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DZIEN D BRY 
BIULETYN INFORMACYJNY TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI FRANCUSKO-POLSKIEJ 
AFPE 4, rue Cambon 75001 PARIS (5 piętro - Biuro Nr 7) 

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE 
Francjaą Polska Francja" Europa Wschodnia 
3 dni 400 F e 4 dni 450 F " 8 dni 500 F 
Fonnalno6cl admlnl8tracyJne związane z wywozem samochodu 
• dowód rejestracyjny (carte grise WW export) 
• międzynarodowa karta cyrkulacji pojazdu 
• dokumenty celno-graniczne (EUR 1 + Ex 1) 

'fi' 01 47 03 90 00 w godzinach otwarcia biura, w tygodniu 

"fr 06 09 02 84 17 po zamknięciu biura 

"Dzień dobry" się ukazał 

Vl' akacje już daleko za nami i 
każdy wrócił do swoich obo
wiązków tak szybko zapomnia

nych w ciągu kilku tygodni wypoczynku. 
Pierwsze wydanie naszego dwumie

sięcznika w połowie czerwca wywołało 
zainteresowanie czytelników. Jedni 
skontaktowali się z nami telefonicznie, 
inni złożyli wizytę w redakcji. Większość 
z nich pod wpływem artykułu zdała sobie 
sprawę z wielkiego niebezpieczeństwa, 
na które wystawieni są pasażerowie ko
rzystający z usług przedsiębiorstw nie 
posiadających żadnej podstawy legalnej, 
między innymi firmy mini lub mikrobuso
we. Nie jest to wystarczające z naszego 
punktu widzenia i postaramy się wkrótce 
uwidocznić ich katastroficzne konsek
wencje. Na szczęście minister Transportu 
wypowie się niedługo na temat tej 
sytuacji. 

Dzień dobry jest biuletynem bez
płatnym , wydanym przez Towarzystwo 
Przyjaźni Francusko-Polskiej, finanso
wany z wpływów pochodzących z 
ogłoszeń, reklam lub różnego rodzaju 
sponsorów. Dlatego radzimy naszym 
czytelnikom zarezerwować odpowiednio 
wcześnie ogłoszenie dotyczące ich 
działalności. 

Każde nasze wydanie liczy 10 000 

KANTOR REFERENCJA BANK PKO POLSKA 

WALUT 
Skup za 100 Sprzedaż za 100 

FRF 53.79 55.15 

DM 181 .95 186.85 

USD 2n.64 284.66 

l::! egzemplarzy, które rozpowszechniane są 
w środowiskach polskich i francusko

! polskich. Jego misją jest przekaz wiado
: mości tym, którzy nie zawsze dysponują 
! dobrymi informacjami dotyczącymi życia 
! praktycznego, administracyjnego, kułtu
! ralnego a nawet rozrywkowego. Aby zys
, kać na czasie i ułatwić lekturę naszego I wydawnictwa proponujemy w miarę na
j szych możliwości pewne wskazówki i 
i d 
l:::::. pora y. Na przykład : "Kilka adresów przydat-

nych we Francji lub w Polsce", ale rów
l nież "Notes z adresami Dzień dobry'; 

:

1:. który pozwoli nawet tym, którzy nie znają 
dobrze języka francuskiego wypowie-

l:::: dzieć się w języku pOlskim w czasie 
załatwiania ważnych spraw lub po prostu 

: na codzień. 
i 
l:. Między tymi głównymi informacjami 
będą uprzywilejowane te, które dotyczą 

·::.l::.' życia codziennego, kulturalnego, związ
kowego i artystycznego Polaków we 
Francji. Będą systematycznie wykluczo

i ne wszystkie informacje o charakterze 
l tendencyjnym oraz różnego rodzaju rek
i 
, lamy niezgodne z etyką AFPE, mianowi, 
i cie wszystkie ogłoszenia niepoważne, na 
! skraju legalności i niemoralne. 

