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cEast6 lożprowRduł'no t&o papl§ro§y ty].ko
.,]
T"żakt9d6oh P{9cy, po_2 §ztukl dzlannle lra o§Ó.oę: Kto
posiad.anych Eap§sór - tgEżp n_teit?ędąvob,
ż6
uJawntć
_Ę*a,

ś§§*.c{gl _ rrle ,,{olĘot bo st&r ne6aaynółł to taJóllnlcg,
Es krór§J utrłynanie gtr8żnlcy,:dpofltad,aJą przed,,{SrV?
p€łneJ spoleczłej tlrforaacJl o sbsĄl€ 6o9posulolłców, o póstadaąych t|mocacb*prŻerośs,rktr,,o_Btanie
?o§ychl'
Ęte ,łalrożj.ny żŃn§J rcforą} 8ospoduj.czól.
pr:łkłaCt, po}enlkę trPłarvdyl' z iezant
,_ _. lr€gzcze.J€cton
t§}qnla il§o}idarności''' przadnriro,łsły prą3?^p::gl:pl,du
s],$ si€?yBtkle t,6z6ty. A tlu a tras cz]rteło samo teżvż
parolętać, że ceńzura to n!€ t}tko
^.___,Migloy.pruy^tyn
lnforu,ac j_l w śr.ó,.kach &9.3ou,eso plzeklŻu.
xl!1.11of,oĘlo
O€ilzul,a _ to ró,łnleż ca}a masa praeplsów rv}koi:a,łczych;
,.akez §1lobod_nego cbiogu
Fat lTc,' po "ielaczyi nreea1! t_'
ąyclr uul,1lkacl1 l'lldebit komuirtiłoÓ,
lnv'i1. f o vrrcl.l,,,Ąl A

Jr§ży§tko bo parallżuJe aormalnt' obieg informacJt t tytl
8aąłB - parallżuJe alrawne dziaŁanie społoolańgtwa
t JÓso lustytucJi, a oo łlor§3e - $ą§qqa 0słgŁl.e_l],ł&&l.
C€rluura aló JB6t potru€bne d}a zs,cllo.vania tnJomnicy palretwoweJ t wtększośćŁ.rajów Zaohoćlu ra.lzl sotll.ł
Jeóltbyn, clrcla}.Jakió paóatwowy aekret
bón oenzury.
pr.zekazać Lwloglo al,tżbon epecJalnyor" J nte publlkowrłbyn go prlocloż w 6aaeclel ale L,l,3Gglałbyo azyfreu toa.
jo6ońu lt.ltorl
CIA.
CenŹura ałużyrrył4cznlg galooollronlo apłratu - nagągiednleh.
saego l
Urrażaa, że "so}ldg,łnoŚć w eslolq pr:os§§&ib9_§ttpłl&!
kre.:'lu

ąusl ullięśqió ąul§§lonjlq c,qB?,}ry.

Eównoo ze óttto

rea - rmianę prpepisó,ę o tRJomntcy WDJ6kowsJ.l pańatworła.,l . 1,1,1eią_v-dóprowadz.ió do Esi]o ! aby atało 6lę JB8n6.
oo-.losb. a uo nie jgsb baJeuntcą, l aby za uJawnl6nla
baJÓnnióv aógł ka:ac t;,lko gąóo n§ podatdwló l&§no
brŻmlącyón para€rafórł ko,loksu karn€6o.
b/ Roforąą eqspodąircza, IstnloJ§ ktlka §ó,łąvoh proJok_
-tów przyszłcgo systemu 5ospodaluae.6ó gl Folgco.,Sgo-

rzeJ'gn;my ;Óat iylko aóść-nle;laeny projekt raĘdowy.
Uwałan. żó ń sprawlę pf;źyszłe6ooyetenu gospodsscż€_
llo zotągak wlnlon zaJĘó ,laene §bano,rłj"sko, JoŁnak
które;;okolwtek r, tych doootoOych proJekieallzdcJa 'barttaó
tfrdna * że łymienię ty}ko konte_
tów będzle
ozną frrełol,roJę cen". Tyrn,:u-ąg66 krĄj poDłrdB w rulnę.
Diłtego sprańą JoflzcŁ€ pi}rli.ejsuą| nlż proJ61*
przyszłd6o i5lstenu 6oapodercze5o w_Folsce, jq._t plo-

