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p 2004404861 
Hołosk Wielki (Ukraina) 
dublet do a23864552 (Lwów (Ukraina) - Hołosko) 
 
p 2004439199 
Leja, Leon (1913- ) 
dublet do a29896861 (Leja, Leon (1913-1997)) 
 
p 2004570876 
Laikat - organizacje - prawo kanoniczne 
błędne hasło, poprawne: a25846620 (Laikat - katolicyzm - organizacje - prawo kanoniczne) 
 
p 2004741226 
Humań (Ukraina) - Park Zofiówka 
dublet do a10196286 (Zofiówka (Ukraina)) 
 
p 2004810450 
Starość a jakość życia 
błędne hasło 
 
p 2006539135 
Lublin (woj. lubelskie) - Zemborzyce 
dublet do a12360259 (Lublin (woj. lubelskie) - Zemborzyce Kościelne) 
 
p 2007713390 
Biskupi - prawo kanoniczne 
błędne hasło, poprawne: a12997444 (Biskupi - katolicyzm - prawo kanoniczne) 
 
p 2009034152 
Parafia prawo kanoniczne 
blędne hasło poprawne a17581497 (Parafia -katolicyzm - prawo kanoniczne) 
 
p 2010014783 
Duszpasterstwo - prawo kanoniczne 
błędne hasło, poprawne: a13156457 (Duszpasterstwo - katolicyzm - prawo kanoniczne) 
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p 2013018329 
Nowicka, Monika 
dublet do rekordu a32848237 (Nowicka, Monika (położna)) 
 
p 2015011891 
Sebald, Winfried G. (1944-2001). Ringe des Saturn 
dublet do a35385005 (Sebald, W. G. (1944-2001).Ringe des Saturn) 
 
p 2015041526 
Młodzież – resocjalizacja - Polska 
błędne hasło 
 
p 2015062076 
Sebald, Winfried G. (1944-2001). Austerlitz 
dublet do a35385091 (Sebald, W. G. (1944-2001). Austerlitz) 
 
p 2015132906 
Bystrzyca (Ukraina) - kościół 
dublet do a32608809 (Rafajłowa (Ukraina) - cerkiew św. Jerzego) 
 
p 2016086840 
Barun, Juliusz Jan 
dublet do a10653855 (Braun, Juliusz Jan) 
 
p 2016126984 
Breza, Eugen 
dublet do  a11866755 (Breza, Eugeniusz (1802-ca 1860)) 
 
p 2016157794 
Koszatniczka - żywienie - Polska 
błędne hasło 
 
p 2016170896 
Aigen (Austria) 
błędne hasło 
 
p 2016272180 
Guzów (woj. mazowieckie) 
dublet do a10156860 (Guzów (woj. mazowieckie, pow. Żyrardów)) 
 
p 2016276077 
Gałysz, Leszek 
dublet do a29204653 (Gałysz, Leszek (1948- )) 
 
p 2016287510 
Gauvain, Auguste 
dublet do a28767615 (Gauvain, Auguste (1861-1931)) 
 
p 2016288764 
Gąsiewicz, Stefan (1895- ) 
dublet do a20549945 (Gąsiewicz, Stefan (1895-19..)) 
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p 2016290385 
Gavrikov, Ûrij Nikolaevič 
dublet do a12480071 (Gavrilec, Ûrij Nikolaevič) 
 
p 2016370510 
Spółdzielczość - historia - Bułgaria 
błędne hasło 
 
p 2016403568 
Dawidczyk, Andrzej. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
błędne hasło 
 
p 2016404316 
Kuc, Bolesław Rafał (1944- ). Bezpieczeństwo wewnętrzne 
błędne hasło 
 
p 2016405244 
Ściborek, Zbigniew. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
błędne hasło 
 
p 2016405457 
Wiśniewski, Bernard (nauki wojskowe). Bezpieczeństwo wewnętrzne 
błędne hasło 
 
p 2016416494 
Raczyński, Jan (1958- ) 
dublet do a33977513 (Račinskij, Ân Zbignevič (1958- )) 
 
p 2016435938 
Bahaizm - nauczanie początkowe 
błędne hasło 
 
p 2016436440 
Literatura - ludowa żydowska 
błędne hasło 
 
p 2016439856 
Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie (2013 ; Ustroń) 
błędne hasło 
 
 
 


