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Największe ekonomiczne wyzwanie dla nowego rządu

Zmora deficytu
Janusz A. Majcherek

KOMENTARZE

Biskupi za integracją europejską

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, 
podobnie juk przez kilka wcześniej
szych lat, za największy problem pol

skiej gospodarki uchodziła inflacja, a 
czynnikiem najsilniej pobudzającym eko
nomiczny rozwój był szybko rosnący eks
port. Obecnie jest przeciwnie: inflacja sta
le się zmniejsza i w tym roku po raz 
pierwszy spadnie do poziomu planowa
nego i oczekiwanego przez instytucje rzą
dowe. natomiast największe niebezpie
czeństwo związane jest z rosnącym im
portem. a w ślad za nim - deficytem han
dlu zagranicznego. Jeśli nie uda się tej 
tendencji powstrzymać, grożą poważne 
perturbacje i w ich rezultacie załamanie 
wzrostu gospodarczego. Przestrogę sta
nowią kłopoty, jakie od kilku miesięcy 
nękają gospodarkę czeską, a ostatnim 
ostrzeżeniem powinny się stać niedawne 
zawirowania na światowych giełdach i 
rynkach finansowych.

PRZEGRZANIE KONIUNKTURY

Obecne problemy wynikają, paradoksal
nie. z wysokiego tempa rozwoju gospo
darczego. Gdj trwa on przez dłuższy czas 
(w Polsce od 1992 r.) i osiąga wysoki, sta
bilny poziom (od 1995 r. produkt krajowy 
brutto wzrasta o 6-7 proc, rocznie), zachę
ca to konsumentów i producentów do 
zwiększonych zakupów i inwestycji. Je
dni i drudzy dokonują ich coraz częściej 
nu kredyt - ci pierwsi, bo się spodziewają 
wzrostu swoich dochodów w przyszłości, 
a więc łatwej spłaty zaciągniętych poży
czek. zaś ci drudzy, ho oczekują w związ
ku z tym zwiększonej sprzedaże swoich 
wyrobów i usług. Według najnowszych 
szacunków NBP. tegoroczny w zrost kre
dytów będzie dwukrotnie większy od pla
nowanego i wyniesie 38. zamiast 19% 
Gospodarkama jednak tylko aktualne, rze
czywiste. a nie przyszłe, spodziewane 
możliwości i nie jest w stanie zaspokoić 
szybciej od niej rosnącego wewnętrznego 
popytu konsumpcyjnego i inwestycyjne
go. Dla sprostania mu tow-ary sprowadza
ne są z zagranicy, a więc rośnie import 
produktów konsumpcyjnych i dóbr inwe
stycyjnych, w tempie większym" niż eks
port. odzwierciedlający realne możliwości 
wytwórcze gospodarki. Deficyt handlu 
zagranicznego powiększa się. a więc z kra
ju odpływają dewizy (który mi płaci się za 
towary-- zagranicą’). Wcześniej czy później 
musi to zachwiać wartością lokalnej wa
luty, a w rezultacie całą gospodarką.

Jak powiedział pewien ekonomista, gdy 
deficyt obrotów bieżących bilansu płatni
czego przekroczy 7% PKB. wtedy biorą 
sprawy w swoje ręce dwudziestokilkulet
nie. dziarskie chłopaki z międzynarodo
wych banków i funduszy inwestycyjnych, 
nie znający skrupułów i innych motywa
cji niż szybki zysk., A na rozchwianym

rynku, poddany m spekulacyjnym transak
cjom, można zarobić krocie. Mentalność 
tego rodzaju chłoptasiów uzmysłowił gło
śny przykład Nicka Leesona. spekulanta 
z rynków dalekowschodnich. Jego euro
pejscy koledzy rozchwiali wiosną czeski 
rynek finansowy, co spowodowało, mimo 
kilku miliardów dolarów wydanych na 
interwencje przez tamtejszy bank central
ny. gwałtowną dewaluację korony o 10% 
i załamanie rozwoju gospodaczego (we
dług skorygowanych niedawno prognoz, 
w obecnym roku wzrost czeskiego PKB 
wyniesie zaledwie ok. 1.5%. przy słopnio-* 
wo narastającej inflacji, wywołanej osła
bieniem krajowej waluty).

