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Potencja tw6rcza, moc tworzenia czegoS nowego. jest ( jako
gi6wna, je|e1i nje docelowa funkcja wlasnej egystencji )
wylqcznie cechq iudzkq. SqiadomosC tej uzasadnjajecej wlasny
byt warto5ci jest z niq i jej produktamj Sci6le zwiqzana.
wszystkie ludzkie istoty dysponujq tq
mo2iiwo3iq, w rzeczy'wistoSci jedynie ich niewieika Iiczba zdecydowdla siQ pogwiqciC je j w pel.ni.. Tych -ludzi okre6la sie mia:
Chocia2 z definicji

B to. czYm siq zajmujq - sztukE.
Arty6ci produkujq okreslone wdrtoecj r6wnje2 w sensie eko-

nem artyst6w,

nomicznym. Jednak bardzo rzadko sq w adekwatny spos6b rekompen-

sowani za swojq pracQ. Dz\eje sie tak pomimo faktu, 2e ogromne
sumy pienjqdzy bywajq wymieniane za produkty sztuki

'

Wielkie, uznane dzjela, na ktdrych skupia siQ rynek, nie
moglyby powstai bez spoleczl-to*cj artyst6w, jako pewnej uzupelniajqcej sjQ caloscj . Ale nawet i ci artySe-j, ktorzy stworzyl i
owe " bezcenne arydziela ", za 2ycia crtr--yniywali przewa2n:e
Lylko okruchy wypr-ociukowanej przez siebie ekonomjcznej wari-o6c j. I chocia2 po Bmierci cena ich prdcy r!)sla nieraz do
astronomicznych rozmiar6w, k,:rzystajQ z tego po€;rednicy i spekt6rycli wktad w powstanie dziela byl zaden.
W spos6b oczy\^risty artysta pracuje i jest wyzyskiwany.

liuI.lnci,

Mo2na Smialo pozwoijC sobie na stwierdzenie.2e

z ekonomicznego
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2

przypominajq wrecz komunistycznq kon-

cepcje wyzyskiwane-t klasy.
ArtySci przywiqzani s4 do szczeg6lnego ideaiu, jakim jest
pojecje wolnoSci.

W

tym vrypadku sprowadza s18 ona do wolnoBcj

produk-owania - Leqo. co kto6 chce j w spos6b, w jakj chce. Sta-

nowj to jaskrawe przeciwieAstwo 096lnje przyjqtej

sytuacjj

najemnych robotnikd'ri, kt6rzy produkujq na polecenie to, czego

sig od nich wymaga. Oczywigcie wielu artyst6w, dostosowuje
jakiS spos6b swoje tw6rczo6d do rynku. Lecz nawet onj nje

w

rezygnuj4 otwarcie ze swojego idealu. W ten spos6b artysci
reprezentujq model r"llzwoIonego robotnika, kt6ry md kontroie

nad

czdsem, celem i efektem swojej pracy. Jest to oczywista ekstra-

wagancja, oblozona przez mechaniczne nalurg kapitalizmu zasadniczq anatemq.
9/ rezultacie

artysci z reguly nie otrzymuj4 prawie 2adnej

zaplaty za swdj nieortodoksyjny "business" i sq zmuszeni do
wykonywania rdwnolegle innych zajet by go wspierad j fjnansowac. Jedynym innym rodzajem pracy w podobny spos6b njeuznawanej
za dzialalno6d produkcyjnE jest trud rodzic6w.
Wyzysk jest motlrwy tylko w systemie spoleczneg'o ucjsku,

a

ten sprowadza sir: dc, legainego krzywdzeniu ludzi przez spoleczelrstwo. Opr6cz grgi,lnego ucisku szeroko pojmowanych k1as,
gruptr naleZeca do takiej uciskanej klasy cierpi

ka?Ca

ponadto szcze-

gdlrry, zwiqzany :ze swojq partykularne sytuacje. Arty3ci sq :
zasady traktowani ja),,q co6 nadprogramowego: abnegaci 1ub buja-

jEcy w obiokach ideali6cj

kt6rzy z druqiej strony sq w nieuza-'

sadniony spos6b uprzewilejowani przez naturg ewentualnym talen-

tem- Na dokladke istrpirujE ich cudze nieszczqScia r cier-pienia
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odczuwajq ze sLrony koncepcji
spolecznym zdrospolecznych opiera;qcych siQ na "normalnoSci" '
jednorodno3ci Strach przed represjami systemu utrzymuje
Szczegolny ucis)'' orty5ci

