
Ranking hitów czytelniczych WG za IV kwartał 2022 r. 

Literatura piękna : 

Lokata Autor Tytuł Literatura Tematyka Okładka 

Liczba osób 
oczekujących 

na 
wypożyczenie 

1. Delia Owens 
Gdzie 

śpiewają 
raki  

amerkań-
ska 

Bagna ; Dziewczęta 
; Dojrzewanie ; 

Przyroda ; 
Samotność ; Zawód 
miłosny ; Karolina 
Północna (Stany 

Zjednoczone ; stan) 
; Powieść 

psychologiczna ; 
Kryminał 

 

22 

2. 
Jenny 

Blackhurst 
Córka 

mordercy  
angielska 

Niesłuszne skazanie 
; Matki i synowie ; 
Ojcowie i córki ; 

Zaginięcie ; Stany 
Zjednoczone (USA) 
; Powieść ; Thriller 

  

20 

3. 
Monika A. 

Oleksa 
Nad rzeką 

wspomnień 
polska 

Dziennikarze ; 
Kobieta ; Matki i 
córki ; Mieszkańcy 
wsi ; Pisarze ; 
Przedsiębiorcy ; 
Relacje 
międzyludzkie ; 
Sekrety rodzinne ; 
Zjawiska 
paranormalne ; 
Darłowo (woj. 
zachodniopomor-
skie ; okolice) ; 
Świerże (woj. 
lubelskie) ; Powieść 
obyczajowa 

 

16 

4. 
Dorota 
Glica 

Znajdę cię 
córeczko 

polska 

Małżeństwo ; Matki 
i córki ; Mowa 

nienawiści ; Osoby 
zaginione ; 
Policjanci ; 
Śledztwo i 

dochodzenie ; 
Elbląg  ; Krynica 

Morska ; Sulejówek  
; Powieść ; Thriller 

 

 

16 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Bagna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dziewcz%C4%99ta
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dojrzewanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przyroda
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samotno%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zaw%C3%B3d+mi%C5%82osny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zaw%C3%B3d+mi%C5%82osny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Karolina+P%C3%B3%C5%82nocna+%28Stany+Zjednoczone+%3B+stan%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Karolina+P%C3%B3%C5%82nocna+%28Stany+Zjednoczone+%3B+stan%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Karolina+P%C3%B3%C5%82nocna+%28Stany+Zjednoczone+%3B+stan%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87+psychologiczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87+psychologiczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Krymina%C5%82
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Nies%C5%82uszne+skazanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Matki+i+synowie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ojcowie+i+c%C3%B3rki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zagini%C4%99cie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Stany+Zjednoczone+%28USA%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Stany+Zjednoczone+%28USA%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Thriller
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Dziennikarze
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Kobieta
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Matki+i+c%C3%B3rki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Matki+i+c%C3%B3rki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Mieszka%C5%84cy+wsi
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Mieszka%C5%84cy+wsi
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Pisarze
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Przedsi%C4%99biorcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Sekrety+rodzinne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zjawiska+paranolmalne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zjawiska+paranolmalne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fplace=Dar%C5%82owo+%28woj.+zachodniopomorskie%2C+pow.+s%C5%82awie%C5%84ski%2C+gm.+Dar%C5%82owo+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fplace=Dar%C5%82owo+%28woj.+zachodniopomorskie%2C+pow.+s%C5%82awie%C5%84ski%2C+gm.+Dar%C5%82owo+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fplace=Dar%C5%82owo+%28woj.+zachodniopomorskie%2C+pow.+s%C5%82awie%C5%84ski%2C+gm.+Dar%C5%82owo+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fplace=%C5%9Awier%C5%BCe+%28woj.+lubelskie%2C+pow.+che%C5%82mski%2C+gm.+Dorohusk%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fplace=%C5%9Awier%C5%BCe+%28woj.+lubelskie%2C+pow.+che%C5%82mski%2C+gm.+Dorohusk%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fgenre=Powie%C5%9B%C4%87+obyczajowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fgenre=Powie%C5%9B%C4%87+obyczajowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Matki+i+c%C3%B3rki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Matki+i+c%C3%B3rki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Mowa+nienawi%C5%9Bci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Mowa+nienawi%C5%9Bci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Osoby+zaginione
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Osoby+zaginione
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Policjanci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%9Aledztwo+i+dochodzenie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%9Aledztwo+i+dochodzenie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Elbl%C4%85g+%28woj.+warmi%C5%84sko-mazurskie%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Krynica+Morska+%28woj.+pomorskie%2C+pow.+nowodworski%2C+gm.+Krynica+Morska%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Krynica+Morska+%28woj.+pomorskie%2C+pow.+nowodworski%2C+gm.+Krynica+Morska%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sulej%C3%B3wek+%28woj.+mazowieckie%2C+pow.+mi%C5%84ski%2C+gm.+Sulej%C3%B3wek%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Thriller


5. 

