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Ajaccio (Francja ; okolice) 

Alghero (Włochy ; okolice) 

Barletta (Włochy ; okolice) 

Bastia (Francja ; okolice) 

Benewent (Włochy ; okolice) 

Bornim (Poczdam ; część miasta) 

Brindisi (Włochy ; okolice) 

Cagliari (Włochy, Sardynia) 

Castrovillari (Włochy ; okolice) 

Corte (Francja ; okolice) 

Cottonwood (Stany Zjednoczone, stan Arizona) 

Dekanat pucki (diecezja kujawska ; obszar) 

Dekanat Racibórz (diecezja wrocławska ; obszar) 

Dębina-Osada  (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Ulhówek) 

Dęby (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse) 

Digos (Filipiny) 

Frosinone (Włochy ; okolice) 

Gaeta (Włochy ; okolice) 

Gmina Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński) 

Gołaszyn (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Łuków) 

Gościeradów-Folwark (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Gościeradów) 

Górna Austria (Austria ; arcyksięstwo) 

Grochowiska Szlacheckie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Rogowo) 

Grzegorz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Chełmża) 

Jastrząb (woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Poraj) 

Kafr Hassan Dawood (Egipt ; stanowisko archeologiczne) 

Kisa (Szwecja) 

Krzesk-Majątek (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) 

Lagonegro (Włochy ; okolice) 

Lanusei (Włochy ; okolice) 

Lasy Łukowskie 

Lembarg (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie) 

Małków (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Mircze) 

Matera (Włochy ; okolice) 

Melle (Niemcy) 

Obwód swierdłowski (Rosja) 
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Okazaki (Japonia, prefektura Aichi) 

Oleśnica Mała (woj. dolnośląskie, pow. oławski, gm. Oława) 

Pohořelice (Czechy, kraj południowomorawski) 

Powiat jasielski (1867-1918) 

Quiberon (Francja ; gmina) 

Rataje (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Łobżenica) 

Rzeplin (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Ulhówek) 

Sartène (Francja ; okolice) 

Sibari (Włochy ; okolice) 

Skelmanthorpe (Wielka Brytania) 

Sobolew (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Firlej) 

St. Georgen an der Gusen (Austria ; gmina) 

Stawska Góra (rezerwat przyrody) 

Strzelce (woj. łódzki, pow. kutnowski, gm. Strzelce) 

West Palm Beach (Stany Zjednoczone) 

Wólka Złojecka (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Nielisz) 

Wzgórza Włodzickie 

Zakanale (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Konstantynów) 

Zręczyce (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów) 

Żelazna Nowa (woj. mazowieckie, pow. kozienicki, gm. Magnuszew) 

 
 
 

 