I Jan Ludwik 

REFERENCE (CHANGE-KANTOR) 
8. bid de la Madelelne Parls 1· 

7, rue Marbeuf ParIs 8· 
153. rue des Roslers SI.()uen 93 

Skup za 100 PLN Sprzedaż 100 PLN 

177 FF 187 FF 

W numerze 
• Dzień dobry sie ukazał! 
• Kurs walut 
• Epilog 
• W Zgromadzeniu Narodowym 
• Pologne: bonne conjoncture en aoOt 
• France Pologne Entreprise 
• Camet d'adresses 
• Adresses utiles en France et en Pologne 

Epilog 

l A q W połowie czerwca, w pierw
V V szym naszym wydaniu przestrze-

gałem czytelników przed pewną 
formą nielegalnego transportu niebezpieczne
go i nieodpowiadającego pod wieloma 
względami obowiązujacym normom. Ich 
przynętą są taryfy o kilka franków tańsze od 
cen proponowanych przez legalne 
przedsiębiorstwa 

Te spółki nielegalne nie wydają ani grosza 
na podatki, nie podlegają opłatom TVA we 
Francji ani WAT w Polsce, mogą sobie więc 
pozwolić na znikome ceny. Tylko jeden kie
rowca prowadzi mini albo mikrobus podczas 
gdy legalne przedsiębiorstwo zatrudnia czte
rech na tej samej trasie. Czy nie jest to kosz
tem pasażerów ? Miejcie się więc na bacz
ności i nie stańcie się "ak"torami złego filmu 
dramatycmego i to za kilka franków mniej". 

Żadne przedsiębiorstwo legalne nie zare
jestrowało poważnych wypadków w ostat
nich latach gdyż przestrzegają one zasad 
wytyczonych przez francuskie i polskie 
ministerstwa Transportu i Turystyki, szcze
gólnie jeżeli chodzi o czas prowadzenia 
pojazdu przez każdego z kierowców i ścisłą 
kontrolę technicmą autokarów. O to nie dbają 
oczywiście nielegalne firmy. Przynajmniej 
dwanaście spółek tego typu działało 

ubiegłego lata w Paryżu i regionie paryskim. 
Nieprawdopodobne historie krążyły na ten 

temat. Jedna z matek doniosła, że jej córka 
podróżowała na długiej trasie w mikrobusie 
prowadzonym przez jednego kierowcę, który 
zasnął przy kierownicy ze zmęczenia; rezul
tat : złamane ramię. Inny pasażer zmuszony 
był udać się nagle do Polski w jednym z tych 
mikrobusów. Ta podróż wyleczyła go na 
zawsze z tego typu usług, z nastepnęgo 
względu : trasa Paryż - Rzeszów licząca 

1 900 km była powierzona jednemu kierow
cy. Po sześciuset kilometrach zaczął go 
............................... ............... .................................... W 



Bonne conjoncture en aofit 

A pres les fluctuations de I'economie 
dans le rremier semestre, le mois 
d'aoOt et' pour la deuxieme fois 

consecutive vo~ I'amelioration de la conjonctu-
re, de I'avis des entrepreneurs. Cela est dO fi 
une: demande exterieure plus forte. Les entre
prises privees ont ete plus satisfaites de la 
demande pour leurs produits que celles du sec
teur public. ' 

Parmi plus de 2 000 entreprises interrogees 
par l'Office General de la Statistique (GUS), 
21 % ont juge la conjoncture favorable et 15% 
ont ete d'un avis contraire. Ainsi I'indice 'gene
rai du "climat conjoncturel" est passe de plus 
de 3 points en juillet et fi plus de 6 points en ' 
aoOt. ' ' . 

Certe amelioration concerne aussi hien 'Ies 
societes privees que les societes 'publiques, 
quelle que soit leur taille. Selon les directeurs 
d'entreprises, I'amelioration de la conjoncture 
au mois d'aoOt resulte d'une croissance de la ' 
demande, notamment celle exterieure. L'indice 
d'augmentation de la demande totale (interieu
re et exterieure) est ainsi passee de plus de 1 
en juillet et fi plus de 5 en aoOt. C'est avant to ut ' 
les entreprises privees petites et grandes qui 
ont fait etat d'un enrich,issetnęnt ,de ' Ięur cahier 
d3 ,commandes. Lesentreprises prevoient que 
pendant les 3 mois qul"vont suivre, la demande 
globale continuera fi croitre, peut-et:re fi un ' 
rythme moins fort que celui escompte en juillet. 

