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Kontrowersje wokó  dzia alno ci Eriki Steinbach 
 

 

Koniec II wojny wiatowej przyniós  istotne zmiany na mapie politycznej 

Europy rodkowej. Wytyczony zosta  nowy bieg linii granicznych. Nowy kszta t 

nadano m.in. zachodniej granicy Polski. Konsekwencj  przesuni cia jej na lini  

Odry i Nysy u yckiej by o przesiedlenie ludno ci niemieckiej ze wschodnich 

obszarów by ej Rzeszy Niemieckiej. Przymusowe przesiedlenia zacz y si  

w lutym 1945 r. Niemiecki exodus przeprowadzony zosta  przez Polaków we 

wspó pracy z aliantami na podstawie postanowie  poczdamskich. W okresie od 

lata 1945 r. do ko ca 1947 r. terytorium Polski opu ci o co najmniej 3,5 mln 

Niemców1. Precedens ten „po o y  si  cieniem” na stosunkach polsko-niemiec- 

kich. Po zachodniej stronie Odry okre la si  go mianem wyp dzenia. Polacy po-

s uguj  si  terminem przesiedlenia. Dzia alno  przewodnicz cej Zwi zku Wy-

p dzonych (BdV), Eriki Steinbach, pog bia tocz cy si  spór wokó  tej kwestii. 

Celem niniejszych rozwa a  jest przedstawienie dzia alno ci E. Steinbach, bu-

dz cych obecnie tak wiele emocji. Drugim problemem jest odpowied  na pyta-

nia: w jaki sposób do poczyna  kontrowersyjnej dzia aczki Unii Chrze cija sko-

Demokratycznej (CDU) odnosz  si  Polacy, a jak problem postrzega strona 

niemiecka? 

Erika Steinbach urodzi a si  w 1943 r. w Rumi, miejscowo ci po o onej nie-

daleko Gdyni. Jej ojciec pochodzi  z Hanau, a matka z Bremy. Ojciec Steinbach 

s u y  podczas drugiej wojny wiatowej w Luftwaffe w randze podoficera. By  

technikiem w bazie Luftwaffe w Rumii, natomiast matka pracowa a jako urz d-

niczka. Na pocz tku 1945 r. Steinbachowie w obawie przed nadchodz c  Armi  

Czerwon  powrócili do Niemiec. Fakt ten zasadniczo wp yn  na pó niejsze po-

gl dy Eriki, która zacz a okre la  si  mianem wyp dzonej. Stwierdzenie to bu-

dzi wiele zastrze e  i nie mniej w tpliwo ci. 

                                                 
1 U. Becher, W. Brodziej, R. Maier, Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert, Hanno-

ver 2001, s. 54–55. 
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Steinbach obdarzona zosta a silnym charakterem. Jest uparta, potrafi rów-

nie  umiej tnie skupia  na sobie uwag . Trudno jednak powiedzie , by posiada-

a talent dyplomatyczny. W Polsce sta a si  jedn  z najbardziej niepo danych 

postaci ycia publicznego. Wspomnie  nale y, e równie  w Niemczech nie 

uda o jej si  dotychczas pozyska  wi kszej sympatii. U ywaj c nieparlamentar-

nego j zyka, Steinbach cz sto pokazuje, jak trudn  sztuk  jest dla niej panowa-

nie nad emocjami. Niejednokrotnie jej niefortunne wypowiedzi wzbudza y kry-

tyk  po obu stronach Odry. Zdarzy o jej si  postawi  znak równo ci mi dzy 

Prawem i Sprawiedliwo ci  a partiami neofaszystowskimi. To z jej ust pad o na-

st puj ce stwierdzenie: „Bez Hitlera, bez narodowego socjalizmu, d enia do 

wyp dzenia Niemców, które wcze niej pojawi y si  w Czechos owacji, a tak e 

w Polsce, nigdy nie zosta yby zrealizowane. To Hitler wy ama  bram , przez 

któr  pó niej przeszli inni i skorzystali z okazji, by zrealizowa  swoje cele”2. 

Erika Steinbach zaj a si  czynnym uprawianiem polityki na pocz tku lat 

siedemdziesi tych. W 1974 r. wst pi a do partii CDU, a od 2000 r. znajduje si  

w gronie jej cis ego kierownictwa. Z ramienia tego ugrupowania w 2005 r. zo-

sta a cz onkiem komisji parlamentarnej do spraw pomocy humanitarnej i praw 

cz owieka. Od chwili wst pienia w szeregi CDU Steinbach zacz a aktywnie 

manifestowa  swoje veto przeciw powojennym ustaleniom dotycz cym granicy 

polsko-niemieckiej. Niejednokrotnie podkre la a sprzeciw w swoich wyst pie-

niach na pocz tku lat dziewi dziesi tych. Jako jedna z nielicznych deputowa-

nych do Bundestagu nie uzna a legalno ci granicy na Odrze i Nysie. W 1994 r. 

Steinbach zasili a grono Niemieckiego Zwi zku Wyp dzonych (Bund der Ver-

triebenen). Cztery lata pó niej zosta a jego przewodnicz c . Jej rewizjonistycz-

ne tendencje znacznie przybra y na sile. „Ponad 15 milionów Niemców i wiele 

innych ludów sta o si  w minionym wieku XX ofiarami etnicznie uzasadnionych 

wyp dze ” – powtarza jak mantr  Steinbach3. Doda  nale y, e wed ug oblicze  

niemieckich naukowców liczba wyp dzonych Niemców z ka dym rokiem jest 

wy sza. Odwrotne proporcje dotycz  ilo ci zabitych przez hitlerowców ydów, 

Polaków, Rosjan i Romów. Topnieje ona z ka dym rokiem. 

