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Potrzeba badań dotyczących powoływania i pierwszych lat działalności stowarzyszeń 

mniejszości niemieckiej – zwłaszcza w organizacjach dotychczas nieopisanych – z roku na 

rok jest coraz większa. Odchodzą bowiem osoby, które są nośnikami pamięci o tamtych 

zdarzeniach, które brały udział w inicjowaniu powstawania organizacji i które były (są) 

liderami aktywności etnicznej. Wraz z tymi osobami zanikają także cenne materiały 

archiwalne, dokumenty, które stanowią świadectwa procesów zachodzących po przełomie 

demokratycznym wśród ludności niemieckiej i jej otoczenia społecznego.  

W związku z powyższym w ramach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 

(CBMN) przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu przeprowadzono badania tej 

problematyki, którymi objęto 15 przedstawicieli organizacji mniejszości niemieckiej w 

województwie opolskim (kół terenowych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Śląsku 

Opolskim – w skrócie DFK), w okresie od maja do listopada 2015 roku. Badania 

przeprowadziła pani Julianna Klick, ówczesna koordynatorka CBMN.  Metodologią badań, tj. 

opracowaniem narzędzia badawczego oraz wstępnych założeń teoretycznych, zajęli się dr 

Paweł Popieliński i dr Magdalena Lemańczyk. W badaniach wykorzystano ustrukturyzowany 

kwestionariusz wywiadu. 

Wśród przebadanych członków założycieli, przewodniczących oraz aktywnych 

członków DFK znaleźli się przedstawiciele następujących kół terenowych (DFK): 

Biedrzychowice, Chróścice, Dziergowice, Gogolin, Kamień Śląski, Kolonowskie, Leśnica, 

Mionów, Olesno, Otmice, Polska Cerekiew, Prudnik, Sieraków Śląski, Walidrogi, Zębowice. 

Problematyka badań dotyczyła głównie powstawania i funkcjonowania 15 DFK w 

województwie opolskim, obejmując kwestie powoływania organizacji, motywów 

wstępowania do nich, początków funkcjonowania i kontaktów wewnątrz- i 

zewnątrzgrupowych, kwestii wyznaniowych, kwestii stosunków międzyludzkich, relacji 

mniejszość-większość, kwestii językowych itp. Powyższe procesy zostały osadzone w 
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szerokim kontekście społeczno-historycznym i kulturowym, umożliwiając ich pełniejszą 

ekspozycję. 

Jak wynika z analiz zebranego materiału, głównymi motywami zakładania organizacji 

mniejszości niemieckiej w województwie opolskim były motywy narodowościowe 

(tożsamościowe), kulturowe (chęć pielęgnowania i kultywowania kultury, tradycji i 

obyczajów oraz języka niemieckiego), motywy społecznikowskie (poczucie obywatelskości, 

bycia i decydowania „u siebie i za siebie”, chęć pomocy rodzimej społeczności, motywy 

charytatywne) oraz częściowo ekonomiczne (możliwości poprawienia statusu 

ekonomicznego).  

Istotnym czynnikiem sprawczym powstawania stowarzyszeń mniejszości niemieckiej 

okazują się charyzmatyczni liderzy, pośród których znalazły się również osoby duchowne. 

Tak ścisła współpraca ludności niemieckiej w regionie opolskim z duchowieństwem stanowi 

element wyróżniający w porównaniu np. z terytorium północy Polski, na którym instytucja 

Kościoła czy duchownego nie odgrywała większej roli w wspieraniu/inicjowaniu aktywności 

etnicznej.   

Poczucie tożsamości narodowej łączyło się w tym przypadku ze spontanicznym, a 

jednocześnie długo wyczekiwanym momentem „renesansu”, czego przykładem jest 

wypowiedź respondenta: „Ksiądz Globisz był tutej, on był proboszczem tutej. No i jak ten ruch 

się zaczął w tym 89-tym… Mówi – przecieŜ my jesteśmy większością, wy jesteście większością. I 

zawołoł nos i mówi - Panie X [nazwisko do wiadomości badaczy – przyp. P.P., M.L.] „Also, das 

ist die höchste Zeit, Ŝeby sam te koło zawiązać”. Oficjalnie to my mieli w salce katechtycznej, u 

niego”1 oraz „Ludzie mieli potrzebę śpiewania, nawet ksiądz Józef Kampka z Izbicka 

wydrukował ksiąŜeczki z 122 pieśniami (Deutsche Heimatlieder)”2. 

Kolejnym specyficznym czynnikiem, choć nie można go ostro sklasyfikować jako 

motywu powoływania, raczej jako wynikową aktywności etniczno-obywatelskiej, jest 

polityczna aktywność członków na wszystkich szczeblach samorządowych i w parlamencie. 

Nie oznacza to jednocześnie, iż w pozostałych regionach, w których funkcjonuje mniejszość 

niemiecka takie aspiracje nie występowały. Co istotne, ten wymiar aktywności liderów 

mniejszości niemieckiej w województwie opolskim istotnie wspierał prestiż grupy i spoistość 

grupową (np. poczucie więzi, sensu istnienia) i promieniował w kierunku innych regionów 

funkcjonowania DFK w Polsce. Pozostaje on w ścisłym związku z obywatelskim wymiarem 

powoływania stowarzyszeń, co potwierdza m. in. jedna z wypowiedzi: 

                                                           
1 Wywiad przeprowadzony w DFK Kolonowskie, wrzesień 2015.  
2 Wywiad przeprowadzony w DFK Otmice, wrzesień 2015. 
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„To my jako Ślązacy nie mieli Ŝadnego wpływu i dlatego my byli zdecydowani, Ŝeby tyŜ 

coś zorganizować, Ŝeby my teŜ mieli coś do powiedzenia u siebie na swoim terenie. Dlatego buł 

taki odzew tych ludzi, taka chęć wstąpienia do tej mniejszości, no i dzięki teŜ tymu my teŜ mieli 

swoich radnych, swoich posłów itd., itd. I to wtedy nołs usatysfakcjonowao, Ŝe nareszcie mumy 

teŜ cojs u siebie do powiedzenia w sprawach gospodarczych, czy obojentnie jakich tam, no i Ŝe 

ten język teŜ mógł być później tu wprowadzony, (…) tak sie to zaczło”3. 

Trudno przyporządkować powyższe kategorie motywów w sposób jednoznaczny do 

poszczególnych respondentów, bowiem w zdecydowanej większości przypadków 

współwystępują, pokrywając się.  

Potwierdzają to poniższe wypowiedzi respondentów:  

„[…] jak Ŝeśmy rozpoczynali, bo Mniejszość Niemiecka nie rozpoczęła się od roku 1990 

tylko my Ŝeśmy tu juŜ pracowali od 1984 roku. Początki tych starań o załoŜenie jakiejś grupy 

inicjatywnej i o grupy mniejszościowe rozpoczęły się w Gliwicach, Zdzieszowicach, Raciborzu. 

Wszystkie te grupy, te próby zarejestrowania tych grup były odmowne. Nikt nie chciał tego 

zarejestrować. Później gdzieś w roku 1986 do grup inicjatywnych dołączył Gogolin, który nie 

oficjalnie powołał Zarząd Wojewódzki (tak ja to nazywam Zarząd Wojewódzki z Johannem 

Krollem na czele). […] Z całych okolic, moŜna powiedzieć dokoła Gogolina myśmy się zjeŜdŜali. 