Malgre. un regain general ~'optimisme; la 
situation est tres differente selonles sec~eurs. 
Les meilleures' performarices ont ete relevees 
chez les fabricants de ' meubles, d'instruments 
medicaux et de precision, de produits chi
miqlles, de tissus, de produ~s en cuir, en 
caotJtchouc, ainsi que des matieres plastiques. 
A I'.oppose les fabricants de vehicules meca
niques, de re'morques, de semi-remorques et 
de metaux ont ete les moins optimistes quant 
aux opportun~es d'ecoulements de leurs pro
duits. En mame temps que la demande rede

.marrait, les entreprises ont releve une aug
mentation de la production vendue. 

L'avantage marque par le's entreprises qui 
observent une montee de leur production, sur 
celles qui ont enregistre une baisse, a atteint 
12 points en aoOt contre 9 en juillet. Cela est 
ressenti autant par les societes privees que du 
cote du secteur public pour les petites et 
grandes entreprises. Toutes les entreprises 
esperent la poursuite de cette tendance d'aug
men\ation de la production des la rentree de 
septembre. 

Enfin le mois d'aoOt a vu I'amelioration de la 
capacite de remboursement des dettes cou
rantes par les entreprises. Inversement, le rem
boursement des creances s'est legerement 
deteriore. 
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Bi-mensuel grotuit : 10 000 exemplaires 

Directeur de /0 pub/ication : waldemar Jaworski 
Redacteur en chef: Jean-louis Izambert 

Edite par AFPE - 4, rue Cambon - 75 001 Paris 
Tel. 01 47 03 90 00 Fa;; 01 47 03 90 03 
Impression Firma Sieminski-Drukarnia 
ul. Kopernika 5 - 43 520 Chybie - Pologn() 
ISSN 1269-5823 

Abonnement 24 numeros : 75 F 

Epilog 
morzyć sen. Zdając sobie sprawę z niebez
pieczeństwa, nasz pasażer zaproponował go 
zastąpić. Oczywiście kierowca nie odmówił. 
Zasnął kamiennym snem i obudził się dopiero 
po pięciu godzinach przed przejściem granicz
nym. Jasno więc z tego wynika, że dzięki temu 
pasażerowi, została unikniona jeszcze jedna 
katastrofa. Inny przykład : w połowie lipca 
jeden z mini autokarów nie posiadający żadnej 
koncesji, przybywający z Rzeszowa uległ 
wypadkowi w Niemczech. Rezultat : siedmiu 
rannych. Wśród nich młoda dziewczyna 
została bez przytomności przez piętnaście dni, 

,drugiej młodej kobiecie zagrażał całkowity 

paraliż według niemieckich specjalistów. 
Od kilku lat liczne są ofiary tych "improwi

zowanych" przedsiębiorstw transportowych. 
, Większość z poszkodowanych nie zna swoich 
praw i nie jest w stanie wszcząć postępowania 
sądowego aby otrzymać odpowiednie odszko
dowanie. Mogliby oni się zrzeszyć i przyczy
nić się w ten sposób do zatrzymania szkodli
wej działalności tych nielegalnych spółek. 

Zniżki, k'tóre one proponują są naprawdę nie
wielkie w porównaniu do niebezpieczeństwa 
~ jakie Iiarażają pasażerów. ' 

