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MANIFEST
O ÑÑwiadomoÑƒÑƒ europejsk��

Niniejszy apel do opinii publicznej we Francji, w Niemczech i w ca»ej Europie kierujemy jako
przewodnicz�cy Semaines Sociales de France (Tygodnie Spo»eczne Francji) i Zentralkomitee der deuts-
chen Katholiken (Centralny Komitet Katolików Niemieckich), w imieniu dwóch katolickich ruchów Ñwi-
eckich, b“d�cych uczestnikami dialogu religijnego i spo»ecznego. Odwo»ujemy si“ do niemiecko-fran-
cuskiej tradycji aktywnego udzia»u w budowie Europy i w»�czamy si“ w dyskusj“, toczon� w ostatnich
latach w spo»ecze½stwie obywatelskim. Nasza inicjatywa jest otwarta dla wszystkich chrzeÑcija½skich
ruchów Ñwieckich, które chc� si“ przyczyniƒ do tworzenia ÑwiadomoÑci europejskiej.

1) WST’’P

Sk�d bierze si“ dziÑ rozczarowanie, powszechne wÑród narodów europejskich. Czy dzie»o dwóch o-
statnich pokole½ budowniczych Europy, nie jest wystarczaj�co imponuj�ce? Trafnej odpowiedzi udziela
Vaclav Havel: „Nie mog“ pozbyƒ si“ uczucia, óe wszystko, co dotychczas osi�gni“to, jest skutkiem d-
okona½ minionej epoki i korzeniami tkwi w innym kontekÑcie. Ten projekt trwa nadal, ale pozbawiony
nowych impulsów i rzeczywistej wiedzy o zmienionych warunkach. Dopuszczalne jest zatem mniemanie,
ió Europa budowana obecnie, uÑwiadamia sobie zasadniczo odmienny kontekst swego aktualnego roz-
woju w stopniu niedostatecznym, aby podj�ƒ krytyczn� refleksj“ nad swoj� w»aÑciw� istot�.”

W tej perspektywie mieÑci si“ równieó niniejszy manifest. ChcielibyÑmy przyczyniƒ si“ do ukszta-
»towania ÑÑwiadomoÑÑci europejskiej w spo»ecze½stwach, z których sk»ada si“ dzisiejsza i przysz»a Unia
Europejska. Dziedzictwo wspólnej historii nie wystarcza, aby zaszczepiƒ rzeczywist� ÑwiadomoÑƒ wsp-
ólnoty. Tak� ÑwiadomoÑƒ moóe daƒ tylko pe»ne zrozumienie cz»owieka, wywodz�ce si“ z tradycji
óydowsko-chrzeÑcija½skiej, z tradycji Ñwiata grecko-rzymskiego i z ducha oÑwiecenia. Sk»adaj� si“ na
nie: wzgl�d na bliïniego, pojmowanie teraïniejszoÑci jako wspólnego zadania, w które kaódy wnosi
swój wk»ad, wezwanie do otwartoÑci na Ñwiat, charakteryzuj�cej si“ nie arogancj�, lecz skromnoÑci�,
wreszcie zwi�zek mi“dzy duchowoÑci� i polityk�, który gwarantuje wolnoÑƒ sumienia kaódej jednostki.
Wszystko to ma konkretne konsekwencje, wymienione dalej w manifeÑcie. Idzie tu jednak takóe o fas-
cynacj“, któr� Unia Europejska powinna wzbudzaƒ wÑród swoich obywateli. JeÑli Europa traci dzisiaj,
jak si“ wydaje, na atrakcyjnoÑci, to naszym zdaniem przyczyna nie tkwi wy»�cznie w s»aboÑci instytucji
europejskich, lecz w braku zaangaóowania na rzecz projektu europejskiego, zarówno ze strony polity-
ków jak i obywateli. Zabieramy dzisiaj g»os, poniewaó stwierdzamy rozbieónoÑƒ mi“dzy ambicj� projekt-
u europejskiego, a charakterystycznym dla obecnej fazy budowy Europy brakiem niezb“dnej podstaw-
owej orientacji. Niepokoi nas niejasnoÑƒ celów, minimalistyczne oczekiwania obywateli, brak jasnoÑci
co do kszta»tu przysz»ej Unii i rozbieónoÑƒ mi“dzy planami, a Ñrodkami ich realizacji. Tylko prawda moó-
e spowodowaƒ oczekiwan� od dawna mobilizacj“ obywateli.