ODWROTNA STRONA 
EKONOMICZNYCH SUKCESÓW

Polską sytuację pogarsza jeszcze kilka 
dodatkowych czynników, częściowo tak
że wynikających z szybkiego rozwoju go
spodarczego. Wabi on do kraju coraz licz
niejszych i większych inwestorów zagra
nicznych. którzv kupują tu lub budują 
swoje fabryki i przedsiębiorstwa, co po
winno cieszvc. lecz nowoczesne techno
logie do nich, a częściowo i surowce, spro
wadzają z zagranicy, fo jeszcze bardziej 
powiększa dehcvt handlowy.

Słabsza ntz w Polsce koniunktura na 
rynkach Unii buropeisktet.idokad trafia 
■2/3 polskiego eksportu, wyhamowuje tem
po jego wzrostu. W 1995 r. zwiększył się 
on o ok. 30%. w ubiegłym już tylko o nie
całe 7%. a w pierwszych trzech kwarta
łach obecnego roku zaledwie o 4.3%. Im
port w ubiegłym roku wzrójsl zaś o pra
wic 30%. a od początku obecnego o pra
wie 14%.

Na domiar złego, w miarę, rozwoju go
spodarki i wzrostu wymiany handlowej, 
ceny w Polsce upodabniają się coraz bar
dziej do światowych, co powoduje stop
niowy spadek zakupów przygranicznych, 
dokonywanych zwłaszcza przez Niem
ców. W ub. roku po raz pierwszy kilka 
miliardów dolarów pozostawionych w 
polskich sklepach i na bazaraćh przez przy> 
jeżdżających na zakupy sąsiadów nie zre
kompensowało oficjalnego deficytu han
dlowego. ;

Według aktualnych szacunków i pro
gnoz. tegoroczny deficyt w handlu zagra
nicznym wyniesie ok. 13 mld dolarów, a 
deficyt bilansu płatniczego iczylt wszyst
kich obrotow) ok. 7 mld. zatem poniżej 
5% PKB (tegoroczna wartość polskiego 
PKB przekroczy 140 mld LbD). Na razie 
jeszcze spekulanci nie próbują przejąć 
kontroli nad polskimi finansami, lecz jeśli 
polscy politycy me będą jej sprawować 
stanowczo i zdecydowanie, wtedy może 
sie powtórzyć wariant czeski. Zwłaszcza, 
że rcnki finansowe, po ostatnich zaburze
niach na światowych giełdach, sajuz i tak

chwiejne, wykazując oznaki zwiększonej 
nerwowości i skłonność do panicznych 
reakcji. W pierwszym rzędzie odbija się 
to na rynkach nowych i niedojrzałych, do 
których należy polski.

LECZENIE OBJAWOWE

Dotychczas przeciwdziałaniem nadcią
gającemu kryzysowi zajmował się niemal 
wyłącznie Narodowy Bank Polski. Ma on 
jednak ograniczone możliwości i jego po
czynania sprowadzają się do prób zaha
mowania tempa wzrostu kredytów udzie
lanych przez banki komercyjne.

Podstawowym instrumentem znajdują
cym się w dyspozycji NBPjęst prawo wy
znaczania poziomu stóp procentowych, 
czyli możliwość czynienia kredytów droż
szymi. Mimo spadającej inflacji. NBP pod
nosi więc stopy kredytowe, klore w tej 
chwili są od niej dwukrotnie wyzsze (in
flacja ok. 13%, a kredyt lombardowy w 
NBP 27%), Jest to ten typ terapii. którv w 
medycynie nazywa się leczeniem objawo
wym. nie likwidującym przyczyn choro
by. Na dodatek po woduje ono groźne skut
ki uboczne.

Wysokie stopy procentowe wabią spe
kulantów finansowych, wprawdzie nieko
niecznie tych najhardziej agresywnych, ale 

. ruchliwych i tez nastawionych na krotko- 
terminowe inwestycje rszvbki zusk. Lo
kują swoje pieniądze w wysoko oprocen
towane polskie papiery dłużne, a przy 
pierwszych sygnałach zmiany krótkookre
sowych trendów ekonomicznych masowo 
je wyprzedają. powodując gwałtowny od
pływ walut (bo zumiemaja złotówki na 
dolary czy marki) i rozchwianie lvm sa
mym rynku finansowego. Przedsmak lego 
mieliśmy podczas niedawnych zabut7.cn 
na rynkach giełdowych, gdy dla poweto
wania strai poniesionych na ciełdach da
lekowschodnich inwestorzy spekulacyjni 
postanowili zrealizować zvski osiągnięte 
na polskich papierach skarbowych, przy
stępując do ich gwałtowne] wyprzedaże.

