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NIGDY WIĘCEJ WOJNY
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
TOLERANCYJNĄ, POKOJOWĄ I
OTWARTĄ NA ŚWIAT EUROPĘ



Szanowni Państwo,

W imieniu rady miasta Hofheim, pani Burmistrz Giseli Stang i  pani Ingrid  Bender , przewod-
niczącej Stowarzyszenia na Rzecz Miast Partnerskich miasta Hofheim,  pozdrawiam serdecznie 
wszystkich zebranych na sali.  
 Proszę wybaczyć, że w moim  przywitaniu nie wymienię z imienia i z nazwiska wszystkich gości.
Bardzo serdecznie witam dzisiejszego referenta, profesora  doktora Jürgena Müllera z Uniwersy-
tetu im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Myśle, że jego rozważania  w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej  Od „dzikiego kontynen-
tu“ do „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości“  spełnią nasze oczekiwania.
 Cieszymy się także z prezentacji przeprowadzonych wywiadów i wspomnień wojennych  z  
Francji, Polski, Niemiec Anglii i Włoch pod tytułem: „Opowiedz mi o wojnie”. Zostaną  one przed-
stawione  w językach różnych państw. 
Po końcowym przemówieniu pani Burmistrz Giseli Stang, przedstawiciele  z Chinon, Pruszcza 
Gdańskiego, Tiverton, Buccino i Hofheim wygłoszą  teksty rezolucji „Nigdy więcej wojny – nasza 
odpowiedzialność za otwartą, pokojową i zjednoczoną Europę”. Następnie pod rezolucjami goście 
złożą podpisy.

Z okazji  uroczystości 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej  zaprosiliśmy przedstawicieli 
naszych miast partnerskich:  Chinon, Pruszcza Gdańskiego, Tiverton i Buccino, aby wspólnie god-
nie uczcić ten dzień.
Dlatego cieszę się niezmiernie, że przedstawiciele miast partnerskich przyjęli nasze zaproszenie 
i tak licznie przybyli. Jest to potwierdzeniem europejskiej solidarności, dzięki której możliwe jest 
tworzenie pokojowej i otwartej Europy.

A to może się nam udać jedynie wtedy, gdy będziemy gotowi do wyciągania wniosków z naszej 
historii i pamiętania o tych latach w przeszłości, które przez  gwałt i łamanie praw człowieka przy-
niosły ludziom  nieprawdopodobne cierpienia. Tylko przez wspólne działania możemy przeciwsta-
wić się  nowo powstającym niepokojącym trendom politycznym.
Także  nasze miasto Hofheim am Taunus nie bez powodu przyjrzało się własnej historii i świa-
domie dźwiga ciężar odpowiedzialności. Chcemy to dzisiaj zamanifestować wspólnie z naszymi 
miastami partnerskimi.
 
Zapraszam na uroczystość!

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 
PAN WOLFGANG VATER
WYSTĄPIENIE POWITALNE



70 –ta rocznica zakończenia II Wojny Swiatowej
Od „dzikiego kontynentu“ do „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości“

W tych dniach wracamy pamięcią do zakończenia II wojny światowej sprzed 70 laty. W Niemczech 
obchodzimy tę rocznicę 8 maja. W dniu, w którym  niemieckie dowództwo podpisało bezwarun-
kową kapitulację. Dzień później w Europie zamilkła broń. Amerykańska gazeta US Army „Poczta 
Heska” podsumowała te  wydarzenia nagłówkiem: „ Radość w wolnym świecie“ i zamieściła  
zdjęcia przywódców zwycięskich mocarstw: ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pod 
fotografią zapisano słowa zawierające kwintesencję tego, o co te kraje  walczyły: „Narody te nie 
chciały być zniewolone.“

Ale niestety 8 maja, w dniu zwycięstwa, „Victory in Europe Day“ (VE-Day), ogłoszonym przez 
Amerykanów i Brytyjczyków, II wojna światowa  się nie zakończyła. W Azji i  na Pacyfiku jeszcze 
miesiące później kontynuowano  walki. Tak, mieliśmy wtedy  ponowne wypowiedzenie wojny;  
8 sierpnia 1945 roku Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii, a następnego dnia rozpoczął 
wielką ofensywę  nazwaną „Sierpniowym Szturmem“, podczas której wojska radzieckie podbiły 
Mandżurię, Koreę, półwysep Sachalin i Wyspy Kurylskie.
9 sierpnia, w dniu rozpoczęcia sowieckiego ataku w Azji Wschodniej, na japońskie miasto Naga-
saki została zrzucona druga bomba atomowa, po tym, jak trzy dni  wcześniej pierwsza spadła na 
Hiroszimę.

Dopiero zastosowanie  nowej broni masowego rażenia zmusiło rząd japoński do poddania się.   
15 sierpnia japoński cesarz ogłosił kapitulację. Dokument kapitulacyjny został podpisany   2 wr-
ześnia 1945 roku,  dokładnie 6 lat i jeden dzień po napaści Niemiec na Polskę.
Ofiary wojny i zniszczenia są niewyobrażalne do dziś . Chciałbym przywołać tutaj kilka liczb. Do-
tychczasową wielkość strat ludności szacuje się na 60 do 70 milionów, z czego około połowa to 
cywile, głównie kobiety, osoby starsze i dzieci. Ponad 6 milionów osób narodowości żydowskiej, 
prześladowanych przez nazistów w całej Europie, zostało deportowanych do obozów  
koncentracyjnych i systematycznie wymordowanych.

Do liczby poległych żołnierzy, zabitych cywilów, zamordowanych Żydów i Cyganów dodać musimy 
około 35 milionów rannych oraz ogrom ludzi, którzy stracili swój dobytek, których domy zostały 
zniszczone,  ziemie spustoszone, miliony deportowanych , zmuszonych do przymusowej pracy, 
cywilnych i wojskowych więźniów, i w końcu miliony uchodźców i wysiedleńców oraz tak zwanych 
„displaced persons“, czyli osób, które zostały wypędzone ze swojej ojczyzny i po wojnie tułały się 
po Europie bez środków do życia.

Poprzez wojnę Europa stała się, jak obrazowo sformułowano w niedawno opublikowanej książce  
„Dziki kontynent“, - ogromnym obszarem, w którym miasta i krajobrazy zostały zniszczone, w 
którym panowała bezgraniczna przemoc, gdzie prawo cywilne zostało złamane, w którym nie było 
ochrony przed arbitralną brutalnością i terrorem, w którym  ci, którzy ocaleli, mieszkali w gruzach,  
marznąc  i głodując.

UROCZYSTY WYKŁAD
PROF. DR. JÜRGEN MÜLLER
GOETHE-UNIWERSYTET FRANKFURT



To piekło zostało wywołane przez zbrodniczy nazistowski reżim . Naziści doszli do władzy w 1933 
roku, wspierani przez miliony zwolenników. Ten bardzo radykalny ruch latami zwalczał Republikę 
Waimarską i rozwój demokracji w Niemczech. 

Pod koniec  lat dwudziestych, od czasu kryzysu gospodarczego, hitlerowska partia zdobywała 
coraz więcej zwolenników  i wykorzystywała swoje rosnące siły w parlamentach, w celu wyelimino-
wania liberalnego, pluralistycznego społeczeństwa, jego systemu demokratycznego i państwo-
wego prawa. Celem było stworzenie nazistowskiego rasistowskiego  państwa, w którym panować 
miała aryjska rasa nadludzi. Od kiedy w 1933 roku Adolf Hitler został mianowany kanclerzem, 
zaczął  niezwłocznie wdrażać swój rasistowski program. W następnych  latach prześladowano i 
mordowano tych wszystkich, którzy nie pasowali do rasistowskiej ideologii nazistowskiej. Byli to  
przede wszystkim  Żydzi, których zniesławiano jako „pasożytów“ i „niszczycieli ciała politycznego“. 

Otwarcie nazywano ich „robactwem“, które należy wyeliminować.  Ale byli także inni „ wrogowie 
Rzeszy“: Romowie, których postrzegano jako „bandę Cyganów“ i „plagę“; osoby niepełnosprawne, 
nazywane bezużytecznymi kalekami i  kretynami, którzy muszą być „wykorzenieni“;  homoseksua-
liści uchodzący  za degeneratów i z powodu rzekomego niebezpieczeństwa  „infekcji“ - prześlado-
wani i mordowani. Tak zwani aspołeczni, do których zaliczano: żebraków, włóczęgów, prostytutki, 
sutenerów, alkoholików, utrzymanków pomocy społecznej i tzw. „uchylających się od pracy“.

Do tego dołączyć należy politycznych  wrogów,  to znaczy tych wszystkich, którzy stali w opozycji 
do reżimu nazistowskiego: komunistów, socjalistów, związkowców, burżuazyjnych demokratów, ale 
także członków kościołów chrześcijańskich, którzy sprzeciwiali się nieludzkiej polityce  nazistów, 
takich jak Dietrich Bonhoeffer lub Edyta Stein. Obydwoje zostali zamordowani w  obozach kon-
centracyjnych. Nie zapominajmy także o  studentach, takich  jak rodzeństwo Hans i Sophie Scholl, 
którzy stracili życie na gilotynie. Mieli wtedy 25 lat i 22 lata. Oskarżono ich o rozprowadzanie ulo-
tek informujących o zbrodniach nazistów.

