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Jubilatowi dalszego postępu w dokumenttowaniu rozległych związków polskosyberyjskich, odkrywania spraw zapomnianych, wzbogacenia listy autorów
i czytelników. Zobowiązujemy się dbać
o postęp w tej dziedzinie, snując refleksje
o przyszłym Jubileuszu.
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