Po drugie, wysokie stopy procentowe i 
związane z rym rosnące koszty kredytów 
pogarszają sytuacie korzystających z nich 
przedsiębiorstw. Na dłuzsza mele crozi to 
zahamowaniem ich rozwoju i działalności.

NBP próbuje więc ograniczać kredetc-. 
we zapędy samych tvlko konsumentów. 
Służy temu rozpoczęta we wrześniu akcja 
przyjmowania od indywidualnych osob 
lokat oszczędnościowych na niezwykle 
atrakcyjnie oprocentowanych kontach. To 
jednak również środek bardzo wątpliwy i 
o ubocznym działaniu. Po pierwsze. nowa 
usuwa o NBP zakazuje bankowi central
nemu prowadzenia działalności komercyj
nej. Po drugie, windując stopy procento
we lokal. NBP pogarsza warunki działa
nia innych .banków - (psuie rvnekb co w 
skrajnym przypadku mogtoby doprowa

dzić niektóre z nich do bankructwa i wy
wołać kryzys sektora bankowego. Z tego 
punktu widzenia niebezpieczne jest także 
podwyższanie taw. stopy rezerw obowiąz
kowych, czylilcj części pozyskiwanych 
przez banki lokat, którą muszą one powie
rzyć NBP jako zabezpieczenie, tym sa
mym zmniejszając sumy przeznaczane na 
kredyty dla swoich klientów, a więc i osią
gane z tei działalności zyski.

NIE MA NA CO CZEKAĆ

Jeśli leczenie objawowe jest nieskutecz
ne, a nawet niebezpieczne, bo może wy
wołać skutki uboczne, które mogą się oka
zać groźniejsze od samej choroby, to trze-, 
ba się zabrać ilo leczenia jej przyczyn.

Tkwią one w.slrukturzć polskiego prze
mysłu oraz w systemach ubezpieczeń spo
łecznych. Gospodarka me jest w stanic za
spokoić wzmożonego popytu konsumpcyj
nego. ponieważ jest w zjiacznci części za
cofana. nieefektywna i niekonkurencyjna. 
Praktycznie całv wzrost produktu krajowe
go jest wypracowywany przez, sektor pry- 

• walny, przedsiębiorstwa-paiistwowe są dla 
gospodarki ciężarem - zadłużone, mnożą
ce straty, a wypłacające pensje wyzsze tuz 
prywatne; Szybkie, stanowcze : konse
kwentne działaniu restrukturyzacyjne oraz 
sprzedaż prywatnym inwestorom. zwła
szcza dysponutącym najnowocześniejszy
mi technologiami.lo najskuteczniejszy spo
sób uzdrowienia svluac|rwjększosci mee- 
ickiywmych przedsiębiorstw..Bez tego trud
no się tez spodziewać poprawi ich konku
rencyjności na nnkach zagranicznych, a 
więc i wzrostu polskiego eksportu.

Nawet jednak najlejuej funkcjonująca 
gospodarka nie będzie w stanie sprostać 
popytow i rosnącemu szybciej od jej mocy 
w\ twórczych. Pewną miarą lej dyspropor
cji ijedna z jej podstawowych przyczyn jesi 
deficyt budżetu państwa. Oznacza on. ze 
na rvnck wypływają ..puste pieniądze, me 
majace pokrycia w zwiększonej produkcji. 
Trafiają one zwłaszcza cio tvch grup i śro
dowisk. które bądź niczego nic produkują, 
badz maja produktywność mzsza niz ich 
konsumpcja. Podstawowym źródłem defi
cytu budzetowceo są dotacje do funduszy 
społecznych oraz nieefekty wnych przedsię
biorstw. Nie uda się ich znimeiszyc bez głę
bokiej reformy tych dziedzin.

Jak więcwidać, recepta na niedomaga
nia i rozwijającą sie chorobę eolskiej go
spodarki i finansów jest prosta. Jednak tvl- 
ko do sformułowania. ale nie do realizacji.

. Przed przeprowadzeniem stosownych azia- 
łan wzdragały się kolejne ekipy rządowe 
dzialajace w ostatnich kilku latach, bo zmia- 

: nv te wymagaja naruszenia lub chocby tvl- 
■ ko ujawnieniawielu interesów gruDowcch. 

