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p 2004312450 

Trio (skrzypce, altówka i flet) 

dublet do a2352229x (Trio (flet, skrzypce i altówka)) 

 

p 2004401622 

Starye Dorogi (Białoruś) 

dublet do a27231926 (Stare Dorohi (Białoruś ; okręg)) 

 

p 2004401684 

Synkoviče (Białoruś) 

dublet do a35326931 (Synkowicze (Białoruś)) 

 

p 2004406292 

Ozarycze (Białoruś ; okręg) 

dublet do a27324357 (Azaryčy (Białoruś ; okręg)) 

 

p 2006518268 

Dziewieniszki (Litwa ; okręg) 

dublet do a27054111 (Dziewieniszki (Litwa, rej. solecznicki ; okręg)) 

 

p 2008045964 

Dobrowolski, Tadeusz (1902-1966) 

dublet do a21037851 (Dobrowolski, Tadeusz Jakub (1902-1966)) 

 

p 2009058306 

Koncert (marimbafon) 

dublet do a12078566 (Koncert (marimba)) 

 

p 2012016567 

Doroszewski, Witold (1899-1976). Słownik języka polskiego 

błędne hasło, poprawne: a1695970x (Słownik języka polskiego (Warszawa ; 1958- 1969)) 

 

p 2013007796 

Grzegorzewo (Litwa ; okręg) geografia 

błędne hasło, poprawne: a26753133 (Wilno (Litwa) - Grzegorzewo) 
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p 2013009208 

Dziewieniszki (Litwa ; okręg) geografia 

dublet do a27054160 (Dziewieniszki (Litwa, rej. solecznicki ; okręg)) 

 

p 2013021130 

Piervomajskaâ (Białoruś ; okręg) 

dublet do a30870987 (Sobakińce (Białoruś ; okręg)) 

 

p 2013021134 

Piervomajskaâ (Białoruś ; okręg) geografia 

dublet do a30871013 (Sobakińce (Białoruś ; okręg) geografia) 

 

p 2014008303 

Brałkowski, Zdzisław 

dublet do a27901907 (Brałkowski, Zdzisław (1953- )) 

 

p 2015000295 

Palmaitis, Mykolas Letas (1944- ) 

dublet do a32453899 (Palmaitis, Letas (1944- )) 

 

p 2015023576 

La Fayette, Marie Adrienne Françoise d'Ayen de Noailles (1759-1807). Princesse de clèves 

błędne hasło, poprawne: a20349142 (La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne 

(1634-1693). Princesse de Clèves) 

 

p 2015023580 

La Fayette, Marie Adrienne Françoise d'Ayen de Noailles (1759-1807). Princesse de clèves 

adaptacje filmowe 

błędne hasło 

 

p 2015057264 

Słupsk (woj. zachodniopomorskie) miasta partnerskie 

dublet do a23627888 (Słupsk (woj. pomorskie) - miasta partnerskie) 

 

p 2015114720 

Darowski, Roman (1935- ). Philosophical anthropology 

dublet a32157642 (Darowski, Roman (1935- ). Filozofia człowieka) 

 

p 2015165507 

Sapockìn (Białoruś) 

dublet do a12280215 (Sopoćkinie (Białoruś)) 

 

p 2016090789 

Ying Han Duizhao 

błędne hasło 

 

p 2016267006 

Frale, Barbara 

dublet do a28356986 (Frale, Barbara (1970- )) 
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p 2016273166 

Biennale di Venezia (57 ; 2015) 

błędne hasło 

 

p 2016294786 

Omnibus - Books 

błędne hasło 

 

p 2016295388 

Horyzonty - Books 

błędne hasło 

 

p 2016297872 

Głowacki, Jan Wojciech 

dublet do a10779231 (Głowacki, Jan (1924-2009)) 

 

p 2016316702 

Łakomy, Miron. Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. 

dublet do a35579122 (Lakomy, Miron. Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i 

współpracy państw) 

 

p 2016343201 

Słupsk (woj. zachodniopomorskie) finanse 1914-1918 r. 

dublet do a35565810 (Słupsk (woj. pomorskie) - finanse - 1914-1918 r.) 

 

p 2016343202 

Słupsk (woj. zachodniopomorskie) finanse 1918-1939 r. 

dublet do a34084460 (Słupsk (woj. pomorskie) - finanse - 1918-1939 r.) 

 

p 2016370706 

Postępowanie administracyjne prawo Polska 

dublet do a14211658 (Postępowanie administracyjne Polska) 

 

p 2016385170 

Herwarth, Hans von (1904- ) 

dublet do a11792826 (Herwarth, Hans von (1904-1999)) 

 

p 2016386824 

Heidrich, Zbigniew (?-1983) 

dublet do a26786539 (Heidrich, Adolf (1899-1983)) 

 

p 2016395553 

Iustinus (św. ; ca 100-ca 165) 

dublet do a11837470 (Justyn (św. ; ca 100-ca 167)) 

 

p 2016405824 

Kamieński, Zbigniew Stanisław (1951- ) 

dublet do a12219563 (Kamieński, Stanisław Zbigniew (1951- )) 
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p 2016423601 

Kanaryjskie, Wyspy (Hiszpania) polityka wewnętrzna 

błędne hasło 

 

p 2016428260 

Chopin, Fryderyk (1810-1849). Nokturny. Fortepian. CT 127. cis-moll 

dublet do a19148367 (Chopin, Fryderyk (1810-1849). Nokturny. Fortepian. CT 127 

cis-moll) 

 

p 2016431161 

Kornat, Marek (1971- ). Ambasador w Moskwie (1936-1939) 

błędne hasło 

 

 


