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Szanowny Panie Przewodniczący Jansen! 
Szanowny Panie Burmistrzu Philipp! 
Drogi Hansie-Gercie Pöttering, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego! 
Droga Pani Verheyen, Posłanko do Parlamentu Europejskiego! 
Drodzy Laureaci! 
Szanowni Państwo! 
Drodzy Przyjaciele! 
 
Na początku chciałbym powiedzieć, Ŝe jestem tu dzisiaj z Państwem tylko i wyłącznie 
dzięki mojemu poprzednikowi - Hans-Gert Poetering'owi - któremu jestem bardzo 
wdzięczny, Ŝe wymyślił tę młodzieŜową nagrodę im. Karola Wielkiego. Dziękuję Ci, Hans-
Gert! Jestem przekonany, Ŝe ta nagroda jest juŜ na zawsze. 
 
Chciałem równieŜ podziękować szefowi Fundacji. Doskonała współpraca z Fundacją, to 
jest podstawa naszego sukcesu. Nie moglibyśmy być tutaj obecni, gdyby nie Fundacja i jej 
przewodniczący Jansen. Dziękujemy bardzo.  
 
I oczywiście wspomniany juŜ był nasz przybysz z Belgii, pan dr Andre Leisen. Jest tutaj 
obecny z małŜonką. Ogromnie się cieszę, Ŝe siedzę obok Państwa i Ŝe moŜemy razem 
mówić o tej niezwykłej nagrodzie juŜ po raz trzeci - i staje się ona coraz słynniejsza. 
Chcielibyśmy, aby wkrótce była równie słynna jak ta nagroda, którą przydzielamy juŜ od 60
-ciu lat. Pojutrze zostanie przyznana nagroda dla Europejczyka, który juŜ bardzo zasłuŜył 
się dla Europy. Tak jest co roku, od 60-ciu lat. To jest ukoronowanie często kariery
politycznej. 
 
W waszym przypadku jest inaczej. Chcemy uhonorować młodych ludzi, którzy myślą 
wspólnotowo; którzy chcą naszej wspólnej przyszłości; którzy widzą Europę, jako jedność 
w róŜnorodności. Dlatego ta nagroda młodzieŜowa jest dla nas wszystkich tak waŜna. 
 
Wszyscy jesteście zwycięzcami - chciałem to mocno podkreślić. Wszyscy obecni na sali. 
Przyjechaliście z wielu krajów europejskich. Wszyscy musieliście pokonać wielką 
konkurencję w swoich krajach. A więc dla nas jesteście wszyscy zwycięzcami tego 
wielkiego konkursu i tej wielkiej nagrody. Ale jak to zwykle bywa, te główne nagrody 
moŜemy przyznać tylko kilku laureatom. I tak dzisiaj będzie. 

Szukaj  GO



 
Chciałem równieŜ podkreślić, Ŝe jestem przekonany, iŜ tutaj na tej sali siedzą przyszli 
posłowie do Parlamentu Europejskiego. Sądzę takŜe, Ŝe wśród Was jest takŜe przyszły 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Nie wątpię, Ŝe są pośród nas przyszli 
premierzy, ministrowie, bo to od Was będzie zaleŜeć przyszłość Europy. 
 
Wyobraźcie sobie proszę, Ŝe tysiąc dwieście lat temu Ŝył Karol Wielki. Tysiąc dwieście lat 
temu myślał o wspólnej Europie. JuŜ wtedy. I pomyślcie, ile wojen było w tym okresie. Ile 
przelaliśmy europejskiej krwi. Pochłonęła nas nienawiść. Pochłonęły nas nasze własne 
emocje. Nie potrafiliśmy myśleć wspólnotowo. Wtedy juŜ myślano o wspólnej Europie, ale 
się nie udało. Musicie pamiętać, kochani młodzi przyjaciele, Ŝe zawsze trzeba o tym 
myśleć. 
 
Pokolenie naszych ojców stworzyło Europę. To byli załoŜyciele Europy, pokolenie 
wcześniej. My chcieliśmy doprowadzić ją do tego stanu, aby działała; aby była połączona 
od Zachodu po Wschód, aby doszło do porozumienia między Europejczykami. Ale nie 
dokończyliśmy dzieła i cel ten jest ciągle przed nami. Mamy do czynienia z nieustannymi 
zagroŜeniami naszej Wolności, naszej Jedności i naszej Wspólnoty. Wy będziecie za to 
odpowiadać. Cieszę się bardzo, bo myślicie wspólnotowo. Bo myślicie w taki sposób, w 
jaki sposób my takŜe myśleliśmy przez całe nasze dorosłe Ŝycie. 
 