Gdvbv gruntownych reform zaniechał tak
że obecny rząd, to niedługo-skutki tego 
ujawnia sięzwielkimhukieni. Q

Dla ludzi rozsądnych i trzeźwo myślących jestrzeczą oczywistą, że integra
cja Polski ze strukturami europejskimi leży w interesie naszego kraju. Wy
maga tego w pierwszym rzędzie wzgląd na bezpieczeństwo. Potrzebujemy tej 

integracji dla intensyfikacji rozwoju naszej gospodarki. Potrzebujemy wreszcie 
wymiany kulturalnej, w której Polska byłaby stroną biorącą i dającą zarazem. 
Wiadomo zresztą, że zdecydowanym zwolennikiem integracji jest nasz rząd i 
praktycznie wszystkie formacje polityczne. Niemniej istnieje jeszcze w naszym 
społeczeństwie pewna ilość „eurosceptyków”, obawiających się, że integracja 
stanowi jakieś zagrożenie dla naszej tożsamości narodowej czy religijnej i dla 
naszej suwerenności. Z tego względu duże znaczenie należy przypisać kilku
dniowej wizycie. jaką delegacja episkopatu Polski pod przewodnictwem Księ
dza Prymasa Glenipa odbyła w Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej 
oraz Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, które już od trzech lat sta
rały się, by tę wizytę doprowadzić do skutku.

Przebieg rozmów, jak też deklaracje Księdza Prymasa i innych członków 
delegacji świadczą, źe Kościół polski w pełni akceptuje dążenia naszego kraju 
do integracji ze stniklurami europejskimi i nie widzi w tym żadnych zagrożeń, 
przeciwnie, traktuje to jako wyzwanie, które należy podjąć. Unia Europejska 
organizuje się na zasadzie pluralizmu, poszanowania różnorodności kulturo
wej, która stanowi o wspólnym bogactwie. Tożsamość narodowa nie tylko 
wielkich krajów jak Francja czy Niemcy, ale także tak małych jak Luksem
burg czy Irlandia. .nie poniosła żadnego uszczerbku na skutek przynależności 
do Unii Europejskiej. Jeśli zas wspólny organizm podejmuje jakieś decyzję w 
imieniu swoich członków, to dzieje się to na zasadach współpracy i dobro
wolności. a więc nie ma tu mowy o naruszaniu suwerenności państwowej. Co 
więcej, brukselscy rozmówcy naszych biskupów stwierdzili, ze Unia nie jest 
tylko organizmem politycznym czy ekonomicznym. W konstrukcji europej
skiej rue można pomijać problemów społecznych, wynikających z nierówno
ści ekonomicznych, konieczności wsparcia słabszych. Stąd potrzeba solidar
ności. toteż Europa coraz bardziej potrzebuje wartości uniwersalnych, a więc 
i wartości chrześcijańskich jako niezbędnego elementu rzeczywistej integra- 
v|>. i

Zwazvwszv na n>. jak wielki wpływ na opinię publiczną ma w naszej Ojczy
źnie Koscioł. jest oczywiste, ze jednoznaczne stanowisko Kościoła w sprawie 
integracn eunipci.sklej ma wielkie znaczenie. Wolno się spodziewać, że szeregi 
..eurosceptyków zaczną u nas topnieć.

A więc?

jEK7.y Tl ROWJCZ

Dlaczego nieme wyszło z rozmow nowego ministra zdrowia z protestujący
mi od tak dawna anestezjologami i |uz po dwóch dniach zdecydowali ;się 
om wrocic do. protestu, zaostrzając go nadto -i i terytorialnie, i co do form? 

Mniislcr Maksymowicz sam należał do najgorętszych organizatorów żądań'za
sadnicze' reformy całej służby zdrowia, dla ..Solidarności lekarskiej "winien • 
bvc stuprocentowo wian uodnv przez swo|a orientację, a jednak zaufania i cier
pliwości starczy ło tylko na liczone gouziny rozmow.