Kim są naprawdę winowajcy? Wszyscy są 
Polakami i pracują nielegalnie we Francji. 
Twierdzą, ze, działają zgodnie z prawem i bez 
żadnego wahania ani kompleksu zapewniają, 
że transport, k'tóry organizują jest bezpieczny i 
najtańszy. Wielu daje się oczarować takimi 
propozycjami i je akceptuje. Niestety na 
nieszczęście dla niek'tórych ! Większ(,~ f. 
posiada tylko jeden numer telefonu al/: Zi.;';;
duje inne środki informacji uciekając f>ię do 
rozprowadzania reklamówek lub rozwieszania 
ogłoszeń w miejscach uzyskanych grzecz
nościowo. Ich punk.'ty zbiorcze są zawyczaj w 
dyskretnych i różnych miejscach aby uniknąć 
ewentualnej kontroli policji. Reszta korzysta z 
ociężałości i nadmiaru tolerancji ze strony 
administracji obu krajów i afiszuje się publicz
nie uważając się za mistrzów trasy Francja -
Polska po zniżkowych cenach. Te firmy zapo
minają jednak zaznaczyć, że podróż odbywa 
się na własne ryzyko pasażera. Po sezonie zni
kają one na pewien czas, ale nie na długo aby 
ukazać się pod inną wywieszką, nowym adre
sem w celu utrzymania z:lobytej pozycji na 
I)'Ilk-u. Nie zmienia się tylko ich numer telefo
nu i strategia niskich cen. 

Inny bardziej jeszcze wymowny przykład. 

Przedsiębiorstwo działające w Paryżu bez 
legalnej koncesji ogłasza się jako francuska 
fimla na terenie Polski i oczywiście przybiera 
polską tożsamość we Francji. W rzeczywis
tości nie posiada ona żadnego statutu ani w 
jednym ani w drugim kraju i ten stan rzeczy 
spokojnie trwa. 

Obecnie większość z tych fmn transpor
towych ''zimuje'', ale bądicie przekonani, że 
kiedy spadnie pierwszy śnieg i zbliżą się 
święta Bożego Narodzenia, pojawią się one na 
nowo. Jest to nie do pomyślenia, że potrzeba 
poważnej katastrofy aby francuskie władze 
powzięły radykalne decyzje w tym kierunku. 
Nie możnaby zapobiec temu wcześniej? 

Trzeba złożyć wyrazy uznania polskiemu 
Konsulatowi we Francji, który odmawia sy
stematycznie rozwieszania ogłoszeń, pro
spek'tów i używania innych środków przezna
czonych do zwabienia pasażerów przez te 
nielegalne firmy. Ile byłoby nieszczęść i trosk 
uniknionych gdyby polskie władze podcho
dziły do tego równie stanowczo? 

Dla przypomnienia : obecnie są tylko trzy 
przedsiębiorstwa dysponujące dwustronną 
koncesją Francji i Polski, mianowicie 
POLKA Service, BAUDART Service, 
INTERCARS International. Czwarta spółka 
czeka na odnowienie zezwolenia. 

Jeżeli chcecie spędzić święta w waszych 
rodzinach we Francji albo w Polsce rezerwu
jcie od tej chwili miejsce w przedsiębiorstwie 
legalnym i bezpiecznym. W przyszłym 

numerze wydrukujemy pełny spis polskich 
miast gdzie zatrzymują się autokary 
wyjeżdżające z 13-stu francuskich miast, 
mianowicie : ~s, Sens, Reims, Troyes, 
Nancy, Strasbourg, Freyming-Merlebach, 
Lens, Lille, Douai, Valenciennes, Billy 
Montigny. 

lub 4 dni w Pa 

Formuła ekonomiczna 

HOTEL ** 
Dla grup 45-55 osob 

3 dni 480 FF 
(piątek· sobota ' niedziela) 

4 dni 640 FF 
(piątek' sobota' niedziela· poniedziałek) 

4 dni 640 FF 
(czwartek· piątek· sobota· niedziela) 

W cenach : 
noclegi, sniadania 

i obiadokolacje 

Hotel : 
pokoje 2-osobowe 

z pelnym komfortem 

Szczególnie dla młodzieży ---------------------, 

EURODISNEYLAND 
II Ceny uwzględniają noclegi i śniadania 
II PokOje 2, 3 i 4-osobowe z prysznicem 
II Możliwość wykupienia obiadokolacji : 45F 
II Ceny w odniesieniu do grup 45-55 osób 
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Carnet d'adresses, reserve aux membres de l'association AFPE 