Ta  maniakalna rasistowska nienawiść 
nazistów skierowana była również  na 
zewnątrz, a zwłaszcza wobec narodów 
słowiańskich Europy Wschodniej. Słowianie 
zostali uznani za zamieszkującą  Europę 
Wschodnią gorszą rasę. Zajmującą   
przestrzeń życiową uznaną przez nazistów 
za rzekomo niezbędną  dla narodu  nie-
mieckiego, który według nich,  nie miał 
wystarczająco dużo miejsca do życia. Stąd  
pojawiły się uzasadnienia dla uzyskania 
dodatkowej przestrzeni życiowej poprzez  
prowadzenie wojny. W istocie centralnym 
motywem było rozgrabienie narodów sło-
wiańskich - Polaków, Czechów, Słowaków, 
Rosjan i Ukraińców, i ich częściowe wymordowanie. Pozostający w sferze słowiańskiej miesz-
kańcy mieli niewolniczą pracą służyć rasie niemieckiej. 

Hitler sformułował to wprost: „Polska ma być traktowane jako kolonia,  Polacy będą  niewolnikami 
Wielkiego Cesarstwa Niemieckiego.“



Program ten był  realizowany w czasie wojny w Europie Środkowej i Wschodniej. Miliony ludzi 
wywieziono do obozów i wykorzystywano ich jako robotników przymusowych. Nazistowskie Niem-
cy utworzyły w ten sposób jeden z największych niewolniczych systemów w historii: Ponad  
dwadzieścia milionów przymusowych robotników, więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców 
wojennych z krajów okupowanych było  w trakcie II wojny światowej zmuszonych do pracy w 
okrutnych warunkach. Niemcy stały się państwem, które powróciło do systemu  niewolniczego.

Nie  trzeba dodawać, że wszyscy ludzie innego  koloru skóry zostali zaliczeni do gorszej rasy . 
Czarni Niemcy, pochodzący głównie ze związków Niemek  z żołnierzami niemieckimi  francuskich 
kolonii, stacjonujących na początku lat 20-tych w Nadrenii, byli znieważani  jako „nadreńscy bękar-
ci „. Wielu z nich zostało przymusowo sterylizowanych, wielu  trafiło także do obozów  
koncentracyjnych. Typowa dla nazistowskiej nienawiści do kolorowych jest reakcja na zwycięst-
wa czarnych sportowców na Igrzyskach Olimpijskich  w  1936 roku, w Berlinie. Gdy Jesse Owens 
zdobył swój drugi złoty medal, elity nazistowskie wstały w loży wodza i gniewnie opuściły Stadion 
Olimpijski. Adolf Hitler miał powiedzieć: „Amerykanie powinni się wstydzić, że Murzyni wygrywają 
dla nich medale“

Nienawiść  i zaborcza ideologia były siłą napędową polityki nazistowskiej i centralnym motywem 
od dawna planowanego, a od 1933 roku celowo realizowanego planu nowej wojny w Europie. Ta 
wojna miała z jednej strony rekompensować porażkę z 1918 roku i z drugiej strony długotermino-
wo zabezpieczyć dominację Rzeszy na kontynencie. Zobowiązujące traktaty i normy prawa  
międzynarodowego nie obowiązywały Hitlera. Wszystkie umowy zostały złamane, wszystkie po-
kojowe zapewnienia  były jedynie taktycznymi środkami do czasu, który uznano za właściwy dla  

napaści zbrojnej.  

Od 1938 roku reżim hitlerowski zaczął za-
mieniać planowaną  ekspansję  w czyn. W 
marcu 1938 roku wojska niemieckie  
wkroczyły do Austrii,  przyłączając  Repub-
likę Alpejską  do Cesarstwa Niemieckiego,  
które  natychmiast nazwano Wielkim Ces-
arstwem Niemieckim. Kolejnym celem na-
zistów była Czechosłowacja. W październi-
ku 1938 roku  zajęto terytorium niemieckich 
Sudetów, na co kraje europejskie wyraziły 
zgodę, aby zapobiec wielkiej  wojnie. W 
marcu 1939 została dołączona do Niemiec 
reszta Czechosłowacji, po tym, jak groźba-
mi i szantażem wymuszono na  prezyden-
cie  czechosłowackim  zgodę na niemiecką 

inwazję. W końcu, 1 września 1939 roku, nastąpił atak na Polskę po tym, gdy  III Rzesza i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisały układ Ribbentrop – Mołotow. 

Tak zaczęła się II wojna światowa. Tym razem zachodnie potęgi nie zaakceptowały  napadu na 
sąsiedni kraj. Trzeciego  września  1939 roku Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Po 
szybkim zajęciu  Polski,  latem 1940 roku, większa część powierzchni Francji znalazła się pod 
okupacją niemiecką, ale Niemcom nie udawało się kompleksowo zniewolić Anglii.  22 czerwca 
1941  roku rozpoczął się atak na ZSRR,  zaś 11 grudnia  1941 roku Niemieckie Cesarstwo wypo-
wiedziało też wojnę  USA. Tak świat znalazł się w stanie realnej  wojny światowej, która toczyła się 
na wielu frontach, z wielką zaciętością. 



Liczba ofiar fizycznych  i strat materialnych  spowodowanych przez  tę wojnę, zostały podane  
przeze mnie na wstępie. Przez sześć lat olbrzymie części świata doznawały bezgranicznej prze-
mocy. Wszystkie zasady prawa międzynarodowego, za pomocą którego społeczność międzyna-
rodowa próbowała chronić  kombatantów i ludność cywilną przed bezsensownym i  nieludzkim 
okrucieństwem,  były w tej wojnie łamane – najpierw i  przede wszystkim  przez  Niemców, ale 
potem  także przez inne  państwa. Miasta zostały zbombardowane, jak  na przykład Coventry, 
które zostało zaatakowane 14 listopada 1940 roku przez 515 niemieckich samolotów. Od bomb 
zapalnych zginęło 568 osób. Z okupowanych terytoriów wywieziono i zamordowano w obozach 
zagłady miliony cywilów. 

Całe wioski zostały zniszczone, a ich ludność zabita. Chcę wspomnieć tylko Lidice, w Czechach, 
gdzie niemieckie jednostki policyjne  9 czerwca 1942 roku spaliły całą wioskę. 172  ludzi zostało 
zabitych, 195 kobiet i 98 dzieci deportowano do obozów koncentracyjnych. We Francji, w Oradour-
sur-Glane, oddziały Waffen SS 10 czerwca 1944  wymordowały 642 mieszkańców.

Często brano cywilów  jako zakładników, a potem ich  mordowano. Taki los spotkał  17-letniego 
Guy Môqueta z Paryża, który został zastrzelony  22 października 1941 roku przez żołnierzy nie-

mieckich,  w odwecie za zamach przeprowadzony  przez francuskiego 
antyfaszystę. W liście do swojej rodziny Guy napisał:
„Moja mała ukochana mamo, mój mały bracie, mój mały drogi ojcze,  ja 
umrę! [...] Oczywiście, że wolałbym żyć. [...] Mam siedemnaście i pół 
roku! Moje życie było krótkie. Nie żałuję niczego, oprócz tego, że muszę 
Was opuścić. [...] Mamo,  chciałbym prosić, żebyś  mi obiecała, że  
będziesz odważna i przezwyciężysz swój ból. Nie  mogę nic więcej 
napisać. Opuszczam Was wszystkich. Ciebie mamo, Serge, tatę. Całuję 
Was wszystkich z mojego dziecięcego serca. „

« Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa 
aimé,  Je vais mourir ! […] Certes, J’aurais voulu  vivre. […] 17 ans et 

demi, ma vie a été courte, je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter […] Maman, ce que je te 
demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être courageuse et de surmonter ta pei-
ne. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes,  toi maman, Serge, papa, je 
vous embrasse de tout mon cœur d’enfant ». 

Nazistowski reżim został ostatecznie pokonany przez aliantów, głównie przez Stany Zjednoczo-
ne, ZSRR, Wielką Brytanię i Francję. Całe Niemcy zostały zajęte, kraj podzielono na cztery strefy 
okupacyjne, z których w 1949 roku powstały dwa nowe państwa: Republika Federalna Niemiec i 
Niemiecka Republika Demokratyczna - jedno państwo o systemie demokratycznym w stylu za-
chodnim, drugie jako socjalistyczna dyktatura pod wpływem Związku Radzieckiego. 
Zwycięstwo aliantów przyniosło państwu niemieckiemu, jak powiedział 30 lat temu- niedawno 
zmarły były  prezydent Richard von Weizsäcker: wyzwolenie „ z nieludzkiego systemu  
nazistowskiej tyranii“. 

Całkowita  klęska militarna była koniecznym warunkiem dla powstania państwa o demokratycznym  
systemie i wolnym społeczeństwie. Zwycięstwo Niemiec oznaczałoby  stworzenie barbarzyńskiego 
systemu terroru i niewolnictwa w Europie. Dlatego nikt nie ma powodu, aby żałować tej porażki. 
Mimo to koniec wojny nie gwarantował wolnej i spokojnej przyszłości dla wszystkich Niemców, a 
na pewno nie dla wszystkich Europejczyków. Niemcy stały się krajem podzielonym, Europa pod-
zielonym  kontynentem. 



Po „gorącej wojnie” przyszła „zimna wojna“, w której dawniejsi sojusznicy w walce z Niemcami 
stanęli jako wrogie sobie bloki. Z jednej strony Stany Zjednoczone z krajami Europy Zachodniej, któ-
re w 1949 roku zjednoczyły się w NATO, sojuszu wojskowym( do którego w  1955 dołączyły Niemcy 
Zachodnie), z drugiej strony Związek Radziecki i nowo powstałe socjalistyczne republiki Europy 
Środkowej i Wschodniej, które w 1955 roku utworzyły Układ Warszawski.