Zle wruzy perspektywom porozumień z-asada; niv me ustępujemy, cofać isię 
ma wyłącznie druga strona. W pewnych przypadkach bowiem gwarantowane 
icsl tylko jedno: doiscie do ściany. Roszczenia mogą mieć za sobą wszystkie 
walory slusznosci. jesh jednak.nie mieszczą się w wymiarze rzeczywistości.inie 
rokują dobrze, lak zdaje sie hvc w tej chwili z zadaniem precyzyjnego określe
nia kwot podwyżek dla protestujących. Jest to i po prostu niewykonalne idia 
rządu leszcze nie rozporządzającego budżetem. Rozbić wszystko z tego powo- 
ou ? Wydaje się., ze w ivm coraz bardz.iei dramatycznym i czarnym konflikcie 
absolutnie niezbędny jest arbiter. Ktoś, kto w innę swego autorytetu powstrzy
ma przed desperackim wysadzaniem w powietrze scianv. do której protestujący 
ooszli. Stawka jest zbyt wysoka.

Jozefa Hennelowa

Krótkowzroczność

W tym jest kłopot i ambaras
W 11 Ol u Biris

M inister edukacji Mirosław Handke 
w pierwszych godzinach urzędowa

nia zajął sięi wychowaniem seksualnym. 
Stwierdził, że la materia nie będzie oma
wiana na osobnym przedmiocie, ałe znaj
dzie się na biologu, polskim, lekcji wy
chowawczej i religu. „Trochę wiedzy bio
logicznej trzena mieć, me trzeba znaleźć 
też piękną literaturę" - .orzekł minister. 
Dodał też, że niepotrzebni będą specjali
ści.

Były już takie czasy, kiedy zamiast „tych 
rzeczy” oferowano młodzieży zimne ką
piele i sport.

Ale tym razem to-nie jest kabaret.
Decyzję tę można analizować w dwóch 

płaszczyznach: polityczno-prawnej i me
rytorycznej.

: i ♦ !
Wprowadzoną, a potem zmieniana po 

burzliwych dyskusjach tzw. ustawa anty
aborcyjna („Ustawa a planowaniu rodzt- 
ny, ochronieplodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży" z 7 
stycznia 1993. nowelizowana 30 sierpnia 
1996) nie jest doskonała i nie zaspokaja 
roszczeń wielu środowisk. Ale po pierw
sze: została przyjęta i prawnie obowiązu
je. Po wtóre: pierwotna ustawa była efek
tem trudnego kompromisu politycznego. 
W kompromis ten od początku wpisane zb- 
slało wprowadzenie przedmiotu pn. wy
chowanie seksualne. Co ciekawe, ustawa 
pierwotna mówi, że „wprowadza się wie
dzę o życiu seksualnym człowieka", a no
wela precyzuje to bardziej stanowczo: „mi
nister edukacji narodowej wprowadzi do 
nauczania przedmiot o życiu seksualnym 
człowieka". ■ : ■ .-

Wydaje się zatem, źe sprawa jesl jasna: 
przedmiot to nic program dopisywany do

innych lekcji. Ale przyjmujmy (doprawdy 
ze zbyt dużym domniemaniem dobrej 
woli), że przedmiot winien bvc traktowa
ny interdyscyplinarnie, ai traktowany 
szczegółowo ha lekcjach wychowaw
czych. Ale i wówczas w oczywisty spo
sób decyzją ministra został złamany duch 
tejże ustawy.

Jeżeli ta decyzja ministra wejdzie w ży
cie, to trudno ją będzie ocenie z prawne-' 
go punktu widzenia. Ale bez wątpienia 
można powiedzieć, ze decyzja ministra 
Handkego jest złym znakiem dla-polskich' 
reguł demokratycznych. I to niezależnie 
me tylko od jego intencji, ale i od rzeczy
wistego stanu prawa. Jeśli prawo jest złe 
(można dyskutować, co rozumie się pod 
pojęciem edukacji seksualnej), odrzuca
ne (rodzice protestują przeciwko temu 
przedmiotowi) czy niewykonalne (mini
sterstwo twierdzi, ze me ma pieniędzy), 
to musi zostać zmienione. Jednak póki 
obowiązuje, nie wolno goj łamać, tym 
bardziej członkom rządu, k. cóz dopie
ro. gdy prawo to powstało w następstwie 
burzliwych dyskusji i wymiernych poli
tycznych kompromisów. W takimwypad- 
ku postępowanie zwycięskiej, ekipy tym 
bardziej winno być ostrożne. Również 
dlatego, aby me wprowadzać prawa Ka- 
lego do demokracji, i

Ale co charakterystyczne, literę ustawy 
złamał również minister Wiatr, wprowa
dzając, pod naciskiem niektórych środo- 
:wisk rodzicielskich, opcjońalność prze
dmiotu ..wychowanie seksualne”. Tego tez 
nie przewiduje cytowana ustawa.