Dwa dni temu przypadła kolejna, sześćdziesiąta rocznica deklaracji Roberta Schumana. 
Wszyscy ją obchodziliśmy. Pamiętajcie proszę, Ŝe mała Wspólnota Węgla i Stali rozrosła 
się do wielkiej Wspólnoty Europejskiej. Trzeba tej wielkiej Wspólnoty Europejskiej strzec. 
Wy, młodzi ludzie, jesteście najlepszymi posłannikami, aby strzec naszej Wspólnoty 
Europejskiej i ją pomyślnie rozwijać.  
 
śyczę wam wszystkiego najlepszego! śyczymy wam pomyślności, dziękuję! 
 
* * * 
 
Drodzy młodzi Przyjaciele, drodzy Laureaci! 
 
Europa oznacza mierzenie się z wyzwaniami poprzez wspólne działania. Oznacza 
przezwycięŜanie granic i współpracę. Europa oznacza teŜ róŜnorodność. Jest ona czymś 
więcej niŜ tylko sumą poszczególnych części składowych. W Europie i jej róŜnorodności 
tkwi ogromny potencjał i wielka siła. 
 
Projekt, który zdobył pierwszą nagrodę, reprezentuje to wszystko, co wyobraŜamy sobie, 
Ŝe powinno mieć związek z nagrodą Karola Wielkiego. Po pierwsze - nawiązywanie 
współpracy, co nie jest wcale takie łatwe. Po drugie - rozpoczęcie wspólnych działań. Po 
trzecie - pokonywanie granic i nieporozumień, gdyŜ często nie znamy się wystarczająco 
dobrze. Poznajemy się w czasie pracy. I po czwarte - co najwaŜniejsze - odkrywanie siebie 
nawzajem. Odkrywanie naszych róŜnorodności. Poznawanie, jak piękne jest to nasze 
europejskie wspólnotowe Ŝycie i ile mamy sobie nawzajem do zaoferowania. A więc 
projekt, o którym mówię, wyróŜnił się wymienionymi cechami w sposób najsilniejszy. 
 
Dwadzieścia cztery szkoły z dwudziestu jeden krajów członkowskich Unii Europejskiej 
uczestniczyły w realizacji nagrodzonego pierwszą nagrodą projektu - swoisty rekord! Ale 
ten projekt miał jeszcze jedną cechę, całkiem niezwykłą. OtóŜ w Europie brakuje 



inŜynierów, o czym mówię z pewną troską, gdyŜ ja sam takŜe jestem inŜynierem. Chciałem 
przy tej okazji Państwu powiedzieć, iŜ takie projekty jak Airbus, Galileo czy Wspólnotowy 
Instytut Technologii i Innowacji, który ma dźwignąć naszą gospodarkę na zupełnie nowy 
poziom, nie powstałyby bez porozumień i bez udziału techników. Natomiast w projekcie, o 
którym właśnie mówimy, który w tym roku wyróŜniony został pierwszą nagrodą w 
młodzieŜowym konkursie im. Karola Wielkiego spośród 27 laureatów krajowych, właśnie 
technicy, przyszli inŜynierowie, mieli swój udział, z czego ja - inŜynier z wykształcenia - 
jestem szczególnie dumny. Wspólny projekt szkół technicznych z dwudziestu jeden 
europejskich państw - to niezwykły pomysł. 
 
Ten pomysł wymagał ogromnej pracy, która trwała aŜ trzy lata. To trzy lata poświęcone na 
wzajemne porozumiewanie się i dogadywanie. Młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym 
projekcie, poznali się w ciągu tych trzech lat znakomicie. RównieŜ dzięki temu, Ŝe mamy 
na szczęście takie narzędzia komunikacji jak Internet i moŜemy kontaktować się ze sobą 
na róŜnorodne sposoby. 
 
I oto efekt. Powstało nowoczesne - dla nas wszystkich - bardzo dobrze działające, 
ośmiometrowe urządzenie techniczne, którym jest prototyp pociągu umieszczony na 
szynach o szerokości 9 cm. Moglibyście Państwo powiedzieć, Ŝe pociąg to niewiele - 
pamiętajcie jednak, Ŝe projekt zrealizowano w taki sposób, Ŝe wszystkie elementy 
składowe, projektowane w dwudziestu jeden państwach UE, pasują do siebie bezbłędnie i 
tak teŜ działają. Samo urządzenie wygląda do tego zgrabnie, jest efektem wielu lat pracy i 
porozumienia młodych ludzi ponad granicami i ponad podziałami. Pozwolę sobie wyrazić 
opinie, Ŝe jest to rzeczywiście wielki zwycięzca naszego konkursu. 
 
Z wielką radością wręczam pierwszą nagrodę w konkursie o Nagrodę im. Karola Wielkiego 
dla MłodzieŜy za 2010 r. o wartości pięciu tysięcy euro, przyznaną niemieckiemu 
projektowi "Pociąg dla Europy". Więcej Europy dla Europy! 
 
Bardzo dziękuję!
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