Zwi zek Wyp dzonych kreuje Niemców na ofiar  innych narodów. Tak 

tworzona jest niemiecka „kultura cierpienia”. Zas ugi Steinbach w tej kwestii s  

niew tpliwie wielkie. Do d e  zmierzaj cych w kierunku zwrotu dawnych w a-

sno ci by ych osadników niemieckich dosz o g o ne domaganie si  moralnego 

zado uczynienia w formie oficjalnych przeprosin za wyp dzenie. Zbieg o si  to 

w czasie z wyst pieniem ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski W a-

                                                 
2 E. Guz, Pojednanie z „blond besti ”? Czy nie pora uzna , e Erika Steinbach d y do porozu-

mienia z Polakami, [w:] „Przegl d” 2008, nr 13, s. 39. 
3 J. Mieszko-Wiórkiewicz, O niemieckiej kulturze cierpienia, „Odra” 2006, nr 4, s. 14. 
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dys awa Bartoszewskiego na specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu. Wyda-

rzenie mia o miejsce w 1995 r. z okazji upami tnienia pi dziesi tej rocznicy 

zako czenia drugiej wojny wiatowej4. W swoim wyst pieniu Bartoszewski 

ubolewa  z powodu krzywd, które spotka y wysiedlonych Niemców: „Chc  

otwarcie powiedzie , e bolejemy nad indywidualnymi losami i cierpieniami 

niewinnych Niemców dotkni tych skutkami wojny, którzy utracili swe strony 

ojczyste. Jako naród szczególnie do wiadczony wojn  poznali my tragedi  wy-

siedle  przymusowych oraz zwi zanych z nimi gwa tów i zbrodni. Pami tamy, 

e dotkn y one tak e rzesze ludno ci niemieckiej, a sprawcami byli równie  Po-

lacy”5. Obecnie ma o kto pami ta, e dziesi  lat wcze niej, w maju 1985 r. po-

dobne stanowisko w kwestii wysiedle  zaj  Wojciech Jaruzelski. Powiedzia  on 

wówczas: „Nie kierowali my si  pragnieniem zemsty. Rozumiemy dzi  i rozu-

mieli my wtedy, e konieczno  opuszczenia domu rodzinnego by a dla wielu 

Niemców ci kim prze yciem. Konieczno  ta powodowa a zrozumienie i cier-

pienie”6. 

W 1999 r. w trackie trwaj cego w Berlinie „Dnia niemieckich wyp dzo-

nych”, zorganizowanego z okazji pi dziesi ciolecia RFN, zapowiedziano utwo-

rzenie Fundacji Niemieckich Wyp dzonych. Rok pó niej BdV przedstawi  za-

warty na 21 stronach oficjalny projekt tego przedsi wzi cia. Idea spotka a si  

z aprobat  przedstawicieli rz du. W ten sposób powsta  mia o centralne mauzo-

leum wyp dzonych, finansowane ze rodków pa stwowych. Pomys  by  o tyle 

niebezpieczny, i  mia  propagowa  wizerunek przesiedle ców wed ug wizji 

i uznania Zwi zku Wyp dzonych. Plan przewidywa  powstanie Centrum Prze-

ciwko Wyp dzeniom (Zentrum gegen Vertreibungen) w historycznej i prze-

strzennej blisko ci pomnika Holocaustu, przy Bramie Brandenburskiej. Jak 

stwierdzi a przewodnicz ca Zwi zku: „W gruncie rzeczy tematy ydów i wyp -

dzonych uzupe niaj  si  wzajemnie. To nieludzkie szale stwo rasowe tu i tam 

powinno by  przedmiotem zainteresowania naszego Centrum”7. Cz  wyp -

dzonych, skupionych w Katolickiej Organizacji Wyp dzonych, wyrazi a pogl d, 

e projekt powinien by  wypadkow  wspólnej inicjatywy wszystkich zaintere-

sowanych spraw  pa stw. Sugerowano nawet, e BdV nie powinien kreowa  si  

na lidera tego przedsi wzi cia. Swoj  opini  t umaczono tym, e Zwi zek Wy-

p dzonych nie wzbudza zaufania poza granicami Niemiec8. 

Erika Steinbach wielokrotnie podkre la a swoje antypolskie nastawienie 

w kwestii polskich stara  zwi zanych z integracj  ze strukturami europejskimi. 

                                                 
4 A. Krzemi ski, Czwarte podej cie, „Polityka” 1998, nr 30, s. 20–22. 
5 E. Guz, op. cit., s. 38. 
6 Ibidem. 
7 J. Mieszko-Wiórkiewicz, op. cit., s. 14. 
8 P. Jendroszczyk, Wyp dzeni krytykuj  Steinbach, „Rzeczpospolita” 2005, nr 68, s. 4. 
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Warunkowa a swoje poparcie spe nieniem przez pa stwo polskie powinno ci 