CAROIOlOGIE 
Dr Frederic Marchal MD PhD 

40, av. Nie175017 Paris Tel. 01 4764 41 00 
.............................................................................. 
,. Nouvelle adresse a part/rdu 1.12.96 

mówimy 
po polsku 

4, rue Char1es-Mańe WIDOR 75 016 Pańs 
Tel. 014288 1313 
Gonlaet Mme Joanna Zask/ew/cz 

UNIVERSITE DE PARIS IV-SORBONNE 
CENTRE DE CIVILlSATION POLONAISE 

18, rue de la Sorbonne - 75 005 Paris 
Tel. 01 40 46 27 15 

metro St Michel au Odeon 

annuel et semestriel 
tous niveaux 
tous publics 

. JLe ~elais be la laosu 
HÓTEL .,. - RESTAURANT 

lO, Mail Ouest 45 300 PITHIVIERS 
Tel. 02 38 304030 Fax 02 38 3047 79 

--- Directeur : Richard Dziedzic --

Banquets, mariages {jusqu'Q 150 personnes} 
f 

Tel. 02 31 78 2S 93 
ou 0231 74 32 4S 
Fax 02 31 34 22 03 

Wynajęcie & sprzedaż 
sprzętu do 

budownictwa, odnawiania, czyszczenia 

.;::,(@~':'::':::.mlili~·j.I:lljililllil.I~:::::::::},t,,:;. 
27, rue de St Petersbourg 75 008 Paris 

Tel. 01 4~ 87 69 Fax 01 4008 07 11 

Księgarnia Marc S. Franciszkowski 
Stare i, nowe Ftsi,q.żk.i, 
wydania. rzadłl..i.e ~ub już wyC2Ef'pą;r.:& ,:,': 

i:~~: E':i Er 
75

1111" 
II~ ~~5~~; łeries po lonaises ::::::::~::::~:>:~~~,::::,:;:;:;:,:;,"*::l::x,$'{:,'!S;:;:;: 

iii! cornichons, pains, pierogis, gateaux au pavot 
fi et fromage blanc, bieres Zywiec, Okocim 
i1 et beaucoup d'autres produits polonais 

sur les morches a 
AULNAY : ~ous BOIS, ST DENIS, LES LILAS 

MANOREK 
93 230 Romainville 

fobrication - impprtations 
vente en gros et aemi-gros 

({) 01 48454648 

TRADUCTEUR 
origine polonaise (professeur de fran~ais) 

assure toutes traductions 
en fran~ais ou polonais 

1:f 01 6060 14 15 

laCONTlNENT 
WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA 

Andre CIOlKOWSKI 
Agent gene;ol d'ossurances 

Tel. 01 43 166954 Fax 01 43 166950 

SKLEP RONALBA 

Traducteur - interprete 
jura pras Ie Tńbunal de Grande Instance de Strasbourg 

28 A, rue des Jardiniers 67 000 Strasbourg 
Tel. 03 88 45 74 41 

POMOC DROGOWA 

NAPRAWY 
POWYPADKOWE 
'blacharskie, 
mechaniczne, 
lakiernictwo 

pańs-Pologne 
elier / retour 

630 F ou 580 F • 

fi' Prix "basse saison" du 1.10.96 au 30.11.96 
fi' Plus de 40 villes de Pologne desservies 
fi' Lignes regaks et regulieres 

fi' Departs 6 jours par semaine 
Ce f01ai/ es/ exclusivemen/ valab/e pour al/er e/ 
re/our salls challgemellt de da/es. etab/ies au mOli/elli 
du re/rai/ du billtr. Ces bil/ets ne peuvelll etre mod;· 
fies. rembourses ou echOlIges. 

Les billets sont delivres sur place ou envoyes 
par la poste (apres reglement) 
AFPE, 4, rue Cambon 75 001 Pańs 
Metro Concorde (li 50 m de l 'Eglise polollaise) 

Tel. 0147 03 90 00 (heures de bureau) 
06 09 02 84 17 (autres heures ou jours) 

* 580 Fpour - 26 ans et + 60 ans 

L
a publication dans le can/el d'adresses (petilS et 
grands modules) est reservee exclusivement aux 
membres de l'association AFPE qui en soutien

nent l'aclioll, donl certaines professiolIs n 'ont pas 
acces li la publidte mais donl la pratique de la langue 
polollaise cOl/Stitue un interet certains pour les ressor
tissalllS pololIais n'ayant pas (ou pas ellcore) ulle 
bonne connaissance du franfais. 

