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Bezek (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze) 

Białowieski Park Narodowy (obszar) 

Chociw (woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Widawa ; okolice) 

Chojewo (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk ; okolice) 

Chylonka (potok) 

Custoza (Włochy) 

Czerlonka (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Białowieża ; okolice) 

Dąbek (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Stupsk ; okolice) 

Dąbrowa Rusiecka (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Rusiec ; okolice) 

Dubiażyn (woj. podlaskie, pow.bielski, gm. Bielsk Podlaski ; okolice) 

Gębice (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Czarnków) 

Gmina Czernice Borowe (woj. mazowieckie, pow. przasnyski) 

Gmina Dobroszyce (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki) 

Gmina Gielniów (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 

Gmina Kluki (woj. łódzkie, pow. bełchatowski) 

Gmina Koniusza (woj. małopolskie, pow. proszowicki) 

Gmina Mniszków (woj. łódzkie, pow. opoczyński) 

Gmina Osieczna (woj. pomorskie, pow. starogardzki) 

Gmina Rudka (woj. podlaskie, pow. bielski) 

Gmina Szydłowo (woj. mazowieckie, pow. mławski) 

Gmina Tarnobrzeg (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski) 

Gmina Troszyn (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki) 

Gmina Urszulin (woj. lubelskie, pow. włodawski) 

Gmina Wieczfnia Kościelna (woj. mazowieckie, pow. mławski) 

Gmina Wolanów (woj. mazowieckie, pow. radomski) 

Gubernia lubelska (1867-1918) 

Jaworzyna Kamienicka (góra) 

Jodłów (woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Nowa Sól) 

Kaniwola (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Ludwin ; okolice) 

Kiczera (Beskid Mały ; góra) 

Kłonówek-Wieś (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Gózd ; okolice) 

Knorydy (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Bielsk Podlaski ; okolice) 

Koniusza (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Koniusza) 

Lipowski Wierch (góra) 

Łagów (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Przyłęk ; okolice) 

Matsuyama (Japonia, prefektura Ehime) 

Miejsce Kłodnickie (Kędzierzyn-Koźle ; część miasta) 
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Nadleśnictwo Kolumna (obszar) 

Nadleśnictwo Węgierska Górka (obszar) 

Noricum (prowincja dawna) 

Ord (Stany Zjednoczone, stan Nebraska) 

Palm Desert (Stany Zjednoczone) 

Park Narodowy Gór Stołowych (obszar) 

Pasieczna (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska) 

Perleberg (Niemcy) 

Pirna (Niemcy) 

Płoskinia (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Płoskinia) 

Połabie (Niemcy ; kraina historyczna) 

Port Hueneme (Stany Zjednoczone) 

Powiat augustowski (1957-1975) 

Powiat bialski (1957-1975) 

Powiat białogardzki (1957-1975) 

Powiat bielski (1957-1975) 

Powiat brzeski (1957-1975) 

Powiat chełmski (1957-1975) 

Powiat chojnicki (1957-1975) 

Powiat chrzanowski (1957-1975) 

Powiat ciechanowski (1957-1975) 

Powiat częstochowski (1957-1975) 

Powiat gostyniński (1950-1957) 

Powiat gostyniński (1957-1975) 

Powiat grodziski (1950-1957) 

Powiat janowski (1957-1975) 

Powiat jarociński (1957-1975) 

Powiat jędrzejowski (1957-1975) 

Powiat kłodzki (1957-1975) 

Powiat kolbuszowski (1957-1975) 

Powiat kolski (1957-1975) 

Powiat koniński (1950-1957) 

Powiat kwidzyński (1957-1975) 

Powiat lęborski (1957-1975) 

Powiat limanowski (1957-1975) 

Powiat lipnowski (1950-1957) 

Powiat lubelski (1957-1975) 

Powiat lubiński (1957-1975) 

Powiat lubski (1957-1975) 

Powiat łęczycki (1957-1975) 

Powiat oleśnicki (woj. dolnośląskie) 

Powiat opoczyński (1957-1975) 

Powiat otwocki (1957-1975) 

Powiat piski (1957-1975) 

Powiat płoński (1950-1957) 

Powiat przemyski (1957-1975) 

Powiat pułtuski (1946-1950) 

Powiat raciborski (1950-1957) 

Powiat radzymiński (1950-1957) 

Powiat rawicki (1957-1975) 

Powiat rawski (1957-1975) 
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Powiat zielonogórski (woj. lubuskie) 

Providence (Stany Zjednoczone, stan Rhode Island) 

Pszczółczyn (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Kobylin-Borzymy ; okolice) 

Rysianka (góra) 

Saint-Loubès (Francja) 

Sieraków (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin) 

Sokolica (Beskid Żywiecki ; góra) 

Soplicowo (fikcyjny majątek ziemski) 

Stare Berezowo (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Hajnówka ; okolice) 

Suchy Dwór (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Kosakowo) 

Telcz (Czechy) 

Tista (rzeka) 

Warta (brzegi) 

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

Województwo lubelskie (1944-1975) 

Województwo łódzkie (1945-1975) 

Województwo przemyskie (1975-1998) 

Województwo siedleckie (1975-1998) 

Województwo sieradzkie (1975-1998) 

Województwo skierniewickie (1975-1998) 

Województwo słupskie (1975-1998) 

Województwo tarnobrzeskie (1975-1998) 

Województwo tarnowskie (1975-1998) 

Województwo wałbrzyskie (1975-1998) 

Województwo włocławskie (1975-1998) 

Województwo zamojskie (1975-1998) 

Województwo zielonogórskie (1975-1998) 

Zalasówka (potok) 

Zawady (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Baranowo ; okolice) 
 