KaŜdy chętnie przyjeŜdŜał, ci co zakładali tą Mniejszość Niemiecką byli zainteresowani. Ci 

wszyscy się spotykali. W związku z tym Kroll, nasz późniejszy przewodniczący, wytyczał miejsca 

gdzie się spotykamy  i to nie trzeba było duŜo tam zapraszać, tylko Ŝeśmy się dowiadywali Ŝe tam 

takie spotkanie jest i wszyscy Ŝeśmy tam jechali. Wiadomo było, Ŝe chcieliśmy udokumentować, 

Ŝe jesteśmy Niemcami, prawda”4, „[…] ludzie składali deklaracje, do dziś składa się tak jak ktoś 

chce wstąpić do mniejszości , i to ludzie wtedy sie garnęli. Nawet stali cały dzień w kolejce, Ŝeby 

ich zarejestrować. […] Ludzie sie wtedy wpisywali od lutego gdzieś do sierpnia. W prywatnym 

domu. Takie dwie panie to spisywały”5.  

W zbliżony sposób przedstawiają się motywy wstępowania osób do tych organizacji, 

które dodatkowo należy rozpatrywać w szerokim kontekście społeczno-historycznym, 

kulturowym i z uwzględnieniem indywidualnych motywów (tj. kontekst mikrohistorii). 

Można ogólnie stwierdzić, iż generalnie motywy wstępowania do organizacji mniejszości 

niemieckiej skłaniają się ku tożsamościowym (poczucie przynależności do narodowości 

niemieckiej), kulturowym (chęć uczestnictwa w zebraniach osób o podobnym poczuciu 

przynależności narodowej, możliwość rozmawiania w języku niemieckim, kultywowania i 

                                                           
3 Wywiad przeprowadzony w DFK Otmice, wrzesień 2015. 
4 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015.  
5 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
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pielęgnowania kultury i języka niemieckiego) oraz ekonomicznym (możliwości wyjazdu do 

Niemiec w poszukiwaniu pracy). 

 Przykładem są opinie badanych: 

„Powód rejestracji był następujący: kultywować niemiecką kulturę i prawo do nauki języka 

niemieckiego... . Aby udokumentować naszą tu obecność zaczęto zbierać podpisy stwierdzające, 

Ŝe jesteśmy narodowości niemieckiej. Bez Ŝadnego przymusu, o ile wiem na naszym terenie 

gogolińskim, zebrano dwieście pięćdziesiąt tysięcy podpisów. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi 

podpisało właśnie te deklaracje, Ŝe są narodowości niemieckiej”6 oraz „Przede wszystkim num 

zaleŜało na tym Ŝeby nie zanikło to co tu buło wcześniej, bo z tego my byli zadowolyni, bo 

moŜna i porównać jak my sam mieli urządzenia i moŜna porównać kaj nie buło tej kultury 

niemieckiej, to jednak buła róŜnica, a zatem my byli za tum kulturum niemieckum”7 oraz „(…) 

jakie były wtedy, kiedy powstawało DFK… Jakie wtedy były oczekiwania? Oczekiwania były 

tego… Ŝe endlich ta wolność i mogą się tego… mogą się spotykać, mogą mówić…”8, a takŜe 

„(…) no i Ŝeby to się nauczyli za Niemca Ŝeby to nie zanikło tak nagle, język, kultura i ten 

porzundek niemiecki, Ŝe nie będzie ignorowany. To buło u nołs Ŝeby tyn porzundek, do którego 

my byli wychowani, przyzwyczaini, Ŝe łun by nie buł ignorowany. I to co buło niemieckie nie 

byndzie takie, niszczune tam ni celowo, ale zaniedbane”9. 

Mimo że dominujące są motywy tożsamościowe i kulturowe, które w powszechnym 

odbiorze są mniej spektakularne, to jednak najbardziej wyraziste i kontrowersyjne, ze 

względu na skutki dla współczesnej struktury społeczno-demograficznej, są motywy 

ekonomiczne (głównie masowa emigracja średniego i najmłodszego pokolenia). Na tym tle 

nadal występują nieporozumienia i niedomówienia, bowiem dla wielu respondentów, dla 

których motywy tożsamościowo-kulturowe były najważniejsze, opinie o wykorzystaniu przez 

nich członkostwa w DFK dla prywatnych korzyści, okazują się krzywdzące. Z kolei, ci sami 

badani także przyznają, iż skala zjawiska instrumentalnego potraktowania członkostwa w 

mniejszości niemieckiej była wśród innych osób rozległa. Według nich problem tkwi nie w 

samej motywacji ekonomicznej, lecz raczej w roszczeniowej postawie tych osób, które nie 

wspierają działalności DFK, a jedynie figurują jako członkowie.  

Jak wspominają respondenci: „Wtedy mieli ludzie takie oczekiwania, Ŝe dostaną 

konkretną pomoc finansową, chociaŜ nam się aŜ tak źle nie powodziło, ale drugiej strony było 

wielu ludzi takich, Ŝe rzeczywiście tylko na to poczucie tej toŜsamości, Ŝe mogli pokazać 

                                                           
6 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015.  
7 Wywiad przeprowadzony w DFK Otmice, wrzesień 2015.  
8 Wywiad przeprowadzony w DFK Kolonowskie, wrzesień 2015.   
9 Wywiad przeprowadzony w DFK Otmice, wrzesień 2015. 
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nareszcie, Ŝe my tu jesteśmy. (…) Zgrzeszuła bych jak bych powiedziałach inaczej, pewnie Ŝe się 

cięŜko narobiłam społecznie, ale to teŜ jest mój wybór”10 albo „No jak będam tam naleŜeć, to 

naprawdę tam i moŜe jakaś Marka mi się coś skapnie, no bo taka mentalność jest, no.. A ty to za 

darmo to tam nie robisz, jak mi tam jedna osoba pedziała, joł gołdom – Suchej no, to weź ty to.. 

I to potym się okazało była członkiem zarządu, tez i powiedziała – Jak ty to za darmo robisz, to 

tu... ale to się okazało, Ŝe ona potem wiedziała, Ŝe.. i przeprosiła mnie. Ona myślała, Ŝe kaŜdy 

myśli, Ŝe dostanam za to coś... jakieś tam Marki, czy później Euro, się okazało, Ŝe joł to robiam 

całkowicie społecznie, ni. TakŜe ni ma, Ŝe coś za coś”11 oraz „No wie Pani, wtedy to jeszcze były 

te paszporty (…) niemieckie, takŜe na tyn sztat [Staatsangehörigkeitsausweis – przyp. P.P., M.L.] 

to było… (…) bo to wtedy czy jak ktoś do roboty no to wiadomo to tyn paszport niemiecki to 

był bardzo tam ceniony w Niemczech, ni… czy zatrudnienie, czy tam do Holandii jeździli... no to 

było bardzo zainteresowanie, ona tu siedziała, czasami do dom te akta brała, bo bardzo duŜo 

tych ludzi… kaŜdy Ŝeby tyn paszport dostać, ni”12.     

 Istotnym elementem analizy powstawania organizacji mniejszości niemieckiej, 

bez którego z pewnością obraz i odbiór byłby niepełny, jest kontekst społeczno-historyczny i 

kulturowy końca lat 80-tych i początku lat 90-tych XX wieku w Polsce. Z perspektywy czasu 

widać, iż kontekst, w którym powoływano organizacje był niezwykle emocjonalny, 

żywiołowy, ale także rodził nowe nadzieje.  

Respondenci wspominają owe konteksty w następujący sposób: 

1) kontekst społeczno-historyczny: „Trzeba było wtedy jeszcze się ukrywać. Nie było 

czegoś takiego Ŝebyśmy mogli głośno o tym mówić. My nie, ale ludzie się strasznie 

bali bo z tego będą konsekwencje. TakŜe ludzie się bardzo bali”13. „Byłem z kolegą 

(na Mszy Pojednania w KrzyŜowej 12.11.1989 – P.P., M.L.), który teŜ juŜ nie Ŝyje. 

