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a nie ją osłabia.
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went wyposażony w podstawową wiedzę i zdolność 
rozumienia rzeczywistości będzie umiał się oprzeć 
socjotechnicznym manipulacjom, a tym samym bę-
dzie odpowiednio przygotowany do roli odpowie-
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