Ideologiczne i polityczne antagonizmy między demokratycznymi i kapitalistycznymi Stanami Zjed-
noczonymi i komunistycznym  ZSRR wybuchły otwarcie po pokonaniu wspólnego wroga - Nie-
miec. Oba bloki, zmodernizowane militarnie, stanęły naprzeciwko siebie, a bezpośredniej wojnie 
między dwoma mocarstwami i ich sojusznikami zapobiegał tylko strach przed nuklearną  zagładą. 
W kolejnych latach doszło do wielu, tak zwanych, zastępczych wojen: w Korei  w latach 1950-
1953, a następnie  w latach 1957-1975 w Wietnamie, 1979 - 80 w Afganistanie, i latach 50-tych w 
wielu krajach Trzeciego Świata. Teraz jesteśmy świadkami następnej zastępczej wojny we  
wschodniej Ukrainie, której powodem jest podział władzy i wpływów między Zachodem i Rosją.

1945 rok  przyniósł wprawdzie pokój Europie, ale nie  całej  reszcie świata. Tam wojny toczyły się 
dalej. Liczba  prowadzonych ,od tego czasu, mniejszych lub większych konfliktów militarnych się-
ga   kilku setek. Szacuje się, że od czasu zakończenia II wojny światowej, co najmniej 25 milionów 
ludzi zginęło w różnych wojnach. Mimo że w Europie od 1945 roku nie było więcej żadnej  wielkiej 
wojny, to  nie można powiedzieć, że wszędzie panował pokój. Toczyło się kilka wojen domowych, 
jak  np. w Grecji, w latach 1946-1949 i w latach 1969-1997; w Irlandii Północnej. W byłej Jugo-
sławii: Serbowie, Chorwaci, Bośniacy, Macedończycy i mieszkańców Kosowa prowadzili w latach 
1991-2001 wojnę przeciwko sobie. 

W Europie Wschodniej, po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1989 roku, doszło do kilku wo-
jen  w Gruzji, Naddniestrzu, Czeczenii i Osetii. A od 2014 roku, jak  już wspomniałem,  w Ukrainie 
prowadzone są działania wojenne. 70 lat od końca wojny oznacza 70 lat pokoju tylko dla części 
świata, a także części Europy. Niemcy są jednym z tych krajów europejskich, który  rzeczywiście 
może żyć w pokoju od 1945 roku. Ten stan zawdzięczamy ruchowi politycznemu, który wyłonił się 
po II wojnie światowej: ruchowi na rzecz zjednoczenia Europy.

Kilka lat po zakończeniu wojny Francja rozpoczęła  inicjatywę propagującą  silniejszą  integrację 
europejską, najpierw w sferze gospodarczej. Plan francuskiego ministra spraw zagranicznych-  
Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku doprowadził w roku następnym do powstania Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali. Obok Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Włoch należała do niej też 
Niemiecka Republika Federalna. Ten gospodarczy układ był, taką nadzieję miał Robert Schuman, 
„fermentem europejskiej jedności“. Z  EWWiS  powstała w 1957 roku EWG-Europejska Wspólno-
ta Gospodarcza, która z kolei w1992 roku przekształciła się najpierw  we  Wspólnotę Europejską 
(WE), po czym w  2007 roku  dała początek Unii Europejskiej (EU) . Do UE należy obecnie 28 
państw z ponad 500 milionami osób.

Unia Europejska po raz  pierwszy została zdefiniowana w ogłoszonej w 2000 roku, i w 2010 roku 
wznowionej,  Karcie  Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako związek narodów 
oparty na wolności, pokoju, godności ludzkiej i prawie. Cytuję z preambuły Karty:
„Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą 
pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Świadoma swego duchowo-religijnego 
i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach 
godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa 
prawnego.

Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości - jest przeciwieństwem tego, co działo się



w trakcie XX wieku w Niemczech, ale także w wielu innych częściach świata. Jest również prze- 
ciwieństwem wojny. Bo w czasie wojny nie ma wolności, bezpieczeństwa i niesprawiedliwość. Są 
to bardzo proste prawdy dla tych ludzi,  którzy byli świadkami katastrofy II wojny światowej.  
Niestety,  widzimy  w ostatnich latach, że prawdy te przez wielu przestały być uznawane:

• Rządzący politycy, a nie tylko władcy krajów o  niedemokratycznych reżimach,   
demokratycznie wybrani  przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej, kwestionują 
fundamenty  wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,  a tym samym  podważają panujący 
pokój. 

• Młodzi ludzie z naszego społeczeństwa opuszczają kraj, aby brać udział w wojnie i popierać 
terroryzm na Bliskim i Środkowym Wschodzie. 

• Inni młodzi ludzie - Francuzi, Duńczycy, Niemcy – przygotowują  i przeprowadzają zamachy we 
własnych krajach. 

• Żydowscy współobywatele są zabijani w swoich domach lub na ulicy. 

• Cmentarze są bezczeszczone, schroniska dla uchodźców zostają podpalane. 

• W Niemczech obcokrajowcy lub obywatele o innych narodowościowych  korzeniach byli lata-
mi zabijani przez neonazistowskich morderców, bez przeszkód, pod okiem policji i krajowych  
organów bezpieczeństwa i ochrony konstytucji. 

• Ponownie i otwarcie wyrażane są w wielu miejscach  rasistowskie  i ksenofobiczne slogany.
Tak jak kiedyś Żydzi, teraz  szkalowani są muzułmanie, cudzoziemcy i osoby starające się o 
azyl. Tysiące zwykłych ludzi wychodzą w niemieckich miastach  na ulicę,  aby wyrazić swoje 
niezadowolenie wobec uchodźców i migrantów, uzasadniając to  rzekomym zagrożeniem dla 
Zachodu. Hasła te, używane przez „Spacerowiczów“,  jak się sami niewinnie  nazywają , są 
często obrzydliwe, a czasami po prostu głupie.  Na przykład  na ich transparentach można 
przeczytać:“ Ziemniaki zamiast kebabu“. 

• Tymczasem, pośród niemieckich  i rzekomo chrześcijańskich artykułów spożywczych jest jakiś 
typowy „emigrant”, to jest nim  właśnie ziemniak,  który 400 lat temu przywędrował z Ameryki 
Południowej do Europy i odegrał istotną rolę w pokonywaniu  głodu.

W związku z takimi zjawiskami istotne jest, aby zajmować się  historią , zwłaszcza   XX wieku, 
szczególnie w społeczeństwie. Oczywiście, ta sama historia się  nie powtarza, ale z doświadczeń 
historycznych można wyciągać wnioski  dla obecnych działań i ich konsekwencji w przyszłości.

Historycy w swoich badaniach na temat II wojny światowej potwierdzili związek wojennej przeszłości 
z teraźniejszością. Po pierwsze, istnieje konsensus, że II wojna światowej była „największą histo-
ryczną  katastrofą  popełnioną przez  ludzi „ , jak określił brytyjski historyk Antony Beevor w swojej 
ostatniej  monumentalnej ogólnej prezentacji. Był to, jak uważa Gerhard Schreiber, „globalny syste-
mowy konfliktu, który [...] w dużych fragmentach miał charakter zagłady”. Podkreślił fakt, że ludzkość 
jest w stanie dokonać samozagłady i spustoszyć całą planetę”.

Ale jeśli zapytamy, jakie z tego faktu wynikają  konsekwencje,  to nie ma zgody wśród ekspertów.
 W swoim dziele „Eine Welt in Waffen“  z 1995 roku  Gerhard L. Weinberg pisze na ostatniej stronie:
„Poprzez II wojnę światową stało się jasne, że kolejna wojna światowa byłaby ostatnią. Poprzez 
połączenie ostrożności i szczęścia, kreatywności i rozsądności, ludzkość mogłaby być w stanie 
wykorzystać swoje umiejętności do konstruktywnych celów. Ta burza ogniowa była ostrzeżeniem dla 
wszystkich”. 



Bardziej optymistyczne jest podsumowanie Gerharda Schreibera w jego krótkim  opisie „II wojna 
światowa“ z 2002 roku.  „Era wojen światowych,“ mówi   na koniec: „wydaje się być politycznie za-
kończona, a  podział świata od 1990 roku  wreszcie przezwyciężony. „Bardziej sceptycznie wyraził 
się angielski historyk Eric Hobsbawm w swojej wydanej w  1994 roku publikacji „Historia świata 
XX-go  wieku“, w której opisał  XX wiek  jako czas  „wielu skrajności“. Ten wiek, jak pisze Hobsba-
wm, „zakończył się globalnym niepokojem“ i „nie było mechanizmu, który by go mógł zatrzymać 
lub utrzymać go  pod kontrolą“.

W ciągu  dwudziestu  lat, które minęły od  czasu, kiedy Hobsbawm  napisał te słowa, sytuacja nie 
poprawiła się, ale właściwie się pogorszyła.  Liczba wojen  i  aktów przemocy, nawet wewnątrz  
naszych społeczeństw wzrosła. Historia, jak mówi dalej  Hobsbawm, doprowadziła  nas do tego 
punktu, historia przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści. Na tym fundamencie nie możemy bu-
dować przyszłości – jeżeli nawet  spróbujemy, poniesiemy fiasko. „A cena za to niepowodzenie“, 
tak  kończy swoją książkę, „ to ciemność“ .