Ten plakat wtedy: „Helmut du bist auch unser Kanzler“, wywiesił. Było bardzo duŜo 

ludzi, to było przeŜycie ogromne dla nas, Kanclerza widzieć, tego Mazowieckiego jak 

się tam obejmują całują”14, „I my mieli taki transparynt : ,,DFK Rutenau Gruss den 

Kanzler.’’ I ta msza w KrzyŜowej była transmitowana w telewizji polskiej i 

niemieckiej. Napisali Rutenau. I za połtra dni w trybunie opolskiej wielki szum. To 

zrobił nieŜyjący juŜ dziś Franz […]. I prawdopodobnie nawet milicja szukała tego, kto 

tam z tym transparentem jechał do tej KrzyŜowej. Prawdopodobnie milicja szukała, 

                                                           
10 Wywiad przeprowadzony w DFK Biedrzychowice, październik 2015.  
11 Wywiad przeprowadzony w DFK Kolonowskie, wrzesień 2015. 
12 Wywiad przeprowadzony w DFK Kolonowskie, wrzesień 2015. 
13 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
14 Wywiad przeprowadzony w DFK Dziergowice, październik 2015. 
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no ale wiadomo jak nasza milicja szuka. […] Ale tam było wtedy tych transparentów 

bardzo bardzo duŜo. Prawie kaŜda grupa miała jakiś transparent”15,  

2) kontekst kulturowy: „Ludzie przede wszystkim pośpiywać po niymiecku chcieli. To 

było dla nich najwaŜniejsze, […] Ale wtedy ludzie byli zaangaŜowani. Nawet na tyn 

Schlesiertreffen to i piynć, sześć autobusów. ChociaŜ to ludzie musieli coś zapłacić, 

ale sie garli do tego. A dzisiaj? Czasy się zmieniły, no”16. „Pierwsza rzecz była, jako 

Mniejszość Niemiecka, najwaŜniejsza była mowa, język”. […] KaŜdy chciał tu być 

Niemcem, po niemiecku mówić, po niemiecku śpiewać i dzieci do tej szkoły. Ja się 

bardzo cieszyłem, bo trzeba było mieć 15 rodzin, który chcieli taką szkołę, nie było 

łatwo to nie są te czasy, co dzisiaj, kaŜdy miał strach niesamowity, no, ale udało się. 

Na zebrania chodziłem, członków DFK i przemawiałem często to tego… i udało się. 

[…] 50 marek nie dostali, Msze św. są, szkoła dwujęzyczna jest, niemieckiego się 

mogą uczyć dzieci”17. 

3) kontekst ekonomiczny: „Ludzie sie garli bo oni myśleli Ŝe oni dostaną co miesiąc 

jakieś wynagrodzenie”18,”[…] nie wszyscy się wpisywali do mniejszości z przekonania. 

Bo i sam to przeŜyłem, miałem takie sytuacje Ŝe ludzie myśleli Ŝe jak się wpiszesz do 

mniejszości to dostaniesz jakąś pomoc socjalną. I to była prawda”19, „Ale teraz ludzie 

juŜ mają Ausweis niemiecki, mają paszport niemiecki, mają roboty w Niemcach i juŜ 

nie płacą „Nasza miejscowość miała kiedyś cztery tysiące mieszkańców, a dzisiaj ma 

zaledwie dwa tysiące. Ale trzeba teŜ powiedzieć, Ŝe pięćdziesiąt, czy nawet 

sześćdziesiąt procent pojechało do Niemiec. Są roczniki co prawie trzeba powiedzieć 

w dziewięćdziesięciu procentach pojechały do Niemiec. Rocznik 1968. Moja córka 

jest 1971. To te roczniki prawie całe pojechały. […] Bo dostali Staatsangehörigkeit. 

To wiadomo, Ŝe chodzi o pochodzenie niemieckie”20.  

Powyższe konteksty pokrywają się w dużej mierze z sytuacją przedstawicieli 

mniejszości niemieckiej w pozostałych regionach występowania na terenie Polski. 

Znaczących różnic należy dopatrywać się w skali występowania zjawiska w województwie 

opolskim, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 

Podkreślić należy, iż stosunki międzyludzkie i relacje mniejszość-większość w okresie 

powstawania DFK w Opolskiem były wielowymiarowe: z jednej strony nacechowane 

                                                           
15 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
16 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
17 Wywiad przeprowadzony w DFK Dziergowice, październik 2015. 
18 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
19 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015.  
20 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
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negatywnymi stereotypami i uprzedzeniami względem Niemców, z drugiej zaś strony 

występowały liczne przypadki pozytywnych postaw. Jak wynika z wypowiedzi 

respondentów, o skali i charakterze stosunków międzyludzkich decydowały wówczas 

indywidualne doświadczenia i jakość kontaktu z Niemcami jako krajem i narodem, ich 

kulturą, językiem niemieckim. Nie bez znaczenia dla pozytywnej zmiany opinii i postaw 

wobec Niemców w Opolskiem była sytuacja gospodarcza w RFN.  

W początkowej fazie powoływania DFK do życia można mówić o nieufności 

lokalnych społeczności względem ludności niemieckiej, ostracyzmie, nieprzyjemnych 

incydentach (np. podpalanie siedzib, pomników, malowanie obraźliwych haseł na murach i 

oknach, wyzwiskach) i obawach. Do częstych przypadków należały ponadto włamania do 

siedzib DFK i kradzieże, nie miały one jednak podłoża narodowościowego, lecz ekonomiczne 

– kradziono wówczas sprzęty trudno dostępne, jak np. ksero, komputery itp.  

Jak jednak zgodnie twierdzą respondenci, powyższe postawy wynikały w ich odczuciu 

głównie z niewiedzy lub niedostatecznej wiedzy na temat grupy (lub strachu) i stopniowo 

ulegały poprawie.  

Przykładem są wypowiedzi badanych: 

„Byli tacy, co sie tego obawiali, co to teraz na nas przyjdzie, bo to było nowe a Niymcy 

wiadomo buło całe 45 lat byli przedstawiani jakby to byli, totalnie jako wrogowie i to nie szło z 

dnia na dzień tego zmienić tego pogludu, ale potem z biegiem lat, tera juz sum 25 lat, sie 

przekonali, Ŝe nic złego nie robium, robium dobrum robotam dla regionu, gdzie mieszkajum, a 

zatem tolerują, a nawet przyjaźnimy se itd.”21 albo „[…] bardzo mnie bolały z początku te napisy, 

które gdzieś tam się pojawiały Nosol do Berlina itd. W Głogówku teŜ takie napisy, ja nawet 

zrobiłam kiedyś zdjęcie, z lat 90-tych, mam gdzieś to zdjęcie gdzie w Głogówku na takiej wnęce 

na budynku coś: Niemcy do Niemiec, czy Polska dla Polaków. No to bolało, bo przecieŜ przez 

tyle lat ci ludzie, którzy się czują Niemcami pracowali na rzecz tego kraju, dla dobra tego kraju, 

ale na szczęście były to jakieś odosobnione wydarzenia, przynajmniej w naszej Gminie. Są 

fanatycy z kaŜdej strony, z naszej strony teŜ czasami ludzie przeginali. To jest to, co ja 

powiedziałam wcześniej, czasami nie trzeba prowokować, tą niemiecką flagą. Bo to czasami była 

prowokacja, ja to przynajmniej tak widziałam było naprawdę tej pracy takiej od strony 

uświadomienia ludzi, chociaŜ niektórych moŜna uświadamiać całe Ŝycie a oni i tak nie zmienia 

swego zdania, to teŜ jest inna rzecz, ale trzeba zawsze próbować”22, a takŜe „nie mogę powiedzieć 

