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Panie Kanclerzu, Panie Prezydencie, Sza- Mr. Chancellor, Mr. President, Ladies and
nowni Państwo, Gentlemen,

I would like to offer my heartfelt thanks to
Mr. Chancellor for having organised a Weimar

TrôjkątaWeimarskiegowNeustadt,w tym- Trianglemeeting-at:Neustadt,thishistoric=
historyeznym niejscu, w którym nas_tak place,wherë-wehavebeenaccordedsuch-
życzliwieprzyjętoCheeserdeczniepodzie cordialwetcome,.Iwoutd like to thank_

warmly all those Neustadt residents who have
welcomed us to their town. I must say, more-
over, that I am very much impressed by the
number of Poles present here: it has almost
felt like home to me. Mr. Chancellor, thanks
to the atmosphere you have created, we have

mysiętutaj jakusiebie,anaszadyskusjabyła fett athomehere,andourdebatewas frank,

Pragnę wyrazić gorące podziękowania Pa-
nu Kanclerzowi za zorganizowanie spotkania

-.

kować wszystkim mieszkańcom Neustadt,
którzy nas powitali w swym mieście. Muszę
też powiedzieć, że jestem pod dużym wraże-
niem liczby Polaków tutaj obecnych- czułem
się niemal jak w domu. Dzięki atmosferze,
jaką Pan, Panie Kanclerzu, stworzył, czuliś-

free from protocol stiffness.

Ladies and Gentlemen,
szczera, wolna od sztywności protokołu.

Szanowni Państwo,

Mówiliśıny o sprawach mających zasadni- Wediscussedissues of crucial importance
to Europe's future, to the future of our states,
and this isunderstandable,for theheads of

miale,ponieważdzisiajspotkalisięutaj szefo-- three veryimportantstateshäve met hereto-
day, of thestatesmakingup ä sort ofEuro-
pean-centre,or the-heartofEurope.-France,
Germany and Poland are more than just
aplace inhabited by millions upon millions of
people. It is also a historically important place
that has alternately either helped build Eu-
rope's future or been the scene of the greatest

cze znaczenie dla przyszłosci Europy, dla
-przyszłościnaszychpaństw,i jesttozrozu

wie trzech.bardzoważnychpaństw-państw
bedących swegorodzajueuropejskimcentrum,
czy sercem Europy. Francja, Niemcy i Polska
to nie tylko miejsce, gdzie mieszka wiele mi-
lionów ludzi. To takżehistorycznieważnemiej-
sce, które albo pomagało w budowaniu przy-
szłości Europy, albo było scenąnajwiększych
dramatów, krwawych wojen i nieszczęść. tragedies, bloody wars and disasters.

I would like to add a few words about our
debatehere. Our discussion has shown, firstly,
that we hold similar views on the fundamental
European issues, such as security, EU enlarge-

Chciałbym tu dodać kilka słów o naszej
dyskusji. Naszarozmowawykazała,że - po
pierwsze-mamy zbieżne poglądy w zasadni-
czych kwestiach europejskich, jakbezpieczeń-
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ment, NATO enlargement and policy vis-à-vis
Eastern Europe. Secondly, our discussion has
shown that we share the optimism regarding

stwo, rozszerzenie Unii Europejskiej, rozsze-
rzenie NATO, polityka wobec EuropyWschod-
niej. Nasza rozmowa wykazała też,że -po dru-
gie-łączynastaki samoptymizm,jeślichodzi aEurope oftomorrow,regarding-ourfuture.
o Europę jutra, o naszą przyszłość. Wspólnie
wierzymy, żenaszemukontynentowi i światu
można zapewnić więcej bezpieczeństwa, wię-
cej pokoju i więcej współpracy oraz szybszy
rozwój gospodarczy.

Wesharethebeliefthat itis possibletoensure
more security, more peace,more co-operation
and a more rapid economic growth to our con-
tinent and to the world.

Naszarozmowawykazała, że-po trzecie -
nasze trzy państwa, Francja, Niemcy i Polska,
mają determinację i wolę działania. Każde
państwo ma oczywiście nieco innezadania -
my zabiegamy o naszą obecność w Europie.
Jednak ta determinacja jest faktem; charaktery-
zuje nasze państwa, nasze narody i nas osobiś-
cie. Chcemy stworzyć perspektywę pomyśl-
ności dla naszych krajów i dla całej Europy.

Thirdly, our discussion has shown that our
three states: France, Germany and Poland,
have the determination and resolve to act.
Naturally, each state has- slightly different
tasks ahead: we are seeking to ensure our
presence in Europe. Nonetheless, this deter-
mination is a fact; it characterises our states,
our peoples and us personally. We wish to
create a prospect for prosperity for our coun-
tries and for Europe as a whole.

Chciałbym położyć nacisk na to, co po- I wish toemphasizewhatChancellor
wiedzieli juz Pan Kanclerz Schröder i Pan -SchröderandPresidentChirachave alteady
Prezydent Chirac, a co jestnadzwyczaj wažne
z polskiego punktu widzenia. A mianowicie
na to, że po szczycie w Nicei droga do rozsze-
rzenia Unii stoi otworem. Nasi partnerzy są
przekonani, że Polska dobrze się przygotuje
do akcesji i swoją pracę domową odrobi najle- accession and do its homework in the best
piej, jak tomożliwe. Przeznaszychpartnerów
wyrażane jest też przekonanie, że będziemy
W pierwszej grupie państw, które wejdą do
Unii oraz, że ten termin - któryzarysowano,
wskazującw Nicei na udział nowych człon-
ków w wyborach do ParlamentuEuropejskie-
go w 2004 r. – to termin ambitny i z pewno-
Sciąnicłatwy,alerealny.

said,athingofcruciatimportancefrom the
Polish point of view. Namely, that after the
Nice European Council, the road to EU en-
largement stands open. Our partners are con-
vinced that Poland will prepare very well for

possible way. Our partners also express a be-
lief thatwe will be in the first groupof states
to join the Union, and that the date outlined in
Nice by indicating the new members' partici-
pation in the 2004 election to the European
Parliament is an ambitious date, and definitely
not easily attainable, but still realistic.

This isveryimportantinformationand
wouldliketocOnmunicateit tothepeopleof-
Poland from this place, from Neustadt, in the
presence of President Chirac and Chancellor
Schröder. And I wish to emphasize it yet
again: this meeting has proven that we share
views ona number of issues; it has shown that
we are full of optimism as regards a Europe of
tomorrow,and fult of resolve to build this
common Europe together. Ladies and Gentle-
men, thank you for your attention.

Jesttobardzowažnainformacaichciał-
byň jąztegomiejsca,ZNeustadı,wobecno
ści Pana Prezydenta Chiraca i Pana Kanclerza
Schrödera przekazać polskiemu społeczeń-
stwu. I chcę podkreślić raz jeszcze: to spotka-
nie dowiodło wspólnoty naszych poglądów,
pokazało, że jesteśmy pełni optymizmu
w sprawie Europy jutra, a także woli wspólne-
go budowania tej wspólnej Europy. Dziękuję
Państwu za uwage.

Żródło:prezydent.pl Translated by Agnieszka Waśkiewicz.
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