
Francuzi, Brytyjczycy, Włosi i Polacy wzięli udział w 
uroczystościach 70 –tej rocznicy zakończenia II Wojny Swiatowej 
w Hofheim am Taunus 

 
„Siedemdziesiąt lat temu zakończyła się II wojna światowa,  jeden z najbardziej strasznych i 
okrutnych rozdziałów historii ludzkości” - tak rozpoczyna się rezolucja miasta Hofheim, 
odczytana na uroczystości z udziałem wszystkich miast partnerskich w dniu 15 maja 2015 r. 
Kompletną dokumentację tej uroczystości można uzyskać przez download na dole tej strony, 
w językach: angielskim, włoskim, polskim, francuskim i niemieckim. 
 
Oficjalni przedstawiciele, obywatele  miast partnerskich Chinon, Tiverton, Buccino i Pruszcz 
Gdański  zostali zaproszeni do Hofheim, aby razem z członkami Zrzeszenia na rzecz miast 
partnerskich (Förderkreises Hofheimer Städtepartnerschaften e.V.)  i delegacjami miast 
pertnerskich miasta Hofheim, przedstawicielami organów miasta, wspólnot religijnych, 
stowarzyszeń, szkół i innych gości, upamiętnili tę rocznicę. Przewodniczący Rady Miasta 
Wolfgang Vater przywitał  zebranych na sali gości. 
 
Dla inicjatorów było ważne, aby przedstawiciele wszystkich pięciu miast brali udział  w 
kształtowaniu tych obchodów – czyli Ci, którzy angażują się od lat i dziesięcioleci na rzecz 
miast partnerskich , Ci którzy może nawet jeszcze byli świadkami II wojny światowej oraz 

młodzież, odczytane która zna wojnę tylko z opowiadań i historii. 

 
Profesor dr Jürgen Müller, profesor historii na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie 
wygłosił uroczysty wykład. Przemawiał on na temat: Od "dzikiego kontynentu" do 
"przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości" 
 
Młodzież z Francji, Anglii, Włoch, Polski i   Hofheim zadała  świadkom II wojny  swiatowej 
pytanie: „Powiedz, co znaczy dla Ciebie wojna?" i przekazali odpowiedzi w formie wywiadów 
i opisów. Młodzież odczytała te  przygnębiające zeznania ludzi z wszystkich pięciu miast, 
bezpośrednio dotkniątych tym losem. Członkowie Szkoły Muzycznej w Hofheim towarzyszyli 
tej uroczystości.  
 
Burmistrz Gisela Stang wygłosiła końcowe przemówienie. Następnie przedstawiciele 
wszystkich miast odczytali ich część rezolucji pod tytułem „ Nigdy więcej wojny! Nasza 
odpowiedzialność za tolerancyjną, pokojową  i otwartą na świat Europę.” a następnie złożyli  
podpisy pod wspólną rezolucją. 
 