Ŝe ktoś mnie nachodził, czy Ŝebym z tego tytułu miał problemy jakieś czy coś, to nie… . Jeszcze 

                                                           
21 Wywiad przeprowadzony w DFK Otmice, wrzesień 2015. 
22 Wywiad przeprowadzony w DFK Biedrzychowice, październik 2015. 
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o mniejszości nie było mowy, tam gdzie pracowałem zawsze starałem się być Niemcem, za co 

oczywiście niekiedy w pracy byłem szykanowany, ale mi to nie przeszkadzało. Bo ja zawsze 

mówiłem o tym, Ŝe kaŜdy powinien wiedzieć jakiej narodowości jest. I ja teŜ wiedziałem jakiej 

narodowości jestem. Ja mogę tu w Polsce słuŜyć, ale ja nie muszę być narodowości polskiej, 

prawda. Tak zawsze mówiłem. Inni się tego wstydzili, bali się tego. Ja nigdy się nie bałem”23, 

„Muszę powiedzieć, w tych latach dziewięćdziesiątych, mimo Ŝe …ludzie bali się. […] W 

gazetach nagle pisali skąd sie ci Niemcy tukej wzięli”24.  

Podobnie zróżnicowanie przedstawiają się opinie o relacjach mniejszość-większość: 

od przykładów dyskryminacji na tle narodowościowym, do uprzywilejowania związanego z 

łączeniem mniejszości niemieckiej z sytuacją gospodarczą w RFN.  

Przykładem są opinie:  

„No ja osobiście na pewno doznałem, ale to nie tylko za okres tego członkostwa w DFK 

tylko wcześniej Ŝona mając pełne kwalifikacje zawodowe nie mogła zostać… nie będąc w partii, 

nie mogła zostać dyrektorką przedszkola, nie… i oczywiście w podtekstach później docierały do 

nas informacje – no przecieŜ Szwabka nie moŜe nami tutaj rządzić, nie... To na pewno takie zdarzenie 

było, czy…”25, oraz „My we wsi nie mieli. Przede wszystkim ja nie miałem i kaŜdy wiy, Ŝe mocno 

sie angaŜuje i z tym nie miałem problemów. […] Ja miałem takiego znajomego, ja go potem 

zaczynałem unikać, z jego ust wychodził szowinizm. Tak jak dzisiaj. Szowinizm dalej jest. 

Wystarczy, Ŝe powstała na niemiecka szkółka Klose w Chrząstowicach. Trza w Internecie 

poczytać tam te na forum, co tam ludzie wypisują.  Bo jak się pojawia jakaś kwestia z 

niemieckością to od razy są komentarze. Szczególnie jak coś jest związane z mniejszością 

niemiecką”26. „Zresztą tutaj we wsi mamy dosyć duŜo Polaków, bo tam się rozbudowało nasze 

osiedle i nie mam Ŝadnych problemów. Oni bardzo dobrze z nami współpracują”27. „śeby ktoś 

był dagegen, Ŝe nie moŜesz tego, Ŝe co tam Niemcy albo coś. śadnych tam napisów na jakimś 

tym. Nie było raczej nic. […] nie pamiętom, Ŝeby tu jakieś zgrzyty, Ŝeby ktoś tam jakieś napisy 

albo coś. To u nas tego nie było. MoŜe tak w tych miastach”28. 

Istotnym czynnikiem wspierającym pozytywne relacje mniejszości z większością były 

(i są) małżeństwa mieszane: „(…) ale ani te rodziny nie mają z nami problemu, ani my nie mamy 

z nimi problemu, wręcz przeciwnie, do dzisiaj są członkowie tych rodzin, były teŜ mieszane 

małŜeństwa i te były równieŜ członkami DFK, gdzie jeszcze dalej do dzisiaj jeszcze są ich dzieci 

                                                           
23 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015.  
24 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
25

 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, listopad 2015. 
26 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
27 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015.  
28 Wywiad przeprowadzony w DFK Kolonowskie, wrzesień 2015. 
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są członkami albo przynajmniej jedno z tego małŜeństwa, mimo Ŝe pochodzi z zupełnie innych 

stron Polski a tu przyszło do Biedrzychowic, wyszła np. za mąŜ za mieszkańca Biedrzychowic, to 

jest dalej członkiem DFK”29. 

W kontekście kształtowania pozytywnych relacji mniejszości z większością podkreślić 

należy rolę lokalnych liderów, spośród których respondenci najczęściej wskazywali Johanna 

Krolla i Heinricha Krolla, a także świadomości wzajemnych korzyści wynikających z 

współpracy i współżycia na jednym terenie. Oto przykłady wypowiedzi: „(…) on [Johann 

Kroll – przyp. P.P., M.L.] w ogóle, dla mnie to był wyjątkowy człowiek i dla mnie jest i zostanie 

moim autorytetem. On teŜ umiał się dopasować, niektórzy mieli mu to za złe, Ŝe umiał 

współpracować z polską władzą, ale takie były czasy i trzeba było uszanować to, Ŝe Ŝyliśmy wtedy 

w Polsce i Ŝyjemy. I ja się cieszę z tego, Ŝe mamy takie relacje między mniejszością i większością, 

Ŝe moŜemy korzystać z dobrodziejstwa naszego istnienia i właściwie państwo teŜ korzysta z 

naszego istnienia, to teŜ musimy sobie uświadomić, tylko nie kaŜdy chce o tym pamiętać. To jest 

czasami smutne, czasami trzeba bardzo długo kogoś przekonywać do tego, ale teŜ nie moŜna 

tego robić motyką, tylko słowem”30.  

W kwestii dotyczącej zakresu prowadzenia działalności należy wnioskować, iż 

pokrywa się ona z działalnością innych organizacji mniejszości niemieckiej, nie tylko w 

województwie opolskim, lecz na całym obszarze występowania mniejszości niemieckiej w 

Polsce. Wśród zadań, jakie postawili sobie członkowie-założyciele i realizują zbadane 

organizacje, należy wymienić w szczególności: podtrzymywanie tożsamości niemieckiej 

poprzez pielęgnowanie i rozwój kultury niemieckiej, w tym: języka niemieckiego, tradycji, 

obyczajów i zwyczajów. Prowadzenie spotkań z twórcami kultury, prowadzenie kursów 

językowych, prowadzenie działalności popularyzującej kulturę niemiecką i język niemiecki 

(zespoły taneczne, śpiewacze, konkursy recytatorskie, wiedzy o krajach 

niemieckojęzycznych, popularyzacja kultury i języka w szkołach regionu), organizowanie 

wycieczek krajoznawczych, prowadzenie działalności charytatywnej. 

Do istotnej formy działalności DFK należy zaliczyć współpracę z władzami 

samorządowymi, organizacjami mniejszości niemieckiej w innych regionach Polski, 

organizacjami pozarządowymi w regionie, kontakty z kościołami.  