JesteÑmy przekonani, óe Europa to coÑ wi“cej nió tylko dokonanie historyczne. Europa musi pozostaƒ
nadziej�: cóó znaczy tworzenie instytucji, jeÑli nie niesie w sobie nadziei na wi“cej demokracji, co daje
wspólna waluta, jeÑli brak jest spo»ecznej wi“zi i czemu s»uóy otwarcie rynków Ñwiatowych, jeÑli nie
towarzyszy mu nadzieja, óe moóna je zrealizowaƒ w sposób odpowiedzialny?

2) CO NAS º�º�CZY

Po co zapraszamy spo»ecznoÑci i narody Europy Ðrodkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej? Sensem
tego pytania jest „etos”, czyli moralny fundament projektu europejskiego i on jest dla nas najwaóniejszy.
Jak wygl�da wizerunek w»asny Europy? Jaki b“dzie koncepcyjny udzia» Europy w okreÑlaniu »adu polit-
ycznego na Ñwiecie? W naszym przekonaniu etos projektu europejskiego i etos bliskiego juó rozszer-
zenia Unii Europejskiej musz� byƒ identyczne. Jest to tym waóniejsze, óe nie mamy dzisiaj ani wspólne-
go j“zyka, ani wspólnej kultury czy religii. Fundamentem musz� byƒ zatem nasze wspólne przekonania.
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Wymaga to odwo»ania si“ do podstawowych wartoÑci i zasad »adu spo»ecze½stwa europejskiego. Odp-
owiadaj� one osobowemu i spo»ecznemu charakterowi cz»owieka, do nich teó sprowadza si“ podstaw-
owy konsensus, na którym mog»a wyrosn�ƒ dotychczasowa historia sukcesów Unii Europejskiej: pokój,
symbol Unii, jest jedynie owocem tych wartoÑci. Pokój nie przychodzi sam i nie jest trwa»y sam z siebie;
wymaga nieustannego politycznego wysi»ku. Trzeba go zaprowadziƒ i stale strzec, takie jest przynajmn-
iej doÑwiadczenie europejskie od czasów II wojny Ñwiatowej. Dlatego waóne wydaje nam si“ nazwanie
podstawowych wartoÑci i zasad projektu europejskiego:

1. WolnoÑƒÑƒ i zasada subsydiarnoÑÑci

Porz�dek polityczny, w którym nie ma wolnoÑci, prowadzi w sposób nieunikniony do w»adzy totalitar-
nej, a jednoczeÑnie rezygnuje z potencja»u cz»owieka obdarzonego zdolnoÑci� wolnego myÑlenia. Subs-
ydiarnoÑƒ w wymiarze spo»ecznym ma to samo znaczenie, jakie ma wolnoÑƒ w wymiarze osobowym.

2. OdpowiedzialnoÑƒÑƒ i solidarnoÑƒÑƒ

G»ówn� cech� spo»ecze½stwa godnego cz»owieka jest gotowoÑƒ kaódej jednostki do przyj“cia odpo-
wiedzialnoÑci i d�óenie do sprawiedliwoÑci. Jej odpowiednikiem, jeÑli idzie o zasad“ »adu spo»ecznego,
jest solidarnoÑƒ, która chroni spo»ecze½stwo przed niszcz�cym indywidualizmem.

3. Tolerancja i pluralizm

Tolerancja w wymiarze osobowym jest pierwszym warunkiem roz»adowania napi“ƒ etnicznych, kultur-
owych lub religijnych. Paralelna zasada »adu spo»ecznego to uznanie wieloÑci i róónorodnoÑci naszych
spo»ecze½stw. Wzajemna wymiana, poszanowanie drugiego i godzenie przeciwstawnych racji, staj� si“
w ten sposób przes»ankami, decyduj�cymi o pokoju.

Jako chrzeÑcijanie jesteÑmy przekonani, óe wokó» tych podstawowych wartoÑci i zasad moóe wykrystal-
izowaƒ si“ ogólnoeuropejska wspólnota wartoÑci oraz, óe mog� one stanowiƒ konkretne kryteria wsp-
ólnego politycznego dzia»ania. 