Szanowni Państwo,  moje obserwacje doprowadziły do bardzo gorzkiego wniosku i to w dniu,
w którym  obchodzimy 70 rocznicę zakończenia wojny. W dniu, w którym spotykamy się z przy-
jaciółmi z naszych sąsiednich krajów, aby świętować z nimi ustanowioną między byłymi wrogami 
przyjaźń, którą odbudowaliśmy  po 1945 roku. W dniu, z  którego czerpiemy pozytywny sygnał 
dla spokojnej i godnej  przyszłości w Europie i na świecie. Cóż, „ciemność“,  o której mówił  Hobs-
bawm, nie jest alternatywą. Mamy  na to inny sposób  niż przemoc i nienawiść. To pokazała nam 
historia Europy od 1945 roku. Najpierw w jej zachodniej części, a od 1989 roku również w Środko-
wej i Wschodniej Europie. 

Kontynent, który od  czasu końca Cesarstwa Rzymskiego, 1500 lat temu, był  dotknięty wojnami, 
i w  którym miliony ludzi zginęły  z ideologicznych, politycznych i religijnych powodów, od lat nie 
widział żadnej większej wojny. Było to możliwe tylko dlatego, że ograniczono  ambicje narodowoś-
ciowe, ponieważ granice państw były respektowane, ponieważ współpracowaliśmy gospodarczo, 
politycznie i ponieważ ludzie w Europie poznali się osobiście przez podróże i odwiedziny. Ale  
najważniejsze wydaje się to, że każdy z nas  szanuje drugiego człowieka: jego język,  życie,  
przekonania, jego dążenie do szczęścia tak, jak zapisano  to w Amerykańskiej Deklaracji Niepod-
ległości z 1776 roku. 

To dążenie do szczęścia nie może jednak odbywać się kosztem innych, bo to prowadzi do nie-
sprawiedliwości, a jej brak  prowadzi do przemocy i wojny. Francuscy rewolucjoniści z 1789 roku 
zdawali sobie  z tego sprawę: szukali nie tylko wolności i równości, ale także braterstwa lub, jak to 
nazywa Karta Unii Europejskiej, solidarności. Zadaniem dla nas wszystkich jest, w związku z tym, 
przeciwstawianie się  brakowi solidarności w naszym  społeczeństwie, jak i między różnymi kraja-
mi. Partnerstwo a nie rywalizacja, współpraca a nie konfrontacja, pokojowe porozumienie zamiast 
przemocą osiągniętych  własnych interesów - to  jedyna droga, która może doprowadzić ludzkość 
jako całość w lepszą przyszłość.

Władcy i narody stosowali się tysiące lat do łacińskiego przysłowia: „Si vis pacem, para bellum“ 
- „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny“. Są to słowa rzymskiego teoretyka wojskowego i 
pisarza- Vegetiusa, żyjącego w IV wieku naszej ery. Do dzisiaj wielu polityków,  ale także zwykłych  
obywateli uważa   za rozsądne i logiczne   gromadzenie broni dla  utrzymania pokoju. Z  
perspektywy historycznej nie powiodło się  to prawie nigdy. Wstępne przygotowania do wojen zwy-
kle prowadzą do wojny, a nie do pokoju.

To przekonanie wyraziła  przed  ponad stu  laty kobieta, która nie miała pojęcia o  tak zwanym 
prowadzeniu wojny ,  ale na pewno bardzo dużo wiedziała o pokoju. Mówię o Bercie  von Suttner 
(1843-1914), która poświęciła  całe  swoje życie działalności na rzecz pokoju i w  1905 roku otrzy-
mała za to Pokojową Nagrodę Nobla. 



W jej światowym  bestsellerze „Lay Down Your Arms“ z  1889 roku pisała: „Żadnemu z rozsądnych 
ludzi nie przyjdzie do głowy  tuszem zmyć plamy z tuszu ,olejem plamy z oliwy – ale  krew  ma być 
wielokrotnie wymyta krwią“ 

Dlatego też nie należy więcej dawać wiary w powiedzenia rzymskie i  spróbować dać szansę innej 
dewizie. Ta również jest autorstwa kobiety, Austriaczki, która żyła w tym samym czasie, co  Bertha 
von Suttner. Pisarka Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) napisała  w jednym ze swoich 
aforyzmów:

 „Pokój możesz tylko otrzymać , gdy go dasz.“



Wywiad Francji

Jak się pan  nazywa?
Nazywam się Lucien Goindeaud.

Kiedy i gdzie się pan urodził?
Urodziłem się 16 stycznia 1931 roku w Bussičres Galant Gare, małej wiosce w Limousin, miałem 
więc osiem lat, gdy zaczęła się wojna.

Czym dla pana  była wojna? 
Jakie najbardziej znaczące doświadczenia pozostały panu w pamięci?Szczególnie wstrząsające 
było dla mnie wydarzenie  z czerwca 1944 roku. Miałem wtedy 13 lat i mieszkałem w pobliżu wsi 
Oradour-sur-Glane. Dlatego też pamiętam bardzo dobrze  dzień 10 czerwca 1944 roku, dzień 
masakry. W tym czasie byłem  licealistą w  Staint Léonard de Noblat. Dowiedzieliśmy się, że żona 
nauczyciela  języka niemieckiego, który uczył siódmą klasę, zginęła w masakrze. Następnego  
dnia,  11 czerwca,  rano  o  godzinie 09:30,  mój ojciec, który był rzemieślnikiem, naprawiał  mały 
mur wokół naszej posesji, gdy  dziesięć ciężarówek niemieckiej dywizji „Das Reich” zatrzymało 
się przy drodze, zaledwie  kilka metrów od naszego domu. Mój ojciec był bardzo roztrzęsiony i od 
razu wpadł w panikę. Kazał mi i mojej mamie natychmiast ukryć się w polu za domem.  Mieliśmy 
wrócić dopiero po  zmroku. Ojciec był wtedy członkiem tzw. „ pantoflowego ruchu oporu”. Oz-
naczało to, że nie był  wprawdzie aktywnym członkiem  ruchu, ale jego zadaniem było na przykład  
ukrywanie broni w naszej  piwnicy. Mojej matce  i mnie  nigdy nie wolno było tam wchodzić.  
Bardzo bałem się podczas tej ucieczki  w pole. Obawialiśmy się wszyscy  troje (mój ojciec, moja 
matka i ja), że usłyszymy strzały, co  oznaczałoby, że wszyscy troje stracimy życie. Na szczęście 
nie było żadnych strzałów i mogliśmy wrócić wczesnym popołudniem do domu. Z ulgą stwierdzi-
liśmy, że ojciec żyje. 

Gdzie znajdował się pan 8 maja 1945? Jak przeżył pan koniec wojny?
8 maja 1945 roku byłem uczniem 6 klasy (14 lat) w liceum Saint-Léonard de Noblat. Pamiętam, że 
nasz ówczesny dyrektor,  pan Chazelas, był znanym i aktywnym członkiem ruchu oporu  i urato-
wał życie wielu Żydom.  To on bardzo namawiał mnie, abym poszedł na studia, chociaż mój ojciec 
widział mnie chętniej jako rzemieślnika. Życie w internacie było trudne. Żyło się tam bardzo ubogo, 
a w ostre zimy było bardzo zimno. Mimo to podobało mi się tam bardzo, ponieważ uczniowie byli 
dla siebie  przyjaźni i solidarni.

Wywiad Francji 2

Jak się pan  nazywa?
Nazywam się Robert Bernier. 

Kiedy i gdzie się pan urodził?
Urodziłem się w 1930 roku.

OPOWIEDZ, CO ZNACZY  
DLA CIEBIE WOJNA?
WYWIADY I WSPOMNIENIA Z
FRANCJI, POLSKI, NIEMIEC,
ANGLII I WŁOCH



Czym dla pana  była wojna? 
Jakie najbardziej znaczące doświadczenia pozostały panu w pamięci? 
8 maja 1945 roku przebywałem w Nantes. Miałem wtedy 15 lat i brałem udział w paradzie z okazji 
zakończenia wojny. Ulice miasta były udekorowane i wszędzie grała muzyka. Jednak nie doszło 
wówczas do spodziewanych  wybuchów euforii, ponieważ ludzie byli głodni. Na ulicach widać było 
żołnierzy rezerwy, jak również żołnierzy zagranicznych. Jeńcy wojenni przyjeżdżali do domu  i 
ich największym zmartwieniem było znalezienie pracy, aby powoli móc wrócić do życia, a przede 
wszystkim - być sytym.

Gdzie znajdował się pan 8 maja 1945? Jak przeżył pan koniec wojny?
Moja matka w czasie wojny pracowała w hotelu, który został skonfiskowany przez Niemców. Jej 
mąż był jeńcem wojennym w gospodarstwie rolnym w Austrii. Tam został wyzwolony przez Rosjan. 
Ja wychowałem się u zakonnic. Nie mieliśmy tam zbyt dużo jedzenia, bo brakowało wszystkiego. 
Nie było mleka. Jedliśmy tylko warzywa: kapustę i brukiew. Cierpieliśmy z powodu okupacji nie-
mieckiej i bardzo baliśmy się. Przez miasto przechodziła fala uchodźców, w tym Belgów, którzy 
uciekali na południe. Ich widok był smutny i przygnębiający.W  radiu słuchaliśmy wiadomości o 
natarciach Rosjan i Amerykanów. Nantes zostało bardzo zbombardowane we wrześniu 1943 roku. 
Ale ja mogłem zostać w Nantes.Podsumowując, można powiedzieć: cierpieliśmy pod  okupację  
armii niemieckiej, baliśmy  się i cierpieliśmy głód.