wobec pokrzywdzonych Niemców. Nast pi  ono mia o w wymiarze moralnym 

i materialnym. Za daniami sz y oskar enia pod adresem Polski, która rzekomo 

przy ka dej nad aj cej si  okazji amie prawa cz owieka niemieckich wysie-

dle ców9. Cz onkowie Zwi zku wysy ali listy do mieszka ców Pomorza i l -

ska, które mia y na celu przypomnienie, kto – wed ug nadawcy – jest prawowi-

tym gospodarzem mienia na tych terenach. Steinbach wytyka a równie  Pola-

kom uchybienia w kwestii prawa do powrotu. Pi tnowa a rzekome ciemi enie 

mniejszo ci niemieckiej. Wyliczank  krzywd ka dorazowo ko czy a sprawa od-

szkodowa . Steinbach grozi a równie  Europejskim Trybuna em Sprawiedliwo-

ci. W rzeczywisto ci aden mi dzynarodowy wymiar sprawiedliwo ci nie ma 

jurysdykcji w tej sprawie. Trybuna  w Strasburgu mo e jedynie rozstrzyga  

kwestie zaistnia e w Polsce po 1994 r. (tj. kiedy Polska ratyfikowa a jego statut). 

Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci zajmuje si  sporami zaistnia ymi mi dzy 

instytucjami UE. Prawo do wniesienia pozwów posiadaj  obywatele Unii wów-

czas, gdy krzywdzi je prawo unijne lub decyzja organu UE, a przecie  niemiec-

cy przesiedle cy nie zostali skrzywdzeni przez prawo unijne. Mi dzynarodowy 

Trybuna  Sprawiedliwo ci zajmuje si  tylko sporami miedzy pa stwami – ale 

w stosunku do pa stwa polskiego jedynie w wypadku, gdy zaistnia y one po 

1990 r. Natomiast Mi dzynarodowy Trybuna  Karny wyposa ony zosta  w ju-

rysdykcj  jedynie wobec najci szych zbrodni pope nionych po lipcu 2002 r. 

Wobec tego, niemieckim wyp dzonym pozostaje jedynie droga prawna w Pol-

sce. Tym, którzy licz  na reparacje, zostaje sk adanie wniosków do niemieckich 

s dów10. 

Stanowisko, które przyj a przewodnicz ca BdV, spotka o si  z negatywnym 

odbiorem wi kszo ci niemieckich polityków. We wrze niu 2000 r. da  temu wy-

raz ówczesny kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Odrzuci  on wszelkie rosz-

czenia materialne podnoszone przez cz onków Zwi zku. Równocze nie sprze-

ciwi  si  idei powstania Centrum przeciwko Wyp dzeniom11. Trzy lata pó niej 

podtrzyma  swoje stanowisko. Da  temu wyraz w przemówieniu z okazji obcho-

dów sze dziesi tej rocznicy wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim. Wy-

st pienie mia o miejsce w Warszawie 1 sierpnia 2003 r. Schröder odrzuci  pre-

tensje przesiedle ców. W odwecie Steinbach poczyni a wiele krytycznych uwag 

pod adresem niemieckiego rz du. Powo uj c si  na uchwa  o wyrównaniu 

szkód z 1952 r., dalej domaga a si  zado uczynienia stronie niemieckiej12. Na 

                                                 
9 M.K. Kloth, Wunde Punkte, „Der Spiegel” 2003, nr 32, s. 36–37. 
10 K. Bauchmann, Erika Steinbach nie rz dzi Niemcami, „Odra” 2004, nr 12, s. 8–9. 
11 E. Cziomer, Historia Niemiec wspó czesnych 1945–2005, Warszawa 2004, s. 452. 
12 Pierwsz  ustaw  o Lastenausgleich og oszono w RFN 14 sierpnia 1952 r. Pó niej by a kilka-

krotnie nowelizowana. Obj to ni  równie  osoby, które w pó niejszych latach przenios y si  
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marginesie doda  nale y, i  pod koniec 2003 r. rzecznik rz du kategorycznie 

stwierdzi , e wszelkie pretensje w kwestii odszkodowa  nie maj  odno nika 

w niemieckim prawie. Do kontrataku przyst pili równie  przedstawiciele prawi-

cowej cz ci polskiej sceny politycznej. Inicjatyw  podj a Liga Polskich Ro-

dzin oraz cz onkowie PiS-u. W kilku polskich miastach, w tym w Warszawie, 

odzi, Poznaniu oraz Lublinie oszacowano straty, które ponie li Polacy w trak-

cie prowadzonych dzia a  wojennych. Z ustale  wynika o, i  tylko w Warszawie 

straty si gn y sumy 40 miliardów dolarów13. 

Steinbach nie da a si  zniech ci . Sukcesywnie buduje swój polityczny wi-

zerunek. arliwie broni utartych pogl dów, a Polakom zarzuca, e wpadli w ob-

sesj  na punkcie Centrum. W wywiadzie dla „Tagespiegel” pi tnowa a Polaków, 

e sprzeciwiaj  si  wszystkiemu, co kwestionuje ich „status ofiary bez skazy”. 

Argumentuj c, pos u y a si  kwesti  Jedwabnego. „Wielu Polaków potrzebuje 

widocznie wroga” – stwierdzi a14. 

W lipcu 2004 r. mia a miejsce uroczysto  upami tniaj ca Powstanie War-

szawskie. Tym razem zorganizowano j  w Berlinie. Wydarzeniu przy wieca o 

has o „Empatia drog  do zbli enia”15. Istotne jest, e w powojennej historii 

Niemiec podobne wydarzenie nie mia o precedensu. Ku zaskoczeniu organizato-

rów, gest spotka  si  nad Wis  z krytyk  lub te  zosta  przemilczany. Wkrótce 

poczynania kontrowersyjnej pos anki CDU sta y si  tematem ostrej polemiki 

w niemieckim parlamencie. Steinbach zosta a oskar ona m.in. o dzia anie na 

niekorzy  stosunków z Polsk . 