Opinie respondentów w kwestii działalności wydają się być jednoznaczne: 

„NajwaŜniejszą rzeczą ,tak jak juŜ powiedziałem, w naszej działalności była kultura. Tym 

zajmowaliśmy się z Ŝoną od samego początku, a najbardziej Ŝona. Stworzyliśmy grupę 

                                                           
29 Wywiad przeprowadzony w DFK Biedrzychowice, październik 2015. 
30 Wywiad przeprowadzony w DFK Biedrzychowice, październik 2015. 
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folklorystyczną, zespół taneczny pod nazwą „Wal-Nak’’. […] W 1996 roku przeprowadzono kurs 

tańca folklorystycznego, w 1997 roku za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec 

przeprowadzono seminarium tańca ludowego przy fachowej pomocy, pani z Niemiec 

przyjechała- pani … oraz małŜeństwo …. To oni właśnie nauczyli nas pierwszych tańców. […] 

Na przykład doŜynki zorganizować to teŜ zawsze mniejszość organizowała w Walidrogach, a ja 

byłem jednym z tych który plotłem koronę, […] mogę się pochwalić, załoŜyłem jako 

przewodniczący rady, raczej jako przewodniczący gminy wtedy jeszcze, osiem zespołów 

folklorystycznych, które się do dzisiaj utrzymały. Osiem zespołów, chór bardzo słynny w Kątach 

Opolskich. Jest to najlepszy chór, wszyscy go znają, ja bym powiedział, Ŝe jest to najlepszy chór 

w województwie. […] Ja to zawsze tak robię, Ŝe zawsze są jakieś imprezy w tym, robię 

przewaŜnie konkursy, to się ludziom bardzo podoba”31, „Kiedyś jak myśmy organizowali zabawę, 

aśmy zaprosili tutaj ,,Proskauer Echo’’. […] my robili Dorffest, jak na boisku sportowym był 

Sportfest to my sie teŜ angaŜowali. Myśmy organizowali nawet festyny”32. Cośmy robili… 

Zabawy karnawałowe, Rosenmontag, Dzień Matki, Ojca. Jedyn Strassenfest w roku. Tośmy 

robili, juŜ dzisiaj tego nie robimy. Pochód św. Marcina, z koniem, orkiestrą, z ogniskiem…”33.  

„… nasze koło DFK akurat bardzo mocno się angaŜowało w kulturę. Od samego początku 

powstały zespoły taneczne, dziecięce, młodzieŜowe. Powstały zespoły śpiewacze, orkiestra, … 

zrobiliśmy ognisko muzyczne w Leśnicy przy DFK. … mamy naprawdę utalentowaną młodzieŜ, 

no to na bazie tego ogniska Ŝeśmy dali instrumenty, szukaliśmy środków finansowych i po stronie 

polskiej i niemieckiej. Powstała szkoła muzyczna, teraz funkcjonuje bardzo dobra orkiestra, tam 

w ramach tej szkoły muzycznej, nadal mamy zespoły śpiewacze na wysokim poziomie… Bardzo 

dobrze funkcjonują Marlenki (zespół taneczny – P.P., M.L.). […] Sankt Martin to jest naprawdę 

na bardzo wysokim poziomie, bardzo duŜo dzieci, młodzieŜy bierze udział, rodziców”34. „Chór – 

mamy takiego wyszkolonego dyrygenta, no i na wszystkich takich większych imprezach, albo na 

Oberschlesiertreffen w Niemczech byli dwa razy, i ma duŜo takich wyjazdów, albo jak było takie 

spotkanie w Annabergu wszystkich Mniejszości, to teŜ myśmy tam śpiewali, bo ja juŜ trzy lata 

teraz nie idę. JuŜ są młodsi ludzie i dość duŜo młodszych ma tam członków w tym Belkanto. […] 

no to myśmy byli, na przykład z naszego Związku Kobiet, to my tam wieźli trzydzieści dwie 

blachy kołacza, my tam mogli to i kawa, wszystko i bardzo duŜo znajomych tam było teŜ z 

zagranicy, bo to były autobusy z zagranicy teŜ. No, no to te Muttertagi, to Oktoberfest taki mały. 

Teraz na przykład w tamtym roku my robili w zamku u nas, bo tu jest ten zamek 

                                                           
31 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015. 
32 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015. 
33 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015. 
34 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, listopad 2015.  
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wyremontowany, ale tylko jest parter zrobiony, to dla wszystkich dzieci robimy Nikolausfeier. Nie 

dla mniejszościowych, dla wszystkich naszych dzieci ze wsi. To ostatnio miałam pięćdziesiąt 

osiem tych dzieci, tych mniejszych, Nikolaus, choinka i takie paczuszki zrobimy małe, Ŝe kaŜdy 

dostanie swoje”35. „Organizujemy takie cykliczne spotkania, no wiadomo Dzień Matki – 

Muttertag, Frauentag, te imprezy Adventsfeier czy imprezy noworoczne, śpiewanie kolęd. Przez 

jakiś czas wyjeŜdŜaliśmy teŜ do Borek, tam na to kolędowanie w języku niemieckim. Od wielu lat 

regularnie jeździmy na dwie pielgrzymki, to jest na Górze Świętej Anny, zawsze w pierwszą 

niedzielę czerwca36 oraz jeździmy do Mariahilf37, takŜe to juŜ teŜ chyba teraz będzie szósty wyjazd 

i to jeździmy autobusem. CięŜko, jest coraz to trudniej, tak z naszego powiatu to jeszcze jedynie z 

gminy Radłów i z naszej gminy udaje się zorganizować te wyjazdy”38.  

Ponadto istotny element działalności DFK stanowią od początku kontakty z 

organizacjami partnerskimi oraz wspierającymi, głównie z Niemiec, co potwierdza, iż 

działalność mniejszości niemieckiej w województwie opolskim (a także w innych regionach 

Polski) wykracza poza granice Polski. W zakresie kontaktów pomiędzy DFK można wyróżnić 

dwa główne modele, uzależnione od fazy funkcjonowania. Przede wszystkim w początkowej 

fazie powoływania stowarzyszeń w regionie opolskim kluczowe znaczenie miały osobiste i 

nieformalne kontakty poszczególnych założycieli z inicjatorami Centralnej Rady Niemców. 

Służyły one przede wszystkim wymianie doświadczeń i kontaktów, ustalaniu dalszego 

kierunku postępowania. Przeważnie były to także spotkania w Gogolinie (u Johanna Krolla – 

P.P., M.L.) „ukierunkowujące działalność”, a następnie ustalanie dalszej strategii we własnym 

gronie. Inną drogą były nieformalne spotkania pomiędzy założycielami DFK i próby 

wypracowania wspólnej strategii działalności: „(…) te spotkania były takie związane z tym, co 

później generalnie przekazywaliśmy w teren, jakie my mamy oczekiwania, co chcielibyśmy 

osiągnąć, jak mamy się zachować, co jest dla nas waŜne, co jest mniej waŜne, jakie no… mogły by 

być ewentualnie z tego tytułu konsekwencje, nie... ale wydaje się, Ŝe z tych osób, które się 

spotykały, to był pierwszy wcześniej taki nieformalny zarząd, albo ta grupa inicjatywna, to 

determinowało zdecydowanie, Ŝeby się zorganizować, Ŝeby osiągnąć oficjalne zarejestrowanie, 

Ŝeby nie funkcjonować w ukryciu, tylko być po prostu no pełnoprawną organizacją i to nam 

odpowiadało”39.   

                                                           
35 Wywiad przeprowadzony w DFK Polska Cerkiew, październik 2015.  
36 Sanktuarium świętej Anny Samotrzeciej na Górze Świętej Anny. Miejsce pielgrzymkowe. Raz w roku w 
czerwcu odbywa się tu pielgrzymka Mniejszości Narodowych.     
37 Kościół pielgrzymkowy Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Sanktuarium u Złotych Gór w 
Czeskiej Republice. Często odwiedzany przez pielgrzymów z Górnego Śląska, zwłaszcza członków mniejszości 
niemieckiej.  
38 Wywiad przeprowadzony w DFK Zębowice, wrzesień 2015. 
39 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, październik 2015. 
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Większość badanych podkreślała wsparcie Johanna Krolla, Herberta Stanka, Jana 

Lenota i Richarda Donitzy, m. in.:  

„Pan X [nazwisko do wiadomości badaczy – P.P., M.L.] kontaktował się teŜ osobiście. 

