
Opis powstania DFK Rudyszwałd 

Ziemia Raciborska stanowiła w latach 80-tych XX wieku jedną z kolebek ruchu mniejszości 
niemieckiej. Na zaproszenie Maxa K. z Roszkowa – jednego z liderów środowiska dążącego 
do zarejestrowania organizacji skupiającej górnośląskich Niemców w odbywających się 
najczęściej w Bieńkowicach spotkaniach grupy od 1988 roku uczestniczył mieszkaniec 
Rudyszwałdu Lothar W. Brał on między innymi udział w akcji zbierania podpisów osób 
deklarujących narodowość niemiecką – zainicjowanej przez działającą w okolicach Gogolina 
grupę Johanna Krolla. Mieszkańcy Rudyszwałdu i sąsiednich miejscowości wpisywali się na listy 
w prywatnym domu Lothara W. W listopadzie 1989 roku około 10 mieszkańców wioski 
uczestniczyło we Mszy Pojednania w Krzyżowej. Udali się tam autokarem wraz z większą grupą 
Niemców z okolic Raciborza. Kiedy w grudniu 1989 dotarły pierwsze – jak się okazało, 
przedwczesne – informacje o zgodzie władz polskich na rejestrację stowarzyszenia mniejszości 
niemieckiej, w Rudyszwałdzie ukształtowała się grupa inicjatywna, planująca powołanie lokalnego 
ogniwa organizacji. Obok Lothara W. znalazły się w nim między innymi Ingrid D. i Hildegard M.  

Działalność mniejszości została ostatecznie zalegalizowana 16 stycznia 1990 roku i dopiero 
wiosną rozpoczął się proces tworzenia lokalnych struktur organizacyjnych. Grupa z siedzibą 
w Rudyszwałdzie powołana została jako piętnasta w Oddziale Racibórz i obejmowała 
początkowo także Zabełków i Chałupki. Na jej czele stanął dotychczasowy lider Lothar W. 
Prawdopodobnie już w 1991 roku nieporozumienia pomiędzy działaczami pochodzącymi z trzech 
miejscowości doprowadziły do podziału koła – od tego czasu lokalna grupa DFK skupia głównie 
mieszkańców Rudyszwałdu. W początkowym okresie zainteresowanie członkostwem 
w organizacji było bardzo duże, przystąpiło do niej ok. 250 spośród 600 mieszkańców wioski. 
Dzięki aktywności przewodniczącego koła szybko rosła liczba członków uzyskujących 
potwierdzenie obywatelstwa niemieckiego. 

Jak w wielu miejscowościach Górnego Śląska również w leżącym tuż przy granicy z Czechami 
Rudyszwałdzie pierwsze inicjatywy działaczy mniejszości skupiły się na wprowadzeniu języka 
niemieckiego do kościoła i szkoły. W obu przypadkach zakończyły się one powodzeniem. Msze 
Św. w języku niemieckim przez kilka lat odprawiane były co niedzielę o godz. 9:00. 
Obok miejscowych uczestniczyli w nich mieszkańcy sąsiednich, ale leżących już po stronie 
czeskiej Silherovic i Hat’i. W tym czasie przejście graniczne dostępne było jedynie dla pieszych. 
Niemcy z Kraiku Hulczyńskiego (w przeszłości stanowiącego część powiatu raciborskiego) 
dojeżdżali samochodami do granicy, ostatni odcinek drogi do rudyszwałdzkiego kościoła 
pokonywali już pieszo. Niestety po zmianie proboszcza, a zapewne także z powodu malejącego 
zainteresowania mieszkańców – z czasem Msze Św. w języku niemieckim stawały się coraz 
rzadsze, obecnie odprawiane są w przypadku indywidualnego zamówienia. 



Na wniosek DFK nauka języka niemieckiego znalazła się w programie szkolnym. Propozycja 
kierownictwa szkoły przerosła oczekiwania działaczy mniejszości – w początkowym okresie 
w planach lekcji uczniów z Rudyszwałdu znalazły się 4 godziny zajęć językowych. Zmiany 
demograficzne doprowadziły przed kilku laty do przekształcenia miejscowej szkoły w filialną 
(z klasami 1-3), a w roku 2015 do ostatecznego zamknięcia tej placówki.  

Lothar W. – inicjator powołania koła DFK w Rudyszwałdzie i jego pierwszy przewodniczący 
sprawował swoją funkcję tylko do 1992 roku. Krytycznie oceniający działania liderów organizacji 
i rozczarowany postawą części lokalnego środowiska przekazał kierowanie grupą swojemu 
imiennikowi – Lotharowi K., po dziś sprawującemu funkcję przewodniczącego koła. 


