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Al-Farafira (Egipt ; oaza)
Archidiecezja Filadelfii (obszar)
Armiańsk (Ukraina, Krym)
Beihai (Chiny, region autonomiczny Kuangsi)
Bieleckie Młyny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Morawica ; okolice)
Bolszaja Jerba (Rosja)
Chuuk (Mikronezja ; wyspy)
Ciachcin (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Bielsk)
Cirebon (Indonezja)
Dekanat Leżajsk I (obszar)
Dekanat Leżajsk II (obszar)
Dolinsk (Rosja, obw. sachaliński)
Drochów Dolny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Morawica)
Friuli (kraina historyczna)
Gmina Olszanka (woj. opolskie, pow. brzeski)
Gmina Spiczyn (woj. lubelskie, pow. łęczyński)
Gmina Wodzisław (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski)
Gorzyczki (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Gorzyce)
Gruszowiec (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Dobra)
Hugli (Indie ; rzeka)
Iksan (Korea Południowa, prowincja Jeolla Północna)
Irian Zachodni (Indonezja, prowincja)
Janówka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Piszczac)
Jelec (Rosja, obw. lipiecki ; okolice)
Ju Xian (Rizhao ; część miasta)
Kōfu (Japonia)
Krajno-Zagórze (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Górno)
Nedvědice (Czechy)
Oberhaching (Niemcy)
Obwód opoczyński (1816-1842)
Osiedle Zawiszów (Świdnica ; część miasta)
Osiek nad Notecią (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Wyrzysk ; okolice)
Oziębłów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Baćkowice)
Park Narodowy Nairobi (Kenia ; obszar)
Péronne (Francja, region Hauts-de-France ; okolice)
Phitsanulok (Tajlandia ; prowincja)
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Pielenhofen (Niemcy ; okolice)
Piszczac-Kolonia (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Piszczac ; okolice)
Płudy (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski)
Poświętne (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Inowłódz ; okolice)
Potenza (Włochy)
Powiat Budziszyn (Niemcy, kraj związkowy Saksonia)
Sępolno (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Miedzichowo ; okolice)
Sikory (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Mońki)
Smolanka (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Sokółka)
Sobiszowice (Gliwice ; część miasta)
Taishan (Chiny, prowincja Guangdong)
Tonoas (Mikronezja ; wyspa)
Toyohashi (Japonia, prefektura Aichi)
Turnov (Czechy ; okolice)
Wadów (Kraków ; część miasta)
Warosia (Famagusta ; część miasta)
Wąwolnica (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Wąwolnica ; okolice)
Weihai (Chiny, prowincja Szantung)
Wenecja Julijska (kraina historyczna)
Wielki Komorsk (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Warlubie)
Windawa (rzeka)
Witkowice (Kraków ; część miasta)
Wola Czołnowska (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Baranów)
Wólka Lipowa (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Tarłów)
Zabełków (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Krzyżanowice ; okolice)
Zhuozhou (Chiny)
Żmiarki (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Dębowa Kłoda)
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