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Aisými (Grecja ; okolice) 

Archidiecezja koszycka (Słowacja ; obszar) 

Bagry (Kraków ; staw) 

Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy) 

Białozórka (Ukraina, obw. tarnopolski) 

Bieruń Nowy (Bieruń ; część miasta) 

Birs (Szwajcaria ; rzeka) 

Błędowa Zgłobieńska (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Świlcza) 

Bobulińce (Ukraina, obw. tarnopolski) 

Brynica (Miasteczko Śląskie ; część miasta) 

Brzegi (Zborowskie ; część wsi) 

Cedry Wielkie (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie) 

Chrzelice (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Biała ; okolice) 

Długosiodło (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Długosiodło) 

Dobrowolsk (Rosja, obw. kaliningradzki) 

Dolna Bawaria i Górny Palatynat (Niemcy ; 1932-1959) 

Dolna Bawaria (Niemcy ; kraina historyczna) 

Dzierżązna (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Zgierz) 

Ejsymonty Wielkie (Białoruś, obw. grodzieński, rej. brzostowicki) 

Elektorat Bawarii (1623-1806) 

Elektorat Hesji (1814-1866) 

Fiszewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Gronowo Wielkie ; okolice) 

Gadara (Jordania ; stanowisko archeologiczne) 

Gmina Cedry Wielkie (woj. pomorskie, pow. gdański) 

Gmina Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 

Gortyna (Grecja ; miasto dawne) 

Gorysławice (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica) 

Górna Bawaria (Niemcy ; kraina historyczna) 

Górna Bawaria (Niemcy ; rejencja) 

Grodzisk (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Grodzisk) 

Grzawa (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna ; okolice) 

Gwoździec (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Zakliczyn) 

Hať (Czechy ; okolice) 

Hejnice (Czechy, kraj liberecki ; okolice) 

Hemiksem (Belgia) 

Inczon (Korea Południowa) 

Jadów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Jadów) 

Jezioro Żabińskie 
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Kąkolewnica (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Kąkolewnica) 

Kibera (Nairobi ; część miasta) 

Kornuty (góra) 

Kotlarnia (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Bierawa ; okolice) 

Krowiarki (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Pietrowice Wielkie ; okolice) 

Królestwo Bawarii (1806-1918) 

Królestwo Hanoweru (1814-1866) 

Królestwo Polskie (1917-1918) 

Kruhowicze Wielkie (Białoruś, obw. brzeski, rej. hancewicki) 

Księstwo Brunszwiku (1815-1918) 

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska" (obszar) 

Lipie (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Lipie) 

Lubowidz (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Nowa Wieś Lęborska) 

Men (Niemcy ; rzeka) 

Mozela (rzeka) 

Nagawki (woj. łódzkie, pow. brzeziński, gm. Dmosin) 

Neckar (Niemcy ; rzeka) 

Podedwórze (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Podedwórze) 

Powiat jeleniogórski (1816-1945) 

Primorsk (Rosja, obw. kaliningradzki) 

Przełęcz Dukielska 

Republika Genui 

Republika Wenecka 

Rogiedle (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lubomino) 

Roszków (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Krzyżanowice) 

Rudka (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Rudka) 

Rychwałd (Czechy ; okolice) 

Sanka (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice) 

Sint-Niklaas (Belgia) 

Stary Oleksiniec (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. krzemieniecki) 

Stratyn (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 

Taszów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Lewin Kłodzki ; okolice) 

Urdomin (Litwa, okr. olicki, rej. łoździejski) 

Uszyce (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Gorzów Śląski ; okolice) 

Vaiva (Litwa, okr. kowieński, rej. preński) 

Weyarn (Niemcy) 

Wielka Rafa Koralowa 

Wilkowo Nowowiejskie (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Nowa Wieś Lęborska) 

Wojciechowice (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko ; okolice) 

Województwo wrocławskie (1975-1998) 

Zajezierze (Ostróda ; część miasta) 

Zausze (Białoruś, obw. miński, rej. nieświeski) 

Zubrzyce (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Głubczyce ; okolice) 

Zülpich (Niemcy ; okolice) 

Żośle (Litwa, okr. kowieński, rej. koszedarski) 

 


