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Aleksandrów (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Aleksandrów) 

Bystrzyca (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Wólka) 

Chlebowice Wielkie (Ukraina, obw. lwowski, rej. przemyślański) 

Cochabamba (Boliwia) 

Cztery Krainy (kraina fikcyjna) 

Diecezja Győr (obszar) 

Dimitrowgrad (Rosja) 

Ehra-Lessien (Niemcy) 

Geelong (Australia) 

Gmina Aleksandrów (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Chełm (woj. lubelskie, pow. chełmski) 

Gmina Piątnica (woj. podlaskie, pow. łomżyński) 

Gmina Tryńcza (woj. podkarpackie, pow. przeworski) 

Gmina Wola Uhruska (woj. lubelskie, pow. włodawski) 

Gnilec (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Narewka ; okolice) 

Grygajcie (Litwa, okr. wileński, rej. wileński) 

Győr (Węgry ; okolice) 

Hartenstein (Niemcy, kraj związkowy Saksonia) 

Hawryłówka (polana) 

Jałowiec (Lwów ; część miasta) 

Kolonia Gośniewska (Warka ; część miasta) 

Krasnolesie (Rosja, obw. kaliningradzki) 

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

Księstwo opolsko-raciborskie (1521-1742) 

Kuny (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Władysławów) 

Lipnik (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Kańczuga) 

Łagiewniki (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Kobylin) 

Łyse (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse) 

Majdan Skrzyniecki (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Borzechów) 

Malinnik (Jelenia Góra, Cieplice Śląskie-Zdrój ; część miasta) 

Mechernich (Niemcy) 

Mirne (Ukraina, obw. chersoński, rej. aleszkowski) 

Mławka (rzeka) 

Mutwica (rzeka) 

Niemojewice (Warka ; część miasta) 

Osiedle Lykke (Warszawa, Białołęka ; część miasta) 

Palędzie Kościelne (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Mogilno) 

Piaseczno (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka ; okolice) 
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Pjongjang (Korea Północna) 

Poliśke (Ukraina, obw. kijowski, rej. poleski ; okolice) 

Rejon rosieński (Litwa, okr. kowieński) 

Rożki (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 

Samoklęski (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kamionka) 

Sigulda (Łotwa ; okolice) 

Stara Wieś Druga (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 

Stare Miasto (Brzeg ; część miasta) 

Stephanskirchen (Niemcy, kraj związkowy Bawaria, rejencja Górna Bawaria, pow 

Rosenheim) 

Strachomin (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Latowicz) 

Syzrań (Rosja) 

Szkło (dopływ Sanu ; rzeka) 

Szkło (dopływ Sanu ; stare koryto) 

Tursko Małe (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Połaniec) 

Tursko Małe (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Połaniec ; okolice) 

Ulatowo-Adamy (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Krzynowłoga Mała) 

Valmiera (Łotwa ; okolice) 

Wachendorf (Mechernich ; część miasta) 

Wola Batorska (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice) 

Wola Zaradzyńska (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Ksawerów) 

Wólka Krasienińska (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kamionka) 

Załokieć (Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki) 

Zemplin (region) 

Żeleznodorożnyj (Rosja, obw. kaliningradzki) 

 