W dniu 7 wrze nia 2003 r. BdV zorganizowa  w Berlinie obchody Dnia 

Stron Ojczystych. Przemawiaj c, prezydent Johannes Rau zaapelowa  o „ogól-

noeuropejsk  debat  historyczn  i polityczn  bez oskar e  i rozlicze ”16. Pod-

kre li , e potrzebna jest trwa a pami  o indywidualnych cierpieniach ofiar 

i ci kim losie ca ych narodów. Przewodnicz ca Zwi zku odczyta a z tej okazji 

list z wyselekcjonowanymi cytatami Jana Paw a II. Zawiera  on m.in. fragment: 

„Dzie  ziem ojczystych to obj cie my lami tych wszystkich, których niszczy-

cielska si a nienawi ci i zemsty wyrwa a przemoc  z ich rodzinnej ziemi. Nikt 

bardziej ni  tym dotkni ci nie zrozumie, jak cenne jest elementarne prawo do 

ycia w krainie swego dzieci stwa, mo liwo ci prze ywania uczu  rodzinnych 

                                                 
z Polski do RFN, rezygnuj c z obcego obywatelstwa. Poniewa  przy dokumentowaniu strat bra-

no pod uwag  tak e zeznania wiadków, margines fantazji i nadu y  by  z pewno ci  spory; 

E. Guz, Ws uchani w g os pani Steinbach, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, t. X, 2004, nr 10, s. 15. 
13 A. Ró a ski, B. Kwiatek, Wielka inwentaryzacja, „Newsweek Polska” 2004, nr 49, s. 4. 
14 E. Guz, Pojednanie..., s. 39. 
15 K. Jagie o, Przez powstanie do kariery, „Newsweek Polska” 2004, nr 31, s. 58–59. 
16 E. Jab o ska, Rewizja historii przez Erik  Steinbach, [w:] „Zbli enia Polska–Niemcy”, t. III, 

2003, s. 77. 
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na grobach swych przodków, czerpanie z tej wiadomo ci rado ci ycia i ziom-

kowskich korzeni. Respekt dla tego prawa cz owieka to powa ny wk ad w two-

rzenie sprawiedliwego i humanitarnego wiata”17. Faktycznie, ów list by  rezul-

tatem wspólnego przedsi wzi cia mi dzy bawarsk  CDU, a niemieck  sekcj  

Sekretariatu Stanu w Watykanie. Skrajnie katolickie rodowiska w Polsce nie 

pozosta y d u ne. W ostrym tonie pot pi y nadu ycie Zwi zku18. 

W dniu 10 sierpnia 2006 r. z inicjatywy Zwi zku Wyp dzonych zosta a 

otwarta wystawa pt. „Wymuszone drogi. Ucieczka i wyp dzenie w Europie 

w XX w.” (Erzwungene Wege). Zamiarem jej autorów by o ukazanie losu trzy-

nastu grup etnicznych z ca ej Europy, które zmuszono do opuszczenia swoich 

rodzinnych stron. W mniemaniu przewodnicz cej BdV, pokaz stanowi  mia  

swoiste preludium do sta ej ekspozycji losów ofiar przymusowych migracji. Stein- 

bach odnios a si  do tej kwestii nast puj co: „Przy naszych obecnych mo liwo-

ciach organizacyjnych, finansowych i przestrzennych uda o si  nam stworzy  tym-

czasow  wystaw ”19. Organizatorzy zadeklarowali, e pokaz stanowi gest pojedna-

nia, który ma si  przys u y  pokojowemu wspó istnieniu narodów w przysz o ci. 

Wystawa eksponuje przedmioty i fotografie po wi cone wielkim akcjom 

wysiedle czym dwudziestego stulecia. Na 600 metrach kwadratowych po-

wierzchni zebrano w porz dku chronologicznym obrazy rzezi Ormian dokonanej 

przez Turków (1915–1916), „wymiany ludno ci” mi dzy Grecj  a Turcj  po 

pierwszej wonie wiatowej, ucieczki i wyp dzenia Niemców po zako czeniu 

drugiej wojny wiatowej, czystek etnicznych na terenach by ej Jugos awii. Uka-

zano równie  pami tki obrazuj ce przymusowe przesiedlenia Ba tów i Ukrai -

ców. Ekspozycja zaczyna si  na pi trze. Ca  p aszczyzn  ciany zajmuje czar-

no-bia a mapa Europy, któr  na wysoko ci wzroku widza przecina fryz g sto 

zapisanych tablic, zdj  i gablot. Tutaj rozci ga si  „stulecie wyp dze ”. ciany 

pokrywaj  fotografie wyn dznia ych dzieci o pustym wzroku, o których nie 

wiadomo ju , czy pochodz  z Karelii, Cypru czy Pomorza. To pomieszanie eks-

ponatów nie pozwala odró ni , czy dani ludzie uciekali przed agresj  militarn , 

czy ich dramat wywo a a utrata swojej ma ej ojczyzny, dlatego e agresorowi 

odebrano okupowane przez niego terytoria. Jeszcze wi cej w tpliwo ci budzi 

krótki fragment mówi cy o obozach koncentracyjnych: „W wyniku zmiany 

przeznaczenia, która robi dzi  perfidne wra enie, obozy koncentracyjne s u y y 

po wojnie za kwatery dla uchod ców i wyp dzonych”20. W ten sposób tworzony 

jest wizerunek wyp dzanych jako ofiar tych e obozów. Zwiedzaj cy wystaw  

dowiaduje si  równie , e „g ówn  przyczyn  wyp dze  z niemieckich obsza-

                                                 
17 E. Guz, Pojednanie..., s. 38. 
18 W. Wawrzyniak, Labirynt pami ci, „Newsweek Polska” 2003, nr 36, s. 34. 
19 F. Ga czak, Balon próbny, „Newsweek Polska” 2006, nr 32, s. 56. 
20 S. Zekri, Obrazki z wystawy, „Forum” 2006, nr 34, s. 6. 



