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Archidiakonat sandomierski 

Benešov (Czechy, kraj środkowoczeski ; okolice) 

Bodmin (Wielka Brytania ; okolice) 

Bogdany (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Frombork) 

Braddock (Wielka Brytania ; okolice) 

Březová nad Svitavou (Czechy ; okolice) 

Campbeltown (Wielka Brytania ; okolice) 

Cyrkuł krakowski (1796-1809) 

Dydnia (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia) 

Espíritu Pampa (Peru ; stanowisko archeologiczne) 

Fishguard (Wielka Brytania ; okolice) 

Fowey (Wielka Brytania ; okolice) 

Gmina Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski) 

Gródek Nowy (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Obryte) 

Gubernia besarabska (1873-1917) 

Jarocin (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Jarocin) 

Jevíčko (Czechy ; okolice) 

Jezioro Kackie (Gdynia ; użytek ekologiczny) 

Kaszubińce (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 

Kepulauan Aru (Indonezja ; wyspy) 

Kosobudy (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec ; okolice) 

Kraj żyliński (Słowacja) 

Kralovice (Czechy, kraj pilzneński ; okolice) 

Ledeč nad Sázavou (Czechy ; okolice) 

Marcinowice (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Marcinowice) 

Mevagissey (Wielka Brytania ; okolice) 

Mietków (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Mietków) 

Milanowska Wólka (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia) 

Milford Haven (Wielka Brytania ; okolice) 

Mrocza (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gm. Mrocza) 

Mrozów (woj. dolnośląskie, pow. średzki, gm. Miękinia) 

Nové Město na Moravě (Czechy ; okolice) 

Novohradské hory (góry) 

Nowa Galicja (1795-1803) 

Obrzyce (Międzyrzecz ; część miasta) 

Ochojec (Rybnik ; część miasta) 

Park Narodowy "Huculszczyzna" (Ukraina) 

Polička (Czechy ; okolice) 
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Santa Margherita Ligure (Włochy) 

Santander (Hiszpania) 

Sihelne (Słowacja ; okolice) 

Sprowa (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Słupia) 

St Austell (Wielka Brytania ; okolice) 

St Mabyn (Wielka Brytania ; okolice) 

St Merryn (Wielka Brytania ; okolice) 

Stożne (Zielona Góra ; część miasta) 

Susk Nowy (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) 

Szczeciński Obszar Metropolitalny 

Szynczyce (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Czarnocin) 

Temple (Wielka Brytania, hrabstwo Kornwalia ; okolice) 

Teofipol (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. teofipolski ; okolice) 

Tintagel (Wielka Brytania ; okolice) 

Treffgarne (Wielka Brytania ; okolice) 

Vlašim (Czechy ; okolice) 

Wijewo (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Wijewo) 

Wiśniowiec (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. zbaraski ; okolice) 

Zbraslav (Praga ; część miasta) 

 