Wywiad Anglii

James Aplin - według opowiadań mojej babci (Jean Aplin)
Moja babcia urodziła się w 1934 roku, a więc miała tylko pięć lat, gdy wybuchła wojna między 
Niemcami i Anglią. Neville Chamberlain przemawiał  przez radio (wtedy nie było telewizji) do ludzi: 
„Dziś rano ambasador brytyjski w Berlinie przekazał niemieckiemu  rządowi następującą  notę : 
jeżeli do godziny  jedenastej   strona niemiecka nie ogłosi, że jest gotowa  do natychmiastowego 
wycofania  swoich wojsk z Polski, nasze kraje znajdą się w stanie wojny.

Muszę stwierdzić, że do tej pory takie zobowiązanie nie wpłynęło, a zatem nasz kraj znajduje się 
w stanie wojny z Niemcami. „Rodzice mojej babci musieli być bardzo przybici tą wiadomością. 
Jednakże  pomimo ograniczeń, niedoboru żywności, itp. moja babcia nie odczuwała grozy  
sytuacji. Życie toczyło się dalej. Jej ojciec nie został powołany do wojska  ze względu na  stan  
zdrowia i sytuację zawodową.  Należał  do krajowej straży pożarnej, a tym samym  brał udział w 
gaszeniu pożarów, spowodowanych bombardowaniami  naszych miast.

Dopiero w 1942 roku ze względu na działania wojenne  w Exeter, moja babcia ze swoją siostrą  i 
ich  matką  zostały ewakuowane do małej wsi Littlehampton. Uświadomiły sobie wtedy konsek-
wencje wojny. Umieszczono je w dużym domu i w tamtej miejscowości chodziły do  lokalnej  
szkoły. Było to dla nich niezapomniane doświadczenie. Po pierwsze- trzeba było jechać autobu-
sem do szkoły. Cała szkoła składała się tylko z dwóch klas, do których  uczęszczali uczniowie  w 
wieku od 5 do14 lat. Była w szoku, gdy zdała sobie sprawę, że jest w tej samej klasie ze swoją  
młodszą siostrą.  Toalety znajdowały się na zewnątrz. Ich ojciec odwiedzał  je w niektóre weeken-
dy, ale  tylko  na kilka godzin. 

Po dwóch miesiącach wróciły do Exeter, gdzie w tak zwanym międzyczasie życie zmieniło się: 
wszystkiego brakowało. Powstała nowa szkoła, ulice nie były oświetlone, wszystkie okna musiały 
być  starannie zaciemnione. Brakowało  prawie wszystkiego: słodyczy, masła, sera, mleka, jajek  i 
mięsa, bo to było na kartki. Dopiero  długo  po wojnie  moja babcia kupiła sobie pierwszego  bana-
na - ale  nie wiedziała, jak ma go obrać i jeść . Aby poprawić warunki wyżywienia,  dziadek założył 
mały ogródek, w którym hodował owoce  i jarzyny. Moja babcia często chodziła razem z nim, po-
magać . Tak zaczęła się  jej miłość do  ogrodu, który uprawia do dziś, mimo swoich 80 lat.



Przed wybuchem wojny rodzina miała nad morzem mały domek na plaży. Ale musieli  go rozebrać,  
ponieważ rząd zabarykadował plaże, aby zapobiec przedostawaniu się wroga do kraju. Chat-
ka  ta została odbudowana  na naszym podwórku  i   była wykorzystywana jako kurnik  (później, 
po wojnie, wróciła do Dawlish Warren , gdzie  wszyscy spędzaliśmy szczęśliwe dni i cieszyliśmy 
się  morzem i słońcem). Dzięki kurom rodzina miała jaja i mięso. Kury dostawały jako pożywienie 
odpady kuchenne lub gotowane i  mieszane z paszą ( coś w rodzaju kaszy) obierki z ziemniaków. 
Paszę dostawaliśmy  w sklepie za nasze kartki na jajka.

Nawet odzież i obuwie były reglamentowane. Miało się tylko mundurek szkolny,  czasami jakąś 
sukienkę , w większości uszytą z innej sukni, lub jakąś odzież, odziedziczoną po kimś, kto z niej 
wyrósł. Nie było wyboru stroju, jaki jest dzisiaj.Na Boże Narodzenie dawano bardzo mało zaba-
wek. Jednego roku moja babcia-jako mała dziewczynka- zażyczyła sobie na święta większy rower, 
bo jej stał się zbyt mały. Ale trzeba było mieć szczęście, aby znaleźć używany rower. Jej ojciec 
zobaczył ogłoszenie w lokalnej gazecie i poszedł zobaczyć, czy uda mu się go dostać. 

Moja babcia leżała już w łóżku, gdy wrócił do domu. Krzyknęła z góry: Masz go!? On  
odpowiedział: Ktoś inny go kupił! Moja babcia wierzyła  jeszcze w Świętego Mikołaja i udawała, że 
dalej w niego wierzy. W Boże Narodzenie rano, po wstaniu z łóżka, znalazła sznur z kartką: szu-
kaj drogi do świątecznych prezentów. Pierwszym darem była para rękawiczek z pomponem, które 
zrobiła  ciotka ze starego płaszcza (zostały  wykonane z wełny, którą owinięte  były  kapsle butelek 
do mleka. W tym czasie kapsle do butelek były z kartonu, w środku miały  otwór, na który trzeba 
było nacisnąć, aby  otworzyć butelkę).

Było też kilka innych prezentów, ale na końcu sznura znajdował się nowy rower. W porównaniu z dzisie-
jszymi modelami  był  beznadziejnie staromodny. Siedziało się  bardzo wyprostowanym na siodełku, z 
przodu  miał wiklinowy kosz, a kierownica była pomalowana na czarno. Ale to był jej rower. Dzięki niemu 
spędziła wiele szczęśliwych dni i  zrobiła wiele pięknych rowerowych wycieczek.
Było  to dzieciństwo  z ograniczeniami, ale szczęśliwe dzieciństwo. Czego się nigdy nie miało, za tym się 
nie tęskni.Boże Drogi! Spraw, aby  nie było więcej wojen. Zbyt wiele ludzi straciło życie, za dużo domów 
zostało zniszczonych, zbyt wiele  było cierpienia i smutku. Obyśmy się wszyscy nauczyli,  żyć  w zgodzie.

Wywiad Anglii 2

David Chivers, Stowarzyszenie na Rzecz Miast Partnerskich w Tiverton
Pamiętam, że w dniu, kiedy wybuchła wojna, rodzice słuchali w radiu przemówienia premiera Neville’a 
Chamberlaina i powiedzieli mi, że mam być cicho. Premier ogłosił, że kraj znajduje się w stanie wojny. 
Jako małemu, siedmioletniemu  chłopcu niewiele mi to mówiło, ale zdawałem  sobie sprawę z tego, że 
to, co zostało powiedziane, było bardzo poważne. Ponieważ źyliśmy w małym miasteczku w południo-
wo-zachodniej Anglii, zostaliśmy oszczędzeni od powietrznych nalotów. W ciągu dnia widzieliśmy wiele 
samolotów na niebie i słyszeliśmy je  też w nocy. Jako młodzi chłopcy staraliśmy się dowiedzieć , czy 
to było nasze, czy niemieckie samoloty. Nocą  przerażało nas  
siedzenie  w ciemnościach, gdy w oddali słychać było spadające bomby. Mój ojciec wychodził  ze mną 
często do ogrodu i pokazywał  czerwony blask na niebie, który oznaczał  na pożary w Bristolu.  
Któregoś  dnia bomba rzeczywiście spadła na nasze miasto i zabiła na ulicy,  niedaleko  naszego 
domu, dziewczynkę,z  którą chodziłem do szkoły. To mnie bardzo zasmuciło. Bałem się tego, co będzie 
dalej. Któregoś  dnia bomba rzeczywiście spadła na nasze miasto i zabiła na ulicy,  niedaleko  nas-
zego domu, dziewczynkę,z  którą chodziłem do szkoły. To mnie bardzo zasmuciło. Bałem się tego, 
co będzie dalej. Życie nie było łatwe. Żywność była reglamentowana, moja mama musiała  długo 
stać w kolejkach, aby w sklepie dostać coś do jedzenia. Mali chłopcy lubią słodycze  i czekoladę, 
ale tych produktów było bardzo mało. Brakowało mi bananów i pomarańczy. Ponieważ mój ojciec 
był dobrym ogrodnikem działkowym, mieliśmy przynajmnie trochę owoców i warzyw. Tato nie  miał 
lekkiego życia, gdyż pracował w kopalni węgla. I chociaż nie musiał brać udziału w wojnie, to ze 
względu na ryzyko wypadków w kopalni, niebezpieczeństwo śmierci było duże.



Lekcje w szkole  były raczej uproszczone  i chociaż nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy , to 
wszyscy nasi nauczyciele byli dosyć starzy; młodzi ludzie brali udział w  wojnie. Nic więc dziw-
nego, że po wojnie jako nastolatki byliśmy bardzo podekscytowani, gdy przyszła do nas  młoda  
nauczycielka biologii.

Podróżowanie  była trudne: pociągi i autobusy zawsze były przepełnione, a więc  jako rodzina nie 
wyjeżdżaliśmy często. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy w lecie pojechać do krewnych nad morze, 
ale wielu moich kolegów  nie mogło wyjechać  na wakacje. Podczas  zakończenie wojny w całej 
Anglii panował entuzjazm. Zwłaszcza w Londynie bawiono się euforycznie. W miastach w całym 
kraju odbywały się uroczystości, na których ludzie okazywali  szczęście z powodu   zakończenia  
wojny.