Wygląda na to zatem, ze znaczna część 
polskiej klasy politycznej potrafi przegło- 
sowywać prawo, które, późdiej sama boi 
się (lub którego nie potrafi) realizować.

♦
Ale nie sposob oderwać sie rowntezod 

mentum sprawy.
To prawda: wielu rodzicowi nie chce 

osobnych lekcji wychowania seksualnego, 
a wielu polityków oraz ludzi kościoła do- 
daje. ze prowadziłyby one do instrumen
talizacji seksu. Jeśli załozyć dobrą wolę 
takiego stanowiska (a nie ma powodu, by. 
czynie inaczej i.to w gruncie rzeczy spro
wadza sie ono do stwierdzenia: „me chce- 
my takich lekcji wychowania seksualne
go. na których o życiu seksualnym mowio- 
no by w oderwaniu od kontekstu społecz
nego, psychologicznego, religijnego, oby
czajowego i kulturowego

A zatem: nie chcemy złvch lekcji wy
chowania seksualnego.

Jednak czy wychowanie seksualne pro
wadzone me przez specjalistów w tej ma
tem. ale.przez księży, nauczycielipolskie- 
go i nauczycieli zajmujących, się równie 
dobrze rozmnażaniem pierwotniaków, jak 
i budową paproci (szkolna biologia), gwa
rantuje dobry poziom lekcji? Zapewne 
wychowanie seksualne prowadzone na 
tychże lekcjach nie: będzie zinstrumentali- 
zowane, ale czy będzie w ogóle mówiło 
młodym ludziom coś o lch.płctowości’ I 
dlaczego powszechnie uznajemy, ze fizy
ki musi uczyć osoba znająca fizykę a wy
chowaniem seksualnym może zajmować 
się filolog polski?

4
Chyba, ze przyjmiemy stanowisko, twier

dzące, ze lekcje te są niepotrzebne i należy 
je po prostu zlikwidować lub - w najlep
szym wypadku^ ze powinny być opcjonal
ne (jak chciat Wiatr). Rzeczy wiście, w pań
stwie zdrowo zorganizowanym, w takim, 
w którym obok szkolnictwa publicznego

jest powszechne szkolnictwo prywatne, a 
rodzice ponoszą bezpośrednio znaczne ko- 
sztv: edukacji swvch dzieci, mogąmieorow- 
mez prawo wyboru programu szkolnego. 
Ale wówczas opcjonalnosc winna obowią
zywać wszystkich. Ktos-nie chce fizvkil- 
dziecko me ma. fizyki. (Warto zauważyć, 
ze program układany pod dyktando rodzi
ców wcale nie musi oznaczać wysokiego 
poziomu - ale trudno, takie byłvbv konse
kwencje wolnego wyboru).

Jednak, takiej sytuacji narazie me mamy i 
— tu można się zgodzie z ministerstwem - 
opcjonalnosc będzie fikcyjna, a lekcji prak
tycznie nie będzie, Ale jasne jest tez. ze zu
pełną fikcją będzie wychowanie seksualne 
prowadzone przez polonistę, który w dodał-, 
ku ma swój program i swoje priorytety ..

Wydawałoby się zatem, ze logiczną kon- 
. sekwencją bvłbv powrót do koncepcji obli- 

gatoryjnosci tego przedmiotu przy równo
czesnym rzetelnvm opracowaniu zakresu 
jego programu, uwzględniającym na przy
kład kontekst kulturowy czy religijny. 
Przedmiotu prowadzonego przez specjali
stów, tym bardziej, ze, jak zauważa ks, dr' 
Józef Augustyn, rzeczoznawca MEN, „wy- ■ 
chowanie seksualne (...) wymaga atmosfery 
zaufania, szczerości i intymności'. Dopraw
dy niewielu' etatowych nauczycieli specjali-: 
zujących się w innych przedmiotach wyzwa
li ową szczerość w uczniach i niewielu z nich 
będzie przygotowanych merytorycznie.' . ■

1 na koniec: tak, szkoła w tej matem 
powinna wspomagać rodziców, a nie ich 
zastępować. Sęk w tym; ze decyzja mini
stra nie tylko przekreśla polityczny-Sens 
ustawy, ale przekreśli również sens wspo
maganiarodziców,faktycznie zrzucającze 
szkoły jakąkolwiek odpowiedzialność z,a 
wychowanieseksualnc. , □