 Kontrowersje wokó  dzia alno ci Eriki Steinbach 263 

rów na Wschodzie by o forsowanie przez Stalina, a zaakceptowane przez za-

chodnich aliantów i polski rz d przesuni cie Polski na zachód do Odry i Nysy 

u yckiej”21. Widz sam musi sobie dopowiedzie  – o ile oczywi cie to uczyni – 

e bez niemieckiego najazdu na Polsk  nie dosz oby do wyp dze  i przesuni cia 

granicy na zachód22. Obok tragedii ludzkich, udokumentowanych m.in. relacja-

mi wiadków, zebrano dane dotycz ce strat kulturowych b d cych wynikiem 

przymusowych migracji. 

Na wystawie nie zabrak o równie  polskiego akcentu. Cz  polskich orga-

nizacji wys a a swoje eksponaty. Jednak, jak ustalili dziennikarze „Rzeczypo-

spolitej”, tylko jedna instytucja – Zwi zek Sybiraków udzieli  klarownej odpo-

wiedzi na pytanie – dlaczego cokolwiek wys a . „Dzia acze Zwi zku Sybiraków 

zebrali si  na specjalnym zebraniu i uznali, e ich sztandar b dzie bardziej wi-

doczny na berli skiej wystawie ni  gdzie  w k cie naszego pa acu”23. Inna orga-

nizacja, Polskie Ratownictwo Okr towe w Gdyni przekaza o 300-kilogramowy 

dzwon ze statku „Wilhelm Gustloff” zatopionego przez Rosjan na Ba tyku wraz 

z tysi cami niemieckich wysiedle ców. Instytut Pami ci Narodowej wys a  do 

Berlina fotografie dotycz ce tematu ekspozycji24. 

Poprzez tak  aran acj  wystawy, Erika Steinbach wiadomie odst pi a od 

swojego, budz cego skrajne emocje, kontrowersyjnego wizerunku. Przesta a 

rzuca  oskar enia pod adresem Polski i innych krajów. Rozs dek podpowiada 

bowiem, e przeforsowanie idei Centrum b dzie mo liwe, gdy uda si  przeko-

na  opini  publiczn  oraz sceptycznie odnosz cych si  do tego projektu cz  

polityków niemieckich o pojednawczym wymiarze przedsi wzi cia. Reklamuj c 

pokaz, Steinbach powiedzia a: „Zapraszam ka dego do obejrzenia wystawy 

i wyrobienia sobie w asnego pogl du, a nie s uchanie tych, którzy diabolizuj  

nasz projekt”25. Postawa przewodnicz cej odnios a rezultat. Lawina dyskusji to-

cz cych si  wokó  tematu Centrum sukcesywnie traci na ostro ci. Alogiczne 

i ma o dyplomatyczne by o natomiast zachowanie ówczesnego polskiego pre-

miera Kazimierza Marcinkiewicza. Ze wzgl du na wystaw  odwo a  swój udzia  

w uroczysto ci pi tnastolecia podpisania partnerstwa polsko-niemieckiego. 

Steinbach postawi a równie  na autorytety. Podczas uroczysto ci otwarcia 

wystawy g os zabra  przewodnicz cy Bundestagu Norbert Lammert (CDU) oraz 

powszechnie szanowany dr Joachim Gauck (by y szef urz du ds. akt NRD- 

-owskiej s u by bezpiecze stwa Stasi). Wystawa spotka a si  z pozytywnym 

przyj ciem w gierskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, pisarza Imre Kert-

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 P. Ko ci ski, P. Jendroszczyk, Polskie eksponaty u pani Steinbach, „Rzeczpospolita” 2006, nr 188, s. 6. 
24 Ibidem. 
25 F. Ga czak, op. cit., s. 56. 
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észa. Podobne stanowisko zaj  przewodnicz cy Polsko-Niemieckiej Grupy Par-

lamentarnej Markus Meckel (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – SPD). Ten 

wieloletni krytyk poczyna  pos anki CDU okre li  wystaw  mianem uprawnio-

nego i interesuj cego g osu. 

W sierpniu 2006 r. gazeta „Der Spiegel” opublikowa a artyku , który wyka-

za , e ponad 30% z 200 by ych cz onków zarz du BdV ma za sob  nazistowsk  

przesz o 26. E. Steinbach pocz tkowo kategorycznie odrzuci a mo liwo  kon-

frontacji z niewygodn  prawd , chowaj c si  za parawanem problemów finan-

sowych. Miesi c pó niej zadeklarowa a zbadanie tej kwestii. 

