975-1998) 
Województwo opolskie (1950-1975) 
Wola Piskulina (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łącko) 
Wolne Miasto Gdańsk (1807-1815) 
Zabiele (woj. podlaskie, pow. kolneński, gm. Kolno ; okolice) 
Złoty Potok (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Janów) 
 


