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Administracja apostolska Białystok (obszar ; 1955-1991) 

Ałasz Orda 

Archidiecezja białostocka (obszar) 

At-Tafila (Jordania) 

Bad Lobenstein (Niemcy ; okolice) 

Bad Mergentheim (Niemcy ; okolice) 

Belfort (Francja ; okolice) 

Biberach an der Riss (Niemcy ; okolice) 

Calw (Niemcy ; okolice) 

Česká Třebová (Czechy ; okolice) 

Chanat Kazachski 

Choceň (Czechy) 

Cholula (Meksyk, stan Puebla) 

Dekanat Nowy Żmigród (obszar) 

Dürnkrut (Austria) 

Dzygówka (Ukraina, obw. winnicki, rej. jampolski) 

Ehingen (Niemcy, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia ; okolice) 

Esslingen am Neckar (Niemcy ; okolice) 

Ettenheim (Niemcy ; okolice) 

Freudenstadt (Niemcy ; okolice) 

Friedenau (Berlin ; część miasta) 

Gardelegen (Niemcy ; okolice) 

Gmina Chojnice (woj. pomorskie, pow. chojnicki) 

Gmina Mieroszów (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski) 

Gmina Nowy Żmigród (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 

Gmina Trzydnik Duży (woj. lubelskie, pow. kraśnicki) 

Gmina Tuchola (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski) 

Golin (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Nowogródek Pomorski) 

Grandchamp (Szwajcaria, kanton Neuchâtel) 

Greiz (Niemcy ; okolice) 

Grobla (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Rytwiany) 

Heidenheim (Niemcy, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia ; okolice) 

Hippona (Algieria ; miasto dawne) 

Hohenzollern-Sigmaringen (1576-1850) 

Holzminden (Niemcy ; okolice) 

Kitzingen (Niemcy ; okolice) 

Koszewo (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk) 

Kozłowicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. brzeski, sielsowiet Czarnawczyce ; okolice) 
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Krems an der Donau (Austria) 

Krostoszowice (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów) 

Królestwo Saksonii (1806-1918) 

Księstwo bardowskie (1376-1478) 

Księstwo Holsztynu (1474-1867) 

Księstwo Lippe (1789-1918) 

Księstwo wołogoskie (1295-1478) 

Kumów Plebański (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Leśniowice ; okolice) 

Kutai Kartanegara (Indonezja ; dystrykt) 

Laupheim (Niemcy ; okolice) 

Lörrach (Niemcy ; okolice) 

Lorsch (Niemcy) 

Łąkorz (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski, gm. Biskupiec) 

Meersburg (Niemcy) 

Mezoameryka 

Młynówka (Mogiła ; Kraków ; kanał) 

Modlna (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Ozorków) 

Murzynowo Kościelne (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Dominowo) 

Nazca (Peru, departament Ica) 

Nazca (Peru ; płaskowyż) 
Nienburg (Niemcy, kraj związkowy Dolna Saksonia ; okolice) 

Oebisfelde (Oebisfelde-Weferlingen ; część miasta) 

Oebisfelde-Weferlingen (Niemcy ; okolice) 

Palestrina (Włochy) 

Paratetyda (morze) 

Powiat inowrocławski (1818-1920) 

Powiat krotoszyński (1815-1919) 

Powiat sycowski (1742-1945) 

Powiat święciański (1919-1939) 

Reutlingen (Niemcy ; okolice) 

Roudnice nad Labem (Czechy ; okolice) 

Rudolstadt (Niemcy ; okolice) 

Saksonia-Weimar-Eisenach (1809-1918) 

Sarny (Ścinawka Górna ; część wsi) 

Schaumburg-Lippe (1807-1918) 

Seesen (Niemcy ; okolice) 

Sittard (Holandia) 

Stare Miasto (Stargard ; część miasta) 

Sycze (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) 

Ścinawka Górna (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków) 

Tauberbischofsheim (Niemcy ; okolice) 

Teterew (Ukraina ; rzeka) 

Waldshut-Tiengen (Niemcy) 

Waldshut-Tiengen (Niemcy ; okolice) 

Waldshut (Waldshut-Tiengen ; część miasta) 

Walsrode (Niemcy ; okolice) 

Wielkie Księstwo Hesji (1806-1918) 

Wielkie Księstwo Meklemburgii-Schwerin (1815-1918) 

Wielkie Księstwo Meklemburgii-Strelitz (1815-1918) 

Wielkie Księstwo Oldenburga (1815-1918) 

Winnica (rezerwat przyrody) 
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Wirginia Zachodnia (Stany Zjednoczone ; stan) 

Wittingen (Niemcy, kraj związkowy Dolna Saksonia ; okolice) 

Wolfenbüttel (Niemcy ; okolice) 

Wszebory (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Ceranów) 

Wszebory (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Dąbrówka) 

Zarośla (Koszewo ; część wsi) 

Zofiówka (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Łubnice) 

 


