
Startujemy w konkursie Young Europeans Award ! 

 
Wszystko zostało przygotowane przez młodzież z Powiatów Siedleckiego, Oberhavel (Niemcy) 
i Nevers (Francja) 

How far does Europe reach? - REYMONTÓWKA - YouTube 

Przewodniczącym jury oceniającego jest Volker Schlondorff, światowej sławy niemiecki reżyser 
- przedmiotem oceny jest spektakl. Trzymajcie za nas kciuki. 

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży z Polski, Niemiec 
i Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?“. 
Wybór tematu projektu powinna dokonać młodzież. Może dotyczyć różnych dziedzin, np. 
geografii, kultury, publicystyki, sztuki, a także społeczeństwa i polityki.  

Młodych ludzi – mieszkańców krajów Trójkąta Weimarskiego o bogatym dziedzictwie 
kulturowym – łączy nie tylko wspólna historia, ale również wspólne zadanie kształtowania żywej 
Europy. Dlatego też konkurs ma na celu rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi 
trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem - gościem konkursu 
spoza UE. W latach programowych 2015-2016 jest nim Ukraina. Podczas gali konkursowej 
w Brukseli zwycięski zespół spotka się więc z grupą młodzieży ukraińskiej. Mile widziane są także 
projekty konkursowe realizowane z przedstawicielami tego kraju. 

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu z Polski, Niemiec i Francji będzie pięciodniowy wspólny pobyt 
w Brukseli oraz udział w ceremonii wręczenia nagrody we wrześniu 2016 roku.  

 

Patroni i organizatorzy  

Patronat nad konkursem Young Europeans Award objęli ministrowie spraw zagranicznych 
trzech krajów partnerskich Trójkąta Weimarskiego. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą 
następujących instytucji: Fundacji Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung), Fundacji Hippocrène, 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM) i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, 
DFJW/OFAJ). 

Powiat Siedlecki , Powiat Oberhavel , Miasto Nevers od wielu lat prowadzą współpracę 
w różnych dziedzinach. Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach (ośrodek kultury 
Powiatu Siedleckiego) zajmuje się wymianą młodzieży i działaniami artystycznymi. 
Reymontówka zaprosiła do Polski młodzież z tych trzech krajów na warsztaty artystyczne , czego 
efektem jest prezentowany spektakl "Europa jest tutaj". 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-wT0761ijM


Short Description 

 
The project "Europe is Here" was conducted as part of the International Theatre Workshop for 
the youth from Poland, Germany and France organized by “Reymontówka" Manor House 
(Cultural Centre) in Chlewiska between June 28 and July 5, 2015. The groups of 17 youth from 
Poland, 10 - from France and 10 - from Germany were invited to participate in the project. Their 
ages were between 13 and 19 years old. The adults served as counselors and professional 
advisors in the program. The project was carried out through a variety of artistic activities 
(theater, dance and art). The classes of this type are the best form of education for the young 
people; they shape their social attitudes, help them find answers to questions and concerns 
bothering a contemporary man, while motivating the young people to be active and express 
different emotions. As part of the workshop, the participants prepared a joint theater 
performance, dance routines and an art campaign, inspired by the theme of the meeting. The 
main idea behind the project entitled "How far does Europe reach?" was to raise awareness of 
the youth about the complexity of the challenges posed by the contemporary world by 
educating them about breaking the stereotypes and shaping the attitude of openness, 
kindness, respect and tolerance for cultural and contextual differences. How far does Europe 
reach? The musical pantomime that is being carried out by us shows that Europe has no borders 
and „reaches as far as the horizon, if we look properly and nothing disturbs or covers our view”. 
There is only one way that leads to this state - getting to know each other and building 
friendships between young people, who will together make Europe's future. The show begins 
with the European countries executing separate policies, sill closed to the common Europe, 
which is beginning to establish on our continent. In spite of the awareness that the common 
path is not only more interesting, but also gives more opportunities, it is not that simple to 
break free from the ever-present patterns. The mythological Sisyphus exemplifies great effort, 
which despite being great, does not bring any effects. But the contemporary people have the 
power to change the course of history and to expand the horizons. If they unite their power, 
they can do great, unimaginable till now things. This path leads to the future. However, each 
nation has its own traditions and history. This generates a momentary outcry of the 
conservatives. But the united Europe is Europe, in which people cultivate their national 
customs. It is the state of mind, which leads to peace, freedom, tolerance, democracy, 
friendship and understanding, of which we are the best example.  
 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Jak daleko sięga Europa? Pantomimiczno - muzyczny spektakl realizowany przez nas ukazuje, 
że  Europa nie ma granic i " sięga aż po horyzont, jeśli odpowiednio patrzymy i nic nie zakłóca 
nam ani nie zasłania widoku".  Prowadzi  do tego tylko jedna droga- wzajemne poznanie się 
i nawiązanie przyjaźni pomiędzy młodymi ludźmi, którzy wspólnie stworzą przyszłość Europy. 
Przedstawienie otwiera obraz państw europejskich realizujących odrębną politykę, 
zamkniętych jeszcze na wspólnotę, jaka już zaczyna się tworzyć na naszym kontynencie. 
Pomimo świadomości, że wspólna droga jest nie tylko ciekawsza, ale także daje więcej 
możliwości nie jest wcale łatwo wyzwolić się z obowiązującego od wieków schematu. 
Mitologiczny Syzyf symbolizuje trud, który choć wielki nie przyniesie jednak żadnego efektu. Ale 
współcześni mają możliwość zmienić bieg historii, poszerzyć horyzonty. Jeśli połączą swe siły, 



to są w stanie dokonać wielkich, niewyobrażalnych dotychczas rzeczy. Taka droga wiedzie do 
przyszłości. Jednak każdy naród ma własną tradycję, historię. Rodzi się więc chwilowy krzyk 
sprzeciwu ze strony konserwatystów. Ale wspólna Europa to Europa, w której kultywuje się 
narodowe zwyczaje, to stan świadomości, umysłu, który prowadzi do pokoju, wolności, 
tolerancji, demokracji, przyjaźni i zrozumienia, na co jesteśmy najlepszym przykładem. 