'

wiu i

norrn zachoLrsdzi przede wszystkim w granicach konserwatywnych

jakiejkolwiek
ktdre nrekoniecznje 3E sprzyjajEce dIa

wd11. Norm,

tw6l-czogc i

.

czy IewaTa sytuacja nieraz desygnuje artyst6w na radykal6w
z wyzyskiem
k6w, Iecz nie potrafiQ oni skutecznie walczy6
fakt'' 2e trzon ruchu
dotyczqcym ich samych' Nie byl tu pomocny
ze swojej strony
robotniczego i zwi4zkowego niqdy nie bywal
wolno6ci w
Iojalnym sojusznikiem tw6rc6w' kt6rych 2Qdanje
d1a niego z
okreSlaniu cel6w wlasnej. pracy okazylvalo sie
r62nych wzglqd6w zbYt radYkalne'
pY'zez YlJchy
WrQcz odwrotnie - artysci bywajq atakowani
W' jednym z niedawn'c
robotnicze - szczeg6lnie radykalnQ lewicQ'
mo2na na przyklad
opublikowanych artykul6w w prasie zwiQzkowej
natrafiC na nastaPujqcY fragment:
w londyhskim publicz" ...Ostatnia pr6ba uzdrowienia sytuacji
kolorow'/ch planym trdnsPorcie ' sprowadzi la siq do wywjeszenia
nBwct do zakupr'l
kat6w wychwaiajqcyctr zalety metra i doszlo
specjalnie zam6\{jonyCh Prac '
rozwjoI oto znowu artySci - ci "specjaliSci od Lwdrczycll
usilujec ttarzucjc'
zai" sQ Iansowanr JakLl awangarda spoleczna'
sty1, negujqcy warLo6C 2ycia przecietnego zjadacza
nam s\^/6j

Opr6cz pokreLnej
chIeba." ( Red Menace, pa2ddziernik 1991 )'
artystycznej
logiki, z jakjej wynika wyobra2enie dzjalalno*4ci
chleba' fragpyzeczQcej wartosciom izycia przeciQlnego zjadacza
upr-zedzefi i
ment ten doskonate ilustruje trr+aloSC krzywdzqcych
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pretensji,

'1

kierowaltych przez innq uciskanq q:rupe spoleczna pod

zupelnie zlym adresem.
" Indywidual jzm " artysty.

swojScie pustelniczy charakter

pracy tw6rczej ( bedqcy moze raczej pokutujQcym stereotypem n12
rzeczywisLq potrzebq ) nie sprzyjdl powstavlaniu s:lnych organizacji tw6rc6w. W samej rzeczy arty5ci. zahukani i przygrnieceni
przez stt6j chwiejny spoleczny status, sq sklonni wierzyt sami

w

wiele dotyczEcych ich. a calkiem cudzych pomysl6w i przyjmowai
oczekiwanq rolq.

Dlatego dopiero obecnje narasta 6wiadomosd

sensu i potrzeby organizowania sie i szukania w spoleczenstwi€
sojusznjk6w w celu poprawy nieuzasadnienie 2alosnych warunkdw
Lycie.
Najkorzystniejszq

form4 zawodowej organizacji artyst6w

mdglby byc rodzaj federacji

malych grup, tworzqcych siQ ku wza-

jemnego wsparciu i obrony wsp6lrrych interes6w. Im bardziej ta

wsp6lna p!aszczyzna jest jntegralnie

zwiqzana z 2yciem czlonk6w

grupy - tym wiqksza szansa, 2e przeLrwa ona i uzyska znaczenie.
Na przyklad - grupa identyfiku:Qca siQ \^ISp6lnym mianownikiem
jako " artystki feministkj " ma wiecej szans nd przotrwanie r
rea1n4, przynaszqcq korzystrle efekty swoim czlonkc,m dzialalno6c, niz np " malarze ocireczrrj " lub " u2ytkownicy pracowni

w

piwnicy ". Mo tc, zasadnicze znac:.:enie, aby arty6ci organizulSc
sig. g'rupowalj sie wok6l jakjchs specyficznych cech szczegelli staral i sig najpierw
l pracowa6 nad rozwiqzan iem wynik.r jQcych kLlnkretnych prcLbl e-

