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17 sierpnia 2006 

Niemcy o Centrum przeciw Wypędzeniom 

Komunikat prasowy z badania Instytutu Spraw Publicznych 

 

Większość Niemców (68%) nie słyszała o inicjatywie Eriki Steinbach zmierzającej do 

upamiętnienia niemieckich wysiedleńców z czasów II wojny światowej. 20% badanych 

słyszało, ale nie orientuje się co to za inicjatywa. Jedynie 12% Niemców słyszało i 

deklaruje, że wie wiele na ten temat. Można założyć więc, że około 12-15% Niemców w 

jakiś sposób interesowało się tą inicjatywą i ma wyrobione zdanie na ten temat.  

Tabela 1.            (w proc.) 

CZY SŁYSZAŁ(A) PAN(I) O INICJATYWIE ERIKI STEINBACH ZMIERZAJĄCEJ DO UPAMIĘTNIENIA 

NIEMIECKICH WYSIEDLEŃCÓW Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ? 

Tak, słyszałem wiele na ten temat 12 

Tak, ale nie orientuję się co to za inicjatywa 20 

Nic nie słyszałem 68 

Źródło: dane ISP 

Kwestia ta jest żywa szczególnie wśród osób, które uważają, że wojna ciągle ma wpływ na 

stosunki polsko-niemieckie. W grupie tej odsetek osób przyznających się do wiedzy o 

Centrum wyniósł 20%. Inicjatywą tą interesują się przede wszystkim osoby starsze w 

wieku powyżej 66 lat (25% w tej grupie wiekowej). Zupełnie nie zainteresowane są 

osoby młodsze (w grupie do 29 lat 80% nic nie słyszało na ten temat, a w wieku 30-45 lat 

74%).  

Osoby, które słyszały o Centrum przeciw Wypędzeniom, raczej oceniają inicjatywę 

Eriki Steinbach pozytywnie (47%). Ciekawe jednak, że wśród Niemców, którzy słyszeli 

wiele na ten temat liczba ocen pozytywnych i negatywnych rozkłada się równomiernie, 

natomiast wśród osób, które słyszały, ale nie orientują się co to za inicjatywa, ocen 

pozytywnych jest ponad dwukrotnie więcej niż ocen negatywnych.  
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Tabela 2.            (w proc.) 

JAK Z PUNKTU WIDZENIA NIEMIEC NALEŻY OCENIĆ DZIAŁANIA W CELU UTWORZENIA W 

BERLINIE CENTRUM PRZECIW WYPĘDZENIOM? 

Zdecydowanie pozytywnie 14 

Raczej pozytywnie 33 
47 

Raczej negatywnie 19 

Zdecydowanie negatywnie 11 
30 

Są nieistotne 11 11 

Trudno powiedzieć 12  

Źródło: dane ISP 

Znacząca grupa badanych (25%) wyraża opinię, że do poprawy stosunków między Polską 

a Niemcami przyczyniłoby się „symboliczne uznanie przez Polskę krzywd Niemców 

zaznanych w czasie i po II wojnie światowej”. Należy ocenić, że jest to wysoka ranga 

przyznana tej sprawie i może wskazywać na fakt, że niezależnie od znajomości i poparcia 

dla konkretnej inicjatywy utworzenia Centrum przeciw Wypędzeniom nastawienie 

Niemców w tej sprawie powoli zmienia się w kierunku mocniejszego poczucia krzywdy i 

bycia również ofiarą II wojny światowej. 

* * *  

Badanie opinii publicznej jest częścią większego projektu Instytutu Spraw Publicznych 

„Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek Polaków i Niemców w obliczu wspólnej 

obecności w UE” we współpracy z Fundacją Roberta Boscha, Fundacją Konrada 

Adenauera, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych RP. Badanie Instytutu Spraw Publicznych zostało zrealizowane 

przez TNS-Emnid w Niemczech w dniach 29 kwietnia – 5 maja 2006 na reprezentatywnej 

próbie 1009 osób powyżej 14 roku życia. 


