
Ranking hitów czytelniczych WG za II kwartał 2022 r. 

Literatura piękna : 

Lokata Autor Tytuł Literatura Tematyka Okładka 

Liczba osób 
oczekujących 

na 
wypożyczenie 

1. 
Jenny 

Blackhurst 
Córka 

mordercy  
angielska 

Niesłuszne skazanie 
; Matki i synowie ; 
Ojcowie i córki ; 

Zaginięcie ; Stany 
Zjednoczone (USA) 
; Powieść ; Thriller 

  

25 

2. 
Kristin 

Hannah 
Jedyna z 

archipelagu 
amery- 
kańska 

Kobieta ; Matki i 
córki ; Relacje 

międzyludzkie ; 
Trudne sytuacje 

życiowe ; Zdrada ; 
Los Angeles (Stany 
Zjednoczone, stan 

Kalifornia) ; 
Waszyngton (Stany 
Zjednoczone ; stan) 

; Powieść 
obyczajowa 

 

21 

3. 

Magda 
Stachula, 

Alicja 
Sinicka, 
Klaudia 
Muniak 

Estrogen polska 

Kobieta ; 
Mężczyzna ; 

Kucharze ; Kariera ; 
Osoby zaginione ; 
Miłość ; Polska ; 

Powieść ; Kryminał 
; Thriller 

 
 

21 

4. 
Holly 

Seddon 
Czarna  lista angielska 

Kobieta ; Płatni 
zabójcy ; Śmierć 

małżonka ; Ukryta 
sieć ; Londyn 

(Wielka Brytania) ; 
Powieść ; Thriller 

  

19 

5. Sam LLoyd Schronisko angielska 

  Nastolatki ; Relacje 
międzyludzkie ; 

Szachiści ; 
Uprowadzenie ; 

Powieść ; Thriller 
 

17 

6. 
   Anna 
Sakowicz 

Za przyjaźń! polska 

Kobieta ; Przyjaźń ; 
Spotkanie po latach 

; Tajemnica ; 
Powieść 

obyczajowa 
 
  

17 

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=__temat_Kobieta
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_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_Trudne+sytuacje+%C5%BCyciowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Trudne+sytuacje+%C5%BCyciowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zdrada
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Los+Angeles+%28Stany+Zjednoczone%2C+stan+Kalifornia%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Los+Angeles+%28Stany+Zjednoczone%2C+stan+Kalifornia%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Los+Angeles+%28Stany+Zjednoczone%2C+stan+Kalifornia%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Waszyngton+%28Stany+Zjednoczone+%3B+stan%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Waszyngton+%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+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=__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_Kobieta
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_P%C5%82atni+zab%C3%B3jcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_P%C5%82atni+zab%C3%B3jcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%9Amier%C4%87+ma%C5%82%C5%BConka
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%9Amier%C4%87+ma%C5%82%C5%BConka
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ukryta+sie%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ukryta+sie%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Londyn+%28Wielka+Brytania%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Londyn+%28Wielka+Brytania%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=__temat_Nastolatki
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_Szachi%C5%9Bci
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_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=__temat_Kobieta
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_Spotkanie+po+latach
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Tajemnica
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


7. 
Anna 

Kańtoch 

Jesień 
zapomnia-

nych 
polska 

Krystyna Lesińska 
(postać fikcyjna) ; 
Osoby zaginione ; 

Rodzeństwo ; 
Samobójstwo ; 

Śledztwo i 
dochodzenie ; 
Katowice (woj. 

śląskie) ; Kryminał ; 
Powieść 

 

17 

8. 
Agnieszka 
Krawczyk 

Uzdrowi-
cielka  

polska 

Mieszkańcy wsi ; 
Przyroda ; Relacje 

międzyludzkie ; 
Sąsiedztwo 

(socjologia) ; 
Schroniska dla 

zwierząt ; Spadek ; 
Polska ; Powieść 

obyczajowa 
 

16 

9. 
Katarzyna 
Michalak 

Naj-
piękniejszy 

sen 
polska 

Dziewczęta ; 
Marzenia ; Miłość ; 

Noworodek ; 
Przestępcy ; 