Podstawowe wartoÑci i zasady maj� równieó decyduj�ce znaczenie dla przejrzystoÑci i wi“kszej akcept-
acji idei europejskiej. Dlatego poszczególne dziedziny polityki powinny je konsekwentnie uwzgl“dniaƒ.
Tylko wtedy Europa w oczach swych obywateli nie b“dzie zagroóeniem, lecz politycznym instrumentem
do wykonywania przysz»ych zada½ i pomoc� w przezwyci“óaniu l“ków i niepewnoÑci, zwi�zanych z wi-
“ksz� wolnoÑci�. 

Czynnikiem konstytutywnym toósamoÑci moóe staƒ si“ europejska Karta Podstawowych Praw pod
warunkiem, óe b“dzie wi�ó�ca prawnie. Karta powinna zawieraƒ fundamentalne zasady demokracji eu-
ropejskiej i zostaƒ uroczyÑcie przyj“ta przez ludnoÑƒ wszystkich pa½stw cz»onkowskich (w wyborach
bezpoÑrednich lub decyzj� wybranych przedstawicieli, w zaleónoÑci od tradycji danego kraju). Unia Eu-
ropejska mia»aby wtedy moóliwoÑƒ upominania poszczególnych krajów za odst“pstwa od zasad Karty,
których sk»onni byliby dopuszczaƒ si“ niektórzy politycy pod wp»ywem tendencji rasistowskich, antys-
emickich i wrogich wobec obcych. 

3) TOòòSAMOÐ‚Ð‚ EUROPEJSKA JEST TOòòSAMOÐÐCI�� SPOººECZN��

Jednostka, która doÑwiadcza wolnoÑci w oderwaniu od spo»ecze½stwa, nie naleóy ani do tradycji chrzeÑci-
ja½skiej ani do duchowego dziedzictwa oÑwiecenia. Rozwój osobowoÑci umoóliwia dopiero zwi�zek z
Drugim, oparty na wzajemnoÑci. Konsekwencj� w wymiarze spo»ecznym jest to, ió bez sprawiedliwoÑci
spo»ecznej nie ma trwa»ego pokoju. Wypada zaznaczyƒ, óe poj“cie sprawiedliwoÑci spo»ecznej moóe byƒ
definiowane w róóny sposób, w zaleónoÑci od kraju i poziomu rozwoju gospodarczego. Sama sprawied-
liwoÑƒ spo»eczna jest jednak nieodzowna dla ci�g»ego i d»ugotrwa»ego wzrostu gospodarczego. Prze-
konanie to tkwi korzeniami w historii naszych krajów tak g»“boko, óe nie do pomyÑlenia jest dzisiejsza i
przysz»a toósamoÑƒ europejska, która by go nie przyswoi»a.
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Jego potwierdzenie znajdujemy w codziennej pracy rzeczników wielu stowarzysze½, zwi�zków zawod-
owych i przedsi“biorstw, którzy wspó»pracuj� z naszymi stowarzyszeniami. EfektywnoÑƒ ekonomiczna,
konkurencja i wyzwalana przez ni� si»a twórcza w óadnym razie nie s� sprzeczne z otwarcie deklarowa-
nym d�óeniem do sprawiedliwoÑci spo»ecznej. Zachowuje to waónoÑƒ takóe w kontekÑcie globalizacji.

Uwzgl“dniaj�c nasze doÑwiadczenie i postaw“ chrzeÑcija½sk�, na której si“ opiera, chcielibyÑmy podkre-
Ñliƒ znaczenie czterech konkretnych warunków, decyduj�cych o produktywnym napi“ciu mi“dzy go-
spodark� a obszarem spo»ecznym.

Pierwszy warunek dotyczy miejsca, które przyznajemy w naszych spo»ecze½stwach wspólnotom, gru-
pom i jednostkom upoÑledzonym, tj. zagroóonym zepchni“ciem na margines. Akceptacja i jednoczesna
integracja takich grup spo»ecznych (d»ugotrwali bezrobotni, bezdomni, inwalidzi, emigranci, pos-
zukuj�cy azylu) jest koniecznym warunkiem przetrwania ca»ego spo»ecze½stwa i wymaga przede
wszystkim dostatecznych Ñrodków publicznych i prywatnych. To jednak nie wystarczy. W Europie naj-
skuteczniejsze strategie ponownej integracji spo»ecznej przyjmuj� za cel „sprawiedliwoÑƒ partycypacji”.
SprawiedliwoÑƒ partycypacji oznacza now� wspó»zaleónoÑƒ praw i obowi�zków w grupach, korzyst-
aj�cych ze wsparcia spo»ecznego, a ca»� spo»ecznoÑƒ zobowi�zuje do umoóliwienia takiej partycypacji w
warunkach wolnoÑci. 