źe "9o]idarność"jak,
iraó arlÓtali-na dztŚ. Tważam,
ńaJszybclej po,łlnrra taki pr:u,ran dziełań wygunąć{/"
lJUo, co Ja osob!ście ,]w$żći,|, za ]:cliieczne 1,moll{.mo
do zrol)l_e nla oci d:,1, t
lJ,lBżailll że j9k nrJszybci.oJ Jo,,r l,:ąl1,14 blzgba <lo,rnrcho-,
mionle'łtelkic.j ll,:zb1, drobrlł,,,, ż lL.i&\tófJr & zl}&gzcrat
- obśłuslrolrr;i.c,Lrva /!a"rżnlt, i§ł!16?,tĄtji ślrtsnrsl;io,ałyny,
rzożnie , c€6lelnie r prze,iJ;lęi,lof sLWg budo1,1lcno ltp./l
- pro<lLlkcj1 czqsct zl]udennych t deunll dla przonysłu kluczotve6o,
_ rgnronLowych,
- trunsi)ol,tol,łych l za(,l),rtr'zotl{o, -ci]l
- be l€I(omrlnlkacy,|ąycll.
Przc<ls!ębtórslwon pracuJil§j/fl W tyci\ iiited?lcacb.nalrrżJ zare,vniĆ stuł;1 tłosl,atvę, poLl,z€bĄvćh surowcótv, palli,ł
1 ndrzędzl-, choćby konaten zao.oat rl.gnla przenyełu kluoaowgfio i choóby po *yiitjzycit canach.
i}rie<tslęblorślt9rom t},m należy _lóllrllcż zapewnić wycu €f,tu-_
;jqcą l.nj,rr-nacJ ę narrttloilą, ilan. 1.Irfor'3racJ ? o możlllvośoladr,
kOop6rac,,'l t zb;,tu.
0znaczg L,o| żc ni,I.].§,jy JB]i tllrj§r.ńcleJt
- lgproi,,l{rdzió 1lołIrq srłoboLtę t|,roxicĄla nor,,,ych przed3lębiorst1,1, opar.r",ch c:l1i,rl,,,1:,le.o tvlalrny rt::rachunak,
_ naksr*nalnlo lrprbśclćp:,Jco,iurę u,lziolnrrlr. zezttoleń lra
lch prclr.l,:tzenie ,
niłlisyilalnle uprosu czon9. ?e9aĘ
- lvproirarl:rlć tyrnłiliłeol,;c ,przłds
lęł:lor stt,l 1 zo zwo 1ló io
póclat lto,ł anla tlroll,rlycll.
ńa s1,;oborlne ksiLi]łioiv{rnl§ c6n,
_ z,rpevlnlć s,;lbbo,J.ę nirbx,r;1*.1* i §priedaży śro,ikóiv produk^{ł
surorvcoivy t na1,
- zi2óvlnió poJii]b,:,otry ."erirlbut palit,to\"Jy,
r:; ę,]z i,,ry i}a ;,r,2 6trul abior'r;tlr 1,1yrnleriiolyeir typów.
jo
prie&jl!łi)l"9]cstwa
b6
Je.t to nie źt,ę(lne bez te
oLecnycir .?ąr]nkaciI lrle rił5zą.
Ł,lc:ey się Uo ż iionl€c2rlośc!ą uJatvrl1.-).rrl:r l6tnlejąoycil u aiaiJó,,,J §ur.oijćów, cl;ęsci r pallw l nis l,;ykorzystaob6cne.1 postałle apefatu
nictr i1o.:l(j,; prori:tŁ.uJi. lłc;J
_- mot!iaby to zlob!c tyliio ll§olitlłlrnośc".
_'Dla i)ca,,,lno8o prze pro,,la!]zoni., po!,, J, j,:yc\ żrnl§ir n{rl€,Ly znLe5a rtie
1g dotJcr.]3 ti30 Jyci} zit:caz ])"" 1 sril,orzyc ld Ilru
ili;,:.,l:ł9," plze jścto;lych. .:'.,.,c ;,lry,ra, jscl"ol;g. po:vlnn7
iyć u.r1isymirinió prosid 1 po.,rstać no!l,],i:,l!e s:yb}co.
],lJ p_c;JĘiaJ !
_ Do ze: luI.:nia ni} pr'o,va,dżenie u]lo.;o pr?:d.;i9iJlor§ul,ie
;,ł