Wychowanie ; 
Mazury ; Powieść 

obyczajowa  

15 

10. 
Lucinda 

Berry 
Ocalić syna 

amerykań-
ska 

  Matki i synowie ; 
Młodociani 
przestępcy ; 
Pedofilia ; 

Społeczności 
lokalne ; Powieść 
psychologiczna ; 

Thriller  

14 

 

 

Literatura popularnonaukowa : 

 

 
Lokata 

Autor Tytuł Tematyka Okładka 

Liczba osób 
oczekujących 

na 
wypożyczenie 

1. 
Sara Gay 
Forden 

Dom Gucci : 
potęga mody, 

szaleństwo 
pieniędzy, 

gorycz upadku 

Gucci, Maurizio (1948-
1995) ; Gucci (rodzina) 

; Moda ; Projektanci 
mody ; Włochy ; 

Biografia 
 
 
   

18 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Krystyna+Lesi%C5%84ska+%28posta%C4%87+fikcyjna%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Krystyna+Lesi%C5%84ska+%28posta%C4%87+fikcyjna%29
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_Rodze%C5%84stwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samob%C3%B3jstwo
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_Katowice+%28woj.+%C5%9Bl%C4%85skie%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Katowice+%28woj.+%C5%9Bl%C4%85skie%29
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_Powie%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Mieszka%C5%84cy+wsi
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_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_S%C4%85siedztwo+%28socjologia%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_S%C4%85siedztwo+%28socjologia%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Schroniska+dla+zwierz%C4%85t
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Schroniska+dla+zwierz%C4%85t
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Spadek
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+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=__temat_Dziewcz%C4%99ta
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Marzenia
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_Noworodek
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przest%C4%99pcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Wychowanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Mazury
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=__temat_Matki+i+synowie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_M%C5%82odociani+przest%C4%99pcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_M%C5%82odociani+przest%C4%99pcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Pedofilia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Spo%C5%82eczno%C5%9Bci+lokalne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Spo%C5%82eczno%C5%9Bci+lokalne
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_Thriller
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
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2. 
Daniel 

Kahneman 

Pułapki 
myślenia : o 

myśleniu 
szybkim i 
wolnym  

Myślenie ; Psychologia 
poznawcza ; Umysł ; 
Opracowanie  
 
 
 
 
  

14 

3. 
Barbara 

Włodarczyk 

Szalona miłość : 
chcę takiego jak 

Putin : 
reportaże z 

Rosji 

Putin, Władimir (1952- 
) ; Politycy ; Postawy ; 
Propaganda ; Rosjanie 

; Świadomość 
społeczna ; Władza ; 

Moskwa (Rosja) ; 
Rosja ; Reportaż 

 
  

12 

4. 
Anne 

Applebaum, 
Donald Tusk 

Wybór 

Unia Europejska (UE) ; 
Bezpieczeństwo 

międzynarodowe ; 
Demokracja ; 

Etnopsychologia ; 
Migracje ; Polityka ; 

Polityka 
międzynarodowa ; 
Przywódcy i głowy 
państw ; Europa ; 

Polska ; Świat ; 
Dyskusja ; Publicystyka 

 

 

11 

5. 
Krystyna 
Kurczab-
Redlich  

Wowa, 
Wołodia, 

Władimir : 
tajemnice Rosji 

Putina 

Putin, Władimir (1952- 
) ; Przywódcy i głowy 

państw ; Polityka ; 
Prezydentura (urząd) ; 

Rosja ; Biografia 
 
 
 
 

 

11 

6. Bill Bryson 
Ciało : 

instrukcja dla 
użytkownika 

Anatomia człowieka ; 
Choroby ludzi ; Ciało 

ludzkie ; Fizjologia 
człowieka ; Socjologia 
ciała ; Opracowanie 

 
 
  

11 

7. Christine Lamb 

Nasze ciała, ich 
pole bitwy : co 

wojna robi 
kobietom 

 
 Kobieta ; 

Molestowanie 
seksualne ; Przemoc 

wobec kobiet ; 
Przestępstwo wojenne 
; Wojna ; Zgwałcenie ; 