nyci:, wyr62niejqcych ich dzialalnogci
wsp6

m6w, a dopiero w clrug'iej kole:noSci tworzyli

orgatrizacje

o

charakterze ogdlnem, o jedynym wsp6lnym mianownjku - "arty3ci".
Bez teqo uznania r62norodno6ci i indywjdualizmu, o96lno-
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arLystyczne organizacje tw6rc6w z reguly nie funkcjonu:Q diugo
- po wyczei-paniu sie poczqtkowego entuzjazmu swych czlonk6w'
ZJednoczenie \4 d.zialaniu pobudza do postqp6w ekonomicznych'

Arty6cj se w stanie zmieniaC politykg organizacji i instytucli'
od kt6rych z4 zale2ni np. Narodowy Zwiqzek Artystow ( N'A'A')
osiqqnEi wiele w tej mierze mimo slabej organizacji i braku
konkretnej " polltyki

wyzwolenia ".

Nie ma rzecz!.wisLej spolecznej potrzeby ograniczed i oszczqdno6ci w finansowaniu sztuki - se tylko mity j iiuzje'
Artysci sq oglupiani zrnuszeniem do konkurencji o ochlapy z
pafrskiego sLolu. podczas gdy rynkowa warlo6C ich dokonafr jako
branzy ekonomicznej - nawet tylko Iiczec najbliLsz4 przeszloic'
moglyby zapewniC v.szystkim z nich dostatnie Lycie i

swobodQ

tworzenia. Spoleczenstwo oczekuje sztuki i chQtnjej zaakceptu-1e
je, je2eIi arty6ci zdecydujQ siQ na polritykQ rnyzwolenia'
zamiast pozwalaC biernje wykorzystywac siQ w spos6b budzqcy
niesmak, zachowujqc PrzYlYm trwo2IiwQ ciszq w bezsensownym

strachu przed naruszeniem status quo'
Jednoczesnie lcst oczyrviste, 2e arty6ci jako grupa
spoleczna nie sQ w stanie osiqgnq6 pelrrego wyzwolenia w spoleczeistwie t-ak czy owak klasorym' Tymsamym ich dzialalnoSC na
rzecz vJldsnego wyzwolenia staje sie istotnym eiesrentem wspierajqcyn ewoiucjQ ludzkoSci.

Nowa i ntel iqenc ia
ii],:::p-.otL:;1a wyl:s:;:r:go vryksztnlcr:nra
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nie srg rzeszy twdrcd'w bez ustabi l jzLiwdnL.ga mie jsca w spoleczefistwie, pracujqcych czqsLo za darmo i-czasami nawet bez pubIicznoBcj. Trudnor!ci zwiqzane z dostosowaniem siq i akceptacjq
w ramach konwencjonalnego 6wiata sztuki zawiodly wiqkszo6d z

nich do r62nych Blternat-ywnych praktyk, kt6re pozwolaly im
przetrwanie i njeraz do6C swobodne real izowanje tw6rczej

na

ekspansji. Jednym z takich obszar6w stala sig subkultura
muzyczna. innym dzialalnoBC terapeutyczna.(

art therapy ). Te i
inne zawody, bardzo cenne same w sobie, podzielily i zamasko-

waly potencjalne silq tkwiqc4 w liczebnoSci calej tej nowej
grupy.
Kolejnq barrerq na drodze do jednosci w6r6d tw6rcow stanowii fakt, 2e w Anglrr graficy

r plastycy zajmuj4cy sig reklarnq

s,1 traktowdnie jako co6 gorszego od artyst6w zajmujqcych sie

pi-awdziwq i czysl,l Sztukq. Radykalni i awangardowi arty3c:r

przyswajajq ten mit w tym samym stopniu co pozostalj.

Ludzie

zajmuj4cy sjq dostarczaniem ilustracji
i komercyjnych wyobra2eh
se przez nich z jedne: strc'ny traktowani jako co6 zdecydowanie
gorszego, z drugiej podziwiani dla swoich technicznych umiejetnosci i sprawnosci zawodowej.

W

walce o rynek, poszczeg6lne

Srodowiska tworcze pomnjejszaj4 i dyskredytuje nawzajem :wol+
cizia lalnosc czy wogul e jnLenc je.

