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Aumühle (Niemcy, kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn) 

Bahamy (wyspy) 

Bobrza (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Miedziana Góra) 

Branica Suchowolska (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Wohyń) 

Büsum (Niemcy) 

Cesarstwo niemieckie (1871-1918) 

Chobułtów (Ukraina, obw. wołyński, rej. włodzimierski) 

Clarksville (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 

Czechy (kraina historyczna) 

Dekanat piotrkowski (Archidiecezja łódzka ; obszar) 

Durlasy (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Lelis) 

Dzwola (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Dzwola) 

Friedrichsruh (Aumühle ; część wsi) 

Gmina Długołęka (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Gmina Drezdenko (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki) 

Gmina Gaworzyce (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki) 

Gronowo (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Ostrowice) 

Hagia Triada (Grecja ; stanowisko archeologiczne) 

Hattingen (Niemcy, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia) 

Hrabstwo kłodzkie (1458-1815) 

Indie Brytyjskie (1858-1947) 

Indie Zachodnie (region) 

Kalimnos (Grecja ; wyspa) 

Kamionek Wielki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Tolkmicko) 

Kiermusy (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Tykocin) 

Krzemień Drugi (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Dzwola) 

Krzemień Pierwszy (woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Dzwola) 

Księstwo brzeskie (1675-1742) 

Księstwo głogowskie (1526-1807) 

Księstwo jaworskie (1742-1807) 

Księstwo legnickie (1742-1813) 

Księstwo opolskie (1742-1815) 

Księstwo siedliskie (1741-1945) 

Księstwo świdnickie (1741-1815) 

Leros (Grecja ; wyspa) 

Liswarta (rzeka) 

Monte San Savino (Włochy) 

Nagórzyce (Tomaszów Mazowiecki ; część miasta) 

Nisiros (Grecja ; wyspa) 
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Obwód wołyński (Ukraina) 

Palczewo (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Ostaszewo) 

Pankówka (rzeka) 

Patmos (Grecja ; wyspa) 

Pilaszków (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Łowicz) 

Powiat bolkowsko-kamiennogórski (1742-1815) 

Powiat brzeski (1742-1816) 

Powiat bytomski (1742-1815) 

Powiat dzierżoniowski (1742-1815) 

Powiat głogowski (1740-1815) 

Powiat górowski (1742-1815) 

Powiat jaworski (1742-1815) 

Powiat jeleniogórski (1742-1815) 

Powiat kluczborski (1742-1816) 

Powiat kozielski (1742-1816) 

Powiat kożuchowski (1742-1815) 

Powiat legnicki (1742-1816) 

Powiat lubiński (1742-1815) 

Powiat lubliniecki (1742-1816) 

Powiat lwówecko-bolesławiecki (1742-1816) 

Powiat namysłowski (1742-1816) 

Powiat niemczański (1742-1816) 

Powiat niemodliński (1742-1816) 

Powiat oleski (1742-1815) 

Powiat oławski (1742-1816) 

Powiat opolski (1742-1815) 

Powiat prudnicki (1742-1815) 

Powiat strzegomski (1742-1815) 

Powiat strzelecki (1742-1816) 

Powiat strzeliński (1742-1816) 

Powiat szprotawski (1742-1816) 

Powiat ścinawsko-rudzieński (1742-1816) 

Powiat świdnicki (1742-1815) 

Powiat świebodziński (1742-1816) 

Powiat toszecki (1742-1815) 

Powiat zielonogórski (1742-1816) 

Powiat złotoryjsko-chojnowski (1742-1815) 

Przedlitawia (1867-1918) 

Schönhausen (Niemcy, kraj związkowy Saksonia-Anhalt) 

Sobienie Szlacheckie (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Sobienie-Jeziory) 

Trápeza (Grecja, administracja Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie) 

Wadi al-Kabir (Algieria ; rzeka) 

Werder (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia) 

Wilton (Stany Zjednoczone, stan Wisconsin) 

Zagórze (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski, gm. Bliżyn) 

Żydyczyn (Ukraina, obw. wołyński, rej. kiwerecki) 


