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Alfter (Niemcy) 
Baciki Średnie (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Siemiatycze) 
Brzeziny (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Modliborzyce) 
Czarny Szczyt (Słowacja) 
Dolina Wilkowska 
Droszków (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko) 
Enderby (Nowa Zelandia ; wyspa) 
Eparchia lwowska (1677-1807 ; obszar) 
Freeport (Stany Zjednoczone, stan Teksas) 
Gmina Bełżyce (woj. lubelskie, pow. lubelski) 
Gmina Bytów (woj. pomorskie, pow. bytowski) 
Gmina Chodel (woj. lubelskie, pow. opolski) 
Gmina Czarnków (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) 
Gmina Drawno (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński) 
Gmina Drobin (woj. mazowieckie, pow. płocki) 
Gmina Gniezno (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) 
Gmina Gościno (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski) 
Gmina Międzychód (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) 
Gmina Mosina (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 
Gmina Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński) 
Gmina Rogoźno (woj. wielkopolskie, pow. obornicki) 
Gmina Sierakowice (woj. pomorskie, pow. kartuski) 
Gmina Studzienice (woj. pomorskie, pow. bytowski) 
Gmina Szadek (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski) 
Gmina Świeszyno (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński) 
Gmina Trzcianka (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) 
Gmina Trzebiatów (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki) 
Gmina Zduńska Wola (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski) 
Gorzyce (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Tryńcza) 
Hruby Wierch (Słowacja) 
Jagnięcy Szczyt (Słowacja) 
Jaświły (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Jaświły) 
Jezioro Śremskie 
Kazimierz (Kraków ; część miasta) 
Kiczora (góra) 
Kołowy Szczyt (Słowacja) 
Lasówki (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Wielkopolski) 
Leźno (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Żukowo) 
Lichnowy (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Chojnice) 
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Lwów (Ukraina ; okolice) 
Łubniany (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Łubniany) 
Łuh (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 
Mały Lodowy Szczyt (Słowacja) 
Nadleśnictwo Głogów Małopolski (obszar) 
Nadleśnictwo Grodzisk (obszar) 
Nadleśnictwo Krzyż (obszar) 
Nadleśnictwo Wolsztyn (obszar) 
Nowa Ziemia (Rosja ; wyspa) 
Orla Baszta (góra) 
Osterwa (Słowacja ; góra) 
Pielgrzymka (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Pielgrzymka ; okolice) 
Popradzki Staw (Słowacja) 
Powiat białogardzki (woj. zachodniopomorskie) 
Powiat choszczeński (woj. zachodniopomorskie) 
Powiat gnieźnieński (woj. wielkopolskie) 
Powiat gryficki (woj. zachodniopomorskie) 
Powiat kaliski (woj. wielkopolskie) 
Powiat kartuski (woj. pomorskie) 
Powiat międzychodzki (woj. wielkopolskie) 
Powiat obornicki (woj. wielkopolskie) 
Powiat radziejowski (woj. kujawsko-pomorskie) 
Powiat zduńskowolski (woj. łódzkie) 
Powiat żywiecki (woj. śląskie) 
Pretoria (RPA) 
Przedmieście Dalsze (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą) 
Rozbark (Bytom ; część miasta) 
Skała Pisana 
Starorobociański Wierch 
Sumiswald (Szwajcaria) 
Szczytna (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Szczytna) 
Śmiłowice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Choceń) 
Tczów (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Tczów) 
Temeszów (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia) 
Tereblicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. stoliński) 
Tupa (Ukraina ; rzeka) 
Tworyczów (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Sułów) 
Ückeritz (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie, pow. Vorpommern- 
Greifswald ; okolice) 
Warszawski Szlak Okrężny 
Wielki Wierch 
Wodospad Szklarki 
Wolbórka (rzeka) 
Wyoming (Stany Zjednoczone ; stan) 
Złotoryja (woj. dolnośląskie ; okolice) 
 