Był np. u pana Johanna Krolla w domu załatwić kilka spraw. Na spotkania, na które jeździł, 

obecny był teŜ zawsze pan Herbert Stannek. Jeździł teŜ do pana Donitzy i pana Jana Lenorta. 

[…] odwiedzał głównych inicjatorów powstania mniejszości przewaŜnie w domach, gdyŜ przed 

rejestracją spotykano się raczej pokątnie”40. 

Nie do przecenienia dla funkcjonowania DFK w województwie opolskim była 

współpraca z organizacjami z Niemiec i inicjowanie partnerskiej współpracy pomiędzy 

polskimi i niemieckimi miastami/gminami. W pierwszym przypadku szerokie wsparcie było 

niezbędne dla uruchomienia i prowadzenia działalności, w drugim natomiast zaowocowało 

nawiązaniem i utrzymywaniem przyjaznych stosunków transgranicznych.  

Wspomnieć warto, iż w większości przypadków organizacje partnerskie (ziomkostwa, 

BdV, koła ojczyźniane, AGMO e.V. i in.) wspomagały działalność DFK na długo przed tym, 

zanim wypracowano modele współpracy z władzami samorządowymi. Ich wsparcie 

dotyczyło zarówno kwestii kultury (przekazywania książek, materiałów dydaktycznych do 

nauki języka niemieckiego i prasy, współorganizacji festiwali kultury, wspierania wymiany 

kulturalnej), jak i kwestii finansowych, czy zaopatrzenia w sprzęt biurowy (kserokopiarki, 

komputery itp.).      

O szerokim zakresie współpracy z organizacjami partnerskimi z Niemiec świadczą 

wypowiedzi wielu respondentów, m. in.:  

„Ja byłem organizatorem stosunków partnerskich z Ostfildern w Baden-Württemberg”41, 

„[…] to byli nasi mieszkańcy, te akcje organizowali na Zachodzie. I oni tu potem z tymi darami 

przyjeŜdŜali. Taka grupa seniorów CDU z Tannen. To jest Turyngia. Szefym tej organizacji był 

facet z Chróścic. … sie nazywol. I potyn … umar i sie to skuńcyło”42. 

 „Kulturalnie my pracujemy z Frauenverband, to mumy partnerstwo podpisane, ale to tyŜ 

nie jako wioska yno jako cały związek Kobiet Śląskich i to jest Schlesische Landfrauen i to mumy 

ze Nadrenium Palatynatym partnerstwo podpisane i co roku organizujymy i to mumy take 

cykliczne co roku Ostertische robiymy abo na Weihnachten take cojs i to kaŜdy rołs je to w innej 

miejscowości organizowane”43. 

                                                           
40 Wywiad przeprowadzony w DFK Kolonowskie, wrzesień 2015. 
41 Wywiad przeprowadzony w DFK Dziergowice, październik 2015. 
42 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
43 Wywiad przeprowadzony w DFK Mionów, październik 2015.  
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„No to teŜ przez te Bund der Vertriebenen, to jeździli tu teŜ ci… bo to z tych 

przewaŜnie, z powodu tych chórów, to oni zawsze… i myśmy tam jechali na te Schlesiertreffen, 

mieliśmy zaproszenia zawsze…”44. 

„[…] samorządy się bały finansować cele mniejszości niemieckiej i stamtąd nie moŜna 

było oczekiwać oficjalnie Ŝadnej pomocy, natomiast pierwszą pomocą to były, musi tutaj 

jednoznacznie podkreślić środki pochodzące z rządu niemieckiego, ale za pośrednictwem 

Landsmannschaft Schlesien w Niemczech jest, tam tych, Landsmannschaft-ów jest więcej, ale to 

Landsmannschaft Schlesien to jest taki centralny związek, który skupiał jak gdyby VDG w tej 

chwili taki odpowiednik to był. I tam przyjeŜdŜali ludzie, przedstawiciele. Myśmy nawiązywali 

kontakty z nimi i przyjeŜdŜali do nas i nam pomagali finansowo. W biurze był taki w Strzelcach 

Opolskich, był taki magazyn gromadzony przez te BdV, to były środki materialne, to były jakieś 

ksiąŜki, jakieś fany niemieckie, jakieś wyposaŜenie skromne biurowe, to tam nasze koło DFK 

mogli otrzymywać ta pomoc materialną, natomiast na imprezy, które Ŝeśmy zaczęli organizować 

poprzez DFK, to korzystaliśmy z tych środków”45. 

Powyższe kontakty odegrały także ważną rolę w pielęgnowaniu języka niemieckiego 

w badanych organizacjach. Potwierdza to m. in. wypowiedź badanych: „I nawet mieliśmy taki 

Partnerschaft Düsseldorf Wesel, któremu przewodniczył … i on bardzo duŜo nam pomagał w 

początkach zakładania, tam nauczania języka niemieckiego w szkołach. […] Pomogli nam i w 

utrzymaniu zespołów i w edukacji”46, „[…] my Chróścice, jako pierwsi mieli język niemiecki w 

szkole. […] Jedyn z pierwszych w całej gminie i w pobliskich gminach. W przedszkolu to na 

pewno mieliśmy piyrsi język niemiecki. Ale to dziynki tymu, Ŝe my mieli naszych radnych z 

mniejszości”47. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, wpływ kwestii wyznaniowych na 

funkcjonowanie mniejszości niemieckiej w województwie opolskim ewaluował, przechodził 

różne fazy: od dużego wpływu na początku lat 90-tych XX wieku, do malejącej roli w 

pierwszych dekadach XXI wieku. Na taki stan rzeczy istotny wpływ miały żywiołowe 

wydarzenia przełomu lat 1989/1990 oraz stosunek otoczenia społecznego, w którym 

funkcjonują koła terenowe DFK, tj. nagromadzenie stereotypów, uprzedzenia, postawy 

nietolerancji itp. Należy również podkreślić, iż nabożeństwa prowadzone w „języku serca” 

zdecydowanie podtrzymywały tożsamość narodową badanych, jednakże wraz z 

odchodzeniem najstarszego pokolenia język liturgii wśród wiernych mniejszości niemieckiej 

                                                           
44 Wywiad przeprowadzony w DFK Polska Cerkiew, październik 2015. 
45 Wywiad przeprowadzony w DFK Kamień Śląski, wrzesień 2015. 
46 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015.  
47 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015.  
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powoli naturalnie zamiera. Należy podkreślić, iż mniejszość niemiecka stanowi organizację o 

charakterze etnicznym, a nie wyznaniowym, stąd nieco mniejsza – choć istotna – rola religii. 