HOTEL * 
~olonia Blislcie położenie od metra, dworców 

kolejowych i obwodnicy pa1}'Slciej. 
Hotel posiada restaurację. bar, 
motliwość obiado-kolacji, śniadań w 
cenach ekonomicznych. Specjaliza. 
cja w przyjęciach klienteli indywi
dualnej i grup od 25 do 50 ooób. Cały 
personel mówiący po polsku. 

Tel. (z Polski) 

33 l 42 49 87 15 
Fax 33 l 42 06 32 91 

27, rue de 8t Patersbourg 75008 Pańs 
Tel. 01 43 87 69 42 Fax 01 40 08 07 11 

LlBRAIRIE Marc S. Francisz:kowski 
.Livrt.s Jłnt:it.nS et IU~At.rnt.s 

~l:i; ~!~1~;~a.łf ...... ,:,:,::l,::~,:i,:.,::,:j',:i.':,:,:~I,::I,:i.::i,:!.:~:I:,.l.:.~,::.!.:>,łW: 
Fax 01 45 81 2724 ttMff ,::::: . . 

Mini bar TV eou/eur 
te/ephone direct 
parking ci proximite immediate 

~ A cote de la Madeleine 
• A 3 minutes de l'Opera 
• A 100m des grands magasins 
parisiens 
• Metro Made/eine, SI Lazare, 
Havre Caumarlin 
• RER Auber Opera 
• Gore SNCF Sainl Lazare 

19, rue Tronchet 
75008 PARIS 
Tel. 01 426577 97 
Fax 01 49 24 06 58 

TRADUCTRICE - INTERPRETE 
juree pres Je Tribuna1 de Grande Jnstance de Mulhouse 

--"LUCIENNE SMAGAIA-
8, rue du C. PilIeux 68 720 Zillisheim 

Tel. 03 89 06 44 73 

TOUTES LES 
TRAOUCTIONS 
fran~ois - 1>010no15 

polonais - fran~ais 
seaetariat. bilingue. rapide 
efficace o confidentiel 

FRAPT 
Halina UNDA 
Place de Flora D - AT 
94 350 Villiers sur Marne 

Tel + fax 01 49 30 98 70 



QUELQUES ADRESSES UTILES France Pologne 
Entreprise EN POLOGNE 

AMABASSADE DE FRANCE 
ul. Piękna 1 ,00-477 Warszawa 
Tel. (22) 628 8000 o Fax (39) 1203 26 
CONSULAT DE FRANCE 
ul. Stolarska 15, 31-043 Kraków 
Tel. (12) 22 1864 o Fax (12) 22 33 90 
CONSEILLER ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 
DE FRANCE 
ul. Piękna 1 ,00-477 Warszawa 
Tel. (22) 622 35 55 o Fax (22) 628 71 89 
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
FRANf;AISE (C CIF) EN POLOGNE 
ul. Senatorska 38, 00-095 Warszawa 
Tel. (22) 26 6271 o Fax (22) 27 74 27 
CHAMBRE POLONAISE DU COMMERCE 
EXTERIEUR 
ul. Trebacka 4, 00-950 Warszawa 
Tel. (22) 26 02 21 o 'Fax (22) 27 46 73 
CRtDIT LYONNAIS 
Plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa 
Tel. (22) 637 45 00 o Fax (22) 635 45 00 
CIC 
ul. Stawski 2, 00-193 Warszawa 
TH (22) 635 55 32 o Fax (22) 635 80 77 
SOCIETE GENERALE 
ul. Stawski 2, 00-193 Warszawa 
Tel. (22) 635 74 12 o Fax (22) 635 8792 
BNP 
Al. Jerozolimskie 65n9, 00-697 Warszawa 
Tel. (22) 630 72 79 o Fax (22) 630 65 50 
PARIBAS 
PKiN - Plac DefIlad 1,00-193 Warszawa 
Tel. (22) 656 76 10 o Fax (22) 24 88 67 
.ASSURANCE FRANf;AISE EN POLOGNE (AGF) 
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa 
Tel. (22) 26 14 73 o Fax (22) 27 75 62 
ALLIANCE FRANf;AISE EN POLOGNE 
ul. Piękna l, 00-477 Warszawa 
Tel. (2) 628 84 Ol o Fax (2) 628 4099 
INSTlTUT FRANf;AIS DE KRAKÓW 
ul. Sw. Jana 15,31-017 Kraków 
Tel. (12) 22 09 82 o Fax (12) 22 71 76 
AVOCATS FRANCOPHONES EN POLOGNE 
Warszawa - L. Zbierań ski (22) 620 21 22 
Warszawa - Johanna Karniol (22) 27 48 08 
Wrocław - A. Ludwikowski (71) 73 47 92 
Kraków - M. Wasilewski (12) 22 84 66 
Łódź - Bożena Banasik (42) 32 04 05 
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ATTENTION------------
11 est important - pour ne rien perdre de 
vos vacances - de r~server des maintenant 
vos places avec d~parts pr~vus de PARIS 
pour plus de 50 villes de Pologne (*) 
. Departs : 20, 21, 22, 23, 27, 28, 

