
Ranking hitów czytelniczych WG za III 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 

 

 

33 

2. 
Jenny 

Blackhurst 
Córka 

mordercy  
angielska 

Niesłuszne skazanie 
; Matki i synowie ; 
Ojcowie i córki ; 

Zaginięcie ; Stany 
Zjednoczone (USA) 
; Powieść ; Thriller 

  

23 

3. 
Dorota 
Glica 

Znajdę cię 
córeczko 

polska 

Małżeństwo ; Matki 
i córki ; Mowa 

nienawiści ; Osoby 
zaginione ; 
Policjanci ; 
Śledztwo i 

dochodzenie ; 
Elbląg  ; Krynica 

Morska ; Sulejówek  
; Powieść ; Thriller 

 

 

17 

4. 
Colleen 
Hoover 

Nagie serca 
amerykań-

ska 

Młodzi dorośli ; 
Ojcowie i córki ; 
Śmierć rodzica ; 

Wakacje ; Teksas 
(Stany Zjednoczone 
; stan) ; Powieść ; 

Romans 
 

 

17 

5. 

Magda 
Stachula, 

Alicja 
Sinicka, 
Klaudia 
Muniak 

Estrogen polska 

Kobieta ; 
Mężczyzna ; 

Kucharze ; Kariera ; 
Osoby zaginione ; 
Miłość ; Polska ; 

Powieść ; Kryminał 
; Thriller 

 
 

17 

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=__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
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_M%C5%82odzi+doro%C5%9Bli
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_%C5%9Amier%C4%87+rodzica
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Wakacje
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Teksas+%28Stany+Zjednoczone+%3B+stan%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Teksas+%28Stany+Zjednoczone+%3B+stan%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Teksas+%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
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Romans
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


6. 
   Lucinda           
     Riley 

Tajemnice 
Fleat House 

angielska 

Internaty ; 
Samobójstwo ; 

Szkoły ; Tajemnica ; 
Wielka Brytania ; 

Powieść ; Kryminał 
 
  

15 

7. 
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 

 

14 

8. 
Herve Le 

Tellier 
Anomalia  francuska 

Anomalie 
pogodowe ; Czas ; 

Lot ; Ojcostwo ; 
Przestrzeń ; 

Rzeczywistość 
alternatywna ; 

Samoloty 
pasażerskie ; 

Sobowtór ; Francja 
; Stany 

Zjednoczone (USA) 
; Powieść 

psychologiczna ; 
Science fiction ; 

Thriller 

 

14 

9. 
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 

 

13 

10. Tina Baker Zła mamusia angielska 

 Dzieci ; 
Macierzyństwo ; 

Matki i córki ; 
Uprowadzenie ; 

Wielka Brytania ; 
Powieść ; Thriller 

 

12 

 

 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Internaty
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_Szko%C5%82y
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_Wielka+Brytania
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_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_Anomalie+pogodowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Anomalie+pogodowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Czas
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Lot
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Ojcostwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przestrze%C5%84
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rzeczywisto%C5%9B%C4%87+alternatywna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rzeczywisto%C5%9B%C4%87+alternatywna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samoloty+pasa%C5%BCerskie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Samoloty+pasa%C5%BCerskie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sobowt%C3%B3r
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Francja
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+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_Science+fiction
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=__temat_Dzieci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Macierzy%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_Uprowadzenie
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_Powie%C5%9B%C4%87
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Thriller


Literatura popularnonaukowa : 

 

 
Lokata 

Autor Tytuł Tematyka Okładka 

Liczba osób 
oczekujących 

na 
wypożyczenie 

1. 
Daniel 

Kahneman 

Pułapki 
myślenia : o 

myśleniu 
szybkim i 
wolnym  

Myślenie ; Psychologia 
poznawcza ; Umysł ; 
Opracowanie  
 
 
 
 
  

15 

2. 
Marek 

Rybarczyk 

Elżbieta II : 
ostatnia taka 

królowa  

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

 

14 

3. 
Krystyna 
Kurczab-
Redlich  

Wowa, 
Wołodia, 

Władimir : 
tajemnice Rosji 

Putina 

Putin, Władimir (1952- 
) ; Przywódcy i głowy 

państw ; Polityka ; 
Prezydentura (urząd) ; 

Rosja ; Biografia 
 
 
 
 

 

13 

4. 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 

5. Brian Tracy  

Nawyki warte 
miliony : jak 
nauczyć się 
zachowań 

przynoszących 
bogactwo 

Bogactwo ; 
Przedsiębiorczość 

(postawa) ; Sukces ; 
Zarządzanie ; Poradnik 

 
 
  

 

11 

https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_My%C5%9Blenie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Psychologia+poznawcza
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Psychologia+poznawcza
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Umys%C5%82
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=__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_Putin%2C+W%C5%82adimir+%281952-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Putin%2C+W%C5%82adimir+%281952-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przyw%C3%B3dcy+i+g%C5%82owy+pa%C5%84stw
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przyw%C3%B3dcy+i+g%C5%82owy+pa%C5%84stw
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Polityka
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Prezydentura+%28urz%C4%85d%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rosja
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=__temat_Bogactwo
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87+%28postawa%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87+%28postawa%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Sukces
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Zarz%C4%85dzanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Poradnik


6. 
Agnieszka 

Maciąg 

Dobrostan : o 
szczęśliwym, 

bogatym i 
spełnionym 

życiu 

Dobrostan psychiczny 
; Poczucie własnej 

wartości ; 
Samoakceptacja ; 