W okresie powstawania i początków funkcjonowania organizacji mniejszości 

niemieckiej do pierwszych najważniejszych jej inicjatyw należało zorganizowanie 

odprawiania mszy świętych w „języku serca” w miejscowych kościołach, gdzie żyją większe 

skupiska ludności pochodzenia niemieckiego. Poniżej kilka fragmentów mówiących o tym:  

„Pierwszymi inicjatywami były msze niemieckie w kościołach. My np. w Kamieniu 

Śląskim mieli takiego proboszcza w tedy, który nie umioł po niemiecku, więc myśmy sobie tę 

msze zorganizowali równieŜ, i prowadzimy ją do dzisiaj… . To była pierwsza inicjatywa i to sie 

odbywało w większości kościołów. Tam gdzie ludzie nie mieli moŜliwości, bo nie mieli 

proboszcza, to następowało później, albo wcale. Jeszcze mamy niektóre parafie gdzie nie odbywa 

się to w języku niemieckim”48. „[…] ja się starałem jak najszybciej u nas w Dziergowicach, 

wprowadzić Mszę Świętą. I ta Msza Święta była wprowadzona w Dziergowicach juŜ w 90 roku na 

BoŜe Narodzenie…”49, „[…] w ’90 roku ustaliliśmy, Ŝe oczywiście za zgodą księdza, który w ten 

czas był, … Ŝe będziemy mieli msza święta po niemiecku … o godzinie 14:00, … , a po mszy 

zawsze było spotkanie z członkami”50. „Ja, dwa razy w miejsiuncu my mieli i do dziś mumy [mszę 

świętą w języku niemieckim – P.P., L.M.]” 51. 

Respondenci zwracali uwagę, że istnieje problem z księżmi, którzy znają język 

niemiecki. Dokładniej mówiąc, że nie ma dostatecznej liczby księży, którzy mogliby 

odprawiać mszę świętą czy inne nabożeństwa w tym języku. W zasadzie, jeżeli nie ma w 

parafii księdza, który byłby w stanie w języku niemieckim odprowadzić mszę świętą lub inne 

nabożeństwo, to w tej parafii nie są celebrowane po niemiecku żadne nabożeństwa. Okazuje 

się, że nieraz problemem było, ale i jest obecnie, zapotrzebowanie wśród wiernych parafii, 

gdzie mogłyby się odbywać nabożeństwa w języku niemieckim.  

Ponadto problemem dotyczącym nabożeństw celebrowanych w tym języku jest na 

nich frekwencja. W latach 90-tych ubiegłego wieku frekwencja na nabożeństwach w języku 

niemieckim była spora lub bardzo duża, jednak od kilkunastu lat zauważalny jest spadek 

przychodzących wiernych na niemieckie msze święte i inne nabożeństwa. Wynika to z tego, 

że najstarsza generacja mniejszości niemieckiej zmniejsza się z przyczyn naturalnych lub stan 

zdrowia nie pozwala takim osobom uczestniczyć w nabożeństwach, ponieważ mają problem z 

poruszaniem się i wychodzeniem z domu. Z kolei średnie pokolenie w większości 

                                                           
48 Wywiad przeprowadzony w DFK Kamień Śląski, wrzesień 2015.  
49 Wywiad przeprowadzony w DFK Dziergowice, październik 2015. 
50 Wywiad przeprowadzony w DFK Sieraków Śląski, listopad 2015.  
51 Wywiad przeprowadzony w DFK Mionów, październik 2015.  
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przypadków nie chodzi na niemieckie msze ze względu na brak lub słabą tożsamość 

niemiecką i znajomość języka niemieckiego. Natomiast wśród najmłodszego pokolenia 

mniejszości niemieckiej niemieckie nabożeństwa nie cieszą się popularnością. Na to ma 

wpływ zeświecczenie znacznej części tego pokolenia (wielu młodych ludzi nie chodzi do 

kościoła, w tym także na odprawiane nabożeństwa w języku polskim), jeszcze w większości 

przypadków niedostateczna znajomość języka niemieckiego (nie rozumieją języka liturgii 

itp.) i niewykrystalizowana tożsamość niemiecką, a do tego wśród dorosłej młodzieży 

obowiązki wynikające z pracy (w tym wyjazdy za granicę) czy nauki. Należy zaznaczyć, że – 

pomijając nieliczne przypadki dobrej praktyki – z braku zapotrzebowania i/lub małej 

frekwencji nie odbywają się lub przestają być celebrowane nabożeństwa w języku 

niemieckim (czy dwujęzyczne). Albo wcale ich nie ma (w tym zaprzestaje się ich 

odprawiania) lub rzadsza istnieje ich częstotliwość w miesiącu w porównaniu do lat 90-tych 

ubiegłego wieku. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w środowisku mniejszości niemieckiej 

występuje słaba (lub brak) transmisja międzypokoleniowa kultury i języka niemieckiego, co 

powoduje, iż nabożeństwa w języku niemieckim nie cieszą się tak dużą popularnością, jak w 

początkach lat 90-tych XX wieku. Jest to zjawisko o charakterze ogólnopolskim i dotyczy nie 

tylko mniejszości niemieckiej w województwie opolskim, ale również tożsamych organizacji 

w innych regionach.  

Wśród respondentów istnieje zgodność co do troski o kondycję społeczno-

demograficzną mniejszości niemieckiej, luki pokoleniowej a tym samym samej przyszłości 

mniejszości niemieckiej nie tylko w samej miejscowości, ale także w regionie i całym kraju. 

W początkowych latach działalność społeczno-kulturalna kół terenowych DFK cieszyła się 

dużą popularnością. Do kół DFK zapisywało się mnóstwo osób, całe rodziny, sąsiedzi, 

zdecydowana większość rodzimych mieszkańców mniejszych czy większych miejscowości w 

województwie opolskim (także i w całym kraju). Po okresie komunizmu w Polsce można 

było w końcu, bez żadnych konsekwencji, przyznawać się do pochodzenia czy narodowości 

niemieckiej, rozmawiać w języku niemieckim, pielęgnować i rozwijać kulturę niemiecką, w 

tym tradycje, zwyczaje i obyczaje. Miejscowi ludzie garneli się z potrzeby serca do 

organizacji mniejszości niemieckiej oraz na jej rzecz do pracy społecznej, do pomocy i 

uczestnictwa w szeregu różnych spotkań czy imprezach kulturalnych. Życie kulturalne takich 

kół kwitło głównie w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Często odbywały się 

takie spotkania i imprezy. Po okresie boomu organizacji mniejszości niemieckiej – od drugiej 

połowy lat 90-tych ich częstotliwość zaczynała maleć. Zmniejszyła się także liczebność (i 
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aktywność) członków mniejszości. Wielu z nich, którzy otrzymali niemiecki paszport52 

wyjechało do Niemiec na stałe. Ponadto wielu członków posiadających niemiecki paszport 

zaczęło wyjeżdżać do pracy sezonowej, przez co aktywność i liczebność członków kół DFK 

osłabła. 

Respondenci wskazywali na to zachodzące już od dłuższego czasu zjawisko wśród 

działalności mniejszości niemieckiej. Prawie wszyscy mówili o problemach związanych z 

liczebnością, zainteresowaniem i aktywnością członków na przestrzeni 25 lat oficjalnego 

istnienia mniejszości niemieckiej, które w znacznej mierze przekładają się na prowadzenie 

działalności kół DFK. Poniżej zostały przedstawione fragmenty odzwierciedlające te 

zjawisko: 

„Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duŜe, a pozostali członkowie byli bardzo 

aktywni. Nie było Ŝadnego problemu”53. „Bardzo wielkie, tak się angaŜowali i wszystko… na 

wszystkich spotkaniach voll była zawsze sala, no i naprawdę to mówię zawsze te pierwsze lata, to, 

to szło liczyć na kaŜdego. No a potem to jakoś pomału ustawało. […] upadło trochę z tą całą 

aktywnością i z tym wszystkim”54. „Tak bardzo ludzie pragnęli tej niemieckości tu. Ale to poszło 

w zapomnienie, duŜo ich wyjechało, młodzieŜ się do tego nie garnie”55. „Bardzo pręŜne koła 

były, zanika to teŜ ta pręŜność, ale struktury zostają”56
. „[…] tylko Ŝe ludzi jest mniej i to jest to 

ogólne, czy u nas czy wszędzie, Ŝe ludzie nie chcą społecznie nic robić”57. 