I tak- pi-La]_rl em subkul tur-y zt,owc,cowal nowq slr-uJ"ll-ur-q pojq6j,-iwe dln jej bezpiLrcznegLl wchlLlnlecia- Powstala kcncepcje tw6rczo3cj arnatorskjej ( corununjLy art
) by c,chr-aniaC Szukj Fiekne c,d choloty r artySci community.
pr-zy wszelkich swoich sukcesach bylj

trzeciej

ligi

ustawjcznje relegowani do
pod wzglqdem zar-6wno wartosci jak i tre6ci.
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polegaiacym na skladdntu elementd,w vTspomniefr
w nowe kombinacje.
Wyobraznia jest termjnem ktdry podkre6la zmyslowq
stronq

pamiqci : percepcji w kontraScje do my6lenia pojqci<emj jal<ie
usj luje narzucjC sie jako tzw. rnySlenie roc-tonalne.
Ten podzial
rydaj4cy srq byd czym6 trwalym i rzeczywjstfm jest raczej
rod_
zajem klasyfikacji
odziedziczonej po poprzednjch generacjach.
Wyobra2nia mo2e stanowiC Zr6dlo jak najbardz.iej ,,racjonalnych
" i uzytecznych pomysldw. Ograniczenie czyjej6 wyobratni

wyra2a

siq w jakiejS mierze w ogrdniczsniu rzeczywtstym. Jeteli
biur_
okrata, od kt6rega zale'y decyzja, ni6 wyobraza sobj6
rozwiqza_
nia problemu. sprawg uznaje sig za nierozwrqzywd.Inq. podczas
gdy z powodzeniem mozemy zaloLye 2e jest zawsze jakje6
rozwiq_
zanie ka2dego socjainego problemu i 2e przewa2nie to rozwlqza_
jest od.najd.ywane przez samych zainteresowanych.
Mo2naby dodaC, 2e t,1ka alienacja vryobra2ni powalita
caly ruch
socjaliEt.yczny. Zarzqdzani€ j przyw6dzwto musi budziC spoleczn4
nie najlatwiej

inicjatywe a nie jq zastepowaCWyzysk tw6rc6w

Wiqkszo6C z obiektdw poZQdanych przez ofrcjalny.
eksklu_
zywny l^yneli sztukj wsp6lcz€snej stanowie luksusowe przedmroty

o

pi'awie tadnym znaczenju dla rozwoju duch.1. Rynek
dziel posiada_
jqcych tego rodzaju welory lest wielokrotnie
skromniejszy.
Ludzje kL,Srzy robiqc doskonale jnLeresy wykorzystujq na
wielke skale pomyslowosd i kredtywnosd artyst6w,
np. bran2a
reklamy, czerpiq sted za darmo. R6wnie2 olbrzymia rzesza platnych pracownik6w sztuki zyje z nie j zupelnie g._\dziwie.
I,Vlagci_
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dziennikarze,

eksperci, admjriisLr-atorzy, technicy, konserawtorzy' nauczyciele
jLp. sw6j byt opierajE na istnjeniu artysty, ten natomiast jest
zasadnczo bezplatny.

Sztuke przedstawla sie jako co6 w opozycji do pracy
("Lyry")

- to zabawa, gra, przyjemno66, rado6C tworzenia, komunikacja, realizowanje potrzeby ekspresji, a1e nie praca.
Wielu artyst6w jest zmuszonych do rejestrowania siQ jako
bezrobotni. Pomimo, Le lea gest ub6stwa i demoralizujqcy styl
Zycia, kt6ry mo2e po nim nastQpowad. byvra czgSciej gwiadomym
wyborem ni' rezygnacj4 z wizji njezaletno6ci wlasnej produkcji
( tw6rczoSci ), prowad'zi to z reg'uly do utrdty poczucia wldsnej
wartosci i zalamanja. Ucisk jest szczeg6lnie dotkliwy dIa
kobiet wobec sytuacji gdy jch rola jest syst€matycznie pomjjdna
szluki. Meski walor jako€ci jest qigboko zakonawet w hislorii
dowany w nagzej pod6wiadomoBci ( i to zar6wno w6r6d mq*czyzn

jak kobiet ). Ten sam system wyrto6ci dyskryminuje r6wniez
i-w6rc6w z poworlu koloru sk6ry, pochodzenia spolecznego czy
przynale2no6ci do dyskryminowanych spolecznie g:rup. Koncepcja
jed.nakowych, irfealnych standard6w artystycznych.

obowi4zuj4cych

wszgdzie i wszystkich. bez zadnego zwiqzku ze spolecznym kontekstem, st.anc,wi porisrawq tego typu uzewnetrzniania siq klaso-wych uprzedzei.