aJ

W 1abn]'c j.!(]],m bu,:lylli:u 1,/iltilo

r;

rJ3lrlii,czyć podruriol

n:\zi!y

au, o5óiło1,o pro.1l}u pIrod§l t)biol§tl,J8. or9:, $j\z.]lś]lia csońy odpo.i,icćr!3Incrj ll inlen1,1 lrżeil§ię'tJlotsi\!l ź3
je,:o
izlT },arrta tvobtc osób ';rilccl-c!;.
- Zuz.:o].erriu
i)ol,Jinrro byc ,,l;vdir,teurc j,r:l.,:l,; ,,ilr.1lu'toklr.]":
ne oJ rę'.il i np,rl,rwąc 1:rleilsięrtliorrjt;|iu caJi)oi,/0ść
;)rł}"j§ą.
jor.u,ar.Ól';,
adrc

_ !Jilca,"so.,l0, w utlojsce obi;cn;;c!r poriai;i.lóil i
..
y,,- 5Lo§ilnliu'rio nurlych -,l::zoiislę'bio:§t,,l ii:r:':;tl bJ, "tlro a'
dz 1 l ł iri, ;y tlo,,,lynl e r:e ni u ;,o,i+i, :§,cu_§lg!9Ł..]!jiit§9!.

c.d no sfronie ll

lt

/-\#

LJżyrnUt
c.d. z8 słrany

-

Aleksqnder RUS|ECK|

CzY
Dodatak §eł nożrra by oblicsyó Jalro uste}ony, bąd' lskko pro6resyllny, procenl orl szac:tnkoweJ średnleJ reltow_

nośct<l*ne;o tJl)l urzącz€ń

w

kraJu

w bnrł

Jedynyn ctrlen bei;o tyncz360rego poilatku byłoby za§lle_
nlo gk&rbu peńsi,,"ł,a.
$ta.r§ do rlofoltsJ tłidzę rvłeśototak, a nia lno,caoJ.
a 4 powvJówr
I. Wielka §'i{onpllkop]alra pl,odukcja ooże byó spranną tylko
wtoily 6dy "plyęa w tsop&u obfitośolll prosĘoh olqśot
1 rtetallt ónrbek, uaaor,olek; nrrgk, zawońl ttp" 0zló_

