
 

 

Berlin/Paryż/Warszawa, 12 kwietnia 2016 r.  

„Kultura europejska nie zna granic” – wyłoniono zwycięzców polsko-niemiecko-

francuskiego konkursu Young Europeans Award 2016 „Jak daleko sięga Europa?”  

 

Młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Francji mogli do początku marca tego roku zgłosić wspólny 

projekt do konkursu Young Europeans Award 2016, podejmujący temat „Jak daleko 

sięga Europa?”. Międzynarodowe jury obradujące 8 kwietnia w Berlinie wyłoniło zwycięski 

projekt – “The colourful face of Europe”. 

 

Projekt do konkursu zgłosili wspólnie uczniowie w wieku od 14 do 16 lat z Zespołu Szkół im. 

Królowej Jadwigi w Jerzykowie, niemieckiego Gabriele-von-Bülow-Gymnasium w Berlinie, 

francuskiego Collège Pierre Falanc w Belèves oraz ukraińskiej Melitopolska 

spetsializovana shkola-internat III stupenya "Tvorchist" ZOR, Melitopol', Zaporiz’ka Oblast. 

Zwycięzcy wygrali wspólną wycieczkę do instytucji europejskich.    

 

Zdaniem przewodniczącego jury, reżysera Volkera Schlöndorffa, „Projekt ten najlepiej 

odpowiada na pytanie przewodnie konkursu” dzięki rezultatom, do jakich doszli jego 

uczestnicy, że „Kultura europejska nie zna granic“. W ramach projektu uczniowie zajmują się 

sytuacją migrantów w przeszłości oraz obecnie. Szukają doświadczeń migracji we własnych 

rodzinach i z tej perspektywy zastanawiają się nad znaczeniem pojęcia „ojczyzna”. 

Postrzegają oni migrację jako integralną część zarówno tożsamości europejskiej, jak i 

własnych biografii. Jury uznało ten projekt za warty nagrodzenia również ze względu na to, 

iż pozwala on młodym ludziom na połączenie wydarzeń historycznych z ich własnym życiem i 

doświadczeniami.       

 

W skład jury weszli: Nora Hamadi (dziennikarka, moderatorka, reżyserka, FR), Antoine 

Godbert (były dyrektor francuskiej agencji programu „Erasmus+”, FR), Anna Radwan-

Röhrenschef (Polska Fundacja im. Roberta Schumana, PL), Paweł Moras (dyrektor 

zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), dr Markus Ingenlath (sekretarz 

generalny Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), Cornelius Ochmann (dyrektor 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej), Michael M. Thoss (dyrektor zarządzający Fundacji 

Kultury Allianz) oraz Dorothée Merville (dyrektor Fundacji Hippocrène). 

 

Celem konkursu Young Europeans Award jest promowanie dialogu oraz wymiany młodzieży z 

trzech dużych obszarów kulturowych Trójkąta Weimarskiego, które łączy wspólna historia 

oraz zadanie współtworzenia autentycznej wspólnoty europejskiej. Dodatkowo w każdej 

edycji konkursu do udziału w nim zapraszane jest jedno państwo spoza Unii Europejskiej, 

które pełni rolę gościa honorowego. Tym razem, w edycji przypadającej na lata 2015-2016, 

jest nim Ukraina.  

 

Konkurs Young Europeans Award został zainicjowany wspólnie przez: Polsko-Niemiecką 

Współpracę Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (DFJW/OFAJ), 

Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Fundację Kultury Allianz oraz Fundację 

Hippocrène. 

 

Więcej informacji o konkursie: www.young-europeans-award.org  

 

Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Milewska-Czachur, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, 
aleksandra.milewska-czachur@pnwm.org, tel. +48-22-518-89-16, +48-792-77-04-26. 
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