Arty6ci niera.z usjlowali

Lvtorzy1 prace o rewolucyjnych i

zaangazowanych intencjach. Rynkowe zapotrzebowanie na ci49:lq
odnowq wsp6igra z takimi innowacjami niezale2nie od ich YzeczY-

wistych tre6ci.

W

rezultacie,

giodzqc sig na symbjozQ z sYs-

temem przeciwko kt6remu siq buntuja, te indjwjdualistyczne

Wyzwolenie Artystdw

11

rebelre sQ przez ten system utyiizywane z peinym jego
po2ytki

em.

Wyzwolenie w tworczogci artystycznej

musi zawierac odnLe-

-' sjenie do kontekstu i inicjowad nowe relacje pomigdzy artystamr
- i pomiedzy artYStdmj i odbiorcamj raczej zamjast tradycyjnego
nacjsku na formq i tre6ci pojedyfrczego dziela'

Klaeowa natura

Art WorId-u

Realna aktualjzaja

pojed takich jak sztuka i artysta doko-

nuje siQ pod kontrol4 wyzszych klas Srednich'
i defiKomercyjne i prywatne galerie dominuje we wprowadzaniu
niowaniu kierunk6w, kr6re sq potem akceptowane w publicznych
jako sztuka
galeriach i co nastQpnie jest pokazywane za granicQ
czy eduAngielska To z koieji ma wplyw na polityke wydawniczE
jakie powoiujo
kacje artystycznS. Odniesjenia historyczne' na
posiadajesie krytycy, nieomal zawsze dotyczQ historii klas
cych. Krytycy z prasy codziennej koncentrujq sig na recenzjaclt
bazuja
z kilku g16\tnych londynskich gaierii' Historycy sztuki
potem pr^zede wszystkim na tych recenzjach'
glownre na
Ponic'waz spon:;orat jesl pry'watny i opiera siq
wjelkich, wlelonarodowych sp6lkach' jest oczywiste' 2e rch

poiityka i interesy s+ gIownQ strukturE'

na kt6rej

opiera srg

kultura lat dziewiQCdziesiqtYch '
strony
Z drugiej strc,ny niewielkie zainterewsowanie sztuk4 ze
siQ Na
zwiQzkdw zawodovl/ch 6wiadczy o ich zupeinym zagubieniu
pracuprzykiad potezna cenlrala T&GW ma tylko jedneqo artystq
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jqce,go nad strone plastycznq wszystkich kampanii, wliczajec

w

Lo historycznq kampaniq o 35 godzinny tydzieh pracy. Jest wrgcz

niewiarygodne. 2e usiugi artyst6w s4 tu tak niedoceniane podczds gdy komerycjne kampanie reklamowe wciq2 na nowo dowodzq
swojej olbr4rmiej skutecznoAci. Poprzez ten rodzaj niedoceniania w stosunku do swoich tw6rc6w i tymsamym ich tw6rczo6ci,
baza trydycyjnej

klasy robotniczej

podcina niejako swojq gale2.

Jest to kolejny przyklad, jak narzucone mity i wyobra2enia
zostaiy bezrefleksyjnie

zaakceptowane, powodujqc znaazne uszc-

zuplenie posiadanych sil.
" Podczas gdy mo2na leszcze m6wiC o wy2szych formaeh
produkcj ! czy wy2szych stopnlach slt proautcyj.Vcn, nie spos6b
przenie6C takich kwallfikacJi

na estetyke, Nle mo2e byC poprawnynr twierdzenle 2e np. estetyka afrykaAska jest bardzieJ razw!nlgta n12 europeJska czy odwrotnle. N1e

estetykl,

mo2e, byC prawldloweJ

anl narodowej ant mlgdzynarodoweJ. " N.Ki Ie1e, Black

Plroenl x , 2'7A

" Wielokulturowo6C prowadzl do swoistego rozproszenia i
zdewaluowania hartoEcl I amblcJl robotniczeJ kultury,

zar6wno

tych l4yh)odz4cych sie z brytyJskich klas pracuJqcych Jak tych
ktOre lEczE siq z lmperialnq histori4 i jej czystE sztukq. "
Farrukh Dnoney
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niu serc wtojemnjczonych, delektujqc siq. subtelnE grg koncep_
tualnych 6wiate] i cjeni etstetycznych zabdw, podczas gdy

J

nowicjusze z ordynarnego Zewnqtrz deaperocko usiluj4 zlamd6
szyfr ) dostad siq do tego czarogziejskiego *wiata. ,,Tylko

po

dwoje dzieci do dzialu slodyczy naraz ".

