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latach i tglko trletroie...Do mg5leniadaje ju2 sam fakt, 2e wojenna opouie5do losach
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filmu niemieckiZgd Viktor, uciekaz transportudo Auschwitz,
krgjq sig i uciekajq,a2trafiajq na teren öuczesnejGeneralnejGubernii,lak informuie
drogouskazpokazuiqcgodlegto6öz Tarnoua do Berlina.Nocujqw stodoleprzg jedngm z
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Naipieru mierzgdo nich ...2karabinu,chodjak uiadomo jedngmz pieruszgch
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