29,30 decembre 
. Retours: 27,28,29 decembre, 

2,3,4,9,10,11janvier 

Al/er 540 F 
AI/er/retour 900 F 

Tarifs sp&:iaux pour + 60 ans & - 26 ans : 
aller : 490 F o.. aller/retour 810 F 
(*) Possibilite de reserver par telephone jusqu'au 
8 decembre. La reservation est garantie si regle
ment parvenu par lettre dans les 3 jours suivants. 

Bureau central 
des li~nes legales et regulieres 

AFPE, 4, rue Cambon, 
75001 Paris (metro Concorde) 

Tel 01 47 03 90 00 (heures bureau) 
ou 06 09 02 84 17 (apres 19h) 

EN FRANCE 

AN.AsASSADE ET CONSUlAT DE PoLOGNE 
l, rue Talleyrand, 75007 Paris 
Tel. Ol 4551 6080· Fax Ol 475306 63 
CONSUlAT DE PoI.oGNE 
45, bel Carnot, 59 800 lilie 
Tel. 032006 50 30· Fax 0320065824 
CoNsulAT DE PoI.OGNE 
79, rue Crillon, 69006 Lyon 
Tel. 047893 1485 • Fax 0478935637 
CoNsulAT DE PoLOGNE 
2, rue Geiller, 67 000 Strasbourg 
Tel. 03 88 25 50 72 • Fax 03 88 52 97 99 
CONSEILLER ~ONOI\IIQUE ET COI\lMERCIAL DE POLOGNE 

86, rue de la Faisanderie, 75 116 Paris 
Tel. Ol 45 Ol 10 20· Fax Ol 450463 17 
lNsmuT POLONAJS 

31, rue Jean Goujon, 75 008 Paris 
Tel. Ol 53939013 • Fax Ol 45620790 
CENTRE SCIENTFIQUE DE L' AcAoEMIE POI.ONAISE DE PARlS 

74, rue Lauriston, 75 116 Paris 
Tel. Ol 4553 1549. Fax Ol 47554697 
B1BUOMooE POI.ONAISE 

6, quai d'Orleans, 75004 Paris 
Tel. 0143543561 
CENTRE DE CVIUSAnON POLONAISE 

18, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris 
Tel. Ol 40462715 • Fax Ol 40462714 
~RATION FRANCE-PoLOGNE 
167, rue de Flandre, 75019 Paris 
Tel. Ol 40363622 • Fax Ol 46078955 
BANK POLSKA KAsA OPIEKI (SA) PKO 
23, rue Taitbout, 75009 Paris 
Tel. Ol 48 Ol 3434 • Fax Ol 42471538 
AwANCE FRAN(:AISE (enseisnement du fran~ais) 
101 , bel Raspail, 75 006 Paris 
Tel. Ol 45 44 38 28 • Fax Ol 4544 8942 
LvdE lAMANDE (enseisnement du polonais) 
15, rue Lamande, 75017 Paris 
Tel. Ol 42 28 66 38 
fRANcE • POLOGNE ENlREPRISE 
23, rue Taitbout, 75009 Paris 
Tel. Ol 48 Ol 33 18 • Fax Ol 48 Ol 33 20 
EGuSES POLONAISES A PARlS 