ol_t'aoiee§yob i i.tsłu5 r66ontowyob pobrlebuJc ńrłnlcl
rolnlctpo. RolŁiobwo toparuwo _ choćby le ńa6lgiu aa
koozty tran§portu - syrn€6 latnloala na nleJÓcu drobna6o p"ĘzeEJsłu przetwórcze6o 1 sprawno6o zaopatrzanlt.
Tylko przy aaoirr_waniu Eych Barunl{ór rolnlot*Ó ruazy
u §opyt8ł
II.Ęeforoa 5capodarxl w3rłagaó będ,zle prardalweJ rerolucJl
cg&. \' adrowyna ukladaio1 c€qy produkbów wynlkaiią e oon
sgro*,ców, tr8,jl€!,orijut s§6a8ti i roboolzny, c6Dy Ęrśobón, i/8rdzl€J skott.l1rkow&\ych pyntkaJą l oón vryxobów
pró6t6eycir" I)l&i§§o r6forńę naloży aaoząć u po<Iatewt
naJplorłi powiłąy *ię xwobo&rrle ukagta3towaó oerry ełrroroówu pr,_ldukt";ótł rolnyeb j" §aJprostsŁyoh wyrobów
drObne,;o prłed\}-BŁu
lll.Sefcrma tt;,,*a6*ć będais żr?o]"nl"6nJa iti.elu ludcl 8 pra,cy.
{r'**t}s. le §tl§or'§yć możllętlś*po,Jjęola praoy baxi,si"ej
us3ĄoornoJu
IYrllttłołronlerrle qll"elu djr§błyob ra&igtd,tlw eaybko poprałl
&eop8l"rż€nl6 ryaku.
u§&ń&ms że o.ź takleb s8ien ualoly 8ac9{ór ])r!spl8y prrłjóoloęo powlnny obowląeyeaó do otCert oprnc,;rłert!.a, l weJSola
t *y61. kod€k§u gocpodaroaego, którx, oicJr*ślt eaaadg drlł}ań gosporlarczych pEń§hĘa, przod,slębiof,EOtł, !.n8§rbu§.it,
*raeg9ęs i" osĆb fiayi:entoh" D{ łoJ }jcFJr Ę,§ wszyotkt*b,
*porach 6oapod9*..aJ':L oraehrić rrj-ną, eq§§ potłs6§cb!:an
Pr;ed,,ltgFJrl*: .. ol,rRiptu rBf.rąy Ęospod8_},;żoJ trlkó
6w*j pr$if6.t§§l po51ą,-1. (|tl,;tął*u lt;łillioplć sobl,{r i Czyte1_
nlkor:l 0ć_,0$ r],,}iL!:ó5t i ng r;łtJ t!,co,1;:ł " '# gecz8łrL.rrlśc1 uwa
*ż€l$! żt§ .nrte,-* iill; łi roł1:* a;u "§sf,Ł_Ląfu§Ętl.a*!*_!§_&§l§§
o

3§ses,JiŁ§:Lśi#;].iYjiji.§$}§&l_g".g9Ź,*__L*Bg&Ł"cLr!n§"s,ł§,i*l,śŁ_
Ł4*§,ŁŁilń€". ..ijJłlł,Ł*Ł_§e§ey*siĘe3"ą*§.e,tqnj}fułl,. Bey" **$o nte
!9$ohIŁź,efil nn,;|"ł ;p, u.iął.lti{rr,:"n Lla!,,t 1r,:zlre1;o 13l.a]]]l iłr;is§ds
ul€ńp,:ł,vl::r*l,$!yul; srou]fÓB r::9ririJc}i l w o6.,J,o - ł]l]i-awn€€ó
$'§l{łgu'i::fęrrto,,:jl go*:płiiłl:'Jz*J !;ŚT|ii] i':}t{ii,r c].".]ł.rl;./qlil r.*]ęła*
dÓW
t:ć ltl J o b§ a ż,n16 :,ji d lria c;l nrilą" tll;drro b?-d,Ź,t§
"fy..,'*
prxo<ly§kuLsw.ic
ra.lorlrę. Jgże1j_ nta
l pt,,i,ep-,9,ł*izj.ć
:,,