Reportaż 
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8. Tomas Forro  

Apartament w 
hotelu wojna : 

reportaż z 
Donbasu 

Konflikt na 
Wschodniej Ukrainie 
(2014- ) ; Ochotnicy 

(wojsko) ; Uchodźcy ; 
Wojna hybrydowa ; 
Donieck (Ukraina, 

obw. doniecki ; 
okolice) ; Ługańsk 

(Ukraina, obw. 
ługański ; okolice) ; 

Reportaż 

 

10 

9. 
Agnieszka 

Maciąg 

Dobrostan : o 
szczęśliwym, 

bogatym i 
spełnionym 

życiu  

Dobrostan psychiczny 
; Poczucie własnej 

wartości ; 
Samoakceptacja ; 

Samorealizacja ; Sens 
życia ; Poradnik ; 
Publikacja bogato 

ilustrowana 
 

10 

10. 
Tadeusz 

Oleszczuk 

Uspokój swoje 
hormony : 

czego ginekolog 
ci nie powie : 
jak zadbać o 

swoje zdrowie i 
znów cieszyć się 

życiem 

Antykoncepcja ; 
Choroby 

ginekologiczne ; 
Hormony ; Jelita ; 

Kobieta ; Konserwanty 
żywności ; Menopauza 

; Stres ; Tarczyca ; 
Zdrowe odżywianie ; 

Zdrowy styl życia ; 
Poradnik 

 

9 

 

Filmy DVD : 

Lokata Reżyser Tytuł Produkcja Tematyka Okładka 

Liczba osób 
czekających 
na wypoży-

czenie 

1. 
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 

 

21 

2. 
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 
 

 

14 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konflikt+na+Wschodniej+Ukrainie+%282014-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konflikt+na+Wschodniej+Ukrainie+%282014-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konflikt+na+Wschodniej+Ukrainie+%282014-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ochotnicy+%28wojsko%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ochotnicy+%28wojsko%29
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_Wojna+hybrydowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Donieck+%28Ukraina%2C+obw.+doniecki+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Donieck+%28Ukraina%2C+obw.+doniecki+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Donieck+%28Ukraina%2C+obw.+doniecki+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%81uga%C5%84sk+%28Ukraina%2C+obw.+%C5%82uga%C5%84ski+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%81uga%C5%84sk+%28Ukraina%2C+obw.+%C5%82uga%C5%84ski+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%81uga%C5%84sk+%28Ukraina%2C+obw.+%C5%82uga%C5%84ski+%3B+okolice%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Reporta%C5%BC
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dobrostan+psychiczny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Poczucie+w%C5%82asnej+warto%C5%9Bci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Poczucie+w%C5%82asnej+warto%C5%9Bci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samoakceptacja
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samorealizacja
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sens+%C5%BCycia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sens+%C5%BCycia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Poradnik
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Publikacja+bogato+ilustrowana
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Publikacja+bogato+ilustrowana
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Antykoncepcja
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Choroby+ginekologiczne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Choroby+ginekologiczne
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Hormony
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Jelita
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_Konserwanty+%C5%BCywno%C5%9Bci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konserwanty+%C5%BCywno%C5%9Bci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Menopauza
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Stres
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Tarczyca
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zdrowe+od%C5%BCywianie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zdrowy+styl+%C5%BCycia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Poradnik
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_Polacy+za+granic%C4%85
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Polacy+za+granic%C4%85
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Prostytucja
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Str%C4%99czycielstwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dubaj+%28Zjednoczone+Emiraty+Arabskie%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dubaj+%28Zjednoczone+Emiraty+Arabskie%29
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=__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_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


3. 
Simon 

Kinberg 
355 

Film chiński, 
amerykański 

Agenci CIA ; 
Cyberterroryzm ; 

Kobieta ; 
Współdziałanie ; 

Kolumbia ; 
Marrakesz (Maroko) 

; Paryż (Francja) ; 
Szanghaj (Chiny) ; 

Film fabularny ; Film 
akcji ; Film 
sensacyjny 

 

13 

4. Chloe Zhao Eternals 

Film chiński, 
kanadyjski, 

amerykański
, angielski 

Istoty pozaziemskie ; 
Superbohaterowie ; 
Walka dobra ze złem 

; Film fabularny ; 
Film akcji ; Science 

fiction 
  

11 

5. 
Roland 

Emmerich 
Moonfall 

Film 
amerykański 

Astronauci ; Księżyc 
(satelita Ziemi) ; 