Na mojej ulicy ludzie wieszali flagi, wystawiali stoły i krzesła i obchodzili ogromną The - Party. 
Znalazłem kilka zdjęć z tamtych wydarzeń. Od tamtej pory minęło sporo czasu i, dzięki Bogu, 
utrzymujemy  teraz przyjazne stosunki z  Niemcami. Mamy dobre relacje z rodzinami i oficjalny-
mi  przedstawicielami z obu stronach, a naszym wspólnym celem jest zabezpieczenie pokojowej 
przyszłości.

Wywiad z Wloch

Wywiad ze świadkami II wojny światowej z Buccino
Uczniowie kursu C z gimnazjum  o profilu  językowym w  Buccino pracowali  nad badaniami  his-
torycznymi  na temat II wojny światowej i przeprowadzili wywiady z  żyjącymi we Włoszech kom-
batantami.Spotkali ludzi, którzy z  obowiązku i miłości do ojczyzny walczyli w nadzwyczaj wyjątko-
wej  wojnie, ponieważ w czasie jej trwania zmieniali  się sojusznicy . Najpierw sprzymierzeńcami  
Włoch były Niemcy, a następnie Anglia i USA. Wojnę tę można nazwać nadzwyczajną z powodu 
okrucieństwa i ogromu cierpień. Pomimo ciągłego zmęczenia, głodu i nieustającego zagrożenia 
życia  wielu ludzi poświęciło się dla ojczyzny.

Nikt  z nich nie podzielał idei  wojny jako środka rozwiązywania sporów między narodami i  
wszyscy wyrażali nadzieję, że wolność i pokój trzeba szanować na wieki, bo jak powiedział  pa-
pież Pius XII: „W czasie pokoju niczego nie stracimy. Na wojnie możemy stracić wszystko. Dlatego 
wierzę, że ludzie muszą się porozumieć”. Spośród wielu udzielonych nam wywiadów wybraliśmy  
te, które uznaliśmy za najbardziej znaczące, choć może nie  te najważniejsze.

Pierwszego wywiadu udzielił  nam Acunto D‘Antonio( 83 lat), jeden z  ostatnich  młodych chłopców 
wcielonych do armii. Został wysłany na własną prośbę do Viterbo, do szkoły spadochroniarskiej. 
Opisuje swoje doświadczenia  ze skoków spadochronowych na pokładzie samolotu wojskowego. 
Po 8 września 1943 roku został  skierowany do Pizy, gdzie żołnierze strzegli  mostów, aby zapo-
biec wysadzeniu ich  przez Niemców. Po 25 kwietnia 1945, przy pomocy rodziny z Pizy, która 
przyjęgo  go w swoim domu  i dała mu cywilne ubranie, udało mu się po różnych perypetiach pow-
rócić do Buccino.

Druga rozmowa była prowadzona z dwoma  osobami, które połączył  na  greckiej granicy przypa-
dek. Caponigri Carmine i Giuseppe Nitto zostali  zrekrutowani i wysłani do  koszar wojskowych w 
Eboli, w regionie  Salerno. Kilka miesięcy później wysłano ich do Grecji, a konkretnie do Zakyn-
thos. Pomimo że pochodzili  z dwóch sąsiadujących miejscowości,  Ricigliano i Buccino, nie znali 
się. Kiedy kapral Caponigri tworzył własną kompanię, mając do wyboru żołnierzy, zobaczył, skąd 
pochodzi  Giuseppe Nitto i zatrzymał go w swoim kontyngencie.



Nitto był analfabetą, a jego kapral  wykształconym nauczycielem  szkoły podstawowej i  to on 
nauczył  Nitto czytać i pisać. Po 8 września 1943 Niemcy, z którymi  Włosi do tego czasu  walczyli 
ramię w ramię,  stali się ich wrogami i deportowali  obu przyjaciół do Berlina, gdzie musieli pra-
cować w fabrykach zbrojeniowych. Następnie zostali  przewiezieni do Polski. Pewnego dnia, w 
czasie pracy w Polsce, natknęli się na grupę włosko-żydowskich kobiet, którym udało się uciec z 
transportu więźniów.  To oni ocalili im życie, wiedząc, że narażają  własne. Dostarczyli im  ubrań, 
które jakoś  zdobyli, ponieważ  pasiaki kobiet  rzucały się w oczy.

W styczniu 1945 roku nadeszli  rosyjscy żołnierze – i w obliczu niezliczonych niebezpieczeństw,  
udało im się dotrzeć do Włoch. Jedna z uratowanych pań była żoną prefekta Pawii, a druga 
pochodziła  z Mediolanu. Ich przyjaźń trwała przez całe życie.

Mam nadzieję , że w następnych latach  nasze dzieci będą prowadzić wywiady z tymi, którzy nami 
rządzą. Będą ich pytać o to, w jaki sposób  prowadzili wojnę z niewidzialnym, ale okrutnym wro-
giem, który nazywa się: korupcja, obojętność, brak miłości wobec bliźnich  i środowiska. Jesteśmy 
gotowi już teraz trwać w tej walce, aby zjednoczyć 28 europejskich krajów  pod jednym sztandar-
em.

Wywiad z Polski

Gdzie i kiedy się Pani urodziła?
Nazywam się Józefa Krośnicka, mam 101 lat. Urodziłam się w Polsce, na Mazowszu pod Warsza-
wą, w Pułtusku nad rzeką Narew. Tuż przed wybuchem wojny skończyłam studia na Uniwersyte-
cie Warszawskim jako magister filozofii w zakresie historii. Wróciłam do Pułtuska, aby pracować 
jako nauczycielka historii. Właśnie w drodze na rozmowę kwalifikacyjną przeżyłam pierwszy nalot. 
Zostałam bez pracy, bez pieniędzy i środków do życia.

Co ta wojna oznaczała dla Pani, czy może mi Pani opowiedzieć o jakimś szczególnym 
doświadczeniu?
Przeżyłam wojnę jako dorosły człowiek, w pełni świadomy tego, co się dzieje. Dużo 
o tym pisałam i niektóre z moich prac zostały opublikowane. W tamtym czasie Polacy byli trakto-
wani przez Niemców we własnym kraju jak niechciani cudzoziemcy. Na terenie Generalnej Gu-
berni również w Pułtusku, Polacy byli pozbawieni wszelkich praw, nawet podstawowych, takich 
jak prawo do zawierania małżeństw czy prawo do nauki. Księża mieli zakaz udzielania ślubów 
pod groźbą ciężkich kar. Nauczyciele należeli do najbardziej prześladowanych osób. Na terenach 
przyłączonych do Rzeszy kontakt nauczyciela z dziećmi był w ogóle zabroniony pod karą zesłania 
do obozu koncentracyjnego lub aresztu. 

6 kwietnia 1940 r. aresztowano nauczycieli w Pułtusku. Aresztowani wtedy mężczyźni już nie 
wrócili. Rodziny mogły sprowadzić urny z prochami bliskich po wpłaceniu 10 marek. Nauczyciel-
ki przeżyły wojnę w obozie dla kobiet Ravensbruck. Jako że nie zdążyłam podpisać umowy jako 
nauczyciel, nie byłam aresztowana. Kiedy w 1944 r. front radziecki dotarł do Narwii, mieszkańcy 
Pułtuska byli stopniowo przesiedlani przez okupantów. Czekając na transport, siedzieliśmy w 
rowach ziemnych. Jednym z ważniejszych moich doświadczeń było założenie przeze mnie szkoły 
dla dzieci i młodzieży w obozie dla wyzwolonej ludności polskiej w Niemczech. Zapisało się do niej 
120 uczniów, z czego ok. 80 dzieci nie umiało w ogóle czytać. Pamiętam jak na rozpoczęcie roku 
szkolnego szliśmy wszyscy dumnie przez całe miasto do kościoła na mszę świętą, spotykając 
zdziwionych Niemców. 



Gdzie była Pani 8 maja? Jak przypomina sobie Pani koniec wojny?
8 maja 1945 roku przebywałam w obozie dla wyzwolonych w Goldenau w Meklemburgii. Miesz-
kaliśmy w stodole, m.in. z koleżanką Staszką Lewandowską. Rano wstałam wcześnie żeby na jej 
urodziny zerwać kwiaty polne i zrobić jej niespodziankę. Na drzwiach stodoły zobaczyłam kartkę 
z informacją o całkowitej kapitulacji Niemiec. Szybko rozeszła się o tym wiadomość. W stodole 
rozbrzmiewały ożywione szepty. Po tylu trudnych latach z radością, ale i niedowierzaniem przyjęto 
tę informację. To już koniec. Możemy wrócić do domu. Wieczorem zorganizowano polski wiec.  
Z wielkim wzruszeniem zaśpiewano hymn Polski, wygłaszano patriotyczne przemówienia, polscy 
żołnierze przynieśli flagę. Niestety powrót do domu nie był taki łatwy. Czekało nas jeszcze wiele 
miesięcy tułania się po obozach dla wyzwolonych, w oczekiwaniu na transport do Polski.

Wywiad z Niemiec

Jak pan się nazywa?
Erwin Theisen

Gdzie i kiedy się pan urodził?
W 1924  roku, we Frankfurcie nad Menem (Nied nad Menem). 

