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Achaja (Grecja ; kraina historyczna) 

Avignon-lès-Saint-Claude (Francja) 

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

Barkowice Mokre (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Sulejów) 

Bażanowice (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Goleszów) 

Betel (Izrael ; miasto dawne) 

Carmel-by-the-Sea (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) 

Chena Hot Springs (Stany Zjednoczone, stan Alaska) 

Czoga Zanbil (Iran ; miasto dawne) 

Derewnia (Ukraina, obw. lwowski, rej. żółkiewski) 

Dębowa Kłoda (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Dębowa Kłoda) 

Diecezja Akershus (Norwegia ; 1664-1877) 

Dobryń Duży (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie ; okolice) 

Dolina (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. czortkowski) 

Dolní Rychnov (Czechy) 

Duquesne (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 

Duszniki (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Duszniki) 

Giglio (Włochy ; wyspa) 

Gmina Głogówek (woj. opolskie, pow. prudnicki) 

Gmina Lubin (woj. dolnośląskie, pow. lubiński) 

Gmina Stara Dąbrowa (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 

Gmina Wisznia Mała (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) 

Gmina Wodynie (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) 

Gravelotte (Francja ; okolice) 

Grądy-Woniecko (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Rutki) 

Grzawa (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna) 

Gustek (Tomaszów Mazowiecki ; część miasta) 

Jezioro Starodworskie (Olsztyn) 

Kalina (woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Herby) 

Kamionka (Słowacja ; okolice) 

Kowiesy (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Bielany ; okolice) 

Kupiatycze (Białoruś, obw. brzeski, rej. piński ; okolice) 

Las Murckowski (rezerwat przyrody) 

Lasy Murckowskie 

Lenartov (Słowacja ; okolice) 

Magura Wątkowska (góry) 

Morze Tyrreńskie 

Mỹ Lai (Wietnam) 

Naghsz-e Rustam (Iran ; dolina) 
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Niedźwiada (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Niedźwiada) 

Nowe Zamki (Słowacja) 

Nurzec-Stacja (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja) 

Orzechowo (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka) 

Osiny (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Wola Mysłowska) 

Parnawa (Estonia ; okolice) 

Pasargady (Iran ; miasto dawne) 

Persepolis (Iran ; miasto dawne) 

Pogórze Łużyckie 

Polków-Sagały (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Grębków ; okolice) 

Przygłów (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Sulejów) 

Radeburg (Niemcy) 

Rezerwat Biosfery Górnołużyckie Wrzosowiska i Stawy (Niemcy) 

Roses (Hiszpania ; gmina) 

Samice (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Skierniewice) 

San Gabriel Azteca (Meksyk) 

Skrzyszów (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów ; okolice) 

Sobolew (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Sobolew) 

Stebnícka Huta (Słowacja ; okolice) 

Suskowola (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Pionki ; okolice) 

Suza (Iran) 

Świerszczów (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Cyców ; okolice) 

Świnna Poręba (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Mucharz ; okolice) 

Teofilów (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Inowłódz) 

Tomaszówka (Białoruś, obw. brzeski, rej. brzeski ; okolice) 

Trzcianka (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Brańszczyk ; okolice) 

Ulan-Majorat (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Ulan-Majorat) 

Wodynie (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wodynie) 

Wola Wereszczyńska (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Urszulin ; okolice) 

Wołosatka (Wołosaty, bieg górny) 

Wołosaty (rzeka) 

Wytowno (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka) 

Zadębie (Skierniewice ; zbiornik wodny) 

Zielin (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Mieszkowice) 
 