Pojazdy kosmiczne ; 
Film fabularny ; Film 

katastroficzny ; 
Science fiction  

 
  

10 

6. 
Mark 

Williams 
Demaskator 

Film 
amerykański
, australijski, 

chiński 

FBI ; Spisek ; Tajni 
współpracownicy 

służb specjalnych ; 
Stany Zjednoczone 

(USA) ; Film 
fabularny ; Film akcji 

; Thriller  

10 

7. 
Michał 

Rogalski  
Ciotka 
Hitlera  

Film polski 

II wojna światowa 
(1939-1945) ; 
Holokaust ; 

Ratowanie Żydów i 
pomoc Żydom (1939-

1945) ; Relacje 
międzyludzkie ; 
Rodzina ; Film 

fabularny ; Film 
wojenny ; Dramat 

filmowy  

 

7 

8. 
Fernando 
Leon de 
Aranoa 

Szef roku  
Film 

hiszpański 

Etyka biznesu ; 
Nagrody 

gospodarcze ; 
Postawy ; 

Przedsiębiorcy ; 
Pracownicy 
przemysłu ; 
Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
(HRM) ; Hiszpania ; 

Film fabularny ; 
Komedia 

 

7 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Agenci+CIA
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Cyberterroryzm
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_Wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82anie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Kolumbia
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Marrakesz+%28Maroko%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_Szanghaj+%28Chiny%29
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=__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_Istoty+pozaziemskie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Superbohaterowie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Walka+dobra+ze+z%C5%82em
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_Science+fiction
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Science+fiction
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Astronauci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ksi%C4%99%C5%BCyc+%28satelita+Ziemi%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ksi%C4%99%C5%BCyc+%28satelita+Ziemi%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Pojazdy+kosmiczne
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+katastroficzny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+katastroficzny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Science+fiction
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_FBI
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Spisek
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Tajni+wsp%C3%B3%C5%82pracownicy+s%C5%82u%C5%BCb+specjalnych
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Tajni+wsp%C3%B3%C5%82pracownicy+s%C5%82u%C5%BCb+specjalnych
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Tajni+wsp%C3%B3%C5%82pracownicy+s%C5%82u%C5%BCb+specjalnych
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_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+akcji
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_Holokaust
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ratowanie+%C5%BByd%C3%B3w+i+pomoc+%C5%BBydom+%281939-1945%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ratowanie+%C5%BByd%C3%B3w+i+pomoc+%C5%BBydom+%281939-1945%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ratowanie+%C5%BByd%C3%B3w+i+pomoc+%C5%BBydom+%281939-1945%29
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_Rodzina
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+wojenny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Film+wojenny
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_Etyka+biznesu
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Nagrody+gospodarcze
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Nagrody+gospodarcze
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Postawy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przedsi%C4%99biorcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Pracownicy+przemys%C5%82u
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Pracownicy+przemys%C5%82u
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zarz%C4%85dzanie+zasobami+ludzkimi+%28HRM%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zarz%C4%85dzanie+zasobami+ludzkimi+%28HRM%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zarz%C4%85dzanie+zasobami+ludzkimi+%28HRM%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Hiszpania
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


9. 
Patryk 
Vega 

Miłość, seks 
& pandemia  

Film polski 

Arabowie za granicą 
; Epidemie ; Kobieta ; 
Pożądanie ; Relacje 

międzyludzkie ; 
Toksyczne związki ; 

Życie seksualne ; 
Warszawa (woj. 

mazowieckie) ; Film 
fabularny ; Film 

obyczajowy ; Film 
erotyczny ; Dramat 

filmowy 

 

6 

10. 
Cyprian T. 

Olencki  
Furioza  Film polski 

Konflikt ; Policjanci ; 
Przestępczośc 

zorganizowana ; 
Relacje 

międzyludzkie ; 
Szalikowcy ; Tajni 
współpracownicy 

policji ; Walka wręcz 
; Polska ; Film 

fabularny ; Film akcji 
; Dramat filmowy 

 

5 

 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Arabowie+za+granic%C4%85
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Epidemie
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_Po%C5%BC%C4%85danie
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_Toksyczne+zwi%C4%85zki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%BBycie+seksualne
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