Co dla pana oznaczała  ta wojna?  
Czy może mi pan opowiedzieć o jakimś szczególnym doświadczeniu?
To były dla nas wszystkich bardzo trudne czasy. Najgorszy był ciągły głód.2 i pół roku byłem jako 
młody żołnierz (zaledwie 18 lat !) w Rosji, ale na szczęście nie w niewoli. Od października 1942 
do marca 1943  roku byłem strzelcem na leningradzkim froncie i tam wraz z innymi donosiłem 
amunicję. Taki ładunek ważył  150 kilogramów. Mogę mówić o  szczęściu, że nie musiałem nigdy 
strzelać do ludzi.  Nocowaliśmy w  namiotach przy około - 35 stopniach mrozu. Każdego  
wieczoru przyjeżdżał nowy pociąg towarowy załadowany ludźmi przydzielonymi do walki na fron-
cie. W mojej baterii było w sumie 160 osób, z których ostatecznie tylko 17 przeżyło!W końcu, w 
grudniu 1944 roku zostałem przeniesiony na front wschodni, wtedy były to Prusy Wschodnie, a 
następnie na front zachodni, gdzie byłem w szkole dla podoficerów. Z miasta Osnabrück maszero-
waliśmy 10 dni po 40 km dziennie - aż do regionu Wetterau. Tam na brzegu lasu  zobaczyliśmy  
ojca  i brata mojego przyjaciela. Nikogo w pobliżu nie było. Ostrożnie się skradałem, aby mnie  
nie zauważono. Zaraz po tym mój przyjaciel też się do nas zbliżył. Po raz pierwszy od dłuższego 
czasu zobaczył swoją rodzinę.

Gdzie pan był 8 maja? Jak przypomina sobie pan koniec wojny?
W tym czasie byłem już w Nied. Ukrywałem  się jako tzw. „nie-żołnierz“ w domu moich rodziców. 
W urzędzie gminy Höchst  zameldowałem się jako robotnik fabryki papieru z Osnabrück, aby nie 
podpaść jako żołnierz. Kiedy  miałem okazać się dokumenem tożsamości, wykręciłem się, że  
wszystkie papiery straciłem. Muszę się przyznać, ... że nigdy w takiej fabryce nie pracowałem.





„Pamięć jest jak woda: jest niezbędna do życia, szuka sobie własnych dróg do nowych obszarów 
i  innych ludzi. Jest zawsze konkretna: przed oczyma ma twarze i miejsca, zapachy i dźwięki. Jej 
data ważności nigdy nie wygasa,  nie może być  ani edytowana, ani uznana za zakończoną  popr-
zez  wiążące postanowienia”.

Szanowni Państwo,

Tymi słowami Noach Flug, były więzień Auschwitz, przypomina  nie tylko drogę powrotu pamięcią 
do przeszłości, ale podkreśla też  jej znaczenie dla naszego społeczeństwa.Ale co jeśli wydarze-
nia są tak odległe? Jak radzą sobie z tą pamięcią następne pokolenia?Mogłabym  to dzisiaj uproś-
cić i powiedzieć, że urodziłam się z, bożej łaski, po wojnie i że moja  generacja nie ma nic  
wspólnego  z niemieckimi  zbrodniami   i okrucieństwami  II wojny światowej, a w konsekwencji 
moje pokolenie zwolnione jest z odpowiedzialności za nie. Ale czy to jest takie proste? 

Kilka tygodni temu byłam w Weimarze. Weimar - miejsce niemieckiego klasycyzmu, wspaniałe 
miasto w Turyngii z historią  Goethego, Schillera i wielu innych; w skrócie: miejsce kultury nie-
mieckiego narodu. To są Niemcy, o których chętnie myślimy i z którymi chcemy być identyfikowani.
Ale tylko kilka kilometrów dalej znajduje się były obóz koncentracyjny Buchenwald. Tylko tam- od 
1937 do 1945 roku, zostało uwięzionych około 250 000 osób  z wszystkich krajów europejskich. 
Wymordowano tam około 50 000 ludzi, w tym ponad 11 000 Żydów.

To są dwie miejscowości, które z pewnością  wywarły na  Niemcy  wielki wpływ, zarówno we-
wnętrznie jak i na zewnątrz  -  oddalone od siebie o niecałe dwadzieścia minut jazdy samocho-
dem,  o zaledwie dziesięć kilometrów.Każdy człowiek zadaje sobie w trakcie życia pytania: skąd 
pochodzę, jakie są moje korzenie, co mnie ukierunkowało? Czy to możliwe, że w Niemczech - tak 
jak we wszystkich krajach dotkniętych wojną - wyrosło następne pokolenie, nieobciążone historią?

Próbowaliśmy dzisiaj - i myślę, że się nam to udało – skonkretyzować  skutki wojny. Ofiarom wojny 
dać imię i nazwisko, twarz i historię. Olbrzymie liczby, które wymienił profesor Müller są dla nas 
niemal nierealne.  To, co nas porusza,  to los pojedynczego człowieka . Wojna pozostawiła ślady 
w każdej rodzinie, w całej Europie i poza jej granicami. Okaleczenia, ludzkie losy i wspomnienia z 
tych lat przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Możemy być pewni tego, że nie grozi nam zapomnienie tamtych okrucieństw. Dwie wielkie wojny 
XX wieku - sto lat po rozpoczęciu lub siedemdziesiąt lat po zakończeniu stają się ponownie  
przedmiotem debaty publicznej. Również dlatego, że znowu  słusznie zadajemy  pytania doty-
czące problemu przedawnienia winy.Mamy  wiele powodów, aby ciągle uświadamiać sobie pr-
zyczyny, przebieg i koniec II wojny światowej, także poza  uroczystościami upamiętnującymi jej 
zakończenie. Nie zrozumiemy obecnych konfliktów w Europie, jeśli odwrócimy wzrok od  tej na-
jwiększej w historii ludzkości wojny, kosztującej  tyle niewinnych ofiar.Wiemy wszakże, że brak zro-
zumienia prawie zawsze blokuje drogę do znalezienia lepszych rozwiązań.

KOŃCOWE WYSTĄPIENIE 
PANI GISELA STANG
BURMISTRZ MIASTA HOFHEIM



Czy konflikt  takiej wielkości i intensywności, jakim  była II wojna światowa, mógł się zakończyć 
jednego dnia? Sugerują nam to historiografia i świadomość społeczna.

Dzień 8 maja 1945 roku  jest przydatnym  i dobrze uzasadnionym  punktem  orientacyjnym,  
niczym ponadto. Bo przecież nie było godziny „ ZERO” ani wyraźnej granicy między wojną i poko-
jem, a także pomiędzy gorącą i zimną wojną, nawet jeżeli teraz obchodzimy ten dzień jako Dzień 
Wyzwolenia, jak to trafnie  określił nasz były prezydent  von Weizsäcker w  swoim słynnym  
przemówieniu z 1985 roku w niemieckim Bundestagu.Hitlerowska okupacja na kontynencie  
zakończyła się. Odrodzona demokracja skierowana  była od tej chwili nie tylko przeciwko faszyz-
mowi, ale stała się częścią globalnego systemu konkurencji.

Sama myśl o  powrocie do starego porządku była  absurdalna, chociażby przez starą i nową 
ogromną falę migracji ludności po 1945 roku. W wyniku II wojny światowej tylko w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, w latach pomiędzy 1939 i 1948, ponad 45 milionów ludzi zostało pozbawionych 
swoich rodzinnych korzeni przez ucieczki, ewakuacje lub wysiedlenia. Powstawały nowe granice 
polityczne, których konsekwencją było przesiedlanie całych  narodów, w trosce o  pokój między 
mniejszościami. Zrodziły się przez to nowe problemy, które długi czas ukryte, coraz pilniej czekają 
na rozwiązanie.

W przeciwieństwie do długich dyskusji o przyczynach wybuchu  I wojny światowej, nie było i nie 
ma  żadnych poważnych wątpliwości co do odpowiedzialności Hitlera  za doprowadzenie Nie-
mieckiej Rzeszy do II wojny światowej. Nie obrona przed  komunizmem,  jak z wielkim sukcesem 
głosili naziści, ale polityka podboju i  rasizmu za wszelką cenę, były ich głównymi celami.  Na zbio-
rowe samooszukiwanie się w kwestii wojennej winy po 1945 roku nie było miejsca, tak  jak to było 
w Niemczech po 1918 roku!

Szanowni Państwo.

Bardzo dużo mówi się i pisze  o zdolnościach lub woli ludzkiej uczenia się z historii. Końcowa oce-
na tych cech jeszcze nie osiągnęła celu. Ale sama wiara w to i nadzieja potrzebują  lidera , którego 
prawdopodobnie nie znajdziemy. Tak jak nie możemy liczyć na pamięć i na zdrowy rozsądek. Uza-
sadnione oczekiwania pewnej trwałości pokojowych zmian możemy w dużej mierze złożyć w ręce  
sprytnych rozwiązań instytucjonalnych, jak przypomniał o tym w swoim wykładzie profesor  Müller, 
na przykładzie  tworzenia etapów integracji europejskiej.