"tlużail

l}e c+ r§i:".J poJhi.iłlają re*+:t;" i,g} 1 ,,i;;W l Jaae11
nlo łłrł,illyi*ru_vczą/tll)
o'łr,otów z lc^jri§ l. ln§r§sr. sąsladan!
- to jaiłżafu l|t;lpo}ecealć prucos plĄnawant&t'? Jeżeit
8},stńiTke :ra b;"c *rtulenlalła _ Lo Jek pł*ad,i:ić sł:iite z re*
alt;acJą irnór-ł z iię3l{i{tael po cersch '!r-{Jlt}-olvsirich"?
to oprał,;ł tg4 tFrabl ::cztłiqaać, ewłrrsrcz&
bo nio Jó§t
e§nuury, bę,
Jaktó mar5inee ekono,niezny, .ulez aniaslania '.g
óel§łgtlo §i_irs_rr.',*rsći§ !Ąj§&uicy 1 pcldc!,arria Jej kontło1l
8ądóWsj * nj"§ tlrdŁs sposobu"
c/ Pte,lłała oT,sa]Tiu acja pą.lst19e. 0D<}inuJe ol:,a u]kle 9pr8,_
n$fió-F66;- rt,i. a" pai: 1 i po t l tł c; rr}ch,
ffi:JarrTiffig
fo].s SoJETu i e9kr6o konpotencJt r:ądu, ?skre§ upraw_
§tśli §e$oraądu tełenowe6o, pcd1eg}"ośćj, rgkl,os upTsr_
_rrteć uru ę,lÓw tcrenorlycŁr, pt,cizliJ ądminl sl;!,&,jyJny kra_
Ju 9 $y{tltil iiPrewle(rlil,Joócl, atruk[i!;Ą oa,;{u]óW px.żenoitp.
cy? §y*§sfi p€elt€n§;ierny
y'J tYcbL §i"if€}"!T &ąil
tyl,a różrryctr a4a§, lltt
Jte,b rapewne
tu,!il,"}
ljo].łików"
t,§ u*eiail, żel ,ł; laJbar"tlz,ioj patistawcł,ytr
plririi,Ł&ch Łir:i,ą*§k e(lże J. tu przjJqć 'lJodnollty frontl'.
Uwn..-ru ż* JeLrncldty flo§t l!§oitdannoścll' mó$łby oĘąó
t6 pllu}.t), rl kńóąłcir nó,vtą Teay óo i:ro6ra.uu clziałanlat
Ł,/l j" ąż ku § l.,t!r,J } njl!,ó 1;rrib rrrału lto rrst Jtrr cyJ l!€so
i tIYbu;11 }-r; 3|9..111o ł,ln'L&x\a. oe.rlynecJl wyirorcaeJ dł se;'irru, wyi;łl.ry do ,r,rvI lr8"rOd,oi.,tl(:b ż wol§ó l6}trsranych karrd,yó&tó$"
ł{ni§Olili§i sz*ze5óły przyeiłej §tnlkturJ pańatlła pc_
ir,l§Ąi !i§źt§l§orłać się at.pnlo$o} w l:l)i:u noroalnego
§urrke;ooolvacla dłłmo}rrecji _ BtoBo{vni.(t do pot!źób 3poieg3nuch 1, 8ospode.rotych.
ijrie.żanu źe prg}Jęcis prroz nlerależne zwlązkl, Jas_
§sdO iiro{4i,a$u rr&prtsy irraju je§t kcnj_ocariym warrtnkieo
p:l,?§lT a]8jlla ila,roclrj.
Poz:t nią::iii.i-.t,aym! arłląth*ml bołl"on :ł.acina gl}s,r kraJu
w16:u.lr,

r

Jaełn*go §xrjir,afilr §.lpresy E_ts wy§u\se.
Tę irlr1,lł.:.nrljłj nug]" ja*no uJrzł$ każdy czlonok

znląaielł ." La.: re..o porrlesi*uty klę6kę, e bęllzle to o8o,s,'.;"s:Ę,jĘ:{o u asg,
ttcxrl
tt

blste !Łiul

iiĄi!,*!er,ŁSi§.!§Ł§,

!

E88 *Ąła 0]:§

B.r].t z

ai: J

a

:a

rno ść

FART|A PoL|TYCaNA?
§ pąlJ:a§y brąlu, }óór7 o1*.
criŁby wy§ieąó ja6ny D
by poparcl. wlękazoóci oaloncór?
kzecleż w tak duż€J or,;BnIEacjl zasodnj,oza roa_
Die;ność po5ląttór Jest nlcuciu,onoa?
Tdzlg ul oały ora§ o wyauntęoie progranu dzlś,
Ę uzaa1,6 kĘrsy8u. PóźnleJ, prr uzdlowlentu efiuaoJl l

kłaJu, §,&powuo będzle fiożna powróclć do dalalalnośot
'|ozygto" awląakoreJ.
Zrcsltą nle wtern, czy w noroal.nyoh wa:r,uokaoh dcookrac$.
bak rr1€lka! o5ól,nopoleka ołga§lzaoja r o6óle atl ltroot
raoJl bybu l nlc roaper}nio sl? na ozęści,
A}e dalśr klytyozneJ sŃugoJtr wlele roawtąleń
na],auol .l? 9rmo dLBto8o wysunl,?oia praoz sriąsek JecBc6o prodra;tu ufrż§6 la nożll,we.
tgctu1olnla wyobrażan to Bob16 prE6z prz€prowadgo_
n16 nl,i l każd6J 26 apr&w canaut?, r€fo!łBy 6ospodrroloJ,
or8anlrac