Magda 
Stachula, 

Alicja 
Sinicka, 
Klaudia 
Muniak 

Estrogen polska 

Kobieta ; 
Mężczyzna ; 

Kucharze ; Kariera ; 
Osoby zaginione ; 
Miłość ; Polska ; 

Powieść ; Kryminał 
; Thriller  

14 

6. 
Kristin 
Harmel 

Słodycz 
zapomnienia  

amerykań-
ska 

II wojna światowa 
(1939-1945) ; 

Dziadkowie i wnuki 
; Ocaleni z 

Holokaustu ; 
Samotne matki ; 

Sekrety rodzinne ; 
Cape Cod (Stany 

Zjednoczone ; 
półwysep) ; Paryż 

(Francja) ; Powieść 
obyczajowa 

 

14 

7. 
Kristin 

Hannah 
Cudowna 

moc miłości 
amery- 
kańska 

Małżeństwo‘; 
Miłość ; Śpiączka ; 
Wypadki ; Powieść 
obyczajowa 

 
 

13 

8. 
Remigiusz 

Mróz 
Werdykt  polska 

Joanna Chyłka ; 
Kordian Oryński ; 
Aktorzy ; 
Dzieciobójstwo ; 
Policjanci ; 
Poszukiwania 
zaginionych ; 
Prawnicy ; Procesy 
sądowe ; Przemoc 
wobec kobiet ;  
Warszawa (woj. 
mazowieckie) ; 
Powieść ; Kryminał 
; Thriller  

 

13 

9. 
Lucinda 

Riley 
Tajemnice 

Fleat House   
angielska 

Internaty ; 
Samobójstwo ; 
Szkoły ; Tajemnica ; 
Wielka Brytania ; 
Powieść ; Kryminał  

  

12 

10. 
Hanna 
Cygler 

Córki tęczy  polska 

Kobieta ; 
Nierówności  
społeczne ; 
Pomaganie ; 
Przestępczość 
zorganizowana ; 
Rodzina ; 
Uprowadzenie ; 
Solidarność 
(postawa) ; Trudne 
sytuacje życiowe ; 

 

12 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Kobieta
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_M%C4%99%C5%BCczyzna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Kucharze
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Kariera
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Osoby+zaginione
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Polska
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Krymina%C5%82
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Thriller
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_II+wojna+%C5%9Bwiatowa+%281939-1945%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_II+wojna+%C5%9Bwiatowa+%281939-1945%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dziadkowie+i+wnuki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ocaleni+z+Holokaustu
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ocaleni+z+Holokaustu
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samotne+matki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sekrety+rodzinne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Cape+Cod+%28Stany+Zjednoczone+%3B+p%C3%B3%C5%82wysep%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Cape+Cod+%28Stany+Zjednoczone+%3B+p%C3%B3%C5%82wysep%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Cape+Cod+%28Stany+Zjednoczone+%3B+p%C3%B3%C5%82wysep%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Pary%C5%BC+%28Francja%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Pary%C5%BC+%28Francja%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87+obyczajowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Powie%C5%9B%C4%87+obyczajowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=%C5%9Api%C4%85czka
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Wypadki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fgenre=Powie%C5%9B%C4%87+obyczajowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fgenre=Powie%C5%9B%C4%87+obyczajowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Joanna+Chy%C5%82ka
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Kordian+Ory%C5%84ski
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Aktorzy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Dzieciob%C3%B3jstwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Policjanci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Poszukiwania+zaginionych
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Życie codzienne ; 
Gdańsk (woj. 
pomorskie) ; 
Pretoria (RPA) ;  
Powieść 
obyczajowa  
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oczekujących 
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Nawyki warte 
miliony : jak 
nauczyć się 
zachowań 

przynoszących 
bogactwo 

Bogactwo ; 
Przedsiębiorczość 

(postawa) ; Sukces ; 
Zarządzanie ; 

Poradnik 
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Marjorie 
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Milczące 
bliźniaczki  

