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Książka wydana wspólnie przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i
Instytut Pamięci Narodowej zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w
dniach 5–6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie.
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