
Opis powstania DFK Pawłów 

Początki ruchu mniejszości niemieckiej w Pawłowie były podobne jak w innych miejscowościach 
Ziemi Raciborskiej. Środowisko aktywistów skupionych wokół Blasiusa Hanczucha poszukiwało 
w poszczególnych miejscowościach osób gotowych do zaangażowania się na rzecz rejestracji 
organizacji mniejszości. Należący do tej grupy mieszkaniec Żerdzin próbował nakłonić 
do włączenia się w te działania przedstawiciela sąsiedniej miejscowości. Na ten ryzykowny krok 
zdecydował się ostatecznie Joachim M. Oprócz udziału w spotkaniach grupy inicjatywnej wstąpił 
on także do tworzącego się już Chóru im. Josepha von Eichendorffa, twórcy szczególnie 
bliskiego mieszkańcom okolic Raciborza. 

Po rejestracji stowarzyszenia mniejszości w styczniu 1990 roku w okolicznych miejscowościach 
żywiołowo zaczęły powstawać koła DFK. Ponieważ w samym Pawłowie nie pojawiła się 
inicjatywa powołania grupy, znaczna liczba mieszkańców zgłosiła swój akces do koła 
w niedalekich Krowiarkach. 

Joachim M. pracował w tym okresie w Niemczech, ale wobec braku aktywności ze strony swoich 
współobywateli, zdecydował się na zwołanie zebrania mieszkańców. Podczas uroczystości 
dożynkowych (a zatem zapewne we wrześniu) zapowiedział przez mikrofon, że w następnym 
dniu odbędzie się spotkanie założycielskie DFK. Zainteresowanie przerosło oczekiwania 
organizatorów, na sali pojawiło się 330 mieszkańców Pawłowa i Żerdzin. Ponownie okazało się, 
że mimo dużej liczby potencjalnych członków, brakuje osoby gotowej do poprowadzenia koła. 
Wobec groźby niepowodzenia przedsięwzięcia funkcję przewodniczącego – mimo swoich 
częstych nieobecności – objął Joachim M. Na stanowisku tym pozostawał przez kolejne trzy 
kadencje. 

Grupa została zarejestrowana pod numerem 31 w strukturze oddziału raciborskiego. 

Jedną z pierwszych inicjatyw koła DFK Pawłów była rekonstrukcja pomnika poświęconego 
poległym w dwóch wojnach światowych mieszkańcom parafii. Odsłonięcie nastąpiło już w maju 
1991 roku, tym samym był to jeden z pierwszych takich pomników w całym regionie. 

W tym samym 1991 roku język niemiecki wprowadzony został do liturgii, Msze Św. w tym języku 
co tydzień odprawiane są po dziś dzień. Również od 1991 roku nauka języka niemieckiego 
znalazła się w programie nauczania w miejscowej szkole, od chwili zaistnienia takiej możliwości – 
w formie nauczania języka mniejszości narodowej. W tym okresie organizowane były także kursy 
języka dla dorosłych. 

Kolejnym znaczącym przedsięwzięciem podjętym z inicjatywy DFK i zrealizowanym dzięki 
wsparciu finansowemu był remont stodoły parafialnej, przekształconej w wiejską salę spotkań. 
Poświęcenie tego obiektu miało miejsce w czerwcu 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu 



społeczników udało się też odnowić pomieszczenia wynajmowane na potrzeby biura koła DFK/ 
w siedzibie miejscowej straży pożarnej.  

Koło DFK w Pawłowie może pochwalić się niemal 20-letnią działalnością chóru występującego 
pod nazwą Liederkranz Cantate. Powstał on we wrześniu 1997 roku. Pierwszy koncert dał 
w miejscu urodzenia śląskiego poety Josepha von Eichendorffa, którego pieśni stanowią jeden 
z najważniejszych elementów repertuaru chóru. Formami aktywności koła są też tradycyjne 
uroczystości świąteczne oraz wycieczki.  