Broadmoor Hospital 
(Crowthorne) ; 
Bliźnięta ; 
Dyskryminacja  
etniczna ; Milczenie ; 
Mutyzm ; Nadużycie 
funkcji publicznej ; 
Niesłuszne skazanie ; 
Osoby z zaburzeniami 
osobowości ; 
Przestępczość 
nieletnich i 
młodocianych ; 
Przymusowe leczenie 
; Rasizm ; Rodzeństwo 
; Uprzedzenia ; 
Zaburzenia 
osobowości ; Szpitale 
psychiatryczne ; 
Anglia (Wielka 
Brytania) ; Reportaż  
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Daniel 
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Pułapki 
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myśleniu 
szybkim i 
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Myślenie ; Psychologia 
poznawcza ; Umysł ; 
Opracowanie  
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4. 
Artur Nowak, 

Stanisław 
Obirek 

Babilon : 
kryminalna 

historia 
kościoła 

 
Kościół katolicki ; 
Duchowieństwo 
katolickie ; Katolicyzm 
; Zakłady poprawcze i 
wychowawcze ; 
Zakonnice ; Irlandia ; 
Kanada ; Niemcy ; 
Rosja ; Reportaż 
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5. 
Krystyna 
Kurczab-
Redlich  

Wowa, 
Wołodia, 

Władimir : 
tajemnice Rosji 

Putina 

Putin, Władimir 
(1952- ) ; Przywódcy i 

głowy państw ; 
Polityka ; 

Prezydentura (urząd) ; 
Rosja ; Biografia 
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6. Mark Wolynn 

 Jak 
dziedziczona 

trauma wpływa 
na to, kim 

jesteśmy i jak 
zakończyć ten 

proces 

Relacje 
międzypokoleniowe ; 
Rodzina ; Techniki 
samopomocy ; 
Trauma ; Poradnik  
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7. James Clear 

Atomowe 
nawyki : drobne 

zmiany, 
niezwykłe 

efekty  

Nawyki ; Sukces ; 
Zachowanie ; 
Poradnik   
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8. 
Sara Gay 
Forden 

Dom Gucci : 
potęga mody, 

szaleństwo 
pieniędzy, 

gorycz upadku 

Gucci, Maurizio 
(1948-1995) ; Gucci 
(rodzina) ; Moda ; 
Projektanci mody ; 
Włochy ; Biografia 
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https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Trauma
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Nawyki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Sukces
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zachowanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zachowanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Gucci%2C+Maurizio+%281948-1995%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Gucci%2C+Maurizio+%281948-1995%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Gucci+%28rodzina%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Gucci+%28rodzina%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Moda
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Projektanci+mody
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_W%C5%82ochy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Biografia


9. 
Marek 

Rybarczyk 

Elżbieta II : 
ostatnia taka 

królowa  

Elżbieta II (królowa 
Wielkiej Brytanii ; 
1926-2022) ; 
Monarchia ; Władcy ; 
Wielka Brytania ; 
Biografia 
 
 
 
 
 

 

12 

10. Anders Hansen 

Uspokój swój 
mózg : dlaczego 
czujemy się tak 
źle, chociaż żyje 

nam się tak 
dobrze? 

Depresja psychiczna ; 
Lęk ; Mózg ; Uczucia ; 
Zaburzenia lękowe ; 
Zdrowie psychiczne ; 

Opracowanie 
 

 
 

12 

 

Filmy DVD : 

Lokata Reżyser Tytuł Produkcja Tematyka Okładka 

Liczba osób 
czekających 
na wypoży-

czenie 

1. 

Michał 
Bandurski, 

Krystian 
Kuczkowski 

Ania Film polski 

Przybylska, Anna 
(1978-2014) ; 
Aktorzy polscy ;  Film 
biograficzny ; Film 
dokumentalny 

 

15 

2. 
Tomasz 
Konecki 

Zołza Film polski 

Kobieta ; 
Niepowodzenie ; 
Producenci filmowi ; 
Relacje 
międzyludzkie ;  Film 
fabularny ; Komedia 

 

14 

3. 
Patryk 
Vega 

Niewidzialna 
wojna 

Film polski 

Vega, Patryk (1977- ) 
;  Reżyserzy polscy ;  
 Film fabularny ; Film 

biograficzny 

 

8 

4. 
Giuseppe 
Tornatore 

Ennio 

Film włoski, 
belgijski, 

holenderski, 
japoński 

Morricone, Ennio 
(1928-2020) ; 
Kompozytorzy 
włoscy ; Muzyka 
filmowa ; 
Uprowadzenie ; Film 
dokumentalny  