Ale po tym,  jak nam się kilkadziesiąt lat wydawało, że jest to codzienna, dźwigana przez szeroki 
konsensus i prawie pozbawiona innej alternatywy droga do integracji całej Europy, pokazują  
ostatnie lata, że ta droga nadal usiana jest wieloma nieporozumieniami  i konfliktami, które mu-
simy opanować krok po kroku. Zjednoczona Europa jest także w 2015 roku bardziej zadaniem 
niżeli osiągniętym celem!  Dlatego nie należy bagatelizować  wspólnego wkładu  w nasze kontakty 
z miastami partnerskimi  - uprawiane od lat , wzmacniane  i budowane na nowo. Nasze dzisiejsze 
spotkanie jest tego dobrym  i owocnym dowodem.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego- Martin Schulz  bardzo trafnie stwierdził w  
przemówieniu z okazji obchodów wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie:“ Zatem 
zjednoczenie Europy na pewno jest także odpowiedzią na Auschwitz i Buchenwald. Nasza zbioro-
wa tożsamość europejska powstaje ze wspólnie zapamiętanej i barbarzyńskiej historii. Jesteśmy 
zobowiązani  do uznania wartości oświecenia: do wolności, demokracji i niezbywalności praw 
człowieka. Przysięga „Nigdy więcej“ i wiara tych, którzy przeżyli, że można polepszyć  świat,   
powinnna służyć nam dziś i po wszystkie czasy jako życiowa maksyma.”



Nie chcemy puszczać w niepamięć, chcemy zapamiętywać. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym 
przyjaciołom w Europie, którzy przemierzają z nami tę drogę  „pamięci i pojednania” w  
Zjednoczonej Europie. Jesteśmy zgodni co do tego,  że także my opowiadamy się razem ze ws-
zystkimi za kontynuacją pokojowego procesu w Europie. Aby się wspólnie poznać, potrzebujemy 
dialogu i debaty, dyskusji i sporów między zainteresowanymi stronami. Pragniemy się do tego 
przyczynić dzisiejszą uroczystością.

Z naszej historii wynika  się dla nas Niemców odpowiedzialność, której jesteśmy szczególnie świa-
domi.



Rezolucja Hofheim

Nigdy więcej wojny! Nasza odpowiedzialność za tolerancyjną, pokojową  i otwartą na świat Europę

Siedemdziesiąt lat temu zakończyła się II wojna światowa,  jeden z najbardziej strasznych i 
okrutnych rozdziałów historii ludzkości.Wywołana przez Niemcy II wojna światowa przyniosła  mi-
lionom ludzi wielkie cierpienia, śmierć, zesłania i ucieczki. Naród niemiecki ponosi za to olbrzymią 
winę. Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej odpowiedzialności  wynikającej z naszej przeszłości. 

Dziś chcemy aktywnie współtworzyć Europę pokojową  i otwartą na świat. Szczególnie w Niem-
czech, w pierwszej kolejności, musimy dać godne schronienie ludziom, którzy wybierają drogę 
ucieczki z obszarów działań wojennych i tym, których życie jest zagrożone. Kto traci swoją ojczy-
znę, ten musi dostać szansę znalezienia nowej . Wypędzeni, którzy u nas znaleźli schronienie, na 
własnej skórze poznali cierpienie, kiedy musieli udać się w nieznane. Teraz  znowu doświadczają  
tego bólu miliony ludzi na całym świecie, uciekając ze stref wojny, tak jak odczuwali to  uchodźcy 
w 1945 roku.

Wielu wypędzonych znalazło w Hofheim nową ojczyznę. Uciekinierzy stali się  współobywatelami 
Hofheim.To my ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie  schronienia tym, którzy zostali zmus-
zeni do znalezienia  nowej ojczyzny.
 Kto spotka otwarte serce, ten odpowie przyjaźnią i także otworzy swoje serce.Jesteśmy miesz-
kańcami Hofheim, jesteśmy Niemcami, ale o wiele bardziej znaczące jest to, że jesteśmy Europe-
jczykami. Dlatego też  zawsze będzie nam zależało, aby w dalszym ciągu propagować wymianę 
pomiędzy mieszkańcami  naszych miast.

Jesteśmy też przekonani, że jedynie poprzez pielęgnowanie  naszych bezpośrednich kontaktów, 
świadomość i zrozumienie odmienności kultur, zapanuje tolerancja , która sprawi, że  to gorące  
życzenie: Nigdy więcej wojny! stanie się  rzeczywistością.Wzywamy wszystkich do przyjęcia 
odpowiedzialności za sprawiedliwy i zrównoważony świat, w którym ludzie będą się traktować z 
szacunkiem i otwartością.

NIGDY WIĘCEJ WOJNY
REZOLUCJA MIAST
HOFHEIM, CHINON, TIVERTON,
BUCCINO I PRUSZCZ GDAŃSKI



Rezolucja Chinon

Wspólnie  z naszymi miastami partnerskimi w Europie zobowiązujemy się 
uroczyście do współuczestnictwa  w  budowaniu  pokoju i przyjaźni międ-
zy naszymi narodami  oraz wspierania rozwoju  skierowanej na przyszłość  
jedności europejskiej.

Rezolucja Tiverton

Spotykamy się tutaj dzisiaj, aby upamiętnić zakończenie największej w 
dziejach ludzkości katastrofy.  Niezwykle ważne jest, aby  nie zapomnieć 
o  zniszczeniach, spustoszeniu i rozpaczy tak wielu ludzi na całym świecie. 
Tylko pamiętając o błędach historii, możemy być pewni, że nie powtórzą się 
one  nigdy więcej. Potępiamy koszmar i bezsens wojny i jesteśmy za  wspie-
raniem osobistych relacji i porozumienia różnych kultur oraz za utrwalaniem  
przyjaźni miedzy miastami partnerskimi.   Nasze życie wzbogaciło sie o 
pokojową i otwartą wymianę i akceptację odmiennych poglądów i opinii.
Poprzez solidarne dążenie do realizacji celów, które wspólnie sobie wyznac-
zyliśmy , sprawiamy, że my i nasze dzieci  nie musimy cierpieć z powodu 
konfliktów. Dlatego naszym zgodnym  celem, do którego wszyscy dążymy, 
jest spokojna i zjednoczona Europa. 

Rezolucja Buccino

NIGDY WIĘCEJ WOJNY - tymi słowami papież Paweł VI rozpoczął swoje 
przemówienie z okazji jego pierwszej wizyty w ONZ dnia  4go  październi-
ka 1965 roku. Wszyscy papieże, a wśród nich Benedykt XVI wypowiedzieli 
się  w ostatnich a także w tym stuleciuna temat drażliwej kwestii konfliktów 
między narodami.Uważam, że wypowiedzi te należy przyjąć jako podłoże, 
jeśli chcemy dojrzeć do otwartej, spokojnej  i zjednoczonej Europy - Europy, 
która harmoniuje  ze Sztokholmską  Konwencją z  2010 roku. Każdy obywa-
tel Unii Europejskiej: Niemiec, Włoch, Francuz, itd., może i musi 
przyczynić się do budowania Europy obywateli, w obszarze  wolności, bez-
pieczeństwa i sprawiedliwości, poprzez osobiste przemyślenia i działanie. 
To jednak nie wystarczy. Musimy wszyscy: obywatele, instytucje,  praca i 
polityka angażować się  w kształtowanie solidarnej Europy, aby powstały  

wspólne, zamierzone  i zaakceptowane przez wszystkich struktury, w których  wszyscy obywatele 
państw, na które  składa się Unia Europejska, mieli te same obowiązki i  takie same prawa. Nie 
chcemy  Europa technokratycznej, tylko Europy, która ma korzenie w społecznych i solidarnoś-
ciowych zasadach, jako społecznościowy i demokratyczny proces wzrostu. Musimy zrobić wszys-
tko, aby obywatele odnaleźli się w tym EUROPEJSKIM projekcie, prowadzącym  do faktycznego 
stworzenia Zjednoczonych  Krajów EUROPY.



Rezolucja Pruszcz Gdański

„Nigdy więcej wojny” – to hasło towarzyszy nam nieprzerwanie od 70 lat, 
kiedy to zakończył się największy militarny koszmar w historii ludzkości. 
Nasz naród pamięta go szczególnie mocno. Byliśmy pierwszymi, którzy w 
1939 roku chwycili za broń. Samotnymi, kiedy pragmatyczna i wygodna 
Europa zapomniała o wcześniejszych obietnicach i schowała do szuflady 
podpisane przez siebie porozumienia o pomocy, ograniczając się do wieców 
i haseł. W każdej polskiej rodzinie do dziś przechowywana jest pamięć o 
kimś, kto zginął, został okaleczony albo musiał zostawić bezpowrotnie włas-
ny dom. 70 lat to jednak bardzo dużo. Odchodzą ostatni świadkowie. Pa-
mięć zaczyna się zacierać. To czas, kiedy ludzkość gubi instynkt. Pachnąca 
i najedzona, albo odkurza radykalne hasła, albo robi wszystko, aby dalej 
móc odpoczywać. Taka sytuacja to idealny inkubator dyktatorów i radykałów. 
Ludzi gardzących humanizmem i cywilizacją, dla których liczy się tylko real-
na siła. 

Dlatego „Nigdy więcej 
wojny” to nie wiece i dekla-
racje, ale silna i świadoma 
Europa. Mocna gospod-
arczo, zdeterminowana i 
jednomyślna. Jak rodzina 
gotowa walczyć o swoje 
ideały. Nawet jeżeli pr-
zesłanie miłości trzeba 
wypisać na pancerzach. 
To jest nasza odpowiedzi-
alność za otwartą, poko-
jową i zjednoczoną Eu-
ropę. Patrząc na ostatnie 
wydarzenia, jestem dumny, 
że przyszło nam ją realnie 
współtworzyć.



POMNIK DLA
OFIAR WOJEN
W HOFHEIM


