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Aleksandrówka (Ukraina, obw. wołyński, rej. łokacki) 

Bañolas (Hiszpania) 

Boglewice (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Jasieniec ; okolice) 

Chełmce (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Kruszwica ; okolice) 

Chropy (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Poddębice) 

Ciecierzyn (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niemce) 

Curahuasi (Peru) 

Czerników Opatowski (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów) 

Domaniów (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Przytyk ; okolice) 

Gmina Biała Rawska (woj. łódzkie, pow. rawski) 

Gmina Białobrzegi (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski) 

Gmina Bielsk Podlaski (woj. podlaskie, pow. bielski) 

Gmina Błędów (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 

Gmina Brzozie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki) 

Gmina Chociwel (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 

Gmina Chotcza (woj. mazowieckie, pow. lipski) 

Gmina Cielądz (woj. łódzkie, pow. rawski) 

Gmina Ciepłowody (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki) 

Gmina Czerniewice (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

Gmina Dobroń (woj. łódzkie, pow. pabianicki) 

Gmina Dobryszyce (woj. łódzkie, pow. radomszczański) 

Gmina Drużbice (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Drzewica (woj. łódzkie, pow. opoczyński) 

Gmina Głuchów (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 

Gmina Gorzkowice (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Gostycyn (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski) 

Gmina Gózd (woj. mazowieckie, pow. radomski) 

Gmina Grodzisk Wielkopolski (woj. wielkopolskie, pow. grodziski) 

Gmina Inowłódz (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

Gmina Janów (woj. podlaskie, pow. sokólski) 

Gmina Jasieniec (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 

Gmina Karczmiska (woj. lubelskie, pow. opolski) 

Gmina Kodrąb (woj. łódzkie, pow. radomszczański) 

Gmina Koluszki (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni) 

Gmina Kołbaskowo (woj. zachodniopomorskie, pow. policki) 

Gmina Kozłowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki) 

Gmina Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie, pow. krośnieński) 

Gmina Książki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski) 

Gmina Lipka (woj. wielkopolskie, pow. złotowski) 
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Gmina Lubawka (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski) 

Gmina Masłowice (woj. łódzkie, pow. radomszczański) 

Gmina Maszewo (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski) 

Gmina Milejów (woj. lubelskie, pow. łęczyński) 

Gmina Mogielnica (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 

Gmina Moszczenica (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Narew (woj. podlaskie, pow. hajnowski) 

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 

Gmina Odrzywół (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 

Gmina Opoczno (woj. łódzkie, pow. opoczyński) 

Gmina Orońsko (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki) 

Gmina Pajęczno (woj. łódzkie, pow. pajęczański) 

Gmina Płaska (woj. podlaskie, pow. augustowski) 

Gmina Płośnica (woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski) 

Gmina Policzna (woj. mazowieckie, pow. zwoleński) 

Gmina Raciąż (woj. mazowieckie, pow. płoński) 

Gmina Radomsko (woj. łódzkie, pow. radomszczański) 

Gmina Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie, pow. rawski) 

Gmina Ręczno (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Rokiciny (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

Gmina Różan (woj. mazowieckie, pow. makowski) 

Gmina Rzeczniów (woj. mazowieckie, pow. lipski) 

Gmina Rzeczyca (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

Gmina Sadkowice (woj. łódzkie, pow. rawski) 

Gmina Sępólno Krajeńskie (woj. kujawsko-pomorskie) 

Gmina Siemkowice (woj. łódzkie, pow. pajęczański) 

Gmina Sierpc (woj. mazowieckie, pow. sierpecki) 

Gmina Skaryszew (woj. mazowieckie, pow. radomski) 

Gmina Sławno (woj. łódzkie, pow. opoczyński) 

Gmina Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki) 

Gmina Strzelce Wielkie (woj. łódzkie, pow. pajęczański) 

Gmina Sulejów (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Sulmierzyce (woj. łódzkie, pow. pajęczański) 

Gmina Szydłowiec (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki) 

Gmina Ujazd (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

Gmina Wągrowiec (woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki) 

Gmina Wejherowo (woj. pomorskie) 

Gmina Wiązów (woj. dolnośląskie, pow. strzeliński) 

Gmina Wieniawa (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 

Gmina Wierzbica (woj. mazowieckie, pow. radomski) 

Gmina Wiżajny (woj. podlaskie, pow. suwalski) 

Gmina Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Wolbórz (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Wyrzysk (woj. wielkopolskie, pow. pilski) 

Gmina Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki) 

Gojców (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów) 

Gubernia piotrkowska (1867-1914) 

Harrachov (Czechy ; okolice) 

Kajnardża (Bułgaria) 

Kamieńsk (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Kamieńsk ; okolice) 

Kiwajny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie ; okolice) 
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Klonowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo ; okolice) 

Kłoda (woj. dolnośląskie, pow. głogowski, gm. Żukowice ; okolice) 

Kraje OECD 

Krępsko (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Goleniów) 

Kruszyn (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek) 

Manipur (Indie ; stan) 

Marynki (Ukraina, obw. tarnopolski) 

Maszutkinie (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Wiżajny ; okolice) 

Millahuapi (Chile ; wyspa) 

Mogielnica (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Mogielnica ; okolice) 

Morze Liguryjskie 

Mostkowo (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Barlinek) 

Nadleśnictwo Pułtusk (obszar) 

Niedźwiedzica (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) 

Novos{u0451}lovo (Rosja, obw. kaliningradzki ; okolice) 

Palm Beach (Stany Zjednoczone, stan Floryda) 

Parkoszewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce ; okolice) 

Podgórze (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Łomża) 

Polanowice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Kruszwica ; okolice) 

Porthmadog (Wielka Brytania) 

Powiat brodnicki (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat działdowski (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat dzierżoniowski (woj. dolnośląskie) 

Powiat grodziski (woj. wielkopolskie) 

Powiat kamiennogórski (woj. dolnośląskie) 

Powiat łęczyński (woj. lubelskie) 

Powiat makowski (woj. mazowieckie) 

Powiat morski (1927-1951) 

Powiat nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat pajęczański (woj. łódzkie) 

Powiat rawski (woj. łódzkie) 

Powiat sejneński (woj. podlaskie) 

Powiat sępoleński (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat sokólski (woj. podlaskie) 

Powiat strzeliński (woj. dolnośląskie) 

Powiat sztumski (woj. pomorskie) 

Powiat szydłowiecki (woj. mazowieckie) 

Powiat tucholski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat wąbrzeski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat wągrowiecki (woj. wielkopolskie) 

Powiat ząbkowicki (woj. dolnośląskie) 

Prudnik (woj. opolskie ; okolice) 

Przeróbka (Gdańsk ; część miasta) 

Rębusz (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński, gm. Bierzwik) 

Smoleń (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Pilica ; okolice) 

Stara Wieś (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów) 

Visby (Szwecja) 

Vodice (Chorwacja, żupania szybenicko-knińska) 

Wodziagi (Wilno ; część miasta) 

Wola Przybysławska (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Garbów ; okolice) 

Wygadanka (Ukraina, obw. wołyński) 
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Zagrzewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Nidzica ; okolice) 

Zalaszentgrót (Węgry) 

Zamłynie (Radom ; część miasta) 

Zapniów (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Przysucha) 

Ziemia lubuska 

 