Drugi warunek, który jest ÑciÑle zwi�zany z tradycjami europejskiego modelu spo»ecze½stwa, polega na
niezak»óconym dialogu spo»ecznym. Dialog spo»eczny na szczeblu europejskim tworzy dzisiaj ram“ i
punkt odniesienia dla owocnego dialogu spo»ecznego na szczeblu narodowym. Jest jednak niewyst-
arczaj�cy i pozostaje daleko w tyle za oczekiwaniami. Przyczyn naleóy szukaƒ nie w p»aszczyïnie ins-
tytucjonalnej, lecz w politycznej. Zach“camy zwi�zki pracodawców i zwi�zki zawodowe w naszych kra-
jach do zintensyfikowania wspó»pracy z partnerami zwi�zkowymi w innych pa½stwach, aby w ten spo-
sób wzmocniƒ dialog spo»eczny na szczeblu europejskim. Mog� one wyst�piƒ z inicjatyw� w oparciu o
w»asne moóliwoÑci – odpowiednich pól do dzia»ania nie brakuje.

Trzeci warunek dotyczy opracowania na nowo regu» konkurencji na szczeblu Unii Europejskiej. Kon-
kurencja w Europie oznacza innowacj“ i tworzenie nowych miejsc pracy. Niewystarczaj�ce uregulowan-
ia w tej dziedzinie wywo»uj� jednak uzasadniony sprzeciw. Obecnie regulacja dzia»a tylko na szczeblu
narodowym. Niedostrojenie ogólnoeuropejskiej polityki podatkowej wspiera nieuczciw� konkurencj“ i
pog»“bia nierównoÑci, a wi“c przysparza korzyÑci w dziedzinie transakcji kapita»owych i strat w dzie-
dzinie zatrudnienia nióej wykwalifikowanej si»y roboczej. Dysharmonia ta jest czynnikiem, sprzyjaj�cym
strukturalnemu bezrobociu. 

Czwarty warunek dotyczy nowych zasad, których wymaga sprawiedliwoÑƒ spo»eczna. Równowaga i
dynamika kilku dziesi“cioleci po II wojnie Ñwiatowej, by»y moóliwe w duóej mierze dzi“ki umocowaniu
w konstytucji praw spo»ecznych, tj. praw jednostki gwarantowanych przez spo»ecze½stwo. Prawa spo»-
eczne winno si“ skorygowaƒ i zaktualizowaƒ, maj�c na uwadze dotychczasowe osi�gni“cia oraz granic“
moóliwoÑci pa½stwa opieku½czego. Ci“óary, które trzeba ponieÑƒ, nie powinny spaÑƒ wy»�cznie na róóne
instytucje uóytecznoÑci publicznej, lecz cz“Ñciowo, zgodnie z zasad� subsydiarnoÑci, powinny one zost-
aƒ przekazane w bezpoÑredni� kompetencj“ obywateli. 

Europejska Karta Podstawowych Praw, stawiaj�ca wysokie wymagania pod wzgl“dem nowych praw
spo»ecznych, mog»aby stanowiƒ w tym sensie waóny symboliczny fundament dalszego rozwoju Unii Eu-
ropejskiej i jej ponadnarodowej toósamoÑci. 

4) ODPOWIEDZIALNOÐ‚Ð‚ EUROPY ZA POKÓJ I SPRAWIEDLIWOÐ‚Ð‚ NA ÐÐWIECIE

Europa – odpowiedzialna za wielkie odkrycia geograficzne, które stanowi»y zapowiedï obecnej global-
izacji, ale teó za najgorsze konflikty w historii ludzkoÑci – odwraca si“ dziÑ, jak si“ zdaje, od globalnego
Ñwia- ta, w którym wraz z wzajemnym uzaleónieniem i ryzykiem roÑnie takóe solidarnoÑƒ. Ponownie
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zderza si“ natomiast, zdumiona i nieprzygotowana, z sytuacjami kryzysowymi i wojn� u w»asnych bram
– jedynie w ten sposób moóna bowiem opisaƒ wydarzenia na Ba»kanach.

