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Adare (Irlandia) 
Alatri (Włochy) 
Amberg (Niemcy, kraj związkowy Bawaria ; okolice) 
Ansbach (Niemcy ; okolice) 
Barcice (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Somianka ; okolice) 
Beremiany (Ukraina, obw. tarnopolski) 
Biała (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Stara Biała ; okolice) 
Bizerta (Tunezja) 
Bludenz (Austria ; okolice) 
Bodzia (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubanie ; okolice) 
Bolzano (Włochy, region Trydent-Górna Adyga ; okolice) 
Brunico (Włochy ; okolice) 
Cairns (Australia) 
Czerniewo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Radzanowo ; okolice) 
Długoszyn (woj. lubuskie, pow. sulęciński, gm. Sulęcin) 
Dobrosielice Pierwsze (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Drobin ; okolice) 
Dubeninki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Dubeninki) 
Dziekanowice (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gm. Działoszyce) 
Dżarada (Maroko) 
Eichstätt (Niemcy ; okolice) 
Fodom (Włochy ; dolina) 
Fontainhas (Lizbona ; część miasta) 
Ghar el Melah (Tunezja) 
Gmina Olesno (woj. małopolskie, pow. dąbrowski) 
Gray (Francja ; okolice) 
Greiz (Niemcy) 
Hucina (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Niwiska) 
Jachcice (Bydgoszcz ; część miasta) 
Kałnoberże (Litwa, rej. kiejdański, okr. kowieński) 
Kanał Jagielloński 
Kazimierz (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Głogówek) 
Korytowo (woj. mazowieckie, pow. płoński. gm. Dzierzążnia ; okolice) 
Kościesze (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Świercze ; okolice) 
Krzewent (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Kowal ; okolice) 
Krzywe (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia) 
Kufstein (Austria ; okolice) 
La Ferté-sous-Jouarre (Francja ; okolice) 
Leeuwarden (Holandia, prowincja Fryzja ; okolice) 
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Lipniki Stare (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk ; okolice) 
Łemkowszczyzna (region etnograficzny) 
Łomnica (dopływ Bobru ; rzeka) 
Łysowiec (Dziekanowice ; część wsi) 
Maróz (jezioro) 
Meiningen (Niemcy) 
Melun (Francja ; okolice) 
Memmingen (Niemcy ; okolice) 
Nadleśnictwo Krzystkowice (obszar) 
Nadleśnictwo Kudypy (obszar) 
Nervi (Genua ; część miasta) 
Neufchâteau (Francja ; okolice) 
Neustadt am Kulm (Niemcy ; okolice) 
Nowa Wola (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Lesznowola) 
Oberinntal (Austria) 
Olesno (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Olesno) 
Orz (rzeka) 
Ötztaler Gletscher (Austria ; lodowiec) 
Pamilacan (Filipiny ; wyspa) 
Popłacin (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów ; okolice) 
Provins (Francja ; okolice) 
Przeciszewo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Staroźreby ; okolice) 
Radomka (dopływ Wisły ; rzeka) 
Rospuda Filipowska (jezioro) 
Rothenburg ob der Tauber (Niemcy ; okolice) 
Rudolstadt (Niemcy) 
Saint Kitts i Nevis 
San Escobar (kraina fikcyjna) 
Schleiz (Niemcy) 
Schleiz (Niemcy ; okolice) 
Sens (Francja ; okolice) 
Sibica (Czeski Cieszyn ; część miasta) 
Siemienie (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Drobin ; okolice) 
Sieraków (obszar ochrony ścisłej) 
Słupy Duże (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Bądkowo ; okolice) 
Sobięcin (Wałbrzych ; część miasta) 
Soboklęszcz (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Joniec ; okolice) 
Stankowo (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Gostyń) 
Starożytny Izrael 
Strychy (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Przytoczno) 
Susa (Tunezja) 
Szkarpawa (rzeka) 
Środoń (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów ; okolice) 
Świerszcz (struga) 
Trydent (Włochy ; okolice) 
Tybinga (Niemcy ; okolice) 
Unterinntal (Austria ; dolina) 
Vidarbha (Indie ; region) 
Vlieland (Holandia ; wyspa) 
Waldenburg (Niemcy, kraj związkowy Saksonia) 
Wiadrownia (Gdańsk ; część miasta) 
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Wietcisa (rzeka) 
Wilkowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Barcin ; wieś nieistniejąca) 
Wisła Królewiecka (rzeka) 
Wistka Królewska (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek ; okolice) 
Wola Dłużniewska (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Baboszewo ; okolice) 
Wrzosówka (potok) 
Wyspy Zachodniofryzyjskie (Holandia) 
Zakrzewko (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Łysomice ; okolice) 
Zatoka Elbląska 
Zatoka Tuniska 
Zwickau (Niemcy) 
 