Je2eIi rezygnujemy z wartoBci takjch jak dobry smak i dos_
konaloid, co stawiamy w to rniejece ? Naaze wlasne dziedzictwo
jest puetyniq wyr6wnan4 pyzez 6w dobry smak.
Nie wiem, czy jesL siq czym przejmowad. Skoncentrujmy aie
raczej na komunikacji ni2 upigkszaniu wystaw, reszta przyjd,zia
sama. Nowa eat€tyka pojawi siq w wyniku konsekwentnego dziala_
nia Prewracamy nowE strone...

wydaje sje: na naj.Iepszej drodze
do hiepowodzenia. Ale czyX nie jest ono zasadniczym elementem
uczenla sig ? Kullura sukcesu wyrobiia upadkom ztq opinie. Ale
w upadku, w pr6bie osiqgniqcia czegog ietotnego mo2na oeiqgnq6
wiecej nji w sukcesie nad czym6 latwym. foolproof i bez konsekwencji.
.

W

ka2dym razie nacisk, aby unika6 upadk6w, jest zwiqzany z

pojqcie pewnej sztywnej dorosloscj - stoj4cej wrecz w sprzecz_
no6ci z tw6rczo6cjq. Tw6rczo6c i eksperymentowanie opjera sie
na pokonywaniu niepowoclzerl - dekorujqcych tymbardziej ostateczny sukces.
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Arty6ci se awangardq szeroko pojeteJ kultury ( cy\.ritizacji
) i sprawcamj jej ciqglego odradzania sig. Wlra2ajec tudzkie
uczucia i pragnienia u6wiadamiajq ich istnienie i waqg, do6wiadczenia Iudzkoscj sq warto6ciowane i por6wnywane- WartoScjowanje do3wiadczei jest nieodlqczn6 cechq umyslu. fnformacje
zbierane przez zmysiy sq n!eustannje sortowane i magazynowane.
Wciq2 rozbudowany bank tych informacji

i wrazerl jest punktem

odniesjenia do nowych do6wiadczerl. kt6re z kolejj mogq r6wnie2
prowadziC do przewarto6ciowania wspomniefi. To wartoBciowanje i
przewartogciowanie do6wiadczefi jest fundamentalne dIa naszego
sprawnego funcjonowania i jest tym

rzeczywistoisci

samym procesem

do kt6rego

w

sprowadza siq szluka. Afirmacja piekna zawar-

tego w naturze urzeczywistnia sie w sztuce.
Linearny i uniwersalny system pieniqdza zdomjnowal nasz
spoB6b mySlenia. Mamy tendencje do nierozpoznawania j niedoceniania tego, czego nje mo2na vryraziC w ten spos6b - z wyjetkiem
mo2e wartobci szczeg6lnie emocjonalnych czy oczywistych jak np.
matczyna miioSi. Dlatego jest tak isLotne, by arty6ci mogli
odczuC realn4 korzy56 ze swojej pracy - jako przeciwierlstwo

falszywego poczucia vryzysku. By tak sje stalo i by ten po2qdany
proces spoleczny uczyniC faktem, artySci winni wspieraC sie
wzajemnje, nieustannie zwraca_jec uwage nB rzeczywiste wartosc
swojej twarczosdi i zwalczajec falszyw.: mity o ograniczonym
rynku, mity kt6re nal<Ianiaje ich do dzikiej,
urencji.

bezsensownej korrk-

Arty6ci muszq przyjqC' Swiadc,m4 r'ole i odpowiodzialner6c

za tworzenie spoiecznych syluacji

w ktorych kazdy moze kor-

zystaC z fdktu uznania warto6ci w tworzeniu kt6rych wsp6Iuc-.
zestntc,?/\
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111 Slowo.AHAM jest bardzo sugestywne.
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