JeÑli Europa zamierza korzystaƒ z politycznych instrumentów, aby przyj�ƒ cz“Ñƒ swojej odpowiedzial-
noÑci za pokój i sprawiedliwoÑƒ na Ñwiecie, to musi podj�ƒ zdecydowane kroki w trzech kierunkach:

1. Rozwijaƒƒ dalej prawo mi““dzynarodowe i stworzyƒƒ »»ad ÑÑwiatowy, który by»»by jego gwarantem.
Europa musi przyczyniƒ si“ zw»aszcza do zdefiniowania kryteriów i warunków, jakie usprawiedliw-
ia»yby interwencje wojskowe w obronie praw cz»owieka. DoÑwiadczenia ostatnich lat pokazuj�, óe uóy-
ciu si»y zbrojnej jako ultima ratio w konfliktach, musi towarzyszyƒ zastosowanie Ñrodków zapobiega-
wczych, wczeÑniejszych sankcji niewojskowych oraz póïniejszych planów odbudowy pa½stwa prawa i
tworzenia spo»ecze½stwa obywatelskiego. W pakcie stabilizacyjnym dla krajów ba»ka½skich naleóy za-
tem widzieƒ szans“ z punktu widzenia przygotowania krajów Europy po»udniowowschodniej do pr-
zysz»ego cz»onkostwa w Unii Europejskiej. Powyószy postulat jest jedn� z najpewniejszych gwarancji
trwa»ego pokoju na naszym kontynencie i miernikiem zdolnoÑci Unii do konsekwentnej obrony tego
pokoju. Z pewnoÑci� prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpiecze½stwa Unii, która
si“ dopiero rysuje, wymaga wielkiej determinacji ze strony naszych decydentów politycznych. Zrazu mo-
óliwy jest zapewne udzia» jedynie cz“Ñci pa½stw cz»onkowskich. Waóne jest jednak, aby w tym, co do-
tyczy bezpiecze½stwa narodów, Europa wzi“»a swój los we w»asne r“ce i nie pozostawa»a biernym ob-
serwatorem.

2. Zdecydowanie przezwyci“ó“óaƒƒ opóïïnienia rozwojowe. Malej�ca wci�ó pomoc w stosunkach z kra-
jami rozwijaj�cymi si“, wskazuje na duó� pokus“, aby z samozadowoleniem wycofaƒ si“ z tej wspó»p-
racy. Ma ona ïród»o w b»“dnym przekonaniu, ió udana integracja ze zliberalizowanym rynkiem Ñwiato-
wym wystarczy, óeby rozwi�zaƒ problemy krajów po»udnia. Globalizacja moóe byƒ wprawdzie nadziej�
dla rozwoju tych krajów, nie powinna jednak s»uóyƒ jako alibi dla s»abn�cej solidarnoÑci. Punkt wyjÑcia
nie jest ten sam we wszystkich krajach, a globalizacja teó przyczynia si“ do tworzenia nierównoÑci. Unia
Europejska musi utrzymaƒ pomoc co najmniej na dotychczasowym poziomie, jednoczeÑnie zaÑ d�óyƒ do
zwi“kszenia jej efektywnoÑci przez to, óe w instytucjach mi“dzynarodowych reprezentowaƒ b“dzie jed-
no stanowisko  oraz uwzgl“dniaƒ istniej�ce juó  efektywne struktury wspó»pracy bilateralnej na szczeblu
pa½stwowym, a zw»aszcza na poziomie organizacji pozarz�dowych.

Ponadto, koncepcja wspó»pracy Unii Europejskiej z krajami rozwijaj�cymi si“ powinna byƒ przyj“ta i
realizowana w taki sposób, aby pomoc rzeczywiÑcie s»uóy»a zwalczaniu n“dzy, a pa½stwa, które z niej
korzystaj�, czyni»y realne post“py pod wzgl“dem demokracji i poszanowania praw cz»owieka.