6 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_El%C5%BCbieta+II+%28kr%C3%B3lowa+Wielkiej+Brytanii+%3B+1926-2022%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_El%C5%BCbieta+II+%28kr%C3%B3lowa+Wielkiej+Brytanii+%3B+1926-2022%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_El%C5%BCbieta+II+%28kr%C3%B3lowa+Wielkiej+Brytanii+%3B+1926-2022%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Monarchia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_W%C5%82adcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Wielka+Brytania
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Biografia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Depresja+psychiczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_L%C4%99k
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_M%C3%B3zg
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Uczucia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zaburzenia+l%C4%99kowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zdrowie+psychiczne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Opracowanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Przybylska%2C+Anna+%281978-2014%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Przybylska%2C+Anna+%281978-2014%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Aktorzy+polscy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+erotyczny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+erotyczny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Kobieta
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Niepowodzenie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Producenci+filmowi
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dramat+filmowy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Vega%2C+Patryk+%281977-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Re%C5%BCyserzy+polscy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+akcji
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+akcji
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Morricone%2C+Ennio+%281928-2020%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Morricone%2C+Ennio+%281928-2020%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Kompozytorzy+w%C5%82oscy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Kompozytorzy+w%C5%82oscy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Muzyka+filmowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Muzyka+filmowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Uprowadzenie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny


5. 
Wiesław 

Saniewski 

Bezmiar 
sprawiedli-

wości 
Film polski 

Niesłuszne skazanie ; 
Postępowanie 
sądowe ; Prawnicy ; 
Zabójstwo ; Zdrada 
małżeńska ; Polska ;  
 ; Film fabularny ; 
Film sensacyjny ; 
Dramat filmowy 
 

 

4 

6. 
Radosław 

Dunaszew-
ski 

Miłość jest 
blisko 

Film polski 

Osoby samotne ; 
Przyjaźń ; Relacje 
międzyludzkie ; Film 
fabularny ; Komedia 
romantyczna 

 

3 

7. 
Kaouther 
Ben Hania 

Człowiek, 
który 

sprzedał 
swoją skórę 

Film 
tunezyjski, 
francuski, 
belgijski, 

niemiecki, 
szwedzki 

Etyka ; Uchodźcy ; 
Tatuaż ; Wiza ; Liban 

; Syria ; Film 
fabularny ; Dramat 

filmowy 

 

3 

8. 
Cary Joji 

Fukunaga 
Nie czas 
umierać 

Film 
angielski, 

amerykański 

James Bond (postać 
fikcyjna) ; CIA ; 

Secret Intelligence 
Service ; Relacje 
międzyludzkie ; 
Szpiegostwo ; 

Uprowadzenie ; Film 
fabularny ; Film 

sensacyjny 
 

 

3 

9. 
Denis Delić, 
Bogusław 

Job 
Mój dług Film polski 

Sikora, Sławomir 
(1964- ) ; Więźniowie 
; Zabójstwo ; Polska ; 
Film fabularny ; Film 

akcji ; Dramat 
filmowy 

  
 

2 

10. 
Maria 

Sadowska 
Dziewczyny z 

Dubaju 
Film polski 

Kobieta ; Polacy za 
granicą ; Prostytucja 

; Stręczycielstwo ; 
Dubaj (Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) ; 

Film fabularny ; Film 
erotyczny ; Film 

sensacyjny ; Dramat 
filmowy 

 

          2 

 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Nies%C5%82uszne+skazanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Post%C4%99powanie+s%C4%85dowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Post%C4%99powanie+s%C4%85dowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Prawnicy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zab%C3%B3jstwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zdrada+ma%C5%82%C5%BCe%C5%84ska
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fsubject=Zdrada+ma%C5%82%C5%BCe%C5%84ska
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=q__%2A&fplace=Polska
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dramat+filmowy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Osoby+samotne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przyja%C5%BA%C5%84
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Komedia+romantyczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Komedia+romantyczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Etyka
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Uchod%C5%BAcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Tatua%C5%BC
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Wiza
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Liban
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Syria
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dramat+filmowy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dramat+filmowy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_James+Bond+%28posta%C4%87+fikcyjna%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_James+Bond+%28posta%C4%87+fikcyjna%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_CIA
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Secret+Intelligence+Service
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Secret+Intelligence+Service
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Relacje+mi%C4%99dzyludzkie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Szpiegostwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Uprowadzenie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+fabularny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+sensacyjny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+sensacyjny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sikora%2C+S%C5%82awomir+%281964-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sikora%2C+S%C5%82awomir+%281964-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Wi%C4%99%C5%BAniowie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zab%C3%B3jstwo
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