Przewodnicz ca Zwi zku skrupulatnie toruje drog  do budowy Centrum 

przeciwko Wyp dzeniom. Na poczet powstania tej instytucji utworzona zosta a 

Fundacja pod t  sam  nazw . Celem instytucji ma by  dokumentowanie przesie-

dle  ludno ci niemieckiej z terenów Europy rodkowo-Wschodniej. Znamienny 

pozostaje fakt, e pos anka CDU sprowadza pod wspólny mianownik wysiedlo-

nych Niemców z narodami eksterminowanymi podczas drugiej wojny wiato-

wej. Steinbach nie wyklucza co prawda mo liwo ci, e w Radzie Centrum za-

si d  równie  Polacy, od razu jednak dodaje, i  przedsi wzi cie b dzie koncen-

trowa  si  przede wszystkim na upami tnieniu historii wszystkich niemieckich 

wysiedle ców27. Strona polska utrzymuje, e projekt nie zyska w naszym kraju 

poparcia. Istotn  rol  w formowaniu frontu stanowczej odmowy odegra  W. Bar-

toszewski. By y minister wielokrotnie sygnalizowa , i  ca e berli skie przedsi -

wzi cie jest aktem fa szowania prawdy historycznej. Argumentowa , e istnieje 

realne niebezpiecze stwo, e ofiary drugiej wojny wiatowej zostan  podzielone 

na dwie grupy. Do pierwszej zalicza  si  b dzie ydów, do drugiej Niemców. 

W ten sposób wymazana zostanie pami  o niszczycielskiej wojnie prowadzonej 

w Europie rodkowo-Wschodniej. Stanowczo opowiedzia  si  za redefiniowa-

niem historii obu krajów28. Steinbach pozostaje nieprzejednana, uparcie twier-

dz c, e celem jej dzia alno ci jest wyg adzenie drogi w duchu porozumienia 

i pokojowego wspó ycia miedzy narodami. 

Inicjatywa budowy Centrum negatywnie odbi a si  na stosunkach polsko- 

-niemieckich. Po zmianie na stanowisku kanclerza projekt Steinbach ma znacz-

nie wi ksz  szans  na realizacj . Obecna kanclerz Niemiec Angela Merkel jest 

bardziej przychylna przedsi wzi ciu ni  jej poprzednik G. Schröder. Opowie-

dzia a si  ona za wzniesieniem w stolicy Niemiec pomnika pami ci o tych, któ-

rzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Doda  wypada, i  Merkel 

nie chce, aby Centrum by o ród em negatywnych emocji w Polsce. Nie chce 

                                                 
26 H.M. Kloth, K. Wiegrefe, Unbequeme Wahrheiten, „Der Spiegel” 2006, nr 33, s. 46–48. 
27 J.M. Piskorski, Pojednanie z popl taniem, „Polityka” 2006, nr 23, s. 40–41. 
28 J. Puhl, G. Spörl, Straff organisierter Clan, „Der Spiegel” 2007, nr 7, s. 127. 
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równie , aby tematem wyp dze  obj ci zostali wy cznie Niemcy. Do  wy-

mownym gestem kanclerz Merkel by o powo anie na stanowisko wiceministra 

kultury wielce zas u onego dla Fundacji E. Steinbach – Hermanna Schäfera. Do-

tychczas pe ni  on funkcj  prezydenta Fundacji Domu Historii (z siedzib  

w Bonn) oraz cz onka rady naukowej ZgV. 

Obecnie trwaj  poszukiwania siedziby dla Centrum. Pierwotnie przewidy-

wano przeznaczy  na ten cel uszkodzony podczas drugiej wojny wiatowej ko-

ció  w. Micha a na berli skim Kreuzbergu. Zgody na to odmówi  jednak abp 

Berlina Georg Sterzinski, przeciwnik dzia alno ci Steinbach. Co ciekawe, kar-

dyna  nie popar  projektu przewodnicz cej, mimo e niemiecki Ko ció  prze y-

wa powa ne problemy finansowe i musi pozby  si  wi ty , które odwiedza 

garstka wiernych. Równolegle Steinbach stara si  pozyska  rodki na rzecz Fun-

dacji. Zapuka a m.in. do drzwi wdów wojennych. Spotka a si  z yczliwym 

przyj ciem. Kobiety w ge cie solidarno ci ch tnie zasili y swoimi oszcz dno-

ciami konto Fundacji. Apel spotka  si  równie  z przychyln  reakcj  ze strony 

niemieckich instytucji i prywatnych firm. W wykazie sporz dzonym przez Fun-

dacj  w 2006 r. znalaz o si  400 nazw gmin niemieckich, które wspar y Cen-

trum. Sponsorzy uiszczaj c op at  w wysoko ci 5 eurocentów od g owy miesz-

ka ca, kupuj  sobie miejsce na cianie honorowej Centrum. Na jej licu umiesz-

czone zostan  nazwy wszystkich wspieraj cych projekt dobroczy ców. Oczywi-

cie, o ile takie powstanie. 

Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce odby o si  wiele spotka  z udzia em 

pos anki CDU, m.in. na Uniwersytecie Viadrina oraz w redakcji „Rzeczypospo-

litej”. Celem spotka  mia o by  przekonanie oponentów do projektu utworzenia 

Centrum. Oczywi cie wszystko odbywa  si  mia o w duchu wspó pracy i pojed-

nania. Faktycznie chodzi o o udowodnienie, i  ze sprawcami niedoli niemiec-

kich przesiedle ców racjonalnie wspó pracowa  si  nie da. Nadmieni  nale y, 

e liczba poda  wp ywaj cych do polskich s dów o zwrot w asno ci rzekomo 

zagrabionej niemieckim przesiedle com w 1945 r. ci gle ro nie29. 