Samorealizacja ; Sens 
życia ; Poradnik ; 
Publikacja bogato 

ilustrowana 
 
 
 

 

11 

7. 
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 

 
  

10 

8. 
Monika Sobeń-

Górska  

Polscy 
miliarderzy : ich 

żony, dzieci, 
pieniądze  

Ludzie bogaci ; Polska ; 
Wywiad dziennikarski 

 
 

10 

9. 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 

10. 
Sara Gay 
Forden 

Dom Gucci : 
potęga mody, 

szaleństwo 
pieniędzy, 

gorycz upadku 

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

; Moda ; Projektanci 
mody ; Włochy ; 

Biografia 
 
 
  

 
 

10 

 

 

 

 

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_Putin%2C+W%C5%82adimir+%281952-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Putin%2C+W%C5%82adimir+%281952-+%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Politycy
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_Propaganda
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rosjanie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87+spo%C5%82eczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87+spo%C5%82eczna
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_W%C5%82adza
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Moskwa+%28Rosja%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rosja
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_Ludzie+bogaci
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_Wywiad+dziennikarski
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_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_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_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


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 

 

15 

2. 
Kaouther 
Ben Hania 

Człowiek, 
który 

sprzedał 
swoją skórę 

Film 
tunezyjski, 
francuski, 
belgijski, 

niemiecki, 
szwedzki 

Etyka ; Uchodźcy ; 
Tatuaż ; Wiza ; Liban 

; Syria ; Film 
fabularny ; Dramat 

filmowy 

 

10 

3. 
Denis Delić, 
Bogusław 

Job 
Mój dług Film polski 

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

akcji ; Dramat 
filmowy 

 

9 

4. 
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 
 

 

7 

5. 
Kenneth 
Branagh 

Belfast 
Film 

angielski 

Chłopcy ; Konflikt w 
Irlandii Północnej ; 
Protestanci ; Relacje 
międzypokoleniowe ; 
Rodzina 
wielopokoleniowa ; 
Trudne sytuacje 
życiowe ; Belfast 
(Wielka Brytania) ; 
Film fabularny ; 
Dramat filmowy 
 

 

7 

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_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_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
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_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_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_Ch%C5%82opcy
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konflikt+w+Irlandii+P%C3%B3%C5%82nocnej
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konflikt+w+Irlandii+P%C3%B3%C5%82nocnej
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Protestanci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Relacje+mi%C4%99dzypokoleniowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Relacje+mi%C4%99dzypokoleniowe
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rodzina+wielopokoleniowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Rodzina+wielopokoleniowa
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_Belfast+%28Wielka+Brytania%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Belfast+%28Wielka+Brytania%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_Dramat+filmowy


6. 
Radosław 

Dunaszew-
ski 

Miłość jest 
blisko 

Film polski 

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

 

5 

7. Kat Coiro  
Wyjdź za 

mnie 
Film 

amerykański 

Crosby, Bobby. 
Marry me ; Muzyka 

rozrywkowa ; 
Nauczyciele 

matematyki ; 
Piosenkarze ; Show 
business ; Udawane 

związki ; Zdrada ; 
Stany Zjednoczone ; 
Adaptacja filmowa ; 

Film fabularny ; 
Komedia 

romantyczna 

 

5 

8. 
Anne 

Fontaine  
Nocny 

konwój  
Film 

francuski 

 Boris, Hugo (1979- ). 
Police ; Dylemat 

etyczny ; Kara 
śmierci ; 

Konwojowanie ; 
Policjanci ; Relacje 

międzyludzkie ; 
Paryż (Francja) ; 

Adaptacja filmowa ; 
Film fabularny ; 

Dramat filmowy ; 
Kryminał 

 

3 

9. Craig Zobel 
Mare z 

Easttown  
Film 

amerykański 

Kobieta ; Matki i 
córki ; Osoby po 

rozwodzie ; Prywatni 
detektywi ; 

Społeczności lokalne 
; Śmierć dziecka ; 

Pensylwania ; Film 
fabularny ; Dramat 
filmowy ; Kryminał ; 

Serial filmowy 

 

3 

10. 
Fernando 
Leon de 
Aranoa 

Szef roku  
Film 

hiszpański 

Etyka biznesu ; 
Nagrody 

gospodarcze ; 
Postawy ; 

Przedsiębiorcy ; 
Pracownicy 
przemysłu ; 
Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
(HRM) ; Hiszpania ; 

Film fabularny ; 
Komedia 

 

3 

 

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_Crosby%2C+Bobby.+Marry+me
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Crosby%2C+Bobby.+Marry+me
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Muzyka+rozrywkowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Muzyka+rozrywkowa
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Nauczyciele+matematyki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Nauczyciele+matematyki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Piosenkarze
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Show+business
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Show+business
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Udawane+zwi%C4%85zki
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Udawane+zwi%C4%85zki
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_Stany+Zjednoczone
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Adaptacja+filmowa
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_Boris%2C+Hugo+%281979-+%29.+Police
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Boris%2C+Hugo+%281979-+%29.+Police
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dylemat+etyczny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Dylemat+etyczny
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Kara+%C5%9Bmierci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Kara+%C5%9Bmierci
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Konwojowanie
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_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_Pary%C5%BC+%28Francja%29
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Adaptacja+filmowa
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_Krymina%C5%82
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_Osoby+po+rozwodzie
https://katalog.rzeszow-wimbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__temat_Osoby+po+rozwodzie
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