3. Panowaƒƒ nad globalizacj��.  Wszystkie mi“dzynarodowe kryzysy ostatniego czasu, zarówno jeÑli
idzie o bezpiecze½stwo Ñrodków óywnoÑci, stabilnoÑƒ mi“dzynarodowych rynków finansowych, ochron“
Ñrodowiska jak i rozprzestrzenianie si“ zorganizowanej przest“pczoÑci, Ñwiadcz� o rosn�cym wymykani-
u si“ rynków, dóbr, us»ug, kapita»u, prywatnych organizacji i Ñrodków komunikacji spod kontroli mi“dz-
ynarodowych instancji nadzorczych. Europa moóe ulec pokusie czysto ekonomicznego myÑlenia, jeÑli na
arenie mi“dzynarodowej nie stanie si“ rzecznikiem reformy »adu Ñwiatowego. Nowy »ad Ñwiatowy musi
mieƒ na celu reform“ instytucji i mechanizmów wspó»pracy, óeby kooperacja z krajami rozwijaj�cymi si“
i krajami znajduj�cymi si“ na poÑrednim etapie rozwoju by»a bardziej skuteczna, demokratyczna i otwar-
ta, a takóe przebiega»a wed»ug bardziej przejrzystych regu».

ZAKO¼¼CZENIE

Maj�c na uwadze dzie»o budowy Europy, wzywamy naszych polityków do usilniejszych stara½ o wiary-
godnoÑƒ. Nie post�pimy naprzód, jeÑli przed obywatelami skrywaƒ si“ b“dzie fakty. Naszym zdaniem
sensowniej by»oby nie przes�dzaƒ wyniku konferencji rz�dów europejskich, planowanej na koniec roku
2000 w Nicei. Naleóa»oby raczej jasno okreÑliƒ wyzwania, jakie niesie rozszerzenie Unii, posuwaj�c si“
aó do ryzyka niepowodzenia lub konfliktu, nió zawieraƒ porozumienie, którego postanowienia s� w o-
czywisty sposób niewystarczaj�ce.  
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Trzeba zdobyƒ si“ na odwag“ i wy»oóyƒ ludziom w naszych krajach powody, dla których Unia Europejs-
ka, nie rezygnuj�c z rz�dów narodowych, potrzebuje równoczeÑnie prawdziwej w»adzy wykonawczej.
W»adza wykonawcza odpowiedzialna przed Parlamentem Europejskim winna pracowaƒ, przestrzegaj�c
ÑciÑle zasady subsydiarnoÑci. Nast“pnym krokiem ku wzmocnieniu w»adzy wykonawczej moóe byƒ np.
poszerzenie uprawnie½ Komisji Europejskiej.

Mamy nadziej“, óe intencja tego tekstu, czyli d�óenie do wiarygodnoÑci, maj�ce towarzyszyƒ jednoc-
zeniu Europy na ca»ym kontynencie, pobudzi na nowo inicjatyw“ niemiecko-francusk� o duóej sile i zdo-
lnoÑci integracji.

Z tak� teó intencj� domagamy si“ Karty europejskiej, która de facto stanowi»aby zapis podstawowych
praw i dorasta»a do nowych zada½, jakie stawia przed nami poó�dana w naszych krajach wi“ï spo»eczna.

Zdajemy sobie spraw“, óe ÑwiadomoÑƒ europejska nie moóe byƒ zadaniem wy»�cznie dla polityków. Jest
ona równieó naszym zadaniem. Dlatego wezwanie to kierujemy do wszystkich ruchów, którym bliskie
s� wartoÑci i cele niniejszego manifestu, aby w ten sposób przyswoi»y sobie t“ ÑwiadomoÑƒ razem z na-
mi. Zwracamy si“ takóe do wszystkich cz»onków obu naszych zwi�zków. Swoim post“powaniem i dz-
ia»alnoÑci� – takóe t� skromn� we w»asnym Ñrodowisku – unaoczniaƒ mog� znaczenie ÑwiadomoÑci eu-
ropejskiej. Widaƒ j� choƒby w trudzie otwarcia si“ na innego, niezaleónie od rozmiaru róónic i w gotow-
oÑci angaóowania si“ na rzecz wspólnego dobra, w którym udzia» mog� mieƒ takóe najbiedniejsi. 

„Europa w poszukiwaniu siebie; wie, óe swój los trzyma we w»asnych r“kach. Nigdy nie by»a tak bliska
celu. Da»by Bóg, óeby nie przeoczy»a godziny swego przeznaczenia, nie strwoni»a ostatniej szansy na
pomyÑlnoÑƒ”. (R. Schuman)
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