Analizuj c histori  stosunków polsko-niemieckich pod k tem przymuso-

wych wysiedle , mo na wysnu  wniosek, e niew tpliwym niedopatrzeniem po-

lityków znad Wis y by o ignorowanie nasilaj cych si  roszcze . Drugi czynnik 

stanowi nieuregulowanie na czas stosunków w asno ciowych w celu zabezpie-

                                                 
29 Nad umiej tnie preparowan  tre ci  wniosków od wielu lat pracowa o szerokie grono „wyp -

dzonych” w trzecim pokoleniu. Dzia acze m odzie ówki Zwi zku Ziomkostw odwiedzali lewi-

cowych przesiedle ców. Namawiano ich do scedowania wszelkich czynno ci prawnych na no-

wo utworzone Powiernictwo Pruskie. W zamian za wy wiadczon  us ug  Powiernictwo przej-

mowa  mia o cz  warto ci „zagrabionego” mienia. Wystarczy  jeden podpis. Fundacja E. Stein- 

bach oficjalnie odci a si  od praktyk Powiernictwa. Podobnie post pi  niemiecki rz d i wi k-

szo  niemieckich partii politycznych; J. Mieszko-Wiórkiewicz, op. cit., s. 16. 
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czenia interesów w asnych obywateli zamieszkuj cych tzw. poniemieckie nieru-

chomo ci. Trafnie do kwestii tej odniós  si  prof. Marian Dobrosielski. Podczas 

konferencji nt. „Cienie przesz o ci i wizje przysz o ci” zorganizowanej w stycz-

niu 2004 r. przez fundacj  im. Wita Stwosza stwierdzi : „Nasze reakcje na ró -

nego rodzaju g o ne wydarzenia zwi zane z dzia alno ci  Zwi zku Wyp dzo-

nych, na ich aroganckie, antypolskie o wiadczenia i projekty, s  paradoksalne, 

czy jak kto woli, typowo polskie. Kiedy bowiem zdarzaj  si  jakie  bulwersuj -

ce fakty, jak np. rezolucja Bundestagu z 1998 r. popieraj ca w pe ni dzia alno  

Zwi zku, bezczelny i pe en arogancji «Apel Berli ski» Eriki Steinbach z tego 

roku czy te  jej j trz cy zabli nione rany w stosunkach polsko-niemieckich pro-

jekt Centrum Przeciwko Wyp dzeniom w Berlinie, reagujemy na nie gwa tow-

nie, emocjonalnie, irracjonalnie. Po tym s omianym zapale zapominamy o nich 

do czasu, gdy kto  w Niemczech znów nie podniesie jakiej  dra liwej sprawy. 

I tak w kó ko Macieju. Zwi zek Wyp dzonych natomiast typowo po niemiecku, 

systematycznie rozwija swoje ideowo-polityczne koncepcje, pragmatycznie do-

stosowuj c je do zmieniaj cych si  uwarunkowa ”30. 

Obecnie E. Steinbach nale y do kierownictwa Goethe – Institut, radia ZDF 

oraz Stowarzyszenia Terytorialnego Prus Zachodnich. 

Jedn  z reperkusji postanowie  poczdamskich sta  si  exodus ludno ci nie-

mieckiej z pó nocnych i zachodnich obszarów Polski. Konieczno  opuszczenia 

rodzinnych stron sta  si  dla wielu przesiedle ców przyczyn  wielkiej tragedii. 

Pami  o tych wydarzeniach w najmniejszym stopniu nie mo e przy mi  faktu, 

i  to z winy niemieckich polityków pierwszych dziesi cioleci XX w. dosz o do 

przymusowych migracji. Nie mo na bowiem mówi  o nich, bez uwzgl dnienia 

polskiego wrze nia 1939 r. Niemo liwo ci  jest równie  obiektywne rozpatry-

wanie omawianej kwestii bez respektowania tego, w wyniku czego zaistnia a. 

Cho  min y ju  dziesi tki lat od tamtego czasu, wci  odczuwalne s  skutki 

powojennych rozstrzygni  politycznych. 

Postawa, wypowiedzi i dzia alno  Eriki Steinbach spotyka si  zazwyczaj 

z negatywnym odbiorem Polaków. Co warto podkre li , jest ona cz stszym te-

matem zjadliwych polemik, dyskusji oraz paszkwili w Polsce ni  w Niemczech. 

Jej dzia alno  odbierana jest na zasadzie czerwonej chusty (Rotes Tuch), psuj -

cej dobre relacje mi dzy pa stwami31. Najcz ciej podnoszonym argumentem 

polskich oponentów dzia aczki jest jej d enie do postawienia znaku równo ci 

mi dzy sprawcami, a ofiarami hitlerowskiej zawieruchy. 

