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Aalborg (Dania) 
Archidiecezja wileńska (obszar ; 1925-1991) 
Archidiecezja wileńska (obszar ; 1991-) 
Åsø (Dania) 
Bad Krozingen (Niemcy) 
Bajt Sahur (Palestyna) 
Biengen (Bad Krozingen ; część miasta) 
Browarówka (Siennica Królewska Mała ; część wsi) 
Casale Monferrato (Włochy) 
Chmielnik (Ukraina, obw. winnicki ; okolice) 
Dąbrówka (woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Drzewica) 
Diecezja Bolzano-Bressanone (Włochy ; obszar) 
Eastleigh (Nairobi ; część miasta) 
Egge (Steinkjer ; część miasta) 
Ehingen (Rottenburg am Neckar ; część miasta) 
Ettenheim (Niemcy) 
Ferske Sø (Dania ; stanowisko archeologiczne) 
Galiny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce) 
Grodno (Krzywa Wieś ; część wsi) 
Gyangzê (Chiny) 
Herzogenburg (Austria) 
Hoste (Słowacja) 
Kleszewo (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk) 
Królestwo Sardynii (1720-1861) 
Krzywa Wieś (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Złotów) 
Księstwo Modeny i Reggio (1452-1859) 
Księstwo Parmy, Piacenzy i Guastalli (1545-1859) 
Księstwo Sabaudii (1416-1860) 
Lidköping (Szwecja) 
Lisia Góra (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Lisia Góra) 
Majdan Górny (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tomaszów Lubelski) 
Medieşu Aurit-Şuculeu (Rumunia ; stanowisko archeologiczne) 
Miłogoszcz (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Tuczno) 
Mirandola (Włochy ; okolice) 
Monferrato (Włochy ; kraina historyczna) 
Morzeszczyn (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Morzeszczyn) 
Mysławczyce (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Proszowice) 
Nahr al-Uzajm (Irak ; rzeka) 
Nakomiady (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn) 
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Nowomyrhorod (Ukraina, obw. kirowohradzki) 
Nyiregyháza (Węgry ; okolice) 
Obwód białostocki (1807-1842) 
Osiedle Jazdów (Warszawa ; część miasta) 
Øvre Stabu (Norwegia ; stanowisko archeologiczne) 
Parikkala (Finlandia ; okolice) 
Poliśke (Ukraina, obw. kijowski, rej. poleski) 
Ponikła (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Miastko) 
Pontinia (Włochy) 
Prele (Łotwa) 
Prusiek (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok) 
Ryczyn (woj. dolnośląskie, pow. oławski, gm. Bystrzyca ; stanowisko archeologiczne) 
Saint-Léon (Wagadugu ; część miasta) 
Siennica Królewska Mała (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Siennica Różana) 
Słuck (Białoruś, obw. miński ; okolice) 
Sortawała (Rosja ; okolice) 
Steinkjer (Norwegia) 
Strzeszkowice (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Wodzisław) 
Szyszki (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Gzy) 
Tama (Japonia, prefektura Tokio) 
Uciana (Litwa, okr. uciański, rej. uciański) 
Ulów (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tomaszów Lubelski) 
Wagadugu (Burkina Faso) 
Załukiew (Ukraina, obw. iwanofrankowski, rej. halicki) 
Zamulińce (Ukraina, obw. iwanofrankowski, rej. kołomyjski) 
Zbrzyź (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. borszczowski) 
Zielone Jezioro (Litwa ; jezioro) 
Złotopol (Nowomyrhorod ; część miasta) 
Zwiniacze (Ukraina, obw. wołyński, rej. horochowski) 
Żabczyce (Białoruś, obw. brzeski, rej. piński) 
Żeleźnica (Ukraina, obw. wołyński, rej. lubieszowski) 
 