Od co najmniej początku XXI wieku można zauważyć, że wśród członków coraz 

częściej brakuje ludzi chętnych do pracy społecznej. Obecnie istnieje taka tendencja, że 

większość ludzi nie chce angażować się społecznie. „[…] a teraz juŜ zaczyna się po prostu 

zauwaŜać, Ŝe zmniejsza się ilość chętnych do pracy, takich, którzy chcieliby po prostu i potrafią, 

ale i chcieliby, nie, bo potrafić to jeszcze nie wszystko, jeszcze trzeba mieć chęci, Ŝeby to robić”58. 

Respondenci zwracają uwagę i zarazem ubolewają nad tym, że od dłuższego czasu w 

bardzo wielu kołach DFK brakuje młodych ludzi:  

„myślę, Ŝe coraz mniej jest ludzi, takich aktywnych członków… . Starzejąca się po prostu 

ta generacja, nie ma następców, nie ma młodzieŜy”59. „Z początku mieliśmy tu Jugendgruppe, to 

gdzieś trochę było. Dzieci było duŜo, a teraz to się wszystko rozpadło. […] powyjeŜdŜali na 

                                                           
52 W myśl art. 116 Ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec m.in. rdzenni mieszkańcy Górnego Śląska 
mogą ubiegać się o niemieckie obywatelstwo, a dokładnie mówiąc o jego potwierdzenie. 
53 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015. 
54 Wywiad przeprowadzony w DFK Polska Cerkiew, październik 2015.  
55 Wywiad przeprowadzony w DFK Walidrogi, maj 2015. 
56 Wywiad przeprowadzony w DFK Dziergowice, październik 2015. 
57 Wywiad przeprowadzony w DFK Chróścice, maj 2015. 
58 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, listopad 2015.  
59 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, listopad 2015.  
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zachód do roboty i nie ma”. „Jak juŜ oni te czerwone paszporty mieli, wyjechali do pracy, to my 

ich juŜ tu nie widzieli. I tak nam ubywało, ubywało to, starsi ludzie poumierali, młodzi wyjechali i 

nas została garstka”60. 

Respondenci także widzą, że tą tendencję nie angażowania się i braku młodego 

pokolenia w kołach DFK należy zmienić i należy temu zaradzić, choć nie jest to proste 

zadanie: 

„No coraz mniejsze zaangaŜowanie młodzieŜy, […] ciągle nie mogą się doprosić 

[zatrudnienia – przyp. P.P., M.L.] instruktorów artystycznych, którzy by przekazywali, albo uczyli 

młodzieŜ czy dzieci, … takich animatorów kultury, którzy są w stanie po prostu coś nowego 

wprowadzić, coś nowego zaoferować tej młodzieŜy, tym dzieciom, Ŝeby te dzieci by chętnie po 

prostu się, no spotykały. U nas to jeszcze nie jest tak źle, tam się dzieci znajdują i ta młodzieŜ, ale 

generalnie w tych mniejszych miejscowościach, tu w otoczce juŜ jest nie najlepiej. […] ale to 

młodzieŜ musi dostać taką ofertę, która ją interesuje, czyli muszą się znaleźć osoby, które ją 

zainspirują, zachęcą i tak dalej … . To warto by na to wydać pieniędzy, albo na gminę, na powiat, 

albo na dwie, trzy gminy razem. To jest warto po prostu coś takiego zrobić”61. 

Respondenci niejednokrotnie wyrażali chęć, aby dać szanse młodym, aby zachęcić ich 

do działania i uczestniczenia w kołach DFK:  

„[…] młodzieŜ jest zniechęcona trudnościami, nie tyle w uzyskaniu środków, bo tam te 

projekty młodzieŜowe finansuje fundacja, ale w stwarzaniu trudności w rozliczaniu tego”62. „No 

na pewno by naleŜało bardziej pójść w obszar ten sportowy, bo trzeba wygrać jak najwięcej 

młodzieŜy, albo młodszej generacji, która ma pewne zainteresowania i te zainteresowania 

mogłaby spoŜytkować przy naszym kole DFK, nie. Wobec tego naleŜałoby im dać pewną taką 

szansę”63. „Trudno jest nowych tutaj w wieku średnim zmobilizować, zachęcić. Jak juŜ ktoś jest 

na tą sobotę, niedzielę to mówi, Ŝe on juŜ tak cięŜko cały tydzień zasuwa, Ŝe on chce sobie 

odpocząć, juŜ nie ma nawet siły Ŝeby tutaj przyjść. No młodzieŜ przyciągamy w ten sposób, Ŝe 

teŜ organizujemy dla nich jakieś spotkania, czy tutaj te lekcje z regionalizmu, czy historyczne. Od 

czterech, od pięciu lat regularnie odbywa się ten Samstagskurs. […] od 2001 roku, wtedy teŜ się 

tak bardziej otworzyliśmy, wtedy tutaj troszeczkę więcej młodych ludzi przyszło, bo my mamy w 

zarządach młode osoby, myśmy odmienili, odmłodzili ten skład”64. 

Widoczna luka pokoleniowa skłania do dalszych refleksji nad kondycją społeczno-

demograficzną mniejszości niemieckiej oraz pozwala na postawienie wielu pytań dotyczących 
                                                           
60 Wywiad przeprowadzony w DFK Prudnik, listopad 2015. 
61 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, listopad 2015.  
62 Wywiad przeprowadzony w DFK Kamień Śląski, wrzesień 2015.  
63 Wywiad przeprowadzony w DFK Leśnica, listopad 2015.  
64 Wywiad przeprowadzony w DFK Zębowice, wrzesień 2015. 
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przyszłości samej mniejszości, w szczególności: kwestii liderów (następne pokolenia), kwestii 

tożsamości (konstrukcji tożsamości i jej zawartości treściowej, względnej trwałości itp.), 

atrakcyjności oferty (położenie miejscowości, zakres odbiorców, kwestie nośników i 

upowszechniania), nacisk na wartości kulturowe, w szczególności „wartości rdzenne” (osiowe 

i najważniejsze wartości dla mniejszości niemieckiej tj. język i tożsamość), kontakty 

wewnątrzgrupowe (aspiracje liderów i aktywnych członków DFK, wypracowanie wspólnych 

strategii funkcjonowania), kontakty zewnątrz grupowe (nacisk na kontakty z organizacjami 

pozarządowymi), możliwości finansowe oferowane przez różnego rodzaju granty, programy 

europejskie, dotacje itp.  

Reasumując respondenci wspominają początki powstawania swoich kół DFK 

pozytywnie i z sentymentem. Obrazują ówczesną rzeczywistość w mikro lub makro skali, w 

ten sam sposób przedstawiają pierwsze i następne lata funkcjonowania działalności swoich i 

innych DFK – sukcesy oraz problemy. Odnośnie teraźniejszości oraz przyszłości ruchu 

mniejszości niemieckiej mają oni obawy dotyczące kondycji społeczno-demograficznej 

mniejszości niemieckiej w regionie. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów należy 

dojść do wniosku, że kondycja społeczno-demograficzna zależna jest w znacznej mierze od 

młodego pokolenia. Generacja ta jest bardzo ważna dla kontynuacji ruchu mniejszości 

niemieckiej. Jest ona warunkiem funkcjonowania mniejszości niemieckiej w przyszłości. Od 

niej zależy przyszłość mniejszości.  

 