J

zwląlku#.

l

pańatwe Dotl6eoclt.no.1 _nDkl§Ły wśród oglonkór

Je6tl ohoć - Jod$e konoepcJr ayaha r entciooic bcs_
b8J!te §oż$a ją uwaiaó lr
8łóg "Solitlarnośol,r' aa JcJ prograd n§plaĘy hraJur
wz61gdną wlęktzoóó 5Łosór,

J.

Inlołi u3rya_ugtgwgal§łgli

MeJqo jAslro apl§orrora"nJr pro6r6e bApt.sy kraJu,
"golldarnośćtlno6łaby rleoló Br$r akgporbon sfor,&lłow&nl. proJoktóp odpolvlódnlcb Drloplóór. Ą,ojo*!Jr ti
uoina by Bł.łodló za pośrvriat,;tlro porłór pod obr&d,y óoJEtr
Jeko d}c§ '!§olldłrnoócll', Jako DłolęŁty lgo4no_§ rrolą_
ąlłi!§lotlll,w,v}oro@. PróbuJe to lre§stą ósyilló 0&P §aukl1
opracowrtJąc proJ€kt ugtarry o 8rkolnlotrlc |yż6tyń nleae_
Letnie oil rządu. Uważ{rnr że tę metoitę nalećy upowszoolurtó.
haypuoaczanr żg w toJ sy§uacJl 3cJo, §tanowtąo prł$.a., poczujo alę zmuszony oprzeó a!ę glówntc o proJokty
|'§<lll,.lar,noóc1l|.
OĄvby bowlen

staio etę lnaczoJ. to obraa

by takt t
obo wlgkszosć wyborców z§lr§aa proJot* ustewod&wctwĘ
};łóta rcĄ.lluI:ja konkrgtĄy pro§ran nApr8§y krAJu. Tyooaq!rB0 Bsjm| lllmo krybJcznoJ sytuacJl, uparola z5taszene
ploj*;.1,y o(Lrnuca. #rl!oa.il eą oozywlstel 16Je nlc §6pr6lon
-,tuie ksnśtruktywneJ wlękeroócl wybo.rców, lecl Jakąó desUruĘl,\Ęilą mrrloJszoóć. SoJo należy zntentó.
*ierr,v nodliby§Ey mAao,vo poalów oalwoływtró, A n88tępill1)! w.fau z irupl..,l oI,5s.niu acjen1, plzoprouladulć nowe ry§§.ly Ąa r.,:vlych zagajaoli. Mlcl,tbyóuly prry tye poparole
plsłlo calo.;o śvllata _ z tyj,itklenr tylko aparatu wladzy
b,,|

naFzych sąsl,adół.

Jeżgil §sjn lqe być rraJwyżaayń of§6ne6 urt§wodą§o8yó
.l r:opi:e;olri.;a.]Ją o8ółu spolee:eriabw8| to 8u8r,ąy oóeń tg
rol"ę trvardo e§z6k,łować. Ibzedo wozyltktm - nu8lnv J&rBo
uuów,ló,

},

czei:o

chceury*,.

§e&!.J*§e§§,§8§9

Wolnośćzlrudowł}t$ury soble własaynl, !ękooar Blo py_
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_ & prar|rno re6ulacJc wynagaJq .ża.Bu.
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Nlg będa tó cŻczcgółówo przetlstarlalr Jtk ryobrażrl
aoblo zas8iiy pracy a6oaoJ1 6ospodarcaeJ. To zaBady_ porl§
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