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p 2004329893 

Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie 

zastąpione przez: 

650 Prawa człowieka|0a10078745 

650 Prawo wspólnotowe europejskie|0a10105347 

 

p 2004425340 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo 

dublet do a31013818 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) 

 

p 2004427445 

Jan Kronsztadzki (św. ; 1829-1909) 

dublet do a11883820 (Jan z Kronsztadu święty ; 1829-1909) 

 

p 2004610811 

Parlament - Wielka Brytania 

zastąpione przez: 

  610 Parlament (Wielka Brytania)|0a35982822 

 

p 2013015584 

Biuro Wystaw Artystycznych (Olsztyn). Galeria Sztuki Współczesnej 

dublet do a16078664 (Galeria Sztuki Współczesnej (Biuro Wystaw Artystycznych ; Olsztyn)) 

 

p 2015041508 

Mikulski, Marek (nauki o sztukach pięknych) 

dublet do a21546071  (Mikulski, Marek (1947- )) 

 

p 2016104670 

Katastrofa smoleńska (2010) - dedykacje 

błędne hasło 

 

p 2016121646 

Bense, Max 

dublet do a20536793 (Bense, Max (1910-1990)) 

 

p 2016237663 

Dimov, Dimităr (1909-1966) 

dublet do a11824724 (Dimov, Dimit''r (1909-1966)) 
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p 2016293046 

Daniłowiczowa, Zofia (ca 1590-1634) - dedykacje 

dublet a34300181 (Daniłowicz, Zofia (ok. 1590-1634) - dedykacje) 

 

p 2016384814 

Ignacy (św. ; ?-ca 110) 

dublet do a12529205 (Ignacy Antiocheński (święty ; ?- ok. 107)) 

 

p 2016444526 

Jan II Kazimierz (król Polski ; 1609-1672) 

dublet do a11837640  (Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)) 

 

p 2017000266 

Opowiadania i nowele 

dublet do a1007109x (Opowiadania i nowele) 

 

p 2017001396 

Bułhakow, Michaił (1891-1940). Master i Margarita 

dublet do a11927926 (Bułhakow, Michaił (1891-1940). Master i Margarita) 

 

p 2017020588 

Choroby kręgosłupa 

dublet do a10197278 (Choroby kręgosłupa) 

 

p 2017023409 

Socjologia prawa 

dublet do a10008160 (Socjologia prawa) 

 

p 2017023980 

Zapobieganie powodzi 

dublet do a10078034 (Zapobieganie powodzi) 

 

p 2017024368 

Lily (postać fikcyjna) 

dublet do a35932648 (Dash i Lily (postacie fikcyjne)) 

 

p 2017025642 

Choroby serca 

dublet do a10087333 (Choroby serca) 

 

p 2017028956 

Projektowanie wspomagane komputerowo 

dublet do a10116680 (Projektowanie wspomagane komputerowo) 

 

p 2017028966 

Amerykanie 

dublet do a18754211 (Amerykanie) 

 

p 2017028974 

Polityka przemysłowa 

dublet do a1008034x (Polityka przemysłowa) 
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p 2017028983 

Choroby żołądka 

dublet do a15011896 (Choroby żołądka) 

 

p 2017028985 

Technika motoryzacyjna 

dublet do a14511174 (Technika motoryzacyjna) 

 

p 2017029263 

Zapalenie stawów 

dublet do a1461165x (Zapalenie stawów) 

 

 


