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Almere (Holandia) 

Amman (Jordania) 

Anienie (Włochy ; rzeka) 

Bagni di Lucca (Włochy) 

Barmen (Wuppertal ; część miasta) 

Barnsley (Wielka Brytania, hrabstwo South Yorkshire) 

Biedenkopf (Niemcy) 

Blackburn (Wielka Brytania, hrabstwo Lancashire) 

Budišovice (Czechy) 

Cezarea Filipowa (Izrael ; miasto dawne) 

Czupernosów (Ukraina, obw. lwowski, rej. przemyślański) 

Dekanat Dynów (obszar) 

Długie Stare (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Święciechowa) 

Doncaster (Wielka Brytania) 

Dursztyn (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ ; okolice) 

Elberfeld (Wuppertal ; część miasta) 

Garbary (Poznań ; część miasta) 

Gmina Baranów (woj. mazowieckie, pow. grodziski) 

Gmina Debrzno (woj. pomorskie, pow. człuchowski) 

Gmina Działoszyce (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski) 

Gmina Piekoszów (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gowienica (Zalew Szczeciński ; rzeka) 

Góra Stołowa (RPA) 

Hemsworth (Wielka Brytania) 

Hesja-Darmstadt (1567-1806) 

Irbil (Irak) 

Jezioro Byszyńskie 

Kelkheim (Niemcy) 

Kielczawa (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Baligród) 

Konstantynów (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Lelów) 

Koper (Słowenia) 

Korbach (Niemcy) 

Korczówka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Łomazy) 

Koty (woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Tworóg) 

Krzeptówka (Zakopane ; część miasta) 

Leskowiec (Frydek-Mistek ; część miasta) 

Llangollen (Wielka Brytania) 

Łopoczno (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Józefów nad Wisłą) 
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Manasterz (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Jawornik Polski) 

Meillerie (Francja) 

Miednik (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Słupsk) 

Nakło (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Lelów) 

Nové Syrovice (Czechy) 

Nowa Wieś (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Mierzęcice) 

Oberdorla (Niemcy) 

Obwód sumski (Ukraina) 

Ostrogožskoe (Rosja) 

Plecewice (woj. mazowieckie, łódzkie, pow. sochaczewski, gm. Brochów) 

Powiat pyrzycki (1723-1945) 

Pressbaum (Austria) 

Redęcin (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Słupsk) 

Rokitno (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rokitno) 

Rozwadów (Stalowa Wola ; część miasta) 

Ruppertshain (Kelkheim ; część miasta) 

Saugos (Litwa, okr. kłajpedzki, rej. szyłokarczemski) 

Slough (Wielka Brytania) 

Sobotka (Czechy) 

Sośnica (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Radymno) 

Stare Kaliszany (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Józefów nad Wisłą) 
Śniadowo (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Śniadowo) 

Trzcińsko (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Janowice Wielkie) 

Velké Albrechtice (Czechy) 

Waldeck-Frankenberg (Niemcy ; powiat) 

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

Wierzbie (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Łambinowice) 

Wilchiwci (Ukraina, obw. lwowski, rej. żydaczowski) 

Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie (Czechy) 

Zdynia (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Uście Gorlickie) 

Zielona Wieś (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Rawicz) 

Ziemia sandomierska 

    