                                                 
30 Ibidem, s. 18-19. 
31 Vertriebene. Rotes Tuch, „Der Spiegel” 2008, nr 7, s. 19; P. Cywi ski, Wyp dzeni z pojednania, 

„Wprost” 2007, nr 27, s. 85. 
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Maj c na wzgl dzie aspekt historyczny, zrozumia a jest niech  i daleko 

id ce uprzedzenie polskiego spo ecze stwa do osoby Steinbach. Zadziwia nato-

miast stanowisko polskich w adz. Nie tylko budzi ono wiele zastrze e , ale rzec 

by mo na, e jest ono zupe nie nieadekwatne do zaistnia ej sytuacji. Cz sto za-

pomina si , e g os Steinbach nie jest odzwierciedleniem politycznego scenariu-

sza niemieckiego rz du. Trudno równie  doszuka  si  w RFN ch ci pisania na 

nowo w asnej historii. W okresie, w którym toczy a si  s owna przepychanka 

wokó  tematu Centrum, ukaza y si  co prawda prace wskazuj ce na krzywd , 

która dotkn a niemieckich przesiedle ców, ale nie zawiera y w sobie rewizjoni-

stycznego adunku. O tym polscy politycy niezwykle cz sto zapominaj . Zwra-

caj  uwag  odwo ane wizyty oraz krytyczne uwagi polskich polityków wypo-

wiadane pod adresem Niemców. By oby wielce niekorzystne, gdyby ludzie roz-

pami tuj cy minione czasy znów zamieszali w emocjonalnym tyglu i zniweczyli 

owoce budowania wzajemnego zaufania. Obserwatorzy stosunków polsko-

niemieckich z niepokojem pytaj , czy relacje, które po 1989 r. rozwija y si  po-

my lnie, mo e stopniowo dopa  destrukcyjny kryzys, wzajemna wrogo  i nie-

ufno . Niepokoj ce sygna y takiego stanu dostrzec mo na w sferze polityki. 

Prym wiod  w tym media. Tylko na podstawie ilo ci artyku ów po wi conych 

dzia alno ci Steinbach mylnie mo na wnioskowa , e jest ona g ównym deter-

minantem kszta tu stosunków Warszawa–Berlin, a jej osob  traktuje si  jako 

czo ow  przeszkod  budowania dobrych relacji mi dzy obu pa stwami. A prze-

cie  tematów s u cych zacie nianiu wspó pracy polsko-niemieckiej jest znacz-

nie wi cej, od p aszczyzny wspó dzia ania w ramach Unii Europejskiej poprzez 

aspekt polityki gospodarczej i bezpiecze stwa, a na wymiarze kultury ko cz c. 

Erika Steinbach jest nieporównywalnie bardziej popularna w Polsce ni  

w Niemczech. Polski rozg os wokó  jej osoby zaowocowa  renesansem popular-

no ci i szacunku dla cz onkini BdV. Zwi zek, któremu przewodzi od wielu lat, 

prze ywa jesie  istnienia. W niemieckich mediach dostrzec mo na jedynie spo-

radyczne wzmianki na jego temat. Nawet samo Centrum przeciwko Wyp dze-

niom, powstaj ce by sporz dzi  rodowisku jaki  nagrobek wspomnie , nie 

wzbudzi o u zachodniego s siada wi kszego zainteresowania. Z „pomoc ” na-

tomiast pospieszy a osamotniona Polska. Rosja wybra a w tej kwestii strategi  

milczenia, w Czechach mówi si  na ten temat szeptem. Jeszcze inn  drog  wy-

bra y W gry, w których uroczy cie otwarto miejsce pami ci wyp dzonych 

Niemców32. 

Politycy RFN ju  dawno przestali bra  pod uwag  postulaty wyp dzonych, 

w kontek cie polityki zagranicznej. Mimo to, strona polska nadal stara si  wyeg-

zekwowa  szkodliw  dla bilateralnych relacji polityk  z cieniami historii w tle. 

                                                 
32 E. Guz. Miejmy pretensje do siebie, „Przegl d” 2007, nr 45, s. 42. 
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Z tego równie  powodu ciesz ca si  marginalnym znaczeniem w Niemczech po-

s anka CDU – w Polsce wydaje si  osob  kreuj c  polityk  Niemiec wobec Polski33. 

Streszczenie 

Kontrowersje wokó  dzia alno ci Eriki Steinbach 

Erika Steinbach jest niemieckim politykiem, cz onkiem partii Unii Chrze ci-

ja sko-Demokratycznej (CDU), przewodnicz c  Zwi zku Wyp dzonych w Niem- 

czech oraz inicjatork  budowy berli skiego Centrum przeciwko Wyp dzeniom. 

W Polsce uwa ana jest za jedn  z najbardziej niepo danych postaci ycia pu-

blicznego. Jej postawa, wypowiedzi oraz aktywno  budz  wiele emocji i spoty-

kaj  si  z negatywnym odbiorem Polaków. Z tego powodu jest ona cz stym te-

matem polemik i dyskusji. 

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie dzia alno ci  E. Steinbach 

oraz próba oceny jej kontrowersyjnych poczyna . 

Summary 

The Controversy about the Activity of Erika Steinbach 

 

Erika Steinbach is a German politician, a member of the Christian Democ-

ratic Union [the German Party CDU], the president of the Federation of Expel-

lees in Germany. She is also an initiator of the project of the Berlin Centre 

Against Expulsions. In Poland, Erika Steinbach is believed to be one of the most 

unwanted figures of public life. Her behaviour, various statements and activity 

stir up emotions and lead to Steinbach’s negative reputation in Poland. Thus, 

Erika Steinbach is often the subject of discussions and polemics. 

The aim of this article is to show the activity of Erika Steinbach. Moreover, 

it is also the attempt to evaluate some of her controversial actions. 

 

                                                 
33 J. Sadowski, Kto si  boi Eriki Steinbach, a kto Angeli Merkel, „Res Publica Nowa” 2006, nr 4, 

s. 113; G. Schwan, Z e emocje burz  zaufanie, „Rzeczpospolita” 2006, nr 204, s. 8. 