263 bis, rue St Honore, 75 001 Paris 
25, rue SurcouF, 75007 Paris 
18, rue Claude Lorrain, 75 016 Paris 

,L es activit~ ~conomiques entre la 
France et la Pologne, le partena
riat, l'installation ou la perspective 

de s'~tablir dans l'un ou l'autre pays, 
requierent des informations solides, v~ri
fi~es, qu'elles soient d'ordre conunercial, 
juridique, bancaire ou administratif et sont 
les criteres indispensables pour qui veut 
aborder s~rieusement les march~. 
Cr~~ depuis plus de deux ans, France 

Pologne Entreprise s'emploie tres active
ment a conseiller ou assister sous diff~
rentes formes les entreprises int~ress~es des 
deux pays. Cela a pour premier effet de ren
forcer les relations ~conomiques entre la 
France et la Pologne, tout particulierement 
aupres des PME-PMI. 

Ił est non moins ~vident que l'activit~ de 
France Pologne Entreprise n~cessite et 
implique des connaissances tres approfon
dies des marcMs et des diff~rentes l~gisla
tions dont ne sauraient se passer toutes 
entreprises envisageant avec s~rieux l'ex
tension de ses activit~s vers l'un ou l'autre 
pays. Au 1er f~vrier 1996 et selon le bureau 
du CFCE (Centre francais du conunerce 
ext~rieur), 614 entreprises francaises 
~taient d~ja install~s en Pologne. 

C'est avec une coo~ration ~troite avec 
les services publics ou priv~ des deux pays 
que France Pologne Entreprise peut 
r~pondre aux besoins et interrogations des 
PME-PMI. 

Depuis sa cr~ation elle a organise de 
nombreuses rencontres ou s~minaires avec 
les responsables administratifs, ~cono
miques ou industrieIs, et tout particuliere
ment avec la pr~sence de responsabIes offi
ciels des gouvernements francais et polo
nais. 

W Zgromadzeniu Narodowym 

e zysty przypadek spowodował, że 
krótko po ukazaniu się w czerwcu 
Dzieli dobry, Georges Sarre, deputo

wany-prezydent jedenastej dzielnicy Paryża i 
były minister Transportu, w ramach pytań 
złożonych na piśmie przed Zgromadzeniem 
Narodowym zwrócił się do Bernarda Ponsa, 
jego obecnego następcy w aktualnym Rządzie 
Juppe w następujący sposób: "Pan Georges 
Sarre zwraca uwagę panu ministrowi od Spraw 
Wyposażenia na niebezpieczne warunki 
podróży pasażerów udających się z Polski do 
Francji lub w odwrotną stronę i korzystających 
z usług niektórych firm autokarowych" 
(Dziennik Ustaw z l-ego lipca 1996). 
Większość z nich otrzymała koncesję w rama
ch układów dwustronnych między zaintereso
wanymi ministerstwami każdego kraju. Lecz 
reszta wydaje się należeć do grup polskich 
przedsiębiorstw improwizujących "regularne 
usługi", które nie przestrzegają wszystkich 
zasad bezpieczeństwa. Aby położyć kres takie-

mu postępowaniu, które nie tylko stwarza nie
legalną konkurencję ale również wystawia 
życie ludzkie na niebezpieczeństwo, stawiamy 
sobie pytanie czy pan minister będzie wyma
gal od swoich pracowników kontroli auto
karów tych spółek w miejscach wyjazdu i 
wjazdu do Francji. 
Minister Wyposażenia, Transportu i Turystyki 
powinien odpowiedzieć na to pytanie przed 
Zgromadzeniem Narodowym w jedną z naj
bliższych ~r6d. (Zazwyczaj te sesje są transmi
towane bezpośrednio przez telewizję na FR3 
w środy po południu). Czekamy ... 
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