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Belfort (Francja) 

Błotnica (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Przemęt ; okolice) 

Boruja Nowa (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Nowy Tomyśl ; okolice) 

Bruay-la-Buissière (Francja) 

Brzezinki (woj. opolskie, pow. kluczborski, gm. Wołczyn) 

Burzyn (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów ; okolice) 

Dalewo (woj. wielkopolskie, pow. śremski, gm. Śrem ; okolice) 

Dallington (Wielka Brytania, hrabstwo East Sussex) 

Diecezja krakowska (obszar) 

Długie (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Osieczna) 

Europa Wschodnia 

Everett (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton) 

Ewelinów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łopuszno ; okolice) 

Glostrup (Dania, Region Stołeczny) 

Gmina Andrychów (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 

Gmina Bobowa (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 

Gmina Brzostek (woj. podkarpackie, pow. dębicki) 

Gmina Brzyska (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 

Gmina Bukowno (woj. małopolskie, pow. olkuski) 

Gmina Bukowsko (woj. podkarpackie, pow. sanocki) 

Gmina Chmielno (woj. pomorskie, pow. kartuski) 

Gmina Cieszanów (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski) 

Gmina Czernichów (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Czorsztyn (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 

Gmina Czudec (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski) 

Gmina Dębno (woj. małopolskie, pow. brzeski) 

Gmina Dębowiec (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 

Gmina Frysztak (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski) 

Gmina Gdów (woj. małopolskie, pow. wielicki) 

Gmina Gnojnik (woj. małopolskie, pow. brzeski) 

Gmina Granowo (woj. wielkopolskie, pow. grodziski) 

Gmina Hyżne (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Jedlicze (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 

Gmina Kańczuga (woj. podkarpackie, pow. przeworski) 

Gmina Kłaj (woj. małopolskie, pow. wielicki) 

Gmina Krościenko Wyżne (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 

Gmina Łapanów (woj. małopolskie, pow. bocheński) 

Gmina Łącko (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 

Gmina Łączna (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski) 
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Gmina Łodygowice (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Łomianki (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) 

Gmina Miedźna (woj. śląskie, pow. pszczyński) 

Gmina Niebylec (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski) 

Gmina Nowa Ruda (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 

Gmina Pcim (woj. małopolskie, pow. myślenicki) 

Gmina Pleśna (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Raciechowice (woj. małopolskie, pow. myślenicki) 

Gmina Ryglice (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Rzezawa (woj. małopolskie, pow. bocheński) 

Gmina Skrzyszów (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski) 

Gmina Wojaszówka (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 

Gorajowice (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Jasło ; okolice) 

Górne Węgry (kraina historyczna) 

Hamalijiwka (Ukraina, obw. lwowski) 

Hanuszowce (Słowacja) 

Hoyerswerda (Niemcy ; okolice) 

Jazgarzew (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno ; okolice) 

Kąkolewo (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Wielkopolski ; okolice) 

Kietlice (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Głubczyce) 

Kopytowa (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Chorkówka ; okolice) 

Krajowice (Jasło ; część miasta) 

Krzesławice (woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Raciechowice ; okolice) 

Ktery (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krzyżanów ; okolice) 

Limeuil (Francja) 

Mazew (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Daszyna ; okolice) 

Mieszków (woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Jarocin ; okolice) 

Miliszewy (woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Ciechocin) 

Nadleśnictwo Jędrzejów (obszar) 

Oporowo (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Ostroróg) 

Orkucany (Słowacja, Sabinov ; część miasta) 

Orzechówka (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna ; okolice) 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (obszar) 

Piaski-Drużków (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów ; okolice) 

Piosek (Czechy, kraj morawsko-śląski) 

Pławna (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Ciężkowice) 

Polignac (Francja, region Owernia-Rodan-Alpy) 

Powiat pszczyński (woj. śląskie) 

Powiat pucki (1887-1920) 

Powiat pucki (1920-1926) 

Przyczyna Górna (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Wschowa) 

Rakowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz ; okolice) 

Raron (Szwajcaria) 

Raton (Stany Zjednoczone, stan Nowy Meksyk) 

Reczyce (woj. łódzkie, pow. łowicki, gmina Domaniewice ; okolice) 

Różyce (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Kocierzew Południowy ; okolice) 

Rżew (Rosja) 

Sabinov (Słowacja) 

Saginaw (Stany Zjednoczone, stan Michigan) 
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Skrzydlna (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Dobra ; okolice) 

Sławno (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Lubasz) 

Słomowo (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Rogoźno) 

Stara Wieś Spiska (Słowacja) 

Stare Guty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz ; okolice) 

Sucha (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Leśna) 

Sulęcinek (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Krzykosy ; okolice) 

Szołdry (woj. wielkopolskie, pow. śremski, gm. Brodnica ; okolice) 

Szymanowice (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gizałki ; okolice). 

Tworkowa (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów ; okolice) 

Wieszczyczyn (woj. wielkopolskie, pow. śremski, gm. Dolsk ; okolice) 

Windyki (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Wieczfnia Kościelna ; okolice) 

Witanowice (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Tomice) 

Witowice Dolne (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łososina Dolna ; okolice) 

Województwo sieradzkie (1339-1793) 

Wola Starogrodzka (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Parysów ; okolice) 

Wroczyny (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Kutno ; okolice) 

Wróblewko (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Gołymin-Ośrodek) 

Wróblewko (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Gołymin-Ośrodek ; okolice) 

Wróblewo (Wróblewko ; część wsi) 

Zapałów (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Wiązownica) 

Zaprosie (Białoruś, obw. brzeski) 

Zarudzie (Ukraina, obw. kijowski) 

Zatory (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Zatory) 

Zawadka Rymanowska (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla) 

Zazulińce (Ukraina, obw. tarnopolski) 

Zegrzynek (woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Serock) 

Zirne (Ukraina, obw. rówieński) 

Złaków Borowy (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Zduny ; okolice) 

Zubków (Ukraina, obw. lwowski) 

Zug (Szwajcaria) 

Zwierzyń (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Olszanica) 

Żabinka (Białoruś, obw. brzeski) 

Żaków (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Siennica) 

Żłobek (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Włodawa) 

Żłobek (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna) 

Żohatyn (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Bircza) 

Żołoby (Ukraina, obw. winnicki) 

Żuki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol) 

Żukówka (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Błonie) 

Żurawnica (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec) 

Żwaniec (Ukraina, obw. chmielnicki) 

 


