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p 2004327434 

Komedia filmowa 

zastąpione przez:  

655 Komedia|0a10030281 

380 Filmy i seriale|0a35960103 

 

p 2004402542 

Iłłukszta (Łotwa) 

dublet do a34279763 (Iłukszta (Łotwa)) 

 

p 2004840511 

Holendrzy za granicą Polska 

zastąpione przez:  

650 Holendrzy|0a19583114  

651 Polska|0a10187406 

 

p 2008021826 

Melodramat filmowy 

zastąpione przez:  

655 Melodramat|0a10041679 

380 Filmy i seriale|0a35960103 

 

p 2015067408 

Mićurin, Ivan Vladimirovič (1855-1935) 

dublet do a17102029 (Mičurin, Ivan Vladimirovič (1855-1935)) 

 

p 2015168857 

Fournier, Jean Alfred (1832-1914) 

dublet do a1196389x (Fournier, Alfred Jean (1832-1914)) 

 

p 2016097597 

Bogoev, Ivan (ca 1820-1892) 

dublet do a19431879 (Bogorov, Ivan (1820-1892)) 

 

p 2016097682 

Bogorov, Ivan (ca 1820-1892) 

dublet do a19431879 (Bogorov, Ivan (1820-1892)) 
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p 2016104107 

Muzeum Narodowe w Gdańsku zbiory 

dublet do a15661404 (Muzeum Narodowe (Gdańsk) - zbiory) 

 

p 2016225525 

Collins, Phil David (1951- ) 

dublet do a23666894 (Collins, Phil (1951- )) 

 

p 2016238927 

Dmochowski, Antoni (1896-1984) 

dublet do a11786541 (Dmochowski, Antoni (1896-1983)) 

 

p 2016347076 

Graupera, Elena 

dublet do a18127162 (Graupera Arango, Elena) 

 

p 2016402591 

Międzyrzec (woj. lubuskie) 

dublet do a10138857 (Międzyrzecz (woj. lubuskie)) 

 

p 2016421548 

Muzeum Narodowe w Gdańsku wystawy 

dublet do a15305211 (Muzeum Narodowe (Gdańsk) - wystawy) 

 

p 2016446300 

Jaxa Bykowski, Czesław (1893-1943) 

dublet do a2131973x (Jaksa Bykowski, Czesław (1893-1943)) 

 

p 2017002101 

Doktór Damski (widowisko) 

błędne hasło, poprawne: a33831750 (Jasiński, Jan Tomasz Seweryn (1806- 1879). Doktor 

damski) 

 

p 2017014369 

Życie za cesarza (widowisko) 

błędne hasło, poprawne: a35989919 (Glinka, Mihail Ivanovič (1804-1857). Ivan Susanin) 

 

p 2017014492 

Anatomia zwierząt 
dublet do a1006509x  (Anatomia zwierząt) 
 

p 2017017115 

Chrystus Ukrzyżowany na drzewie palmowym (rzeźba) 

dublet do a32041184 (Chrystus Ukrzyżowany na drzewie palmowym (rzeźba)) 

 

p 2017017649 

Albumy fotograficzne 

dublet do rekordu a27254367 (Albumy na fotografie) 
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p 2017020590 

Zaburzenia oddychania 

dublet do a16380940 (Zaburzenia oddychania) 

 

p 2017020601 

Filozofia polityczna 

dublet do a1689960x (Filozofia polityczna) 

 

p 2017020602 

Handel bronią 
dublet do a12066151 (Handel bronią) 
 

p 2017020648 

Prawo patentowe 

dublet do a10113939 (Prawo patentowe) 

 

p 2017023405 

Uprawa roślin 

dublet do a10084459 (Uprawa roślin) 

 

p 2017023406 

Filozofia prawa 

dublet do a10096103 (Filozofia prawa) 

 

p 2017023408 

Teoria prawa 

dublet do a10094179 (Teoria prawa) 

 

p 2017023415 

Gospodarka leśna 

dublet do a10035205 (Gospodarka leśna) 

 

p 2017023417 

Kościół Matki Boskiej Bolesnej (Poznań) 
dublet do a27962842 (Kościół Matki Boskiej Bolesnej (Poznań)) 
 

p 2017023476 

Anatomia roślin 

dublet do a23982676 (Anatomia roślin) 

 

p 2017025376 

Politechnika Wrocławska (budynki) 

dublet do a23529180  (Politechnika Wrocławska (budynki)) 

 

p 2017025939 

Ochrona atmosfery 

dublet do a12290634  (Ochrona atmosfery) 

 

p 2017028970 

Technika aktorska 

dublet do a12888527 (Technika aktorska) 
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p 2017029036 

Psychologia pracy 

dublet do a10078423 (Psychologia pracy) 

 

p 2017029065 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Kraków) 

dublet do a16170155 (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Kraków)) 

 

p 2017029072 

Projekty ubioru 

dublet do a10093862 (Projekty ubioru) 

 

p 2017029240 

Prawo własności przemysłowej 

dublet do a10113940 (Prawo własności przemysłowej) 

 

p 2017029846 

Rotnica (Druskieniki ; część miasta) 

dublet do a26799583 (Rotnica (Druskieniki ; część miasta)) 

 

p 2017030327 

Kościół św. Franciszka z Asyżu (Kraków) 

dublet do a15584033 (Kościół św. Franciszka z Asyżu (Kraków)) 

 

p 2017031921 

Klio w Niemczech 

dublet do a3109515x  (Klio w Niemczech) 

 

p 2017031924 

Klio in Polen 

dublet do a31095148  (Klio in Polen) 

 

p 2017032003 

Polski Związek Niewidomych 

dublet do a12066941 (Polski Związek Niewidomych) 

 

p 2017032026 

Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (Lwów) 

dublet do a19889446 (Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (Lwów)) 

 

p 2017033196 

Zaburzenia odporności 

dublet do a14964181 (Zaburzenia odporności) 

 

p 2017034292 

Księstwo Warszawskie 

dublet do a1022452x (Księstwo Warszawskie) 

 

 


