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Al-Subiyah (Kuwejt ; region) 
Almeida (Portugalia) 
Bahra 1 (Kuwejt ; stanowisko archeologiczne) 
Biesenthal (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia ; okolice) 
Bologa (Rumunia) 
Broniewice (woj. kujawko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo ; okolice) 
Chełmica Duża (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Fabianki ; okolice) 
Civitella (Licenza ; część wsi) 
Czarna (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Czarna) 
Demblin (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Wietrzychowice) 
Diecezja kijowsko-żytomierska (obszar) 
Dolní Žandov (Czechy ; gmina) 
Dźwiniacz Dolny (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne) 
Epsom (Wielka Brytania) 
Gaj Wielki (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Kaźmierz ; okolice) 
Garki (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Odolanów) 
Gębice (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Czarnków ; okolice) 
Głużek (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Wiśniewo ; okolice) 
Gmina Leśna (woj. dolnośląskie, pow. lubański) 
Gmina Mircze (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski) 
Gmina Przodkowo (woj. pomorskie, pow. kartuski) 
Gmina Świebodzice (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki) 
Gniewowo (woj. wielkopolskie, pow. kościański, gm. Śmigiel) 
Gorgippia (Rosja ; miasto dawne) 
Góry Sabińskie (Włochy) 
Grabiszyce Dolne (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Leśna) 
Grabiszyce Górne (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Leśna) 
Grabiszyce Średnie (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Leśna) 
Grüntal (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia ; okolice) 
Hamer (woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Golub-Dobrzyń ; okolice) 
Heinersdorf (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia, pow. Oder-Spree ; okolice) 
Jerzmanowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Jerzmanowice-Przeginia) 
Jutlandia (region) 
Kałków (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Otmuchów) 
Kampirtepa (Uzbekistan, wilajet surchondaryjski) 
Kłodzisko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Wronki ; okolice) 
Koniecmosty (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica) 
Konstantynów (Białoruś, obw. miński, rej. miadziolski) 
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Kopais (Grecja ; jezioro nieistniejące) 
Kosarzewka (rzeka) 
Kowalewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Szubin ; okolice) 
Koźmice Wielkie (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka) 
Kwieciszewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Mogilno ; okolice) 
Kwiejce (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Drawsko ; okolice) 
Lelice (woj. mazowieckie, pow. sierpecki, gm. Gozdowo ; okolice) 
Lewice (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki, gm. Międzychód ; okolice) 
Licenza (Włochy) 
Ludanice (Słowacja) 
Łaszewo (woj. mazowieckie, pow. żuromiński, gm. Siemiątkowo ; okolice) 
Łosino (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Kobylnica) 
Mandela (Włochy) 
Michałowice (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Czarnocin ; okolice) 
Missoula (Stany Zjednoczone) 
Morzewo (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Kaczory ; okolice) 
Morzyca (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Dolice) 
Mýtna Nová Ves (Ludanice ; część wsi) 
Nizina Środkowoeuropejska 
Oliero (Włochy) 
Olszanowo (woj. pomorskie, pow. człuchowski, gm. Rzeczenica ; okolice) 
Opalenica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Brodnica ; okolice) 
Osiek Wielki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Rojewo ; okolice) 
Pęchowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Złotniki Kujawskie ; okolice) 
Poczopek (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Szudziałowo) 
Pomianów Górny (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Kamieniec Ząbkowicki) 
Ponikiew Mała (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo ; okolice) 
Porzowo (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Gzy ; okolice) 
Prötzel (Niemcy ; okolice) 
Pruska Łąka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Kowalewo 
Pomorskie ; okolice) 
Przezmark (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń ; okolice) 
Radzanowo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Radzanowo) 
Rauenberg (Niemcy, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia, powiat Rhein-Neckar) 
Roccagiovine (Włochy) 
Sady (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Tarnowo Podgórne ; okolice) 
Sarakenos (Grecja ; jaskinia) 
Siedlimowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Jeziora Wielkie ; okolice) 
Sierakowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Jeziora Wielkie) 
Sigtuna (Szwecja) 
Starowa Góra (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Rzgów) 
Stary Orgiejów (Mołdawia ; miasto dawne) 
Strzyżowice (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów) 
Szatt al-Arab (Irak ; rzeka) 
Taciszów (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudzieniec) 
Tarnów (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wierzbica) 
Trebnitz (Niemcy ; okolice) 
Trzebiszewo (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Skwierzyna ; okolice) 
Vicovaro (Włochy) 
Wadochowice (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ziębice) 
Wallhausen (Niemcy, kraj związkowy Saksonia-Anhalt) 
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Wandlitz (Niemcy ; okolice) 
Wargowo (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Oborniki ; okolice) 
Werneuchen (Niemcy ; okolice) 
Wiejce (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Skwierzyna ; okolice) 
Wierzbica (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wierzbica) 
Wölsickendorf-Wollenberg (Niemcy ; okolice) 
Wustermark (Niemcy ; okolice) 
Wygoda (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Gidle) 
Zdory (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz) 
 