T^oalicja AWbrUW jest zbyt wielka szansą na uzdrowienie polskiego życia 
-Dk_publicznego. bv wolno było przemilczeć dwa niepokojące incydenty zmi- 
monego tygodnia; O ile bowiem można zrozumieć zamiar objęcia przez koali
cję przewodnictwa przytłaczającej.większości komisji parlamentarnych i o.ile- 
mozna zaakceptować plan obsadzenia przez mą wszystkich stanowisk wojewo
dów.- o tyłe niepojęte wydaje się faktyczne niedopuszczenie opozycji do Try
bunału Konstvtucvinego i Trybunału Stanu. Równie dziwaczny jest tez pomysł, 
by głosowanie votum zaufania dla rządu odbvlo się- wbrew utrwalonej prakty
ce - tego samego dnia, co expose premiera. Obecnosc przedstawicieli opozycji 
w obu Trybunałach jest niezbędna, jeżeli me chcemy. by wobec tych organow 
kierowano pomówienia o stronniczość. A przyspieszanie głosowania tak: bv 
zdązyć na święto: i 1 listopada, me przekonuje, bowiem nie bardzo wiadomo, 
dlaczego symbolika ma isć przed przyzwoitością. 1

Opozycja lest. jaka jest - nie dla każdego musi byc sympatyczna. Ale to 
jeszcze me powod do działań, które znacznaczęsc społeczeństwa musi odebrać 
jako politykę z pozycji siły, jako partyjny podział łupów, który tak raził w koa- 
licu SLD-PSL. Czvzbv trzeba bvło przypominać o zwyczajnym pragmatyzmie? 
Jeżeli w najbliższych miesiącach spadkobiercy partu komunistycznej zaćzną 
znów wyrastać na jedynych obroncow demokracji, to - bv zacytować poetę - 
..bardzo proszę pamiętać, ze ja byłem przeciw”

Andrzej Romanowski

Moskiewska technologia władzy

Odwołany:przez Jelcyna zastępca szefa rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa,
Borys Bienezowskt fur. 1946). jest postacią bardzo znana w politycznym 

światku Kremla, po pierwsze. był -jednvm z tych.- którzy- ongiś mieli wielki 
udział w zdymisjonowaniu generała Aleksandra Korzakowa. Jako wybimyiraa- 
tematyk fod 1991 członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, autorpo
nad stu tekstów naukowych. w tym trzech monografii) i organizator umiał dojść 
do bajecznej fortuny, pełniąc kluczowe funkcje w bankach, fabrykach samo
chodowych, wreszcie -współrządząc rosyjskim kanałem telewizyjnym ORT1. 
Nie jest jednak tajemnicą, ze Bienezowski czystych rąk me miał. Korzakow 
twierdzi, ze swe wielkie wpływy ^zawdzięczał jtemu, iz obsypywał podarkami 
ambitną córkę Jelcyna, Tati anę Diaczenko. Teraz został odwołany na wnibsek 
dwóch młodych wicepremierów: Borysa Niemcowa i Anatolija Czubajsa. 
dymisji należy oceruć bardzo pozytywnie, jestito bowiem dow^d, iż Niep 
me tylko dba o zlikwidowanie korupcji w otoczeniu Jelcyna, lecz ponadto 
to bardzo skutecznie. Blady strach padł tymczasem na niektórych dziennik 
ORT1. Wielu z nich jest również uwikłanych w niejasne interesy; co naturalnie 
me sprzyja dziennikarskiemu obiektywizmowi. Było dosyć zabawne oglądać. : 
jak ci właśnie dziennikarze z przerażeniem informowali rosyjskiego widza, że ■ 
Czubajs „obiecal.teraz wziąć się za ORTL”.- Niestety, jwielu rosyjskich pc lity- i 
kówi dziennikarzy nadal rozumuje na tym właśrue poóaonue, a co najgor ze w-. 
lakierozumowame często stanowi jedyną drogę ku politycznemu i zawód >we- 
mu sukcesowi. ’ . ' J •

Tymczasem Borys Niemców ma nadzieję; źe odwołanie Bieńezowsliego , 
przyczyni się do osłabienia kapitalizmu oligarchicznego y Rosji. > ’ ,
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